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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.

  L
E
T
S

RR
ET

T
Y
K
T
R
S

  

[
U
K
N

T
N
N

T
Y
N
S
N
L

     

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 1
 

Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
gångsrikt sätt vid arrangemang av
diverse slag, varigenom ekonomin
kan förbättras.

Till de stundande stora kraftmät-

ningarna inom den fria idrottens

område står vårt hopp till Forsberg
och hans lilla tappra skara av en-

tusiastiska och energiska löpare.
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Ansvarig utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Januari 1920
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Detta är ett tacksamt ämne. Det

finns nämligen ämnen, som äro
svåra. Ett otacksamt ämneär t. ex.
att skriva ett roligt referat över en
tråkig match. Nu är visserligen

Adolf Forsberg ingen särskilt »ro-

lig» persedel men såsom ämne för
en artikel av detta slag är hani alla
fall synnerligen tacksam. Huruvida

han är tacksam för detta låta vi

vara osagt. Ty Forsberg är en an-
språkslös person och uppträder inte

gärna inför galleriet.
Alltså. Det skulle kunna skrivas

en hel del om vännen Forsberg.
Dels därför att han är en person,
som verkligen lyckats uträtta en hel

del, dels ock därför att han säker-

ligen kommer att göra en hel del i
framtiden också. Han har nämligen
förutsättningar härför. Otroligt ener-
gisk och målmedveten, lagom fräck
och hänsynslös och rätt så idérik,

besitter han god fysik och en klar
skalle, vilket är nödvändigt för en
nutida idrottsledare.

När Forsbergs namn knöts till
Kamraterna kunna vi inte med be-
stämdhet säga men att det var i
urminnes tider taga vi för avgjort.

Så länge vi minnas har nämligen

Löparnas »manager»>.

 

Adolf Forsberg

Forsbergs dundrande stämma hjälpt
till att hålla medlemmarna vakna på

de idrottsplatser, där vi kunnat ha
vår varelse. Inom det administra-
tiva området upptäcka vi Forsbergs
namn första gången 1911 såsom

ledamot i utskottet för fri idrott och
1912 blev han intendent i styrelsen,
en befattning, som han intill förra

året fick behålla med undantag av

år 1914 (då han visst exercerade).

I fjol måste Forsberg avsäga sig

intendentskapet på grund av det

myckna arbetet för löparna och blev

då med acklamation vald till med-

lem utan angiven funktion inom

styrelsen.

Det är inom kretsen av de fria

idrottsmännen som Forsberg gjort

sig ett namn. »Kamratsällskapet»>
torde till största delen ha Forsberg
att tacka för sin nuvarande starka
ställning. Forsberg är outtröttlig
då det gäller anskaffa penningeme-

del. Han hittar på teater. Han
gör sommarfester på Ullervi. Han

konkurrerar med Brazil Jack. Han är
inropare, direktör, programförsäljare,
påklädare, ordningsman och utkas-
tare i en person och när teatern är
utspelad blir han dansmästare i Exer-

cishuset. Dessemellan anför han
träningspromenaderna, massagerar
löparna, skäller. på dom lata och

berömmer dom flitiga, anordnar täv-
lingar och skaffar priser, m. m. m. m.
Men framför allt förstår han att in-
tressera och samla kring sig löparna

till gemensamt arbete och tränar
löparna icke blott till att bliva goda
löpare, utan även till att var och en
i sin stad medverka på ett fram-
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >
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2,06. 2. R. Kronberg.
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4,17,2. 2. E. Söderbom.
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10,11. 2. E. Carlson.
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16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.
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2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).
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P
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Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.
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Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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icke sillsallad.
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4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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HOS HILDING CARLSSON
HUSARGATAN 23 TELEFON 9184.

Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)

Rolf Borssén harrest till England
för att studera skeppsmäkleri. Han
har lovat att snart låta höra av sig

i Medlemsbladets spalter.
+

Ceve och hans fruga fingo be-
sök av storken häromdagen, som

avlevererade ett flickebarn. Den

unga damen mottogs med stor entu-
siasm av bl.a. 1:a lagets spelare, som

passade på att fria till hennes gunst
genom en stor grupp blommor.

Den stränge men betydligt lycklige
pappan lär befinna sig i ett svårt
bryderi inför frågan huru dessa fri-

are skola behandlas. Det går emel-

lertid rykten om att hennes hand

kommeratt bortskänkastill den som

gör det avgörande målet i federa-

tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok

Vära fotbollspelare kunna glädja
sig: nästa säsong komma de att

erhålla en träningsplan å Ullervi.
&x

Förra julnumrets pristävlan, som
avsåg bästa svaret i en av Medlems:

bladet anordnad rundfråga, har icke

kommit att bliva avgjord förrän nu.
Svaren vorovisserligen icke så många

men desto kinkigare alt gradera,
Den rundliga tid, redaktionen be:
hövt för att kommatill ett resultat,

har dock satt densamma istånd till
att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.

x

Övningarna i Exercishuset pågå
tisdagar och fredagar. Det torde

vara skäl i att medlemmarnalitet

mera talrikt hälsade på där nere.
Dock icke i överrock och galoscher.

Utan i idrottskläder och gymnastik-

skor.
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K:s medlemskort

 

För att fullständiga arkivets

detaljuppgifter om förenings-

verksamheten inför vi här ett

par resultatförteckningar, som

icke kommo medi förra år-

gången.

I. F. K:s klubbmästerskaps-

tävlingar 1919.
Löpning 100 meter: 1. O. Svensson,

11,2. 2. Å. Svensson.

Löpning 200 meter: 1. Å. Svensson,

24,6. 2. E. Persson, 25.

Löpning 400 meter: 1. R. Kronberg,

54,6. 2. E. Persson.

Löpning 800 meter: 1. O. Söderbom,
2,06. 2. R. Kronberg.

Löpning 1500 meter: 1. J. Holsner,

4,17,2. 2. E. Söderbom.

Löpning 3000 meter: 1. R. Anderson,
10,11. 2. E. Carlson.

Löpning 5000 meter: 1. E. Larsson,

16,55,6. 2. ÅA. Johansson, 17,04.

Löpning 10,000 meter: 1. W. Magnus-

son, 33.48. 2. D. Ferdinand.

Höjdhopp: 1. F. Granström 1,55 cm.
2. C. Lefin.

Längdhopp: O. Svensson, 540 cm. 2.
C. Lefin.

Trestegshopp: E Granström, 11,05 m.
2. C. Lefin, 11,04 m.

PRISLISTA
vid de av Idrottsföreningen Kamra-
terna anordnade propagandatäv-
lingarne i terräng Söndagen

den 13 april 1919.

Klass I
(för löpare som förut erövrat pris i allm.

tävling i teräng).

1. W. Magnusson, I. F. K. 32 m. 59 s.
2. Josef Holsner, > 33 » 23 >

3. Joel Rosell, > 34 » 4
4. Adolf Johansson, » 35 21,4 >
5. Harry Dahlgård, Hagadal.

Klass II
(för löpare som förut icke erövrat pris i

allm. tävling i terräng).

Arvid Magnusson, I F.K. 24 m. 1s.
Karl Svensson, Ö.LS. 25 > 5»
Eskil Magnusson, I.F.K. 25 > 15 >»
Theod. Petterson, » 25 49 >»

Charl. Sjöholm, Hagadal.N
P
W
N
H

Klass III
(för juniorer under 18 år).

1. Åke Hansson, R. I. K. 27 m. 10 s.

2. Ragnar Anderson, I. F. K. 28 > 22 >

3. H. Johansson, > 28 » 51 >»

4. O. Holmström, » 28 » 58 >

5. Erik Granström, > 29 20

Klass IV
(lagtävlan för skolungdom).

1. G. Nordin, Real 22 min. 45 sek.

2. A. Berg, Real 22 » 50 >

3. E. Anger, Latin 23 » 21 >

4. M. Sjöberg, Real 23 » 50 >

Lagpris: Realläroverket för 6 poäng.

Från föreningslivet.
(Notiser under denna rub-
rik skola vara redaktionen
tillhanda senast den 15 i

varje månad.)
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har lovat att snart låta höra av sig
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lertid rykten om att hennes hand
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tionsmatchen mot England samma
år den lilla skönheten nått myndig

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ålder. Trots mycket energiska för-

sök har det icke lyckats redaktionen
alt få bekräftelse på detta rykte.

ok
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erhålla en träningsplan å Ullervi.
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sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock
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P
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Klass III
(för juniorer under 18 år).
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rik skola vara redaktionen
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bryderi inför frågan huru dessa fri-
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ålder. Trots mycket energiska för-
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alt få bekräftelse på detta rykte.
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att träffa ett fullt opartiskt ochrätt-

vist val av pristagare, som alltså

kunna kännasig skäligen stolta över

att ha satt sådana myror i huvudet

på några av vår tids största snil-

len(!). — Detta utropstecken inom pa-
rentes betyder ett undertryckt skratt.
Ett allvarsamt påstående med skämt-
sam undermening. Eller ett skämt-

samt påstående med allvarlig under-
mening. Eller något annat. Dock

icke sillsallad.
Delyckliga pristagarna äro: Georg

Karlsson, B-lagels kapten, samt E.

Svanbom, Nilssonsgatan 122.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Våra juniorer i fotboll torde få

en ansträngande vår. Föreningen
har överenskommit med Djurgården
om tvänne matcher med dess junior-
lag och vårt förberedelsearbete för
dessa, av vilka den första äger rum
på våren, kommer att bedrivas med
all kraft.

+

Jubileubsfesten ägde rum å Långe-

drags Vinterrestaurant trettondeaf-

ton. Tillslutningen var storartad
och festen blev en av de mest väl-

lyckade, vi anordnat hittills. Direk-
tör Grönlund hade också ordnat
allting därute särdeles utmärkt och

hans lokaler äro ju synnerligen hem-
trevliga och inbjudande.

Ordföranden, Herbert Johansson,
hade hastigt insjuknat. varför pre-

sidentskapet utövades av hr Carl
Helgesson. Bland hedersgästerna

märktes skeppsredare Dalman, hr
T. Anderssen från Thorshaugs Id-

retsforening i Kristiania, hr Oskar

Andersson från Uddevalla-Kamra-
terna och hr Vogel-Jörgensen från

Kjöbenhavns Boldelub, dessutom

representanter för de skilda före-
ningarna och idrottsorganisationerna

i Göteborg.
Vid festen utdelades ett stort an-

tal minnes- och förtjänstmedaljer med

anledning av 15-årsjubileet. Supén

hade serverats i nedre matsalen och

blev synnerligen animerad, en mängd
tal höllos och en massa telegram

upplästes. Sedan gick man upp i

andra våningen, där Ceve visade
Scioptikonbilder över föreningspam-

par och klubbfantaster och litet av
varje inom vår krets, beledsagat av

en humoistisk text med rim. Och
sedan dansade man till Scennas

musik till ett bra stycke fram på
natten, varefter  nattspårvagnarna

forslade hem de olika sällskapen.
&

Jubileumsskriften, som fått de
amplaste lovord av hela pressen,

finnes fortfarandetill salu hos Ting-
bergs Cigarraffär.
 

BANDY.
En dålig start för bandylaget:

Uddevalla vann med 8—35.

Den instundande vintern tycks
bli sin föregångare lik. Ena sön-

dagen regnar det och den andra
frostar det. Denna klimatiska nyck-

fullhet bereder vårt bandylag de
största svårigheter och hämmar en

utveckling av sporten i fråga, som
annars säkerligen blivit mycket stark.

Ty intresset är stort.
I mitten av november passade

bandyspelarna på att utnyttja den
lilla frostknäpp som kom, och un-

der julhelgen, då spelarna voro bort-
resta från staden samt och synner-
ligen, lär man ha tränat något var

på sitt håll. Detta är dock bandy-

lagets hittills så gott som enda trä-
ning. Vardagskvällarna ha en stor
del av spelarna svårt att utnyttja för

träning på grund av privat arbete
och dessutom vet man egentligen

aldrig hur det ser ut på Ullervi.
För att i alla fall börja någon

gång och få mönstra trupperna pas-
sade bandyutskottet, d. v. s. Ceve,

SEENAKNAEEEDEREN,
IETTETTTTTTTTITING

 

Närmare upplysningar lämna   
! KVOTMOEEE

Sverige-England
& Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd    Göteborg: 2
>

Bennet
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Oscar Andersons
Boktryckeri

Göteborg.

: Kronhusgatan 22.  Zelefon 9393 :

på att ordna en match med Udde-

valla-Kamraterna på trettondedagen.
Tidpunkten var något olämplig ur
den synpunkten att kvällen förut
vår jubileumstfest på Långedrag gick
av stapeln, i vilken största delen av
laget deltog, men man trodde inte

Uddevalla var så farligt. Dessutom
visste man ju ej heller att Uddevalla
ämnade låna Zander och var och en
vet ju i huru hög grad en eller ett

par skickliga spelare i bandy kan
inverka på resultatet av en match.

Vi ställde upp med följande lag:
Rylander, Söderbom, Ericsson,

Eiserman, Dahlberg, Linde, Hofman,

Sandberg, Mellin, A. Bergström,

Kurt Jansson.
Vi saknade alltså Sjöberger, för-

svarets stöttepinne, samt den starke
kulstötaren och spjutkastaren Erik

Borgström (broder till Agaton) som
nu flyttat hit från Karlstad. Sjö-
berger var på väg till Kronans sli-
tiga jobb och Borgström låg sjuk
i lungkatarr. Reserverna, Dahlberg

och Jansson, voro fullkomligt oträ-
nade. Challe "Dahlberg spelade

emellertid upp sig undan för undan
medan motsatsen var förhållandet
med Jansson, som för resten aldrig

stått på ett par rör förr.
Fagrell var domare.
Efter femton minuters spel hade

Zander gjort 4 mål för Uddevalla
och då först började våra spelare
att vakna upp och tänka på att de

hade klubbor i händerna. Nattens
jubileumsfirande låg dem dock fort-
farande i fatet... eller rättare sagt
huvudet, och de kunde aldrig få i
gång något verkligt bra spel. Efter

de 4 målen vidtogs den förändringen,
att Ericsson gick upp som center-

halv och Dahlberg gick ner som

backmedan Kurt Jansson och Linde

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Våra juniorer i fotboll torde få

en ansträngande vår. Föreningen
har överenskommit med Djurgården
om tvänne matcher med dess junior-
lag och vårt förberedelsearbete för
dessa, av vilka den första äger rum
på våren, kommer att bedrivas med
all kraft.

+

Jubileubsfesten ägde rum å Långe-

drags Vinterrestaurant trettondeaf-

ton. Tillslutningen var storartad
och festen blev en av de mest väl-

lyckade, vi anordnat hittills. Direk-
tör Grönlund hade också ordnat
allting därute särdeles utmärkt och

hans lokaler äro ju synnerligen hem-
trevliga och inbjudande.

Ordföranden, Herbert Johansson,
hade hastigt insjuknat. varför pre-

sidentskapet utövades av hr Carl
Helgesson. Bland hedersgästerna

märktes skeppsredare Dalman, hr
T. Anderssen från Thorshaugs Id-

retsforening i Kristiania, hr Oskar

Andersson från Uddevalla-Kamra-
terna och hr Vogel-Jörgensen från

Kjöbenhavns Boldelub, dessutom

representanter för de skilda före-
ningarna och idrottsorganisationerna

i Göteborg.
Vid festen utdelades ett stort an-

tal minnes- och förtjänstmedaljer med

anledning av 15-årsjubileet. Supén

hade serverats i nedre matsalen och

blev synnerligen animerad, en mängd
tal höllos och en massa telegram

upplästes. Sedan gick man upp i

andra våningen, där Ceve visade
Scioptikonbilder över föreningspam-

par och klubbfantaster och litet av
varje inom vår krets, beledsagat av

en humoistisk text med rim. Och
sedan dansade man till Scennas

musik till ett bra stycke fram på
natten, varefter  nattspårvagnarna

forslade hem de olika sällskapen.
&

Jubileumsskriften, som fått de
amplaste lovord av hela pressen,

finnes fortfarandetill salu hos Ting-
bergs Cigarraffär.
 

BANDY.
En dålig start för bandylaget:

Uddevalla vann med 8—35.

Den instundande vintern tycks
bli sin föregångare lik. Ena sön-

dagen regnar det och den andra
frostar det. Denna klimatiska nyck-

fullhet bereder vårt bandylag de
största svårigheter och hämmar en

utveckling av sporten i fråga, som
annars säkerligen blivit mycket stark.

Ty intresset är stort.
I mitten av november passade

bandyspelarna på att utnyttja den
lilla frostknäpp som kom, och un-

der julhelgen, då spelarna voro bort-
resta från staden samt och synner-
ligen, lär man ha tränat något var

på sitt håll. Detta är dock bandy-

lagets hittills så gott som enda trä-
ning. Vardagskvällarna ha en stor
del av spelarna svårt att utnyttja för

träning på grund av privat arbete
och dessutom vet man egentligen

aldrig hur det ser ut på Ullervi.
För att i alla fall börja någon

gång och få mönstra trupperna pas-
sade bandyutskottet, d. v. s. Ceve,

SEENAKNAEEEDEREN,
IETTETTTTTTTTITING

 

Närmare upplysningar lämna   
! KVOTMOEEE

Sverige-England
& Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd    Göteborg: 2
>

Bennet

an, PRESSEN NPA PIPAN SPHPNPPPPPEAPPPVPAKAGAPPPANAKPeesssröösRsnrker Vv

Oscar Andersons
Boktryckeri

Göteborg.

: Kronhusgatan 22.  Zelefon 9393 :

på att ordna en match med Udde-

valla-Kamraterna på trettondedagen.
Tidpunkten var något olämplig ur
den synpunkten att kvällen förut
vår jubileumstfest på Långedrag gick
av stapeln, i vilken största delen av
laget deltog, men man trodde inte

Uddevalla var så farligt. Dessutom
visste man ju ej heller att Uddevalla
ämnade låna Zander och var och en
vet ju i huru hög grad en eller ett

par skickliga spelare i bandy kan
inverka på resultatet av en match.

Vi ställde upp med följande lag:
Rylander, Söderbom, Ericsson,

Eiserman, Dahlberg, Linde, Hofman,

Sandberg, Mellin, A. Bergström,

Kurt Jansson.
Vi saknade alltså Sjöberger, för-

svarets stöttepinne, samt den starke
kulstötaren och spjutkastaren Erik

Borgström (broder till Agaton) som
nu flyttat hit från Karlstad. Sjö-
berger var på väg till Kronans sli-
tiga jobb och Borgström låg sjuk
i lungkatarr. Reserverna, Dahlberg

och Jansson, voro fullkomligt oträ-
nade. Challe "Dahlberg spelade

emellertid upp sig undan för undan
medan motsatsen var förhållandet
med Jansson, som för resten aldrig

stått på ett par rör förr.
Fagrell var domare.
Efter femton minuters spel hade

Zander gjort 4 mål för Uddevalla
och då först började våra spelare
att vakna upp och tänka på att de

hade klubbor i händerna. Nattens
jubileumsfirande låg dem dock fort-
farande i fatet... eller rättare sagt
huvudet, och de kunde aldrig få i
gång något verkligt bra spel. Efter

de 4 målen vidtogs den förändringen,
att Ericsson gick upp som center-

halv och Dahlberg gick ner som

backmedan Kurt Jansson och Linde

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Våra juniorer i fotboll torde få

en ansträngande vår. Föreningen
har överenskommit med Djurgården
om tvänne matcher med dess junior-
lag och vårt förberedelsearbete för
dessa, av vilka den första äger rum
på våren, kommer att bedrivas med
all kraft.

+

Jubileubsfesten ägde rum å Långe-

drags Vinterrestaurant trettondeaf-

ton. Tillslutningen var storartad
och festen blev en av de mest väl-

lyckade, vi anordnat hittills. Direk-
tör Grönlund hade också ordnat
allting därute särdeles utmärkt och

hans lokaler äro ju synnerligen hem-
trevliga och inbjudande.

Ordföranden, Herbert Johansson,
hade hastigt insjuknat. varför pre-

sidentskapet utövades av hr Carl
Helgesson. Bland hedersgästerna

märktes skeppsredare Dalman, hr
T. Anderssen från Thorshaugs Id-

retsforening i Kristiania, hr Oskar

Andersson från Uddevalla-Kamra-
terna och hr Vogel-Jörgensen från

Kjöbenhavns Boldelub, dessutom

representanter för de skilda före-
ningarna och idrottsorganisationerna

i Göteborg.
Vid festen utdelades ett stort an-

tal minnes- och förtjänstmedaljer med

anledning av 15-årsjubileet. Supén

hade serverats i nedre matsalen och

blev synnerligen animerad, en mängd
tal höllos och en massa telegram

upplästes. Sedan gick man upp i

andra våningen, där Ceve visade
Scioptikonbilder över föreningspam-

par och klubbfantaster och litet av
varje inom vår krets, beledsagat av

en humoistisk text med rim. Och
sedan dansade man till Scennas

musik till ett bra stycke fram på
natten, varefter  nattspårvagnarna

forslade hem de olika sällskapen.
&

Jubileumsskriften, som fått de
amplaste lovord av hela pressen,

finnes fortfarandetill salu hos Ting-
bergs Cigarraffär.
 

BANDY.
En dålig start för bandylaget:

Uddevalla vann med 8—35.

Den instundande vintern tycks
bli sin föregångare lik. Ena sön-

dagen regnar det och den andra
frostar det. Denna klimatiska nyck-

fullhet bereder vårt bandylag de
största svårigheter och hämmar en

utveckling av sporten i fråga, som
annars säkerligen blivit mycket stark.

Ty intresset är stort.
I mitten av november passade

bandyspelarna på att utnyttja den
lilla frostknäpp som kom, och un-

der julhelgen, då spelarna voro bort-
resta från staden samt och synner-
ligen, lär man ha tränat något var

på sitt håll. Detta är dock bandy-

lagets hittills så gott som enda trä-
ning. Vardagskvällarna ha en stor
del av spelarna svårt att utnyttja för

träning på grund av privat arbete
och dessutom vet man egentligen

aldrig hur det ser ut på Ullervi.
För att i alla fall börja någon

gång och få mönstra trupperna pas-
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Eiserman, Dahlberg, Linde, Hofman,

Sandberg, Mellin, A. Bergström,

Kurt Jansson.
Vi saknade alltså Sjöberger, för-

svarets stöttepinne, samt den starke
kulstötaren och spjutkastaren Erik

Borgström (broder till Agaton) som
nu flyttat hit från Karlstad. Sjö-
berger var på väg till Kronans sli-
tiga jobb och Borgström låg sjuk
i lungkatarr. Reserverna, Dahlberg

och Jansson, voro fullkomligt oträ-
nade. Challe "Dahlberg spelade

emellertid upp sig undan för undan
medan motsatsen var förhållandet
med Jansson, som för resten aldrig

stått på ett par rör förr.
Fagrell var domare.
Efter femton minuters spel hade

Zander gjort 4 mål för Uddevalla
och då först började våra spelare
att vakna upp och tänka på att de

hade klubbor i händerna. Nattens
jubileumsfirande låg dem dock fort-
farande i fatet... eller rättare sagt
huvudet, och de kunde aldrig få i
gång något verkligt bra spel. Efter

de 4 målen vidtogs den förändringen,
att Ericsson gick upp som center-

halv och Dahlberg gick ner som

backmedan Kurt Jansson och Linde

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Våra juniorer i fotboll torde få

en ansträngande vår. Föreningen
har överenskommit med Djurgården
om tvänne matcher med dess junior-
lag och vårt förberedelsearbete för
dessa, av vilka den första äger rum
på våren, kommer att bedrivas med
all kraft.

+

Jubileubsfesten ägde rum å Långe-

drags Vinterrestaurant trettondeaf-

ton. Tillslutningen var storartad
och festen blev en av de mest väl-

lyckade, vi anordnat hittills. Direk-
tör Grönlund hade också ordnat
allting därute särdeles utmärkt och

hans lokaler äro ju synnerligen hem-
trevliga och inbjudande.

Ordföranden, Herbert Johansson,
hade hastigt insjuknat. varför pre-

sidentskapet utövades av hr Carl
Helgesson. Bland hedersgästerna

märktes skeppsredare Dalman, hr
T. Anderssen från Thorshaugs Id-

retsforening i Kristiania, hr Oskar

Andersson från Uddevalla-Kamra-
terna och hr Vogel-Jörgensen från

Kjöbenhavns Boldelub, dessutom

representanter för de skilda före-
ningarna och idrottsorganisationerna

i Göteborg.
Vid festen utdelades ett stort an-

tal minnes- och förtjänstmedaljer med

anledning av 15-årsjubileet. Supén

hade serverats i nedre matsalen och

blev synnerligen animerad, en mängd
tal höllos och en massa telegram

upplästes. Sedan gick man upp i

andra våningen, där Ceve visade
Scioptikonbilder över föreningspam-

par och klubbfantaster och litet av
varje inom vår krets, beledsagat av

en humoistisk text med rim. Och
sedan dansade man till Scennas

musik till ett bra stycke fram på
natten, varefter  nattspårvagnarna

forslade hem de olika sällskapen.
&

Jubileumsskriften, som fått de
amplaste lovord av hela pressen,

finnes fortfarandetill salu hos Ting-
bergs Cigarraffär.
 

BANDY.
En dålig start för bandylaget:

Uddevalla vann med 8—35.

Den instundande vintern tycks
bli sin föregångare lik. Ena sön-

dagen regnar det och den andra
frostar det. Denna klimatiska nyck-

fullhet bereder vårt bandylag de
största svårigheter och hämmar en

utveckling av sporten i fråga, som
annars säkerligen blivit mycket stark.

Ty intresset är stort.
I mitten av november passade

bandyspelarna på att utnyttja den
lilla frostknäpp som kom, och un-

der julhelgen, då spelarna voro bort-
resta från staden samt och synner-
ligen, lär man ha tränat något var

på sitt håll. Detta är dock bandy-

lagets hittills så gott som enda trä-
ning. Vardagskvällarna ha en stor
del av spelarna svårt att utnyttja för

träning på grund av privat arbete
och dessutom vet man egentligen

aldrig hur det ser ut på Ullervi.
För att i alla fall börja någon

gång och få mönstra trupperna pas-
sade bandyutskottet, d. v. s. Ceve,
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Våra juniorer i fotboll torde få

en ansträngande vår. Föreningen
har överenskommit med Djurgården
om tvänne matcher med dess junior-
lag och vårt förberedelsearbete för
dessa, av vilka den första äger rum
på våren, kommer att bedrivas med
all kraft.

+

Jubileubsfesten ägde rum å Långe-

drags Vinterrestaurant trettondeaf-

ton. Tillslutningen var storartad
och festen blev en av de mest väl-

lyckade, vi anordnat hittills. Direk-
tör Grönlund hade också ordnat
allting därute särdeles utmärkt och

hans lokaler äro ju synnerligen hem-
trevliga och inbjudande.

Ordföranden, Herbert Johansson,
hade hastigt insjuknat. varför pre-

sidentskapet utövades av hr Carl
Helgesson. Bland hedersgästerna

märktes skeppsredare Dalman, hr
T. Anderssen från Thorshaugs Id-

retsforening i Kristiania, hr Oskar

Andersson från Uddevalla-Kamra-
terna och hr Vogel-Jörgensen från

Kjöbenhavns Boldelub, dessutom

representanter för de skilda före-
ningarna och idrottsorganisationerna

i Göteborg.
Vid festen utdelades ett stort an-

tal minnes- och förtjänstmedaljer med

anledning av 15-årsjubileet. Supén

hade serverats i nedre matsalen och

blev synnerligen animerad, en mängd
tal höllos och en massa telegram

upplästes. Sedan gick man upp i

andra våningen, där Ceve visade
Scioptikonbilder över föreningspam-

par och klubbfantaster och litet av
varje inom vår krets, beledsagat av

en humoistisk text med rim. Och
sedan dansade man till Scennas

musik till ett bra stycke fram på
natten, varefter  nattspårvagnarna

forslade hem de olika sällskapen.
&

Jubileumsskriften, som fått de
amplaste lovord av hela pressen,

finnes fortfarandetill salu hos Ting-
bergs Cigarraffär.
 

BANDY.
En dålig start för bandylaget:

Uddevalla vann med 8—35.

Den instundande vintern tycks
bli sin föregångare lik. Ena sön-

dagen regnar det och den andra
frostar det. Denna klimatiska nyck-

fullhet bereder vårt bandylag de
största svårigheter och hämmar en

utveckling av sporten i fråga, som
annars säkerligen blivit mycket stark.

Ty intresset är stort.
I mitten av november passade

bandyspelarna på att utnyttja den
lilla frostknäpp som kom, och un-

der julhelgen, då spelarna voro bort-
resta från staden samt och synner-
ligen, lär man ha tränat något var

på sitt håll. Detta är dock bandy-

lagets hittills så gott som enda trä-
ning. Vardagskvällarna ha en stor
del av spelarna svårt att utnyttja för

träning på grund av privat arbete
och dessutom vet man egentligen

aldrig hur det ser ut på Ullervi.
För att i alla fall börja någon

gång och få mönstra trupperna pas-
sade bandyutskottet, d. v. s. Ceve,
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på att ordna en match med Udde-

valla-Kamraterna på trettondedagen.
Tidpunkten var något olämplig ur
den synpunkten att kvällen förut
vår jubileumstfest på Långedrag gick
av stapeln, i vilken största delen av
laget deltog, men man trodde inte

Uddevalla var så farligt. Dessutom
visste man ju ej heller att Uddevalla
ämnade låna Zander och var och en
vet ju i huru hög grad en eller ett

par skickliga spelare i bandy kan
inverka på resultatet av en match.

Vi ställde upp med följande lag:
Rylander, Söderbom, Ericsson,

Eiserman, Dahlberg, Linde, Hofman,

Sandberg, Mellin, A. Bergström,

Kurt Jansson.
Vi saknade alltså Sjöberger, för-

svarets stöttepinne, samt den starke
kulstötaren och spjutkastaren Erik

Borgström (broder till Agaton) som
nu flyttat hit från Karlstad. Sjö-
berger var på väg till Kronans sli-
tiga jobb och Borgström låg sjuk
i lungkatarr. Reserverna, Dahlberg

och Jansson, voro fullkomligt oträ-
nade. Challe "Dahlberg spelade

emellertid upp sig undan för undan
medan motsatsen var förhållandet
med Jansson, som för resten aldrig

stått på ett par rör förr.
Fagrell var domare.
Efter femton minuters spel hade

Zander gjort 4 mål för Uddevalla
och då först började våra spelare
att vakna upp och tänka på att de

hade klubbor i händerna. Nattens
jubileumsfirande låg dem dock fort-
farande i fatet... eller rättare sagt
huvudet, och de kunde aldrig få i
gång något verkligt bra spel. Efter

de 4 målen vidtogs den förändringen,
att Ericsson gick upp som center-

halv och Dahlberg gick ner som

backmedan Kurt Jansson och Linde
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anledning av 15-årsjubileet. Supén

hade serverats i nedre matsalen och

blev synnerligen animerad, en mängd
tal höllos och en massa telegram

upplästes. Sedan gick man upp i

andra våningen, där Ceve visade
Scioptikonbilder över föreningspam-

par och klubbfantaster och litet av
varje inom vår krets, beledsagat av

en humoistisk text med rim. Och
sedan dansade man till Scennas

musik till ett bra stycke fram på
natten, varefter  nattspårvagnarna

forslade hem de olika sällskapen.
&

Jubileumsskriften, som fått de
amplaste lovord av hela pressen,

finnes fortfarandetill salu hos Ting-
bergs Cigarraffär.
 

BANDY.
En dålig start för bandylaget:

Uddevalla vann med 8—35.

Den instundande vintern tycks
bli sin föregångare lik. Ena sön-

dagen regnar det och den andra
frostar det. Denna klimatiska nyck-

fullhet bereder vårt bandylag de
största svårigheter och hämmar en

utveckling av sporten i fråga, som
annars säkerligen blivit mycket stark.

Ty intresset är stort.
I mitten av november passade

bandyspelarna på att utnyttja den
lilla frostknäpp som kom, och un-

der julhelgen, då spelarna voro bort-
resta från staden samt och synner-
ligen, lär man ha tränat något var

på sitt håll. Detta är dock bandy-

lagets hittills så gott som enda trä-
ning. Vardagskvällarna ha en stor
del av spelarna svårt att utnyttja för

träning på grund av privat arbete
och dessutom vet man egentligen

aldrig hur det ser ut på Ullervi.
För att i alla fall börja någon

gång och få mönstra trupperna pas-
sade bandyutskottet, d. v. s. Ceve,
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på att ordna en match med Udde-

valla-Kamraterna på trettondedagen.
Tidpunkten var något olämplig ur
den synpunkten att kvällen förut
vår jubileumstfest på Långedrag gick
av stapeln, i vilken största delen av
laget deltog, men man trodde inte

Uddevalla var så farligt. Dessutom
visste man ju ej heller att Uddevalla
ämnade låna Zander och var och en
vet ju i huru hög grad en eller ett

par skickliga spelare i bandy kan
inverka på resultatet av en match.

Vi ställde upp med följande lag:
Rylander, Söderbom, Ericsson,

Eiserman, Dahlberg, Linde, Hofman,

Sandberg, Mellin, A. Bergström,

Kurt Jansson.
Vi saknade alltså Sjöberger, för-

svarets stöttepinne, samt den starke
kulstötaren och spjutkastaren Erik

Borgström (broder till Agaton) som
nu flyttat hit från Karlstad. Sjö-
berger var på väg till Kronans sli-
tiga jobb och Borgström låg sjuk
i lungkatarr. Reserverna, Dahlberg

och Jansson, voro fullkomligt oträ-
nade. Challe "Dahlberg spelade

emellertid upp sig undan för undan
medan motsatsen var förhållandet
med Jansson, som för resten aldrig

stått på ett par rör förr.
Fagrell var domare.
Efter femton minuters spel hade

Zander gjort 4 mål för Uddevalla
och då först började våra spelare
att vakna upp och tänka på att de

hade klubbor i händerna. Nattens
jubileumsfirande låg dem dock fort-
farande i fatet... eller rättare sagt
huvudet, och de kunde aldrig få i
gång något verkligt bra spel. Efter

de 4 målen vidtogs den förändringen,
att Ericsson gick upp som center-

halv och Dahlberg gick ner som

backmedan Kurt Jansson och Linde

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Våra juniorer i fotboll torde få

en ansträngande vår. Föreningen
har överenskommit med Djurgården
om tvänne matcher med dess junior-
lag och vårt förberedelsearbete för
dessa, av vilka den första äger rum
på våren, kommer att bedrivas med
all kraft.

+

Jubileubsfesten ägde rum å Långe-

drags Vinterrestaurant trettondeaf-

ton. Tillslutningen var storartad
och festen blev en av de mest väl-

lyckade, vi anordnat hittills. Direk-
tör Grönlund hade också ordnat
allting därute särdeles utmärkt och

hans lokaler äro ju synnerligen hem-
trevliga och inbjudande.

Ordföranden, Herbert Johansson,
hade hastigt insjuknat. varför pre-
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bytte. Dessa förändringar blevotill
fördel för såväl anfall som försvar

men Uddevallaborna hade kommit
»i Sslaget> genom sina (förlåt Zan-

ders!) fyra mål och presterade sitt
bästa spel hittills. Zander ledde
anfallen  förstklassigt och hjälpte
även till i försvaret, han arbetade

faktiskt för halva laget. Men även
Granberg, Appelgren och Andreas-

son spelade god bandy.
Vid halvlek stod det 6—2. I andra

halvleken gjorde de våra 3 mål i
följd, vadan ställningen stod 6—5.
Men bakruset satt ännu kvar och

laget föll efter denna kraftutveckling
tillbaka, varunder Zander och en

Uddevallabo gjorde 1 mål vardera.
Och sålunda slöt matchen med 8—3.

Göteborgs-Kamraternas mål gjor-
des av Mellin (3), Sandberg (1) och

Borgström (1).
På grund av de onormala förhål-

landen, under vilka matchen spela-
des, hoppa vi över kritiken för att
höra på

Vad man sade i Uddevalla.

Att detta icke blev så litet är helt

naturligt, ty i småstäder tryta sam-
talsämnena ibland och så är man,

där mera lokalpatriotisk än vad man
i de stora städerna någonsin kan
bli. Emellertid ha vi dock icke

Asbjörn Kragsjakt efter
kurir-tåget.

(På grund av platsbrist har

denna art. fått stå över sedan

i höstas.)

B-laget hade fått inbjudan att den

26 okt. spela en match i Borås mot

I. F. Älvsborg. Allt artade sig bra
och vi hade skramlat ihop ett rätt

så gottlag, som på söndagens mor-
gon skulle samlas vid Bergslags-
banan. Men »människan spår och
Gud rår», tydligen även då det gäl-

ler så »ogudaktiga» ting som fotboll.
En minut före tågets avgångstid

hade inalles 9 man anmält sig för

undertecknad, däribland 3:dje-lags-
spelaren Ville Börjesson. Samtliga

kunnat drömma om att dentillfreds-
ställda lokala fåfängan skulle kunna

alstra sådana kompletta vansinnig-
heter, som dem vilka Bohus-Posten
i sitt referat över matchen serverar
sina läsare. Vi vilja inte undan-
hålla Medlemsbladets läsekrets den

bondgranna bukett av medvetna
lögners giftiga maskrosor och för-

vrängningens lokalpartiska hundkäx,
som Bohus-Postens löjligt oveder-

häftige referent plockat ihop i se-
gerrusigt övermod på någon av

Uddevalla-journalistikens minstblom-
strande örtagårdar och därefterlåtit

de på bandyframgångar fattiga men
på bristande omdömesförmåga så
mycket rikare Uddevallaborna lukta

och förnöja sitt öga på. Denna
bukett presenteras i staniolpapper

och med band med följande in-

skription:

En stor dag för Uddevalla-

kamraterna.
Besegra de fruktade Göteborgs-

Kamraterna i bandy med 8—53.

Vid en bandymatch i tisdags å Ullervi

idrottsplats i Göteborg mellan Uddevalla-

Kamraterna segrade de senare efter ett

glänsande och i allo överlägset spel med

den vackra siffran 8—5. Matchen började

kl. 2 och efter en knapp halvtimme hade

Uddevalla förskaffat sig ledningen med

4—0, tack vare ett överdadigt samspel av

då båda inrarne Ragnar Jansson och And.

togo plats i en järnvägskupé medan
jag kvarstannade i väntsalen för att

invänta sjusovarne och komplettera
biljettförrådet. Min väntan på de

värda herrarne »Kalle Makarn» och

Rolf Borssen resulterade emellertid
ej i något annat, än att då jag kom

inrusande på perrongen för att äntra

tåget, detta hade tjuvstartat och nu
ångade för fulla muggar c:a 200
meter från startplatsen. I sanning

en för mig, och även för laget rätt
pinsam situation, då mantar i be-

traktande att jag hadealla biljetterna

i min ficka och att laget vid avresan
endast bestod av 9 spelare. Nu
voro goda råd dyra.

Men då nöden är som störst är

hjälpen närmast. Jag var nära att

Granberg, av vilka den senare givet an-

sågs som bäste man på plan. Halvtid var

ställningen 6—2 och göteborgarnas tvenne

mål får nog tillskrivas individuella rusher

av Arvid Melin, vilken sedan 1912 varit

med i Uddevalla-Kamraterna och även

för denna match var beräknad att vara

med Uddevallaborna, men helt plötsligt

uppenbarade sig som motståndare. Det

såg strax innan matchen började ut som

om genom denna fula manöver Uddevalla

skulle få spela matchen med endast 10

spelare, men siluationeå räddades i sista
stund av hr Sander, tidigare i Uddevalla.

Det kan i detta sammanhang nämnas att

fyra av Kamraternas i Göteborg bästa spe-

lare ha fostrats i Uddevalla, som alltså,

trots svårigheter med ekonomi och banor,

intager ett mycket framstående rumi denna

snabbhetens och uthållighetens speciella

idrottsgren.

Under andra halvtid gjorde göteborg-

arna 3 och Uddevalla 2 — ett resultat,

som knappast är rättvist med hänsyntill

de senares avgjort bättre samspel. Om

icke historien med Mellin varit skulle re-

sultatet blivit ett ännu större nederlag för

Göteborg.
Matchen åskådades aw en stor och in-

tresserad människomassa, som under spe-

lets gång flera gånger lade i dagen sina

sympatier för de käcka Uddevallapojkarna:

Vad man säger i Göteborg.

Efter genomläsandet av detta pe-

koral vet man inte om man skall

skratta eller gråta.
Att Uddevallas spel var »glänsande

och i allo överlägset» är en sak som
vi icke vilja diskutera om. Det är

då jag rusade in på perrongen,

springa omkull Elams broder, som

jämte »flamma» infunnit sig för att
avhurra oss. På min fråga om han

visste något sätt att nå tåget upp
gav han, att enda sättet var att pr

bil försöka upphinna det i Mölndal.

Sagt och gjort. Jag kastade mig
utför stationstrappan och fanntill
min glädje att två bilar stodo inne

vid Amberntsonsbilstation (reklam-
en kostar inget, hr A.!) Då chauf-
fören skulle starta bilen krånglade

den, och trots förtvivlade ansträng-

ningar från hans sida och sura mi

ner från min, lyckades han ej få den
i gång. Minst två minuter gingo för-

lorade på denna procedur. Jag fick
nu ta den andra bilen och snart
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fören skulle starta bilen krånglade

den, och trots förtvivlade ansträng-

ningar från hans sida och sura mi

ner från min, lyckades han ej få den
i gång. Minst två minuter gingo för-

lorade på denna procedur. Jag fick
nu ta den andra bilen och snart
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bytte. Dessa förändringar blevotill
fördel för såväl anfall som försvar

men Uddevallaborna hade kommit
»i Sslaget> genom sina (förlåt Zan-

ders!) fyra mål och presterade sitt
bästa spel hittills. Zander ledde
anfallen  förstklassigt och hjälpte
även till i försvaret, han arbetade

faktiskt för halva laget. Men även
Granberg, Appelgren och Andreas-

son spelade god bandy.
Vid halvlek stod det 6—2. I andra

halvleken gjorde de våra 3 mål i
följd, vadan ställningen stod 6—5.
Men bakruset satt ännu kvar och

laget föll efter denna kraftutveckling
tillbaka, varunder Zander och en

Uddevallabo gjorde 1 mål vardera.
Och sålunda slöt matchen med 8—3.

Göteborgs-Kamraternas mål gjor-
des av Mellin (3), Sandberg (1) och

Borgström (1).
På grund av de onormala förhål-

landen, under vilka matchen spela-
des, hoppa vi över kritiken för att
höra på

Vad man sade i Uddevalla.

Att detta icke blev så litet är helt

naturligt, ty i småstäder tryta sam-
talsämnena ibland och så är man,

där mera lokalpatriotisk än vad man
i de stora städerna någonsin kan
bli. Emellertid ha vi dock icke

Asbjörn Kragsjakt efter
kurir-tåget.

(På grund av platsbrist har

denna art. fått stå över sedan

i höstas.)

B-laget hade fått inbjudan att den

26 okt. spela en match i Borås mot

I. F. Älvsborg. Allt artade sig bra
och vi hade skramlat ihop ett rätt

så gottlag, som på söndagens mor-
gon skulle samlas vid Bergslags-
banan. Men »människan spår och
Gud rår», tydligen även då det gäl-

ler så »ogudaktiga» ting som fotboll.
En minut före tågets avgångstid

hade inalles 9 man anmält sig för

undertecknad, däribland 3:dje-lags-
spelaren Ville Börjesson. Samtliga

kunnat drömma om att dentillfreds-
ställda lokala fåfängan skulle kunna

alstra sådana kompletta vansinnig-
heter, som dem vilka Bohus-Posten
i sitt referat över matchen serverar
sina läsare. Vi vilja inte undan-
hålla Medlemsbladets läsekrets den

bondgranna bukett av medvetna
lögners giftiga maskrosor och för-

vrängningens lokalpartiska hundkäx,
som Bohus-Postens löjligt oveder-

häftige referent plockat ihop i se-
gerrusigt övermod på någon av

Uddevalla-journalistikens minstblom-
strande örtagårdar och därefterlåtit

de på bandyframgångar fattiga men
på bristande omdömesförmåga så
mycket rikare Uddevallaborna lukta

och förnöja sitt öga på. Denna
bukett presenteras i staniolpapper

och med band med följande in-

skription:

En stor dag för Uddevalla-

kamraterna.
Besegra de fruktade Göteborgs-

Kamraterna i bandy med 8—53.

Vid en bandymatch i tisdags å Ullervi

idrottsplats i Göteborg mellan Uddevalla-

Kamraterna segrade de senare efter ett

glänsande och i allo överlägset spel med

den vackra siffran 8—5. Matchen började

kl. 2 och efter en knapp halvtimme hade

Uddevalla förskaffat sig ledningen med

4—0, tack vare ett överdadigt samspel av

då båda inrarne Ragnar Jansson och And.

togo plats i en järnvägskupé medan
jag kvarstannade i väntsalen för att

invänta sjusovarne och komplettera
biljettförrådet. Min väntan på de

värda herrarne »Kalle Makarn» och

Rolf Borssen resulterade emellertid
ej i något annat, än att då jag kom

inrusande på perrongen för att äntra

tåget, detta hade tjuvstartat och nu
ångade för fulla muggar c:a 200
meter från startplatsen. I sanning

en för mig, och även för laget rätt
pinsam situation, då mantar i be-

traktande att jag hadealla biljetterna

i min ficka och att laget vid avresan
endast bestod av 9 spelare. Nu
voro goda råd dyra.

Men då nöden är som störst är

hjälpen närmast. Jag var nära att

Granberg, av vilka den senare givet an-

sågs som bäste man på plan. Halvtid var

ställningen 6—2 och göteborgarnas tvenne

mål får nog tillskrivas individuella rusher

av Arvid Melin, vilken sedan 1912 varit

med i Uddevalla-Kamraterna och även

för denna match var beräknad att vara

med Uddevallaborna, men helt plötsligt

uppenbarade sig som motståndare. Det

såg strax innan matchen började ut som

om genom denna fula manöver Uddevalla

skulle få spela matchen med endast 10

spelare, men siluationeå räddades i sista
stund av hr Sander, tidigare i Uddevalla.

Det kan i detta sammanhang nämnas att

fyra av Kamraternas i Göteborg bästa spe-

lare ha fostrats i Uddevalla, som alltså,

trots svårigheter med ekonomi och banor,

intager ett mycket framstående rumi denna

snabbhetens och uthållighetens speciella

idrottsgren.

Under andra halvtid gjorde göteborg-

arna 3 och Uddevalla 2 — ett resultat,

som knappast är rättvist med hänsyntill

de senares avgjort bättre samspel. Om

icke historien med Mellin varit skulle re-

sultatet blivit ett ännu större nederlag för

Göteborg.
Matchen åskådades aw en stor och in-

tresserad människomassa, som under spe-

lets gång flera gånger lade i dagen sina

sympatier för de käcka Uddevallapojkarna:

Vad man säger i Göteborg.

Efter genomläsandet av detta pe-

koral vet man inte om man skall

skratta eller gråta.
Att Uddevallas spel var »glänsande

och i allo överlägset» är en sak som
vi icke vilja diskutera om. Det är

då jag rusade in på perrongen,

springa omkull Elams broder, som

jämte »flamma» infunnit sig för att
avhurra oss. På min fråga om han

visste något sätt att nå tåget upp
gav han, att enda sättet var att pr

bil försöka upphinna det i Mölndal.

Sagt och gjort. Jag kastade mig
utför stationstrappan och fanntill
min glädje att två bilar stodo inne

vid Amberntsonsbilstation (reklam-
en kostar inget, hr A.!) Då chauf-
fören skulle starta bilen krånglade

den, och trots förtvivlade ansträng-

ningar från hans sida och sura mi

ner från min, lyckades han ej få den
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lögners giftiga maskrosor och för-

vrängningens lokalpartiska hundkäx,
som Bohus-Postens löjligt oveder-

häftige referent plockat ihop i se-
gerrusigt övermod på någon av

Uddevalla-journalistikens minstblom-
strande örtagårdar och därefterlåtit

de på bandyframgångar fattiga men
på bristande omdömesförmåga så
mycket rikare Uddevallaborna lukta

och förnöja sitt öga på. Denna
bukett presenteras i staniolpapper

och med band med följande in-

skription:

En stor dag för Uddevalla-

kamraterna.
Besegra de fruktade Göteborgs-

Kamraterna i bandy med 8—53.

Vid en bandymatch i tisdags å Ullervi

idrottsplats i Göteborg mellan Uddevalla-

Kamraterna segrade de senare efter ett

glänsande och i allo överlägset spel med

den vackra siffran 8—5. Matchen började

kl. 2 och efter en knapp halvtimme hade

Uddevalla förskaffat sig ledningen med

4—0, tack vare ett överdadigt samspel av

då båda inrarne Ragnar Jansson och And.

togo plats i en järnvägskupé medan
jag kvarstannade i väntsalen för att

invänta sjusovarne och komplettera
biljettförrådet. Min väntan på de

värda herrarne »Kalle Makarn» och

Rolf Borssen resulterade emellertid
ej i något annat, än att då jag kom

inrusande på perrongen för att äntra

tåget, detta hade tjuvstartat och nu
ångade för fulla muggar c:a 200
meter från startplatsen. I sanning

en för mig, och även för laget rätt
pinsam situation, då mantar i be-

traktande att jag hadealla biljetterna

i min ficka och att laget vid avresan
endast bestod av 9 spelare. Nu
voro goda råd dyra.

Men då nöden är som störst är

hjälpen närmast. Jag var nära att

Granberg, av vilka den senare givet an-

sågs som bäste man på plan. Halvtid var

ställningen 6—2 och göteborgarnas tvenne

mål får nog tillskrivas individuella rusher

av Arvid Melin, vilken sedan 1912 varit

med i Uddevalla-Kamraterna och även

för denna match var beräknad att vara

med Uddevallaborna, men helt plötsligt

uppenbarade sig som motståndare. Det

såg strax innan matchen började ut som

om genom denna fula manöver Uddevalla

skulle få spela matchen med endast 10

spelare, men siluationeå räddades i sista
stund av hr Sander, tidigare i Uddevalla.

Det kan i detta sammanhang nämnas att

fyra av Kamraternas i Göteborg bästa spe-

lare ha fostrats i Uddevalla, som alltså,

trots svårigheter med ekonomi och banor,

intager ett mycket framstående rumi denna

snabbhetens och uthållighetens speciella

idrottsgren.

Under andra halvtid gjorde göteborg-

arna 3 och Uddevalla 2 — ett resultat,

som knappast är rättvist med hänsyntill

de senares avgjort bättre samspel. Om

icke historien med Mellin varit skulle re-

sultatet blivit ett ännu större nederlag för

Göteborg.
Matchen åskådades aw en stor och in-

tresserad människomassa, som under spe-

lets gång flera gånger lade i dagen sina

sympatier för de käcka Uddevallapojkarna:

Vad man säger i Göteborg.

Efter genomläsandet av detta pe-

koral vet man inte om man skall

skratta eller gråta.
Att Uddevallas spel var »glänsande

och i allo överlägset» är en sak som
vi icke vilja diskutera om. Det är

då jag rusade in på perrongen,

springa omkull Elams broder, som

jämte »flamma» infunnit sig för att
avhurra oss. På min fråga om han

visste något sätt att nå tåget upp
gav han, att enda sättet var att pr

bil försöka upphinna det i Mölndal.

Sagt och gjort. Jag kastade mig
utför stationstrappan och fanntill
min glädje att två bilar stodo inne

vid Amberntsonsbilstation (reklam-
en kostar inget, hr A.!) Då chauf-
fören skulle starta bilen krånglade

den, och trots förtvivlade ansträng-

ningar från hans sida och sura mi

ner från min, lyckades han ej få den
i gång. Minst två minuter gingo för-

lorade på denna procedur. Jag fick
nu ta den andra bilen och snart
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bytte. Dessa förändringar blevotill
fördel för såväl anfall som försvar

men Uddevallaborna hade kommit
»i Sslaget> genom sina (förlåt Zan-

ders!) fyra mål och presterade sitt
bästa spel hittills. Zander ledde
anfallen  förstklassigt och hjälpte
även till i försvaret, han arbetade

faktiskt för halva laget. Men även
Granberg, Appelgren och Andreas-

son spelade god bandy.
Vid halvlek stod det 6—2. I andra

halvleken gjorde de våra 3 mål i
följd, vadan ställningen stod 6—5.
Men bakruset satt ännu kvar och

laget föll efter denna kraftutveckling
tillbaka, varunder Zander och en

Uddevallabo gjorde 1 mål vardera.
Och sålunda slöt matchen med 8—3.

Göteborgs-Kamraternas mål gjor-
des av Mellin (3), Sandberg (1) och

Borgström (1).
På grund av de onormala förhål-

landen, under vilka matchen spela-
des, hoppa vi över kritiken för att
höra på

Vad man sade i Uddevalla.

Att detta icke blev så litet är helt

naturligt, ty i småstäder tryta sam-
talsämnena ibland och så är man,

där mera lokalpatriotisk än vad man
i de stora städerna någonsin kan
bli. Emellertid ha vi dock icke

Asbjörn Kragsjakt efter
kurir-tåget.

(På grund av platsbrist har

denna art. fått stå över sedan

i höstas.)

B-laget hade fått inbjudan att den

26 okt. spela en match i Borås mot

I. F. Älvsborg. Allt artade sig bra
och vi hade skramlat ihop ett rätt

så gottlag, som på söndagens mor-
gon skulle samlas vid Bergslags-
banan. Men »människan spår och
Gud rår», tydligen även då det gäl-
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En minut före tågets avgångstid
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intager ett mycket framstående rumi denna

snabbhetens och uthållighetens speciella

idrottsgren.

Under andra halvtid gjorde göteborg-

arna 3 och Uddevalla 2 — ett resultat,

som knappast är rättvist med hänsyntill

de senares avgjort bättre samspel. Om

icke historien med Mellin varit skulle re-

sultatet blivit ett ännu större nederlag för

Göteborg.
Matchen åskådades aw en stor och in-

tresserad människomassa, som under spe-

lets gång flera gånger lade i dagen sina

sympatier för de käcka Uddevallapojkarna:

Vad man säger i Göteborg.

Efter genomläsandet av detta pe-

koral vet man inte om man skall

skratta eller gråta.
Att Uddevallas spel var »glänsande

och i allo överlägset» är en sak som
vi icke vilja diskutera om. Det är

då jag rusade in på perrongen,

springa omkull Elams broder, som

jämte »flamma» infunnit sig för att
avhurra oss. På min fråga om han

visste något sätt att nå tåget upp
gav han, att enda sättet var att pr

bil försöka upphinna det i Mölndal.

Sagt och gjort. Jag kastade mig
utför stationstrappan och fanntill
min glädje att två bilar stodo inne

vid Amberntsonsbilstation (reklam-
en kostar inget, hr A.!) Då chauf-
fören skulle starta bilen krånglade

den, och trots förtvivlade ansträng-

ningar från hans sida och sura mi

ner från min, lyckades han ej få den
i gång. Minst två minuter gingo för-

lorade på denna procedur. Jag fick
nu ta den andra bilen och snart
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bytte. Dessa förändringar blevotill
fördel för såväl anfall som försvar

men Uddevallaborna hade kommit
»i Sslaget> genom sina (förlåt Zan-

ders!) fyra mål och presterade sitt
bästa spel hittills. Zander ledde
anfallen  förstklassigt och hjälpte
även till i försvaret, han arbetade

faktiskt för halva laget. Men även
Granberg, Appelgren och Andreas-

son spelade god bandy.
Vid halvlek stod det 6—2. I andra

halvleken gjorde de våra 3 mål i
följd, vadan ställningen stod 6—5.
Men bakruset satt ännu kvar och

laget föll efter denna kraftutveckling
tillbaka, varunder Zander och en

Uddevallabo gjorde 1 mål vardera.
Och sålunda slöt matchen med 8—3.

Göteborgs-Kamraternas mål gjor-
des av Mellin (3), Sandberg (1) och

Borgström (1).
På grund av de onormala förhål-

landen, under vilka matchen spela-
des, hoppa vi över kritiken för att
höra på

Vad man sade i Uddevalla.

Att detta icke blev så litet är helt

naturligt, ty i småstäder tryta sam-
talsämnena ibland och så är man,

där mera lokalpatriotisk än vad man
i de stora städerna någonsin kan
bli. Emellertid ha vi dock icke

Asbjörn Kragsjakt efter
kurir-tåget.

(På grund av platsbrist har

denna art. fått stå över sedan

i höstas.)

B-laget hade fått inbjudan att den

26 okt. spela en match i Borås mot

I. F. Älvsborg. Allt artade sig bra
och vi hade skramlat ihop ett rätt

så gottlag, som på söndagens mor-
gon skulle samlas vid Bergslags-
banan. Men »människan spår och
Gud rår», tydligen även då det gäl-

ler så »ogudaktiga» ting som fotboll.
En minut före tågets avgångstid

hade inalles 9 man anmält sig för

undertecknad, däribland 3:dje-lags-
spelaren Ville Börjesson. Samtliga

kunnat drömma om att dentillfreds-
ställda lokala fåfängan skulle kunna

alstra sådana kompletta vansinnig-
heter, som dem vilka Bohus-Posten
i sitt referat över matchen serverar
sina läsare. Vi vilja inte undan-
hålla Medlemsbladets läsekrets den

bondgranna bukett av medvetna
lögners giftiga maskrosor och för-

vrängningens lokalpartiska hundkäx,
som Bohus-Postens löjligt oveder-

häftige referent plockat ihop i se-
gerrusigt övermod på någon av

Uddevalla-journalistikens minstblom-
strande örtagårdar och därefterlåtit

de på bandyframgångar fattiga men
på bristande omdömesförmåga så
mycket rikare Uddevallaborna lukta

och förnöja sitt öga på. Denna
bukett presenteras i staniolpapper

och med band med följande in-

skription:

En stor dag för Uddevalla-

kamraterna.
Besegra de fruktade Göteborgs-

Kamraterna i bandy med 8—53.

Vid en bandymatch i tisdags å Ullervi

idrottsplats i Göteborg mellan Uddevalla-

Kamraterna segrade de senare efter ett

glänsande och i allo överlägset spel med

den vackra siffran 8—5. Matchen började

kl. 2 och efter en knapp halvtimme hade

Uddevalla förskaffat sig ledningen med

4—0, tack vare ett överdadigt samspel av

då båda inrarne Ragnar Jansson och And.

togo plats i en järnvägskupé medan
jag kvarstannade i väntsalen för att

invänta sjusovarne och komplettera
biljettförrådet. Min väntan på de

värda herrarne »Kalle Makarn» och

Rolf Borssen resulterade emellertid
ej i något annat, än att då jag kom

inrusande på perrongen för att äntra

tåget, detta hade tjuvstartat och nu
ångade för fulla muggar c:a 200
meter från startplatsen. I sanning

en för mig, och även för laget rätt
pinsam situation, då mantar i be-

traktande att jag hadealla biljetterna

i min ficka och att laget vid avresan
endast bestod av 9 spelare. Nu
voro goda råd dyra.

Men då nöden är som störst är

hjälpen närmast. Jag var nära att

Granberg, av vilka den senare givet an-

sågs som bäste man på plan. Halvtid var

ställningen 6—2 och göteborgarnas tvenne

mål får nog tillskrivas individuella rusher

av Arvid Melin, vilken sedan 1912 varit
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för denna match var beräknad att vara
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om genom denna fula manöver Uddevalla

skulle få spela matchen med endast 10

spelare, men siluationeå räddades i sista
stund av hr Sander, tidigare i Uddevalla.
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des, hoppa vi över kritiken för att
höra på

Vad man sade i Uddevalla.

Att detta icke blev så litet är helt

naturligt, ty i småstäder tryta sam-
talsämnena ibland och så är man,

där mera lokalpatriotisk än vad man
i de stora städerna någonsin kan
bli. Emellertid ha vi dock icke

Asbjörn Kragsjakt efter
kurir-tåget.

(På grund av platsbrist har

denna art. fått stå över sedan

i höstas.)

B-laget hade fått inbjudan att den

26 okt. spela en match i Borås mot

I. F. Älvsborg. Allt artade sig bra
och vi hade skramlat ihop ett rätt

så gottlag, som på söndagens mor-
gon skulle samlas vid Bergslags-
banan. Men »människan spår och
Gud rår», tydligen även då det gäl-

ler så »ogudaktiga» ting som fotboll.
En minut före tågets avgångstid

hade inalles 9 man anmält sig för

undertecknad, däribland 3:dje-lags-
spelaren Ville Börjesson. Samtliga

kunnat drömma om att dentillfreds-
ställda lokala fåfängan skulle kunna

alstra sådana kompletta vansinnig-
heter, som dem vilka Bohus-Posten
i sitt referat över matchen serverar
sina läsare. Vi vilja inte undan-
hålla Medlemsbladets läsekrets den

bondgranna bukett av medvetna
lögners giftiga maskrosor och för-

vrängningens lokalpartiska hundkäx,
som Bohus-Postens löjligt oveder-

häftige referent plockat ihop i se-
gerrusigt övermod på någon av

Uddevalla-journalistikens minstblom-
strande örtagårdar och därefterlåtit

de på bandyframgångar fattiga men
på bristande omdömesförmåga så
mycket rikare Uddevallaborna lukta

och förnöja sitt öga på. Denna
bukett presenteras i staniolpapper

och med band med följande in-

skription:

En stor dag för Uddevalla-

kamraterna.
Besegra de fruktade Göteborgs-

Kamraterna i bandy med 8—53.

Vid en bandymatch i tisdags å Ullervi

idrottsplats i Göteborg mellan Uddevalla-

Kamraterna segrade de senare efter ett

glänsande och i allo överlägset spel med

den vackra siffran 8—5. Matchen började

kl. 2 och efter en knapp halvtimme hade

Uddevalla förskaffat sig ledningen med

4—0, tack vare ett överdadigt samspel av

då båda inrarne Ragnar Jansson och And.

togo plats i en järnvägskupé medan
jag kvarstannade i väntsalen för att

invänta sjusovarne och komplettera
biljettförrådet. Min väntan på de

värda herrarne »Kalle Makarn» och

Rolf Borssen resulterade emellertid
ej i något annat, än att då jag kom

inrusande på perrongen för att äntra

tåget, detta hade tjuvstartat och nu
ångade för fulla muggar c:a 200
meter från startplatsen. I sanning

en för mig, och även för laget rätt
pinsam situation, då mantar i be-

traktande att jag hadealla biljetterna

i min ficka och att laget vid avresan
endast bestod av 9 spelare. Nu
voro goda råd dyra.

Men då nöden är som störst är

hjälpen närmast. Jag var nära att

Granberg, av vilka den senare givet an-

sågs som bäste man på plan. Halvtid var

ställningen 6—2 och göteborgarnas tvenne

mål får nog tillskrivas individuella rusher

av Arvid Melin, vilken sedan 1912 varit

med i Uddevalla-Kamraterna och även

för denna match var beräknad att vara

med Uddevallaborna, men helt plötsligt

uppenbarade sig som motståndare. Det

såg strax innan matchen började ut som

om genom denna fula manöver Uddevalla

skulle få spela matchen med endast 10

spelare, men siluationeå räddades i sista
stund av hr Sander, tidigare i Uddevalla.

Det kan i detta sammanhang nämnas att

fyra av Kamraternas i Göteborg bästa spe-

lare ha fostrats i Uddevalla, som alltså,

trots svårigheter med ekonomi och banor,

intager ett mycket framstående rumi denna

snabbhetens och uthållighetens speciella

idrottsgren.

Under andra halvtid gjorde göteborg-

arna 3 och Uddevalla 2 — ett resultat,

som knappast är rättvist med hänsyntill

de senares avgjort bättre samspel. Om

icke historien med Mellin varit skulle re-

sultatet blivit ett ännu större nederlag för

Göteborg.
Matchen åskådades aw en stor och in-

tresserad människomassa, som under spe-

lets gång flera gånger lade i dagen sina

sympatier för de käcka Uddevallapojkarna:

Vad man säger i Göteborg.

Efter genomläsandet av detta pe-

koral vet man inte om man skall

skratta eller gråta.
Att Uddevallas spel var »glänsande

och i allo överlägset» är en sak som
vi icke vilja diskutera om. Det är

då jag rusade in på perrongen,

springa omkull Elams broder, som

jämte »flamma» infunnit sig för att
avhurra oss. På min fråga om han

visste något sätt att nå tåget upp
gav han, att enda sättet var att pr

bil försöka upphinna det i Mölndal.

Sagt och gjort. Jag kastade mig
utför stationstrappan och fanntill
min glädje att två bilar stodo inne

vid Amberntsonsbilstation (reklam-
en kostar inget, hr A.!) Då chauf-
fören skulle starta bilen krånglade

den, och trots förtvivlade ansträng-

ningar från hans sida och sura mi

ner från min, lyckades han ej få den
i gång. Minst två minuter gingo för-

lorade på denna procedur. Jag fick
nu ta den andra bilen och snart
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bytte. Dessa förändringar blevotill
fördel för såväl anfall som försvar
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bästa spel hittills. Zander ledde
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även till i försvaret, han arbetade

faktiskt för halva laget. Men även
Granberg, Appelgren och Andreas-

son spelade god bandy.
Vid halvlek stod det 6—2. I andra
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Rolf Borssen resulterade emellertid
ej i något annat, än att då jag kom

inrusande på perrongen för att äntra

tåget, detta hade tjuvstartat och nu
ångade för fulla muggar c:a 200
meter från startplatsen. I sanning

en för mig, och även för laget rätt
pinsam situation, då mantar i be-

traktande att jag hadealla biljetterna

i min ficka och att laget vid avresan
endast bestod av 9 spelare. Nu
voro goda råd dyra.

Men då nöden är som störst är

hjälpen närmast. Jag var nära att

Granberg, av vilka den senare givet an-

sågs som bäste man på plan. Halvtid var

ställningen 6—2 och göteborgarnas tvenne

mål får nog tillskrivas individuella rusher

av Arvid Melin, vilken sedan 1912 varit

med i Uddevalla-Kamraterna och även

för denna match var beräknad att vara

med Uddevallaborna, men helt plötsligt

uppenbarade sig som motståndare. Det

såg strax innan matchen började ut som

om genom denna fula manöver Uddevalla

skulle få spela matchen med endast 10

spelare, men siluationeå räddades i sista
stund av hr Sander, tidigare i Uddevalla.

Det kan i detta sammanhang nämnas att

fyra av Kamraternas i Göteborg bästa spe-

lare ha fostrats i Uddevalla, som alltså,

trots svårigheter med ekonomi och banor,

intager ett mycket framstående rumi denna

snabbhetens och uthållighetens speciella

idrottsgren.

Under andra halvtid gjorde göteborg-

arna 3 och Uddevalla 2 — ett resultat,

som knappast är rättvist med hänsyntill

de senares avgjort bättre samspel. Om

icke historien med Mellin varit skulle re-

sultatet blivit ett ännu större nederlag för

Göteborg.
Matchen åskådades aw en stor och in-

tresserad människomassa, som under spe-

lets gång flera gånger lade i dagen sina

sympatier för de käcka Uddevallapojkarna:

Vad man säger i Göteborg.

Efter genomläsandet av detta pe-

koral vet man inte om man skall

skratta eller gråta.
Att Uddevallas spel var »glänsande

och i allo överlägset» är en sak som
vi icke vilja diskutera om. Det är

då jag rusade in på perrongen,

springa omkull Elams broder, som

jämte »flamma» infunnit sig för att
avhurra oss. På min fråga om han

visste något sätt att nå tåget upp
gav han, att enda sättet var att pr

bil försöka upphinna det i Mölndal.

Sagt och gjort. Jag kastade mig
utför stationstrappan och fanntill
min glädje att två bilar stodo inne

vid Amberntsonsbilstation (reklam-
en kostar inget, hr A.!) Då chauf-
fören skulle starta bilen krånglade

den, och trots förtvivlade ansträng-

ningar från hans sida och sura mi

ner från min, lyckades han ej få den
i gång. Minst två minuter gingo för-

lorade på denna procedur. Jag fick
nu ta den andra bilen och snart

4 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

bytte. Dessa förändringar blevotill
fördel för såväl anfall som försvar

men Uddevallaborna hade kommit
»i Sslaget> genom sina (förlåt Zan-

ders!) fyra mål och presterade sitt
bästa spel hittills. Zander ledde
anfallen  förstklassigt och hjälpte
även till i försvaret, han arbetade

faktiskt för halva laget. Men även
Granberg, Appelgren och Andreas-

son spelade god bandy.
Vid halvlek stod det 6—2. I andra

halvleken gjorde de våra 3 mål i
följd, vadan ställningen stod 6—5.
Men bakruset satt ännu kvar och

laget föll efter denna kraftutveckling
tillbaka, varunder Zander och en

Uddevallabo gjorde 1 mål vardera.
Och sålunda slöt matchen med 8—3.

Göteborgs-Kamraternas mål gjor-
des av Mellin (3), Sandberg (1) och

Borgström (1).
På grund av de onormala förhål-

landen, under vilka matchen spela-
des, hoppa vi över kritiken för att
höra på

Vad man sade i Uddevalla.

Att detta icke blev så litet är helt

naturligt, ty i småstäder tryta sam-
talsämnena ibland och så är man,

där mera lokalpatriotisk än vad man
i de stora städerna någonsin kan
bli. Emellertid ha vi dock icke

Asbjörn Kragsjakt efter
kurir-tåget.

(På grund av platsbrist har

denna art. fått stå över sedan

i höstas.)

B-laget hade fått inbjudan att den

26 okt. spela en match i Borås mot

I. F. Älvsborg. Allt artade sig bra
och vi hade skramlat ihop ett rätt

så gottlag, som på söndagens mor-
gon skulle samlas vid Bergslags-
banan. Men »människan spår och
Gud rår», tydligen även då det gäl-

ler så »ogudaktiga» ting som fotboll.
En minut före tågets avgångstid

hade inalles 9 man anmält sig för

undertecknad, däribland 3:dje-lags-
spelaren Ville Börjesson. Samtliga

kunnat drömma om att dentillfreds-
ställda lokala fåfängan skulle kunna

alstra sådana kompletta vansinnig-
heter, som dem vilka Bohus-Posten
i sitt referat över matchen serverar
sina läsare. Vi vilja inte undan-
hålla Medlemsbladets läsekrets den

bondgranna bukett av medvetna
lögners giftiga maskrosor och för-

vrängningens lokalpartiska hundkäx,
som Bohus-Postens löjligt oveder-

häftige referent plockat ihop i se-
gerrusigt övermod på någon av

Uddevalla-journalistikens minstblom-
strande örtagårdar och därefterlåtit

de på bandyframgångar fattiga men
på bristande omdömesförmåga så
mycket rikare Uddevallaborna lukta

och förnöja sitt öga på. Denna
bukett presenteras i staniolpapper

och med band med följande in-

skription:

En stor dag för Uddevalla-

kamraterna.
Besegra de fruktade Göteborgs-

Kamraterna i bandy med 8—53.

Vid en bandymatch i tisdags å Ullervi

idrottsplats i Göteborg mellan Uddevalla-
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helt enkelt en smaksak. Från Göte-
borgs horisont tedde sig matchen

ganska jämn, måhända hade Udde-
valla. d. v. s. Orgryte-Zander, några

flera anfall. Under alla omständig-
heter tyda inte målen, och det sätt

varpå dessa föllo, på »ett i allo över-
lägset spel». Detta för det första.
För det andra spelades inte mat-

chen kl. 2, utan kl. I. Detta miss-

tag skulle under andra förhållanden
vara förlåtligt, nu fastslår det bara

Uddevalla-referentens utpräglade ef-

terblivenhet även ifråga om så enkla
saker som klockslag.

För det tredje tillskrives de >»inom

en knapp halvtimma(fel!... 15 min.)
gjorda 4 målen» hrr Granbergs och
Janssons(!) >Överdådiga spel». Där
fick Zander så han teg! Det är

alltså Uddevallas tack till honom

för att han hjälpte dem till seger.
Han gjorde ju 5 av de 8 målen.

För det fjärde påstår man att
Mellin var beräknad vara med i

Uddevallalaget men att han »helt

plötsligt uppenbarade sig som mot-
ståndare». Även detta är ren lögn.
Uddevallaborna voro fullt på det

. kara med att Mellin skulle spela
| vårt lag, däri han ju deltagit allt-
rån dess start, eller år 1916. Den
fula manöver», varom referenten
lar begicks av Uddevalla-lagets

kapten och ingen annan. Historien
är i korthet följande:
En kvart före matchen kommer

Göteborgslagets kapten in i Udde-
vallas omklädningsrum för att hälsa
på gästerna.

Då frågar Robert Gustafsson.
— Hör du Linde, det möter väl

inget hinder att vi lånar Zander
för Jonsson har skadat en axel och
kan inte spela.

— Nej, det gör förstås ingenting
om ni inte har någon annan att
sätta in. |

— Ja, du förstår det är förarg-
ligt att spela med 10 man. Tack
skall du ha.

När Uddevallaborna skulle hämta
sina respengar debiterade de resa
för 12 man i alla fall! Och då kröp
det fram att Jonsson var med och
att han också spelat... »i nödfall
om vi inte fått låna Zander(!)».
Om inte detta är en ful manöver

så ha vi ingen kännedom om or-
dens valör.

Zander får för resten heta San-
der, vilket ju dock är utan betydelse
för andra än dem som hålla sig
till alfabetet.
Den stora och intresserade »män-

niskomassa», som åskådade mat-

chen utgjordes av 326 betalande
personer samt en del skolpojkar,

vilka senare hurrade för UddevaHa
därför att de äro örgytare. Efter
Uddevalla förhållanden var naturligt-
vis denna »människomassa>» kolos-
sal och vi äro uppriktigt glada över
att den »flera gånger lade i dagen
sina sympatier för de käcka Udde-
vallapojkarna», ty i annat fall hade
säkerligen även Göteborgspubliken
blivit beskylld för en eller annan

»ful manöver».

Om man får tro Bohus-referenten
skulle det för resten ej varitGöteborgs-
Kamraterna, mot vilka Uddevalla

spelat, utan ett lag bestående av

idel gamla Uddevalla-Kamrater, som
nu knyckts av Göteborg. »4 av
Göteborgskretsens bästa spelare ha

ju fostrats i Uddevalla och om inte
historien med Mellin varit skulle

resultatet blivit ett ännu större ne-
derlag för Göteborg.»

Resonnemanget vittnar om en

utmärkt logik. Ty naturligtvis
hade nederlaget blivit större om
Mellin och 4 till av de bästa i Gö-
teborgslaget spelat för Uddevalla i

stället eller inte spelat alls. Alltså

detsamma som om Zander lånats
till Göteborg i stället för till Udde-

valla. Faktum är att Zander avgjorde

Uddevalla-Kamraternas match och
utan honom hade Uddevalla fått

stryk. Detta bevisas bl. a. därav

 
 

susade denna i snälltågsfart genom
sladens gator på väg mot Mölndal.
Det blev en spännande jakt. Tåget
Syntes från bilen då den hade pas-
serat Balders Hage, men det hade
ett avskräckande försprång. Detta
verkade emellertid ej alls enerveran-
de på bilen utan den fortsatte med
'fejdigt mod uppför Mölndals-bac-
,kane. Döm om min glädje, då jag
fann, att tåget kvarstod på stationen.
,Åerseendet mellan mig och kamra-
j lerna präglades av den största glädje
Och hjärtlighet. Resan fortsattes utan

vidare äventyrligheter, om man ej
Om sådana skall räkna Harvid Abra-
a uteblivande (han skulle
 llstött i Almedal) och »Pixbos> för-
Jummelse att ej lämna oss nyckeln

till trunken, vilket överlämnande
skulle ägt rum å Mölndals station.

Vid framkomsten till Borås vär-

vade vi den felande spelaren från
Älvsborgs regemente och en linje-

man från samma anstalt. Vi vunno
matchen med 4—1, efter ett för B-
laget ovanligt energiskt spel. Planen

var den sämsta tänkbara, liksom
också avklädnings- och duschrums-

anordningar. Att vi ej blevo sjuka

efter strapatserna var ett underverk.
KI. 3.30 e. m. reste fyra av oss

hem, däribland undertecknad, varför

jag ej är i tillfälle att skildra några

vidare upplevelser i Knalledoniens

huvudstad. Vi hade emellertid en

utomordentligt trevlig hemresa, där-

om kunna samtliga medresandevitt-

na. Vari det trevliga bestod kan på
grund av bristande utrymme ej här
relateras, varför förestående får vara

nog.
Med hälsning till deltagarne.

B-kapten.
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chen kl. 2, utan kl. I. Detta miss-

tag skulle under andra förhållanden
vara förlåtligt, nu fastslår det bara

Uddevalla-referentens utpräglade ef-

terblivenhet även ifråga om så enkla
saker som klockslag.

För det tredje tillskrives de >»inom

en knapp halvtimma(fel!... 15 min.)
gjorda 4 målen» hrr Granbergs och
Janssons(!) >Överdådiga spel». Där
fick Zander så han teg! Det är

alltså Uddevallas tack till honom

för att han hjälpte dem till seger.
Han gjorde ju 5 av de 8 målen.

För det fjärde påstår man att
Mellin var beräknad vara med i

Uddevallalaget men att han »helt

plötsligt uppenbarade sig som mot-
ståndare». Även detta är ren lögn.
Uddevallaborna voro fullt på det

. kara med att Mellin skulle spela
| vårt lag, däri han ju deltagit allt-
rån dess start, eller år 1916. Den
fula manöver», varom referenten
lar begicks av Uddevalla-lagets

kapten och ingen annan. Historien
är i korthet följande:
En kvart före matchen kommer

Göteborgslagets kapten in i Udde-
vallas omklädningsrum för att hälsa
på gästerna.

Då frågar Robert Gustafsson.
— Hör du Linde, det möter väl

inget hinder att vi lånar Zander
för Jonsson har skadat en axel och
kan inte spela.

— Nej, det gör förstås ingenting
om ni inte har någon annan att
sätta in. |

— Ja, du förstår det är förarg-
ligt att spela med 10 man. Tack
skall du ha.

När Uddevallaborna skulle hämta
sina respengar debiterade de resa
för 12 man i alla fall! Och då kröp
det fram att Jonsson var med och
att han också spelat... »i nödfall
om vi inte fått låna Zander(!)».
Om inte detta är en ful manöver

så ha vi ingen kännedom om or-
dens valör.

Zander får för resten heta San-
der, vilket ju dock är utan betydelse
för andra än dem som hålla sig
till alfabetet.
Den stora och intresserade »män-

niskomassa», som åskådade mat-

chen utgjordes av 326 betalande
personer samt en del skolpojkar,

vilka senare hurrade för UddevaHa
därför att de äro örgytare. Efter
Uddevalla förhållanden var naturligt-
vis denna »människomassa>» kolos-
sal och vi äro uppriktigt glada över
att den »flera gånger lade i dagen
sina sympatier för de käcka Udde-
vallapojkarna», ty i annat fall hade
säkerligen även Göteborgspubliken
blivit beskylld för en eller annan

»ful manöver».

Om man får tro Bohus-referenten
skulle det för resten ej varitGöteborgs-
Kamraterna, mot vilka Uddevalla

spelat, utan ett lag bestående av

idel gamla Uddevalla-Kamrater, som
nu knyckts av Göteborg. »4 av
Göteborgskretsens bästa spelare ha

ju fostrats i Uddevalla och om inte
historien med Mellin varit skulle

resultatet blivit ett ännu större ne-
derlag för Göteborg.»

Resonnemanget vittnar om en

utmärkt logik. Ty naturligtvis
hade nederlaget blivit större om
Mellin och 4 till av de bästa i Gö-
teborgslaget spelat för Uddevalla i

stället eller inte spelat alls. Alltså

detsamma som om Zander lånats
till Göteborg i stället för till Udde-

valla. Faktum är att Zander avgjorde

Uddevalla-Kamraternas match och
utan honom hade Uddevalla fått

stryk. Detta bevisas bl. a. därav

 
 

susade denna i snälltågsfart genom
sladens gator på väg mot Mölndal.
Det blev en spännande jakt. Tåget
Syntes från bilen då den hade pas-
serat Balders Hage, men det hade
ett avskräckande försprång. Detta
verkade emellertid ej alls enerveran-
de på bilen utan den fortsatte med
'fejdigt mod uppför Mölndals-bac-
,kane. Döm om min glädje, då jag
fann, att tåget kvarstod på stationen.
,Åerseendet mellan mig och kamra-
j lerna präglades av den största glädje
Och hjärtlighet. Resan fortsattes utan

vidare äventyrligheter, om man ej
Om sådana skall räkna Harvid Abra-
a uteblivande (han skulle
 llstött i Almedal) och »Pixbos> för-
Jummelse att ej lämna oss nyckeln

till trunken, vilket överlämnande
skulle ägt rum å Mölndals station.

Vid framkomsten till Borås vär-

vade vi den felande spelaren från
Älvsborgs regemente och en linje-

man från samma anstalt. Vi vunno
matchen med 4—1, efter ett för B-
laget ovanligt energiskt spel. Planen

var den sämsta tänkbara, liksom
också avklädnings- och duschrums-

anordningar. Att vi ej blevo sjuka

efter strapatserna var ett underverk.
KI. 3.30 e. m. reste fyra av oss

hem, däribland undertecknad, varför

jag ej är i tillfälle att skildra några

vidare upplevelser i Knalledoniens

huvudstad. Vi hade emellertid en

utomordentligt trevlig hemresa, där-

om kunna samtliga medresandevitt-

na. Vari det trevliga bestod kan på
grund av bristande utrymme ej här
relateras, varför förestående får vara

nog.
Med hälsning till deltagarne.

B-kapten.

s99t3eegennnnn:sone seensesnNneegesrnannnnnogsesesssnnorsnnrersssesse
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om kunna samtliga medresandevitt-

na. Vari det trevliga bestod kan på
grund av bristande utrymme ej här
relateras, varför förestående får vara

nog.
Med hälsning till deltagarne.

B-kapten.

s99t3eegennnnn:sone seensesnNneegesrnannnnnogsesesssnnorsnnrersssesse

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro :

14918 & 4928 :
Adr.: Kungstorget 3 H

». se

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

helt enkelt en smaksak. Från Göte-
borgs horisont tedde sig matchen

ganska jämn, måhända hade Udde-
valla. d. v. s. Orgryte-Zander, några

flera anfall. Under alla omständig-
heter tyda inte målen, och det sätt

varpå dessa föllo, på »ett i allo över-
lägset spel». Detta för det första.
För det andra spelades inte mat-

chen kl. 2, utan kl. I. Detta miss-

tag skulle under andra förhållanden
vara förlåtligt, nu fastslår det bara

Uddevalla-referentens utpräglade ef-

terblivenhet även ifråga om så enkla
saker som klockslag.

För det tredje tillskrives de >»inom

en knapp halvtimma(fel!... 15 min.)
gjorda 4 målen» hrr Granbergs och
Janssons(!) >Överdådiga spel». Där
fick Zander så han teg! Det är

alltså Uddevallas tack till honom

för att han hjälpte dem till seger.
Han gjorde ju 5 av de 8 målen.

För det fjärde påstår man att
Mellin var beräknad vara med i

Uddevallalaget men att han »helt

plötsligt uppenbarade sig som mot-
ståndare». Även detta är ren lögn.
Uddevallaborna voro fullt på det

. kara med att Mellin skulle spela
| vårt lag, däri han ju deltagit allt-
rån dess start, eller år 1916. Den
fula manöver», varom referenten
lar begicks av Uddevalla-lagets

kapten och ingen annan. Historien
är i korthet följande:
En kvart före matchen kommer

Göteborgslagets kapten in i Udde-
vallas omklädningsrum för att hälsa
på gästerna.

Då frågar Robert Gustafsson.
— Hör du Linde, det möter väl

inget hinder att vi lånar Zander
för Jonsson har skadat en axel och
kan inte spela.

— Nej, det gör förstås ingenting
om ni inte har någon annan att
sätta in. |

— Ja, du förstår det är förarg-
ligt att spela med 10 man. Tack
skall du ha.

När Uddevallaborna skulle hämta
sina respengar debiterade de resa
för 12 man i alla fall! Och då kröp
det fram att Jonsson var med och
att han också spelat... »i nödfall
om vi inte fått låna Zander(!)».
Om inte detta är en ful manöver

så ha vi ingen kännedom om or-
dens valör.

Zander får för resten heta San-
der, vilket ju dock är utan betydelse
för andra än dem som hålla sig
till alfabetet.
Den stora och intresserade »män-

niskomassa», som åskådade mat-

chen utgjordes av 326 betalande
personer samt en del skolpojkar,

vilka senare hurrade för UddevaHa
därför att de äro örgytare. Efter
Uddevalla förhållanden var naturligt-
vis denna »människomassa>» kolos-
sal och vi äro uppriktigt glada över
att den »flera gånger lade i dagen
sina sympatier för de käcka Udde-
vallapojkarna», ty i annat fall hade
säkerligen även Göteborgspubliken
blivit beskylld för en eller annan

»ful manöver».

Om man får tro Bohus-referenten
skulle det för resten ej varitGöteborgs-
Kamraterna, mot vilka Uddevalla

spelat, utan ett lag bestående av

idel gamla Uddevalla-Kamrater, som
nu knyckts av Göteborg. »4 av
Göteborgskretsens bästa spelare ha

ju fostrats i Uddevalla och om inte
historien med Mellin varit skulle

resultatet blivit ett ännu större ne-
derlag för Göteborg.»

Resonnemanget vittnar om en

utmärkt logik. Ty naturligtvis
hade nederlaget blivit större om
Mellin och 4 till av de bästa i Gö-
teborgslaget spelat för Uddevalla i

stället eller inte spelat alls. Alltså

detsamma som om Zander lånats
till Göteborg i stället för till Udde-

valla. Faktum är att Zander avgjorde

Uddevalla-Kamraternas match och
utan honom hade Uddevalla fått

stryk. Detta bevisas bl. a. därav

 
 

susade denna i snälltågsfart genom
sladens gator på väg mot Mölndal.
Det blev en spännande jakt. Tåget
Syntes från bilen då den hade pas-
serat Balders Hage, men det hade
ett avskräckande försprång. Detta
verkade emellertid ej alls enerveran-
de på bilen utan den fortsatte med
'fejdigt mod uppför Mölndals-bac-
,kane. Döm om min glädje, då jag
fann, att tåget kvarstod på stationen.
,Åerseendet mellan mig och kamra-
j lerna präglades av den största glädje
Och hjärtlighet. Resan fortsattes utan

vidare äventyrligheter, om man ej
Om sådana skall räkna Harvid Abra-
a uteblivande (han skulle
 llstött i Almedal) och »Pixbos> för-
Jummelse att ej lämna oss nyckeln

till trunken, vilket överlämnande
skulle ägt rum å Mölndals station.

Vid framkomsten till Borås vär-

vade vi den felande spelaren från
Älvsborgs regemente och en linje-

man från samma anstalt. Vi vunno
matchen med 4—1, efter ett för B-
laget ovanligt energiskt spel. Planen

var den sämsta tänkbara, liksom
också avklädnings- och duschrums-

anordningar. Att vi ej blevo sjuka

efter strapatserna var ett underverk.
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a uteblivande (han skulle
 llstött i Almedal) och »Pixbos> för-
Jummelse att ej lämna oss nyckeln

till trunken, vilket överlämnande
skulle ägt rum å Mölndals station.

Vid framkomsten till Borås vär-

vade vi den felande spelaren från
Älvsborgs regemente och en linje-

man från samma anstalt. Vi vunno
matchen med 4—1, efter ett för B-
laget ovanligt energiskt spel. Planen

var den sämsta tänkbara, liksom
också avklädnings- och duschrums-

anordningar. Att vi ej blevo sjuka

efter strapatserna var ett underverk.
KI. 3.30 e. m. reste fyra av oss

hem, däribland undertecknad, varför

jag ej är i tillfälle att skildra några

vidare upplevelser i Knalledoniens

huvudstad. Vi hade emellertid en

utomordentligt trevlig hemresa, där-

om kunna samtliga medresandevitt-

na. Vari det trevliga bestod kan på
grund av bristande utrymme ej här
relateras, varför förestående får vara

nog.
Med hälsning till deltagarne.

B-kapten.

s99t3eegennnnn:sone seensesnNneegesrnannnnnogsesesssnnorsnnrersssesse

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro :

14918 & 4928 :
Adr.: Kungstorget 3 H
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

helt enkelt en smaksak. Från Göte-
borgs horisont tedde sig matchen

ganska jämn, måhända hade Udde-
valla. d. v. s. Orgryte-Zander, några

flera anfall. Under alla omständig-
heter tyda inte målen, och det sätt

varpå dessa föllo, på »ett i allo över-
lägset spel». Detta för det första.
För det andra spelades inte mat-

chen kl. 2, utan kl. I. Detta miss-

tag skulle under andra förhållanden
vara förlåtligt, nu fastslår det bara

Uddevalla-referentens utpräglade ef-

terblivenhet även ifråga om så enkla
saker som klockslag.

För det tredje tillskrives de >»inom

en knapp halvtimma(fel!... 15 min.)
gjorda 4 målen» hrr Granbergs och
Janssons(!) >Överdådiga spel». Där
fick Zander så han teg! Det är

alltså Uddevallas tack till honom

för att han hjälpte dem till seger.
Han gjorde ju 5 av de 8 målen.

För det fjärde påstår man att
Mellin var beräknad vara med i

Uddevallalaget men att han »helt

plötsligt uppenbarade sig som mot-
ståndare». Även detta är ren lögn.
Uddevallaborna voro fullt på det

. kara med att Mellin skulle spela
| vårt lag, däri han ju deltagit allt-
rån dess start, eller år 1916. Den
fula manöver», varom referenten
lar begicks av Uddevalla-lagets

kapten och ingen annan. Historien
är i korthet följande:
En kvart före matchen kommer

Göteborgslagets kapten in i Udde-
vallas omklädningsrum för att hälsa
på gästerna.

Då frågar Robert Gustafsson.
— Hör du Linde, det möter väl

inget hinder att vi lånar Zander
för Jonsson har skadat en axel och
kan inte spela.

— Nej, det gör förstås ingenting
om ni inte har någon annan att
sätta in. |

— Ja, du förstår det är förarg-
ligt att spela med 10 man. Tack
skall du ha.

När Uddevallaborna skulle hämta
sina respengar debiterade de resa
för 12 man i alla fall! Och då kröp
det fram att Jonsson var med och
att han också spelat... »i nödfall
om vi inte fått låna Zander(!)».
Om inte detta är en ful manöver

så ha vi ingen kännedom om or-
dens valör.

Zander får för resten heta San-
der, vilket ju dock är utan betydelse
för andra än dem som hålla sig
till alfabetet.
Den stora och intresserade »män-

niskomassa», som åskådade mat-

chen utgjordes av 326 betalande
personer samt en del skolpojkar,

vilka senare hurrade för UddevaHa
därför att de äro örgytare. Efter
Uddevalla förhållanden var naturligt-
vis denna »människomassa>» kolos-
sal och vi äro uppriktigt glada över
att den »flera gånger lade i dagen
sina sympatier för de käcka Udde-
vallapojkarna», ty i annat fall hade
säkerligen även Göteborgspubliken
blivit beskylld för en eller annan

»ful manöver».

Om man får tro Bohus-referenten
skulle det för resten ej varitGöteborgs-
Kamraterna, mot vilka Uddevalla

spelat, utan ett lag bestående av

idel gamla Uddevalla-Kamrater, som
nu knyckts av Göteborg. »4 av
Göteborgskretsens bästa spelare ha

ju fostrats i Uddevalla och om inte
historien med Mellin varit skulle

resultatet blivit ett ännu större ne-
derlag för Göteborg.»

Resonnemanget vittnar om en

utmärkt logik. Ty naturligtvis
hade nederlaget blivit större om
Mellin och 4 till av de bästa i Gö-
teborgslaget spelat för Uddevalla i

stället eller inte spelat alls. Alltså

detsamma som om Zander lånats
till Göteborg i stället för till Udde-

valla. Faktum är att Zander avgjorde

Uddevalla-Kamraternas match och
utan honom hade Uddevalla fått

stryk. Detta bevisas bl. a. därav
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detsamma som om Zander lånats
till Göteborg i stället för till Udde-

valla. Faktum är att Zander avgjorde

Uddevalla-Kamraternas match och
utan honom hade Uddevalla fått

stryk. Detta bevisas bl. a. därav

 
 

susade denna i snälltågsfart genom
sladens gator på väg mot Mölndal.
Det blev en spännande jakt. Tåget
Syntes från bilen då den hade pas-
serat Balders Hage, men det hade
ett avskräckande försprång. Detta
verkade emellertid ej alls enerveran-
de på bilen utan den fortsatte med
'fejdigt mod uppför Mölndals-bac-
,kane. Döm om min glädje, då jag
fann, att tåget kvarstod på stationen.
,Åerseendet mellan mig och kamra-
j lerna präglades av den största glädje
Och hjärtlighet. Resan fortsattes utan

vidare äventyrligheter, om man ej
Om sådana skall räkna Harvid Abra-
a uteblivande (han skulle
 llstött i Almedal) och »Pixbos> för-
Jummelse att ej lämna oss nyckeln

till trunken, vilket överlämnande
skulle ägt rum å Mölndals station.

Vid framkomsten till Borås vär-

vade vi den felande spelaren från
Älvsborgs regemente och en linje-

man från samma anstalt. Vi vunno
matchen med 4—1, efter ett för B-
laget ovanligt energiskt spel. Planen

var den sämsta tänkbara, liksom
också avklädnings- och duschrums-

anordningar. Att vi ej blevo sjuka

efter strapatserna var ett underverk.
KI. 3.30 e. m. reste fyra av oss

hem, däribland undertecknad, varför

jag ej är i tillfälle att skildra några

vidare upplevelser i Knalledoniens

huvudstad. Vi hade emellertid en

utomordentligt trevlig hemresa, där-

om kunna samtliga medresandevitt-

na. Vari det trevliga bestod kan på
grund av bristande utrymme ej här
relateras, varför förestående får vara

nog.
Med hälsning till deltagarne.

B-kapten.

s99t3eegennnnn:sone seensesnNneegesrnannnnnogsesesssnnorsnnrersssesse

Telefon-nummerna till
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helt enkelt en smaksak. Från Göte-
borgs horisont tedde sig matchen

ganska jämn, måhända hade Udde-
valla. d. v. s. Orgryte-Zander, några

flera anfall. Under alla omständig-
heter tyda inte målen, och det sätt

varpå dessa föllo, på »ett i allo över-
lägset spel». Detta för det första.
För det andra spelades inte mat-

chen kl. 2, utan kl. I. Detta miss-

tag skulle under andra förhållanden
vara förlåtligt, nu fastslår det bara

Uddevalla-referentens utpräglade ef-

terblivenhet även ifråga om så enkla
saker som klockslag.

För det tredje tillskrives de >»inom

en knapp halvtimma(fel!... 15 min.)
gjorda 4 målen» hrr Granbergs och
Janssons(!) >Överdådiga spel». Där
fick Zander så han teg! Det är

alltså Uddevallas tack till honom

för att han hjälpte dem till seger.
Han gjorde ju 5 av de 8 målen.

För det fjärde påstår man att
Mellin var beräknad vara med i

Uddevallalaget men att han »helt

plötsligt uppenbarade sig som mot-
ståndare». Även detta är ren lögn.
Uddevallaborna voro fullt på det

. kara med att Mellin skulle spela
| vårt lag, däri han ju deltagit allt-
rån dess start, eller år 1916. Den
fula manöver», varom referenten
lar begicks av Uddevalla-lagets

kapten och ingen annan. Historien
är i korthet följande:
En kvart före matchen kommer

Göteborgslagets kapten in i Udde-
vallas omklädningsrum för att hälsa
på gästerna.

Då frågar Robert Gustafsson.
— Hör du Linde, det möter väl

inget hinder att vi lånar Zander
för Jonsson har skadat en axel och
kan inte spela.

— Nej, det gör förstås ingenting
om ni inte har någon annan att
sätta in. |

— Ja, du förstår det är förarg-
ligt att spela med 10 man. Tack
skall du ha.

När Uddevallaborna skulle hämta
sina respengar debiterade de resa
för 12 man i alla fall! Och då kröp
det fram att Jonsson var med och
att han också spelat... »i nödfall
om vi inte fått låna Zander(!)».
Om inte detta är en ful manöver

så ha vi ingen kännedom om or-
dens valör.

Zander får för resten heta San-
der, vilket ju dock är utan betydelse
för andra än dem som hålla sig
till alfabetet.
Den stora och intresserade »män-

niskomassa», som åskådade mat-

chen utgjordes av 326 betalande
personer samt en del skolpojkar,

vilka senare hurrade för UddevaHa
därför att de äro örgytare. Efter
Uddevalla förhållanden var naturligt-
vis denna »människomassa>» kolos-
sal och vi äro uppriktigt glada över
att den »flera gånger lade i dagen
sina sympatier för de käcka Udde-
vallapojkarna», ty i annat fall hade
säkerligen även Göteborgspubliken
blivit beskylld för en eller annan

»ful manöver».

Om man får tro Bohus-referenten
skulle det för resten ej varitGöteborgs-
Kamraterna, mot vilka Uddevalla

spelat, utan ett lag bestående av

idel gamla Uddevalla-Kamrater, som
nu knyckts av Göteborg. »4 av
Göteborgskretsens bästa spelare ha

ju fostrats i Uddevalla och om inte
historien med Mellin varit skulle

resultatet blivit ett ännu större ne-
derlag för Göteborg.»

Resonnemanget vittnar om en
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att den »flera gånger lade i dagen
sina sympatier för de käcka Udde-
vallapojkarna», ty i annat fall hade
säkerligen även Göteborgspubliken
blivit beskylld för en eller annan

»ful manöver».

Om man får tro Bohus-referenten
skulle det för resten ej varitGöteborgs-
Kamraterna, mot vilka Uddevalla

spelat, utan ett lag bestående av

idel gamla Uddevalla-Kamrater, som
nu knyckts av Göteborg. »4 av
Göteborgskretsens bästa spelare ha

ju fostrats i Uddevalla och om inte
historien med Mellin varit skulle

resultatet blivit ett ännu större ne-
derlag för Göteborg.»

Resonnemanget vittnar om en

utmärkt logik. Ty naturligtvis
hade nederlaget blivit större om
Mellin och 4 till av de bästa i Gö-
teborgslaget spelat för Uddevalla i

stället eller inte spelat alls. Alltså

detsamma som om Zander lånats
till Göteborg i stället för till Udde-

valla. Faktum är att Zander avgjorde

Uddevalla-Kamraternas match och
utan honom hade Uddevalla fått

stryk. Detta bevisas bl. a. därav

 
 

susade denna i snälltågsfart genom
sladens gator på väg mot Mölndal.
Det blev en spännande jakt. Tåget
Syntes från bilen då den hade pas-
serat Balders Hage, men det hade
ett avskräckande försprång. Detta
verkade emellertid ej alls enerveran-
de på bilen utan den fortsatte med
'fejdigt mod uppför Mölndals-bac-
,kane. Döm om min glädje, då jag
fann, att tåget kvarstod på stationen.
,Åerseendet mellan mig och kamra-
j lerna präglades av den största glädje
Och hjärtlighet. Resan fortsattes utan

vidare äventyrligheter, om man ej
Om sådana skall räkna Harvid Abra-
a uteblivande (han skulle
 llstött i Almedal) och »Pixbos> för-
Jummelse att ej lämna oss nyckeln

till trunken, vilket överlämnande
skulle ägt rum å Mölndals station.

Vid framkomsten till Borås vär-

vade vi den felande spelaren från
Älvsborgs regemente och en linje-

man från samma anstalt. Vi vunno
matchen med 4—1, efter ett för B-
laget ovanligt energiskt spel. Planen

var den sämsta tänkbara, liksom
också avklädnings- och duschrums-

anordningar. Att vi ej blevo sjuka

efter strapatserna var ett underverk.
KI. 3.30 e. m. reste fyra av oss

hem, däribland undertecknad, varför

jag ej är i tillfälle att skildra några

vidare upplevelser i Knalledoniens

huvudstad. Vi hade emellertid en

utomordentligt trevlig hemresa, där-

om kunna samtliga medresandevitt-

na. Vari det trevliga bestod kan på
grund av bristande utrymme ej här
relateras, varför förestående får vara

nog.
Med hälsning till deltagarne.

B-kapten.

s99t3eegennnnn:sone seensesnNneegesrnannnnnogsesesssnnorsnnrersssesse

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro :

14918 & 4928 :
Adr.: Kungstorget 3 H

». se
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helt enkelt en smaksak. Från Göte-
borgs horisont tedde sig matchen

ganska jämn, måhända hade Udde-
valla. d. v. s. Orgryte-Zander, några

flera anfall. Under alla omständig-
heter tyda inte målen, och det sätt

varpå dessa föllo, på »ett i allo över-
lägset spel». Detta för det första.
För det andra spelades inte mat-

chen kl. 2, utan kl. I. Detta miss-

tag skulle under andra förhållanden
vara förlåtligt, nu fastslår det bara

Uddevalla-referentens utpräglade ef-

terblivenhet även ifråga om så enkla
saker som klockslag.

För det tredje tillskrives de >»inom

en knapp halvtimma(fel!... 15 min.)
gjorda 4 målen» hrr Granbergs och
Janssons(!) >Överdådiga spel». Där
fick Zander så han teg! Det är

alltså Uddevallas tack till honom

för att han hjälpte dem till seger.
Han gjorde ju 5 av de 8 målen.

För det fjärde påstår man att
Mellin var beräknad vara med i

Uddevallalaget men att han »helt

plötsligt uppenbarade sig som mot-
ståndare». Även detta är ren lögn.
Uddevallaborna voro fullt på det

. kara med att Mellin skulle spela
| vårt lag, däri han ju deltagit allt-
rån dess start, eller år 1916. Den
fula manöver», varom referenten
lar begicks av Uddevalla-lagets

kapten och ingen annan. Historien
är i korthet följande:
En kvart före matchen kommer

Göteborgslagets kapten in i Udde-
vallas omklädningsrum för att hälsa
på gästerna.

Då frågar Robert Gustafsson.
— Hör du Linde, det möter väl

inget hinder att vi lånar Zander
för Jonsson har skadat en axel och
kan inte spela.

— Nej, det gör förstås ingenting
om ni inte har någon annan att
sätta in. |

— Ja, du förstår det är förarg-
ligt att spela med 10 man. Tack
skall du ha.

När Uddevallaborna skulle hämta
sina respengar debiterade de resa
för 12 man i alla fall! Och då kröp
det fram att Jonsson var med och
att han också spelat... »i nödfall
om vi inte fått låna Zander(!)».
Om inte detta är en ful manöver

så ha vi ingen kännedom om or-
dens valör.

Zander får för resten heta San-
der, vilket ju dock är utan betydelse
för andra än dem som hålla sig
till alfabetet.
Den stora och intresserade »män-
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att Uddevalla söndagen därpå fick
stryk av Vänersborg med 4--3.

De hade då ingen »hr Sander, tidi-

gare i Uddevalla», som gjorde 5

mål för sig.

ok

Medan vi nu äro inne på ämnet

vilja vi påtala en underlig uppfatt-
ning hos de goda Uddevallaborna,
vilken rätt så ofta gör sig gällande

i såväl tal som skrift. Denna upp-
fattning går ut på att en stor del
av de mera kända Göteborgs-idrotts-

männen, särskilt fotbolls- och bandy-
spelare, fortfarande tillhöra Udde-
vallas intressesfär och verksamhets-

rayon, fast de äro acklimatiserade

göteborgare och oftast haft relativt
liten beröring med Bohusläns »hu-
vudstad»>.

Lilienberg, som först dök upp i
Gbgs-Kamraternas juniorlag och se-
dan såsom back i lag I, och som

ett par år varit stamanställd vid
Bohusläns Regemente;

Zander, norrlänningen, som var

bosatt i Uddevalla en kort tid och

flyttade till Gbg redan såsom junior;
Mellin, som skar sina första fot-

bollslagrar i Norrköping och Stock-
holm och sina största i Gbgs-Kam-

raternas lag 1911—1912 (vi minnas

t. ex. ännu med tacksam glädje hans
charmanta centring till Fagrell d.

"4 1012 kl. 2,40 e. m., på vilken
F. skallade in det utjämnande må-

let i matchen mot Sveriges Olym-
pialag ... en av våra största fotbolls-

framgångar)... Mellin, säga vi,

som aldrig varit bofast i Uddevalla

utan bor i Fiskebäckskil och spelar
fotboll för Uddevalla då och då om

somrarna när det faller honom in
och alltid spelat bandy för Gbg om
vintrarna;

Rylander, utpräglad Gbgs-Kamrat,
som råkat exercera i Uddevalla;

Moje Sandborg, (från Stenung-
sund) som i hela sitt liv bara spe-
lat en bandymatch för Uddevalla,

som gått i skola i Uddevalla och
under den periodens senare år spe-

lade fotboll därstädes, men vars

fotbollsstorhet dock vunnits och

utvecklats i Gbgs-Kamraterna och

på grund av deras sätt att träna;
Clark, som på grund av faderns

yrke varit bosatt i Uddevalla och
flyttade till Göteborg i junior-åldern;

Kurt Jansson, som verkligen är

Uddevalla-bo, men som numera är
bosatt i Göteborg, där han bodde
och bandyspelade redan 1917;

Linde, som var med då Göteborgs-
Kamraterna bildades och sedan i 3
år tillhört Uddevalla- och i 12 år

Göteborgs-Kamraterna;
m. fl., m fl.

...alla dessa inrangera Udde-

valla-Kamraterna fortfarande i Udde-
valla idrottsvärld och mena på att

det under alla omständigheter är de-

ras förtjänst att dessa idrottsmän
på det idrottsliga området blivit till

vad de äro.
Vi vilja naturligtvis inte förneka

Uddevallas inflytande på idrottens

utveckling i allmänhet och på här
nämnda idrottsmäns i synnerhet,

vare det långt ifrån oss, men det

tyder på begreppsförvirring att räkna

sig all förtjänst till godo, då det
gäller att utmäta värdet hos vissa

idrottsmän, vilka nått sin storhet

efter det de lämnat Uddevalla, eller

ock innan de kommit dit.
Göteborg är ju så pass framstå-

ende, särskilt ifråga om fotboll, att

det har råd till att dela med sig av

äran till Uddevalla, men det till-

kommer Göteborg att i så fall göra

denna uppdelning och under alla

omständigheter måste den vara rätt-
vis. Det förefaller oss som om

Uddevalla-Kamraterna i detta hän-

seende vill roffa åt sig litet för

mycket.
Den enda av här nämnda perso-

ner, som Uddevalla egentligen kan

göra anspråk på, är Linde, som ju

på sin tid tog livlig del i stadens
idrottsarbete, är hedersledamot i

Uddevalla-Kamraterna och som allt-
så fortfarande räknar sig dit i viss

mån och alltjämt hyser livligt in-

tresse för dem. Om Uddevallaborna

sålunda fortfarande räkna honom
till en av sina egna, så är det möj-

ligt att de därigenom förledes till

—

Idrottens ridderlighet,

I ett föregående nummer av »Öisa.
ren» läste jag en artikel under ovan

stående rubrik. En Benkt Sten

gaffvel giver däri några vackra exem.

pel på ridderlighet bland idrottsmän,
Han beskriver däribland ett fal

på alldeles motsatta förhållandet,
och det är just detta fall, som kom
mig att nedskriva denna artikel.
Han berättar huru två stafettlag,

båda från samma stad deltaga et
lopp. Huru det ena laget till följd

av brott mot reglerna blivit »diskat
och går förlustigt om en annars

mycket överlägsen seger. Det i
nog gott och väl att det kunde bl

vit en seger, och en överlägsen si
dan, men då skall deltagarnetillse

att de hålla sig inom sina gränser
och inte göra intrång på andras

område.
Nu vill jag emellertid närmarebe

skriva huru det vid nämndatillfälk
tillgick. Fallet är så klart belysta
det trots sin anonymitet mycket vi

är genomskådat. Löpningen, som
ägde rum i Jönköping, var en ste

fettlöpning 1000 meter och de det
tagande lagen voro just Örgryte
och Kamraternas stafettlag. Örgr

tes ena man råkade å andra stric

kan trampa ned i Kamraternas bang
därigenom avsevärt hindrande Kar

raternas man, vilket hade diskvar

fikation till följd.
Men vem inlade protesten? Jo

det var bandomaren och icke sot

B. S. tror våra löpare. För övrig
blev det ju mycket tydligt ifrånsag
före starten att diskvalifikation skul
följa om någon trampade ner i£
av motståndarnas banor. Ochalf
kalla det för en oridderlig handlit;

av våra löpare det är nog felaktit

alldenstund våra pojkar icke sj
visste något om protesten förrän &

blevo meddelade resultatet. Och

—EE —on

att göra detsammavis å vis andragé

teborgare och detta kan ju vara lö
klarligt om också icke ursäktligt
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F. skallade in det utjämnande må-

let i matchen mot Sveriges Olym-
pialag ... en av våra största fotbolls-

framgångar)... Mellin, säga vi,

som aldrig varit bofast i Uddevalla

utan bor i Fiskebäckskil och spelar
fotboll för Uddevalla då och då om

somrarna när det faller honom in
och alltid spelat bandy för Gbg om
vintrarna;

Rylander, utpräglad Gbgs-Kamrat,
som råkat exercera i Uddevalla;

Moje Sandborg, (från Stenung-
sund) som i hela sitt liv bara spe-
lat en bandymatch för Uddevalla,

som gått i skola i Uddevalla och
under den periodens senare år spe-

lade fotboll därstädes, men vars

fotbollsstorhet dock vunnits och

utvecklats i Gbgs-Kamraterna och

på grund av deras sätt att träna;
Clark, som på grund av faderns

yrke varit bosatt i Uddevalla och
flyttade till Göteborg i junior-åldern;

Kurt Jansson, som verkligen är

Uddevalla-bo, men som numera är
bosatt i Göteborg, där han bodde
och bandyspelade redan 1917;

Linde, som var med då Göteborgs-
Kamraterna bildades och sedan i 3
år tillhört Uddevalla- och i 12 år

Göteborgs-Kamraterna;
m. fl., m fl.

...alla dessa inrangera Udde-

valla-Kamraterna fortfarande i Udde-
valla idrottsvärld och mena på att

det under alla omständigheter är de-

ras förtjänst att dessa idrottsmän
på det idrottsliga området blivit till

vad de äro.
Vi vilja naturligtvis inte förneka

Uddevallas inflytande på idrottens

utveckling i allmänhet och på här
nämnda idrottsmäns i synnerhet,

vare det långt ifrån oss, men det

tyder på begreppsförvirring att räkna

sig all förtjänst till godo, då det
gäller att utmäta värdet hos vissa

idrottsmän, vilka nått sin storhet

efter det de lämnat Uddevalla, eller

ock innan de kommit dit.
Göteborg är ju så pass framstå-

ende, särskilt ifråga om fotboll, att

det har råd till att dela med sig av

äran till Uddevalla, men det till-

kommer Göteborg att i så fall göra

denna uppdelning och under alla

omständigheter måste den vara rätt-
vis. Det förefaller oss som om

Uddevalla-Kamraterna i detta hän-

seende vill roffa åt sig litet för

mycket.
Den enda av här nämnda perso-

ner, som Uddevalla egentligen kan

göra anspråk på, är Linde, som ju

på sin tid tog livlig del i stadens
idrottsarbete, är hedersledamot i

Uddevalla-Kamraterna och som allt-
så fortfarande räknar sig dit i viss

mån och alltjämt hyser livligt in-

tresse för dem. Om Uddevallaborna

sålunda fortfarande räkna honom
till en av sina egna, så är det möj-

ligt att de därigenom förledes till

—

Idrottens ridderlighet,

I ett föregående nummer av »Öisa.
ren» läste jag en artikel under ovan

stående rubrik. En Benkt Sten

gaffvel giver däri några vackra exem.

pel på ridderlighet bland idrottsmän,
Han beskriver däribland ett fal

på alldeles motsatta förhållandet,
och det är just detta fall, som kom
mig att nedskriva denna artikel.
Han berättar huru två stafettlag,

båda från samma stad deltaga et
lopp. Huru det ena laget till följd

av brott mot reglerna blivit »diskat
och går förlustigt om en annars

mycket överlägsen seger. Det i
nog gott och väl att det kunde bl

vit en seger, och en överlägsen si
dan, men då skall deltagarnetillse

att de hålla sig inom sina gränser
och inte göra intrång på andras

område.
Nu vill jag emellertid närmarebe

skriva huru det vid nämndatillfälk
tillgick. Fallet är så klart belysta
det trots sin anonymitet mycket vi

är genomskådat. Löpningen, som
ägde rum i Jönköping, var en ste

fettlöpning 1000 meter och de det
tagande lagen voro just Örgryte
och Kamraternas stafettlag. Örgr

tes ena man råkade å andra stric

kan trampa ned i Kamraternas bang
därigenom avsevärt hindrande Kar

raternas man, vilket hade diskvar

fikation till följd.
Men vem inlade protesten? Jo

det var bandomaren och icke sot

B. S. tror våra löpare. För övrig
blev det ju mycket tydligt ifrånsag
före starten att diskvalifikation skul
följa om någon trampade ner i£
av motståndarnas banor. Ochalf
kalla det för en oridderlig handlit;

av våra löpare det är nog felaktit

alldenstund våra pojkar icke sj
visste något om protesten förrän &

blevo meddelade resultatet. Och

—EE —on

att göra detsammavis å vis andragé

teborgare och detta kan ju vara lö
klarligt om också icke ursäktligt
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dan, men då skall deltagarnetillse

att de hålla sig inom sina gränser
och inte göra intrång på andras

område.
Nu vill jag emellertid närmarebe

skriva huru det vid nämndatillfälk
tillgick. Fallet är så klart belysta
det trots sin anonymitet mycket vi

är genomskådat. Löpningen, som
ägde rum i Jönköping, var en ste

fettlöpning 1000 meter och de det
tagande lagen voro just Örgryte
och Kamraternas stafettlag. Örgr

tes ena man råkade å andra stric

kan trampa ned i Kamraternas bang
därigenom avsevärt hindrande Kar

raternas man, vilket hade diskvar

fikation till följd.
Men vem inlade protesten? Jo

det var bandomaren och icke sot

B. S. tror våra löpare. För övrig
blev det ju mycket tydligt ifrånsag
före starten att diskvalifikation skul
följa om någon trampade ner i£
av motståndarnas banor. Ochalf
kalla det för en oridderlig handlit;

av våra löpare det är nog felaktit

alldenstund våra pojkar icke sj
visste något om protesten förrän &

blevo meddelade resultatet. Och

—EE —on

att göra detsammavis å vis andragé

teborgare och detta kan ju vara lö
klarligt om också icke ursäktligt

 

 

6 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

att Uddevalla söndagen därpå fick
stryk av Vänersborg med 4--3.

De hade då ingen »hr Sander, tidi-

gare i Uddevalla», som gjorde 5

mål för sig.

ok

Medan vi nu äro inne på ämnet

vilja vi påtala en underlig uppfatt-
ning hos de goda Uddevallaborna,
vilken rätt så ofta gör sig gällande

i såväl tal som skrift. Denna upp-
fattning går ut på att en stor del
av de mera kända Göteborgs-idrotts-

männen, särskilt fotbolls- och bandy-
spelare, fortfarande tillhöra Udde-
vallas intressesfär och verksamhets-

rayon, fast de äro acklimatiserade

göteborgare och oftast haft relativt
liten beröring med Bohusläns »hu-
vudstad»>.

Lilienberg, som först dök upp i
Gbgs-Kamraternas juniorlag och se-
dan såsom back i lag I, och som

ett par år varit stamanställd vid
Bohusläns Regemente;

Zander, norrlänningen, som var

bosatt i Uddevalla en kort tid och

flyttade till Gbg redan såsom junior;
Mellin, som skar sina första fot-

bollslagrar i Norrköping och Stock-
holm och sina största i Gbgs-Kam-

raternas lag 1911—1912 (vi minnas

t. ex. ännu med tacksam glädje hans
charmanta centring till Fagrell d.

"4 1012 kl. 2,40 e. m., på vilken
F. skallade in det utjämnande må-

let i matchen mot Sveriges Olym-
pialag ... en av våra största fotbolls-

framgångar)... Mellin, säga vi,

som aldrig varit bofast i Uddevalla

utan bor i Fiskebäckskil och spelar
fotboll för Uddevalla då och då om

somrarna när det faller honom in
och alltid spelat bandy för Gbg om
vintrarna;

Rylander, utpräglad Gbgs-Kamrat,
som råkat exercera i Uddevalla;

Moje Sandborg, (från Stenung-
sund) som i hela sitt liv bara spe-
lat en bandymatch för Uddevalla,

som gått i skola i Uddevalla och
under den periodens senare år spe-

lade fotboll därstädes, men vars

fotbollsstorhet dock vunnits och

utvecklats i Gbgs-Kamraterna och

på grund av deras sätt att träna;
Clark, som på grund av faderns

yrke varit bosatt i Uddevalla och
flyttade till Göteborg i junior-åldern;

Kurt Jansson, som verkligen är

Uddevalla-bo, men som numera är
bosatt i Göteborg, där han bodde
och bandyspelade redan 1917;

Linde, som var med då Göteborgs-
Kamraterna bildades och sedan i 3
år tillhört Uddevalla- och i 12 år

Göteborgs-Kamraterna;
m. fl., m fl.

...alla dessa inrangera Udde-

valla-Kamraterna fortfarande i Udde-
valla idrottsvärld och mena på att

det under alla omständigheter är de-

ras förtjänst att dessa idrottsmän
på det idrottsliga området blivit till

vad de äro.
Vi vilja naturligtvis inte förneka

Uddevallas inflytande på idrottens

utveckling i allmänhet och på här
nämnda idrottsmäns i synnerhet,

vare det långt ifrån oss, men det

tyder på begreppsförvirring att räkna

sig all förtjänst till godo, då det
gäller att utmäta värdet hos vissa

idrottsmän, vilka nått sin storhet

efter det de lämnat Uddevalla, eller

ock innan de kommit dit.
Göteborg är ju så pass framstå-

ende, särskilt ifråga om fotboll, att

det har råd till att dela med sig av

äran till Uddevalla, men det till-

kommer Göteborg att i så fall göra

denna uppdelning och under alla

omständigheter måste den vara rätt-
vis. Det förefaller oss som om

Uddevalla-Kamraterna i detta hän-

seende vill roffa åt sig litet för

mycket.
Den enda av här nämnda perso-

ner, som Uddevalla egentligen kan

göra anspråk på, är Linde, som ju

på sin tid tog livlig del i stadens
idrottsarbete, är hedersledamot i

Uddevalla-Kamraterna och som allt-
så fortfarande räknar sig dit i viss

mån och alltjämt hyser livligt in-

tresse för dem. Om Uddevallaborna

sålunda fortfarande räkna honom
till en av sina egna, så är det möj-

ligt att de därigenom förledes till

—
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Kurt Jansson, som verkligen är

Uddevalla-bo, men som numera är
bosatt i Göteborg, där han bodde
och bandyspelade redan 1917;

Linde, som var med då Göteborgs-
Kamraterna bildades och sedan i 3
år tillhört Uddevalla- och i 12 år

Göteborgs-Kamraterna;
m. fl., m fl.

...alla dessa inrangera Udde-

valla-Kamraterna fortfarande i Udde-
valla idrottsvärld och mena på att

det under alla omständigheter är de-

ras förtjänst att dessa idrottsmän
på det idrottsliga området blivit till

vad de äro.
Vi vilja naturligtvis inte förneka

Uddevallas inflytande på idrottens

utveckling i allmänhet och på här
nämnda idrottsmäns i synnerhet,

vare det långt ifrån oss, men det

tyder på begreppsförvirring att räkna

sig all förtjänst till godo, då det
gäller att utmäta värdet hos vissa

idrottsmän, vilka nått sin storhet

efter det de lämnat Uddevalla, eller

ock innan de kommit dit.
Göteborg är ju så pass framstå-

ende, särskilt ifråga om fotboll, att

det har råd till att dela med sig av

äran till Uddevalla, men det till-

kommer Göteborg att i så fall göra

denna uppdelning och under alla

omständigheter måste den vara rätt-
vis. Det förefaller oss som om

Uddevalla-Kamraterna i detta hän-

seende vill roffa åt sig litet för

mycket.
Den enda av här nämnda perso-

ner, som Uddevalla egentligen kan

göra anspråk på, är Linde, som ju

på sin tid tog livlig del i stadens
idrottsarbete, är hedersledamot i

Uddevalla-Kamraterna och som allt-
så fortfarande räknar sig dit i viss

mån och alltjämt hyser livligt in-

tresse för dem. Om Uddevallaborna

sålunda fortfarande räkna honom
till en av sina egna, så är det möj-

ligt att de därigenom förledes till

—

Idrottens ridderlighet,

I ett föregående nummer av »Öisa.
ren» läste jag en artikel under ovan

stående rubrik. En Benkt Sten

gaffvel giver däri några vackra exem.

pel på ridderlighet bland idrottsmän,
Han beskriver däribland ett fal

på alldeles motsatta förhållandet,
och det är just detta fall, som kom
mig att nedskriva denna artikel.
Han berättar huru två stafettlag,

båda från samma stad deltaga et
lopp. Huru det ena laget till följd

av brott mot reglerna blivit »diskat
och går förlustigt om en annars

mycket överlägsen seger. Det i
nog gott och väl att det kunde bl

vit en seger, och en överlägsen si
dan, men då skall deltagarnetillse

att de hålla sig inom sina gränser
och inte göra intrång på andras

område.
Nu vill jag emellertid närmarebe

skriva huru det vid nämndatillfälk
tillgick. Fallet är så klart belysta
det trots sin anonymitet mycket vi

är genomskådat. Löpningen, som
ägde rum i Jönköping, var en ste

fettlöpning 1000 meter och de det
tagande lagen voro just Örgryte
och Kamraternas stafettlag. Örgr

tes ena man råkade å andra stric

kan trampa ned i Kamraternas bang
därigenom avsevärt hindrande Kar

raternas man, vilket hade diskvar

fikation till följd.
Men vem inlade protesten? Jo

det var bandomaren och icke sot

B. S. tror våra löpare. För övrig
blev det ju mycket tydligt ifrånsag
före starten att diskvalifikation skul
följa om någon trampade ner i£
av motståndarnas banor. Ochalf
kalla det för en oridderlig handlit;

av våra löpare det är nog felaktit

alldenstund våra pojkar icke sj
visste något om protesten förrän &

blevo meddelade resultatet. Och

—EE —on

att göra detsammavis å vis andragé

teborgare och detta kan ju vara lö
klarligt om också icke ursäktligt
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av våra löpare det är nog felaktit

alldenstund våra pojkar icke sj
visste något om protesten förrän &

blevo meddelade resultatet. Och

—EE —on

att göra detsammavis å vis andragé

teborgare och detta kan ju vara lö
klarligt om också icke ursäktligt
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att Uddevalla söndagen därpå fick
stryk av Vänersborg med 4--3.

De hade då ingen »hr Sander, tidi-

gare i Uddevalla», som gjorde 5

mål för sig.

ok

Medan vi nu äro inne på ämnet

vilja vi påtala en underlig uppfatt-
ning hos de goda Uddevallaborna,
vilken rätt så ofta gör sig gällande

i såväl tal som skrift. Denna upp-
fattning går ut på att en stor del
av de mera kända Göteborgs-idrotts-

männen, särskilt fotbolls- och bandy-
spelare, fortfarande tillhöra Udde-
vallas intressesfär och verksamhets-

rayon, fast de äro acklimatiserade

göteborgare och oftast haft relativt
liten beröring med Bohusläns »hu-
vudstad»>.

Lilienberg, som först dök upp i
Gbgs-Kamraternas juniorlag och se-
dan såsom back i lag I, och som

ett par år varit stamanställd vid
Bohusläns Regemente;

Zander, norrlänningen, som var

bosatt i Uddevalla en kort tid och

flyttade till Gbg redan såsom junior;
Mellin, som skar sina första fot-

bollslagrar i Norrköping och Stock-
holm och sina största i Gbgs-Kam-

raternas lag 1911—1912 (vi minnas

t. ex. ännu med tacksam glädje hans
charmanta centring till Fagrell d.

"4 1012 kl. 2,40 e. m., på vilken
F. skallade in det utjämnande må-

let i matchen mot Sveriges Olym-
pialag ... en av våra största fotbolls-

framgångar)... Mellin, säga vi,

som aldrig varit bofast i Uddevalla

utan bor i Fiskebäckskil och spelar
fotboll för Uddevalla då och då om

somrarna när det faller honom in
och alltid spelat bandy för Gbg om
vintrarna;

Rylander, utpräglad Gbgs-Kamrat,
som råkat exercera i Uddevalla;

Moje Sandborg, (från Stenung-
sund) som i hela sitt liv bara spe-
lat en bandymatch för Uddevalla,

som gått i skola i Uddevalla och
under den periodens senare år spe-

lade fotboll därstädes, men vars

fotbollsstorhet dock vunnits och

utvecklats i Gbgs-Kamraterna och

på grund av deras sätt att träna;
Clark, som på grund av faderns

yrke varit bosatt i Uddevalla och
flyttade till Göteborg i junior-åldern;

Kurt Jansson, som verkligen är

Uddevalla-bo, men som numera är
bosatt i Göteborg, där han bodde
och bandyspelade redan 1917;

Linde, som var med då Göteborgs-
Kamraterna bildades och sedan i 3
år tillhört Uddevalla- och i 12 år

Göteborgs-Kamraterna;
m. fl., m fl.

...alla dessa inrangera Udde-

valla-Kamraterna fortfarande i Udde-
valla idrottsvärld och mena på att

det under alla omständigheter är de-

ras förtjänst att dessa idrottsmän
på det idrottsliga området blivit till

vad de äro.
Vi vilja naturligtvis inte förneka

Uddevallas inflytande på idrottens

utveckling i allmänhet och på här
nämnda idrottsmäns i synnerhet,

vare det långt ifrån oss, men det

tyder på begreppsförvirring att räkna

sig all förtjänst till godo, då det
gäller att utmäta värdet hos vissa

idrottsmän, vilka nått sin storhet

efter det de lämnat Uddevalla, eller

ock innan de kommit dit.
Göteborg är ju så pass framstå-

ende, särskilt ifråga om fotboll, att

det har råd till att dela med sig av

äran till Uddevalla, men det till-

kommer Göteborg att i så fall göra

denna uppdelning och under alla

omständigheter måste den vara rätt-
vis. Det förefaller oss som om

Uddevalla-Kamraterna i detta hän-

seende vill roffa åt sig litet för

mycket.
Den enda av här nämnda perso-

ner, som Uddevalla egentligen kan

göra anspråk på, är Linde, som ju

på sin tid tog livlig del i stadens
idrottsarbete, är hedersledamot i

Uddevalla-Kamraterna och som allt-
så fortfarande räknar sig dit i viss

mån och alltjämt hyser livligt in-

tresse för dem. Om Uddevallaborna

sålunda fortfarande räkna honom
till en av sina egna, så är det möj-

ligt att de därigenom förledes till

—

Idrottens ridderlighet,

I ett föregående nummer av »Öisa.
ren» läste jag en artikel under ovan

stående rubrik. En Benkt Sten

gaffvel giver däri några vackra exem.

pel på ridderlighet bland idrottsmän,
Han beskriver däribland ett fal

på alldeles motsatta förhållandet,
och det är just detta fall, som kom
mig att nedskriva denna artikel.
Han berättar huru två stafettlag,

båda från samma stad deltaga et
lopp. Huru det ena laget till följd

av brott mot reglerna blivit »diskat
och går förlustigt om en annars

mycket överlägsen seger. Det i
nog gott och väl att det kunde bl

vit en seger, och en överlägsen si
dan, men då skall deltagarnetillse

att de hålla sig inom sina gränser
och inte göra intrång på andras

område.
Nu vill jag emellertid närmarebe

skriva huru det vid nämndatillfälk
tillgick. Fallet är så klart belysta
det trots sin anonymitet mycket vi

är genomskådat. Löpningen, som
ägde rum i Jönköping, var en ste

fettlöpning 1000 meter och de det
tagande lagen voro just Örgryte
och Kamraternas stafettlag. Örgr

tes ena man råkade å andra stric

kan trampa ned i Kamraternas bang
därigenom avsevärt hindrande Kar

raternas man, vilket hade diskvar

fikation till följd.
Men vem inlade protesten? Jo

det var bandomaren och icke sot

B. S. tror våra löpare. För övrig
blev det ju mycket tydligt ifrånsag
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efter det de lämnat Uddevalla, eller

ock innan de kommit dit.
Göteborg är ju så pass framstå-

ende, särskilt ifråga om fotboll, att

det har råd till att dela med sig av

äran till Uddevalla, men det till-

kommer Göteborg att i så fall göra

denna uppdelning och under alla

omständigheter måste den vara rätt-
vis. Det förefaller oss som om

Uddevalla-Kamraterna i detta hän-

seende vill roffa åt sig litet för

mycket.
Den enda av här nämnda perso-

ner, som Uddevalla egentligen kan

göra anspråk på, är Linde, som ju

på sin tid tog livlig del i stadens
idrottsarbete, är hedersledamot i

Uddevalla-Kamraterna och som allt-
så fortfarande räknar sig dit i viss

mån och alltjämt hyser livligt in-

tresse för dem. Om Uddevallaborna

sålunda fortfarande räkna honom
till en av sina egna, så är det möj-

ligt att de därigenom förledes till

—

Idrottens ridderlighet,

I ett föregående nummer av »Öisa.
ren» läste jag en artikel under ovan

stående rubrik. En Benkt Sten

gaffvel giver däri några vackra exem.

pel på ridderlighet bland idrottsmän,
Han beskriver däribland ett fal

på alldeles motsatta förhållandet,
och det är just detta fall, som kom
mig att nedskriva denna artikel.
Han berättar huru två stafettlag,

båda från samma stad deltaga et
lopp. Huru det ena laget till följd

av brott mot reglerna blivit »diskat
och går förlustigt om en annars

mycket överlägsen seger. Det i
nog gott och väl att det kunde bl

vit en seger, och en överlägsen si
dan, men då skall deltagarnetillse

att de hålla sig inom sina gränser
och inte göra intrång på andras

område.
Nu vill jag emellertid närmarebe

skriva huru det vid nämndatillfälk
tillgick. Fallet är så klart belysta
det trots sin anonymitet mycket vi

är genomskådat. Löpningen, som
ägde rum i Jönköping, var en ste

fettlöpning 1000 meter och de det
tagande lagen voro just Örgryte
och Kamraternas stafettlag. Örgr

tes ena man råkade å andra stric

kan trampa ned i Kamraternas bang
därigenom avsevärt hindrande Kar

raternas man, vilket hade diskvar

fikation till följd.
Men vem inlade protesten? Jo

det var bandomaren och icke sot

B. S. tror våra löpare. För övrig
blev det ju mycket tydligt ifrånsag
före starten att diskvalifikation skul
följa om någon trampade ner i£
av motståndarnas banor. Ochalf
kalla det för en oridderlig handlit;

av våra löpare det är nog felaktit

alldenstund våra pojkar icke sj
visste något om protesten förrän &

blevo meddelade resultatet. Och

—EE —on

att göra detsammavis å vis andragé

teborgare och detta kan ju vara lö
klarligt om också icke ursäktligt
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att Uddevalla söndagen därpå fick
stryk av Vänersborg med 4--3.

De hade då ingen »hr Sander, tidi-

gare i Uddevalla», som gjorde 5

mål för sig.

ok

Medan vi nu äro inne på ämnet

vilja vi påtala en underlig uppfatt-
ning hos de goda Uddevallaborna,
vilken rätt så ofta gör sig gällande

i såväl tal som skrift. Denna upp-
fattning går ut på att en stor del
av de mera kända Göteborgs-idrotts-

männen, särskilt fotbolls- och bandy-
spelare, fortfarande tillhöra Udde-
vallas intressesfär och verksamhets-

rayon, fast de äro acklimatiserade

göteborgare och oftast haft relativt
liten beröring med Bohusläns »hu-
vudstad»>.

Lilienberg, som först dök upp i
Gbgs-Kamraternas juniorlag och se-
dan såsom back i lag I, och som

ett par år varit stamanställd vid
Bohusläns Regemente;

Zander, norrlänningen, som var

bosatt i Uddevalla en kort tid och

flyttade till Gbg redan såsom junior;
Mellin, som skar sina första fot-

bollslagrar i Norrköping och Stock-
holm och sina största i Gbgs-Kam-

raternas lag 1911—1912 (vi minnas

t. ex. ännu med tacksam glädje hans
charmanta centring till Fagrell d.

"4 1012 kl. 2,40 e. m., på vilken
F. skallade in det utjämnande må-

let i matchen mot Sveriges Olym-
pialag ... en av våra största fotbolls-

framgångar)... Mellin, säga vi,

som aldrig varit bofast i Uddevalla

utan bor i Fiskebäckskil och spelar
fotboll för Uddevalla då och då om

somrarna när det faller honom in
och alltid spelat bandy för Gbg om
vintrarna;

Rylander, utpräglad Gbgs-Kamrat,
som råkat exercera i Uddevalla;

Moje Sandborg, (från Stenung-
sund) som i hela sitt liv bara spe-
lat en bandymatch för Uddevalla,

som gått i skola i Uddevalla och
under den periodens senare år spe-

lade fotboll därstädes, men vars

fotbollsstorhet dock vunnits och

utvecklats i Gbgs-Kamraterna och

på grund av deras sätt att träna;
Clark, som på grund av faderns

yrke varit bosatt i Uddevalla och
flyttade till Göteborg i junior-åldern;

Kurt Jansson, som verkligen är

Uddevalla-bo, men som numera är
bosatt i Göteborg, där han bodde
och bandyspelade redan 1917;

Linde, som var med då Göteborgs-
Kamraterna bildades och sedan i 3
år tillhört Uddevalla- och i 12 år

Göteborgs-Kamraterna;
m. fl., m fl.

...alla dessa inrangera Udde-

valla-Kamraterna fortfarande i Udde-
valla idrottsvärld och mena på att
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tillgick. Fallet är så klart belysta
det trots sin anonymitet mycket vi
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därigenom avsevärt hindrande Kar

raternas man, vilket hade diskvar
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det var bandomaren och icke sot

B. S. tror våra löpare. För övrig
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detta, att vi »kännt det som en skam
efteråt> är det ingen av våra pojkar
som har sig bekant. Utan tvivel
vågar jag påstå att om förhållandet

hade varit omvänt resultatet blivit
detsamma. Nog borde väl B. S.
veta, alt ett brott mot reglerna ägt

rum, och domaren gjorde sin sol-
klara plikt när han anmälde förhål-
landet för ledningen.

»Fram med öppet visir», skriver
han vidare. Men, bäste B. S. var-
för inte själv föra öppet visir utan
gå i skuggan? Varför var ni rädd
alt namngiva lagen och platsen för
denna hemskt oridderliga handling?

B. S. artikel var för övrigt myc-
ket intressant och väl värd att taga
vara på av dem det vederbör, icke
minst inom våra egna föreningar.
Idrottslig  ridderlighet är en sak,
klubbhat en annan.

Pecka.

Zdra Juniorlagets
matcher 1919.

"kk mot Annedals bollklubb 3 — 0
5 I:sta juniorlaget I. F. K. 0 — 0

| Swithiod Serien 0 2
: ; > I:sta juniorlaget 0—7
| :

>

ÖS. 1:sta juniorl. 1 —2
or Wega juniorlag 0—4
BB > Sirius 3—3
ds RI. K.:s juniorlag 1 —1
8 € > 1 - 1

I > Överåskamraterna 3—2
I > Tollereds 1. S., Floda 0—0
i Överåskamraterna 4—0
or Swithiod 3—0
or RI Ks juniorlag 1—1
i I:sta juniorlaget I. F. K. 2 — 2

22—25

| 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.  
Kamraternas löpare,

våren 1920.
Närförra året startskottet gick för

stafettlöpningen >»Göteborg runt>,

funnos väl icke många ens bland
motståndarna, vilka tvivlade på att
segern skulle gå till de kristne, d.

v. S. oss. Då likväl »hedningarna>,
som jag konsekvent måste titulera
öÖisarna, vunno det stora slaget, var

det ingen, som dock icke trodde,
att Kamraterna hade förmått ställa
upp det bästa laget. Det är så all-

om bekant, hur och varför det gick
som det gjorde, att det är onödigt

vidare yttra sig därom.
I år är det på två saker det be-

ror om Göteborgstidningens van-

dringspris skall för alltid införlivas
med Kamraternas trofésamling eller

förloras — också för alltid.
För det första måste varje löpare

göra sitt allra bästa icke blott under

själva tävlingen utan även underträ-
ningen till densamma. Och för det

andra är det nödvändigt, att uttag-
ningen av första lagets män sker

med den största omsorg. Att detta
senare också verkligen blir gjort,

därför behöver ingen löpare sörja.

Den saken kommer ledningen att

ombestyra, med erfarenheten av miss-

greppen förra gången väl i tankarna.

Vad de aktiva däremot ha att tänka

på, det är att värdigt och väl sig

själva bereda till kraftmätningen. I

träningen för denna måste alla kom-

ma med. Av det gamla gardet hop-

pas vi få se Mellander, »Store-

Lasse», Östman och Vesterlin m. fl.

kommatill startplatserna, vältränade,
kamplystna och »sugna på pinnen.»

Men det är icke bara de av pojk-
arna, som äro säkra på en plats i
laget, vilka böra bedriva träningen
mera målmedvetet än tillförne, utan

alla löpare, även de, som nu själva
anse sig »omöjliga» för förstalaget,
måste lägga mankentill i tränings-
arbetet. Ingen vet med säkerhet i
dag, om icke en, som nu anses
vara »given», om några månaderfår
stryka på foten för en honom förut
underlägsen. Och dessutom

Svenska Dagbladets stafett-
löpning!

Ty, det är icke nog med »Göte-
borg runt». I år skola vi ha ett
par och 30 man med i; nordens
största idrottstävling. 30 man! Det

är mycket, men gå skall det, och

eftersom det också skall gå bra, så
höves det, att var man görsin plikt.
När 30:mannalaget skall uttagas,
måste det finnas så många goda
löpare att välja på, att valet verk-
ligen blir en svår sak.

Deltag i träningspromenader och
inomhusträningen! Vi gå söndags-
förmiddagar och onsdagskvällar och

träna inomhus tisdags- och fredags-
altnar. Det är ju i alla fall litet.
Det blir ändå över större delen av
söndagen och tre vardagskvällar i

veckan till själens odling, flirt, kinne
och tramp på Östra Hamn-ragatan.

1919 års stafettlöpning »Göteborg
runt> vunno öÖisarna, dem självatill

den största heder. Men nu ha vi
bestämt, att vandringspriset för all

framtid skall förvaras i Göteborgs-
kamraternas prissamling å Göte-
borgs museum.

Dag.

ÅRSAVGIFTEN FÖR 1920
torde ofördröjligen inbetalas
till kassören, som träffas i

Exercishuset tisdagar och fre-
dagar.

Nästa n:r av Medlemsbladet
utsändes endast till dem, som
erlagt årsavgiften.
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| 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.  
Kamraternas löpare,

våren 1920.
Närförra året startskottet gick för

stafettlöpningen >»Göteborg runt>,

funnos väl icke många ens bland
motståndarna, vilka tvivlade på att
segern skulle gå till de kristne, d.

v. S. oss. Då likväl »hedningarna>,
som jag konsekvent måste titulera
öÖisarna, vunno det stora slaget, var

det ingen, som dock icke trodde,
att Kamraterna hade förmått ställa
upp det bästa laget. Det är så all-

om bekant, hur och varför det gick
som det gjorde, att det är onödigt

vidare yttra sig därom.
I år är det på två saker det be-

ror om Göteborgstidningens van-

dringspris skall för alltid införlivas
med Kamraternas trofésamling eller

förloras — också för alltid.
För det första måste varje löpare

göra sitt allra bästa icke blott under

själva tävlingen utan även underträ-
ningen till densamma. Och för det

andra är det nödvändigt, att uttag-
ningen av första lagets män sker

med den största omsorg. Att detta
senare också verkligen blir gjort,

därför behöver ingen löpare sörja.

Den saken kommer ledningen att

ombestyra, med erfarenheten av miss-

greppen förra gången väl i tankarna.

Vad de aktiva däremot ha att tänka

på, det är att värdigt och väl sig

själva bereda till kraftmätningen. I

träningen för denna måste alla kom-

ma med. Av det gamla gardet hop-

pas vi få se Mellander, »Store-

Lasse», Östman och Vesterlin m. fl.

kommatill startplatserna, vältränade,
kamplystna och »sugna på pinnen.»

Men det är icke bara de av pojk-
arna, som äro säkra på en plats i
laget, vilka böra bedriva träningen
mera målmedvetet än tillförne, utan

alla löpare, även de, som nu själva
anse sig »omöjliga» för förstalaget,
måste lägga mankentill i tränings-
arbetet. Ingen vet med säkerhet i
dag, om icke en, som nu anses
vara »given», om några månaderfår
stryka på foten för en honom förut
underlägsen. Och dessutom

Svenska Dagbladets stafett-
löpning!

Ty, det är icke nog med »Göte-
borg runt». I år skola vi ha ett
par och 30 man med i; nordens
största idrottstävling. 30 man! Det

är mycket, men gå skall det, och

eftersom det också skall gå bra, så
höves det, att var man görsin plikt.
När 30:mannalaget skall uttagas,
måste det finnas så många goda
löpare att välja på, att valet verk-
ligen blir en svår sak.

Deltag i träningspromenader och
inomhusträningen! Vi gå söndags-
förmiddagar och onsdagskvällar och

träna inomhus tisdags- och fredags-
altnar. Det är ju i alla fall litet.
Det blir ändå över större delen av
söndagen och tre vardagskvällar i

veckan till själens odling, flirt, kinne
och tramp på Östra Hamn-ragatan.

1919 års stafettlöpning »Göteborg
runt> vunno öÖisarna, dem självatill

den största heder. Men nu ha vi
bestämt, att vandringspriset för all

framtid skall förvaras i Göteborgs-
kamraternas prissamling å Göte-
borgs museum.

Dag.

ÅRSAVGIFTEN FÖR 1920
torde ofördröjligen inbetalas
till kassören, som träffas i

Exercishuset tisdagar och fre-
dagar.

Nästa n:r av Medlemsbladet
utsändes endast till dem, som
erlagt årsavgiften.
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detta, att vi »kännt det som en skam
efteråt> är det ingen av våra pojkar
som har sig bekant. Utan tvivel
vågar jag påstå att om förhållandet

hade varit omvänt resultatet blivit
detsamma. Nog borde väl B. S.
veta, alt ett brott mot reglerna ägt

rum, och domaren gjorde sin sol-
klara plikt när han anmälde förhål-
landet för ledningen.

»Fram med öppet visir», skriver
han vidare. Men, bäste B. S. var-
för inte själv föra öppet visir utan
gå i skuggan? Varför var ni rädd
alt namngiva lagen och platsen för
denna hemskt oridderliga handling?

B. S. artikel var för övrigt myc-
ket intressant och väl värd att taga
vara på av dem det vederbör, icke
minst inom våra egna föreningar.
Idrottslig  ridderlighet är en sak,
klubbhat en annan.

Pecka.
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| 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.  
Kamraternas löpare,

våren 1920.
Närförra året startskottet gick för

stafettlöpningen >»Göteborg runt>,

funnos väl icke många ens bland
motståndarna, vilka tvivlade på att
segern skulle gå till de kristne, d.

v. S. oss. Då likväl »hedningarna>,
som jag konsekvent måste titulera
öÖisarna, vunno det stora slaget, var

det ingen, som dock icke trodde,
att Kamraterna hade förmått ställa
upp det bästa laget. Det är så all-

om bekant, hur och varför det gick
som det gjorde, att det är onödigt

vidare yttra sig därom.
I år är det på två saker det be-

ror om Göteborgstidningens van-

dringspris skall för alltid införlivas
med Kamraternas trofésamling eller

förloras — också för alltid.
För det första måste varje löpare

göra sitt allra bästa icke blott under

själva tävlingen utan även underträ-
ningen till densamma. Och för det

andra är det nödvändigt, att uttag-
ningen av första lagets män sker

med den största omsorg. Att detta
senare också verkligen blir gjort,

därför behöver ingen löpare sörja.

Den saken kommer ledningen att

ombestyra, med erfarenheten av miss-

greppen förra gången väl i tankarna.

Vad de aktiva däremot ha att tänka

på, det är att värdigt och väl sig

själva bereda till kraftmätningen. I

träningen för denna måste alla kom-

ma med. Av det gamla gardet hop-

pas vi få se Mellander, »Store-

Lasse», Östman och Vesterlin m. fl.

kommatill startplatserna, vältränade,
kamplystna och »sugna på pinnen.»

Men det är icke bara de av pojk-
arna, som äro säkra på en plats i
laget, vilka böra bedriva träningen
mera målmedvetet än tillförne, utan

alla löpare, även de, som nu själva
anse sig »omöjliga» för förstalaget,
måste lägga mankentill i tränings-
arbetet. Ingen vet med säkerhet i
dag, om icke en, som nu anses
vara »given», om några månaderfår
stryka på foten för en honom förut
underlägsen. Och dessutom

Svenska Dagbladets stafett-
löpning!

Ty, det är icke nog med »Göte-
borg runt». I år skola vi ha ett
par och 30 man med i; nordens
största idrottstävling. 30 man! Det

är mycket, men gå skall det, och

eftersom det också skall gå bra, så
höves det, att var man görsin plikt.
När 30:mannalaget skall uttagas,
måste det finnas så många goda
löpare att välja på, att valet verk-
ligen blir en svår sak.

Deltag i träningspromenader och
inomhusträningen! Vi gå söndags-
förmiddagar och onsdagskvällar och

träna inomhus tisdags- och fredags-
altnar. Det är ju i alla fall litet.
Det blir ändå över större delen av
söndagen och tre vardagskvällar i

veckan till själens odling, flirt, kinne
och tramp på Östra Hamn-ragatan.

1919 års stafettlöpning »Göteborg
runt> vunno öÖisarna, dem självatill

den största heder. Men nu ha vi
bestämt, att vandringspriset för all

framtid skall förvaras i Göteborgs-
kamraternas prissamling å Göte-
borgs museum.

Dag.

ÅRSAVGIFTEN FÖR 1920
torde ofördröjligen inbetalas
till kassören, som träffas i

Exercishuset tisdagar och fre-
dagar.

Nästa n:r av Medlemsbladet
utsändes endast till dem, som
erlagt årsavgiften.
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detta, att vi »kännt det som en skam
efteråt> är det ingen av våra pojkar
som har sig bekant. Utan tvivel
vågar jag påstå att om förhållandet

hade varit omvänt resultatet blivit
detsamma. Nog borde väl B. S.
veta, alt ett brott mot reglerna ägt

rum, och domaren gjorde sin sol-
klara plikt när han anmälde förhål-
landet för ledningen.

»Fram med öppet visir», skriver
han vidare. Men, bäste B. S. var-
för inte själv föra öppet visir utan
gå i skuggan? Varför var ni rädd
alt namngiva lagen och platsen för
denna hemskt oridderliga handling?

B. S. artikel var för övrigt myc-
ket intressant och väl värd att taga
vara på av dem det vederbör, icke
minst inom våra egna föreningar.
Idrottslig  ridderlighet är en sak,
klubbhat en annan.

Pecka.
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förmiddagar och onsdagskvällar och
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detsamma. Nog borde väl B. S.
veta, alt ett brott mot reglerna ägt

rum, och domaren gjorde sin sol-
klara plikt när han anmälde förhål-
landet för ledningen.

»Fram med öppet visir», skriver
han vidare. Men, bäste B. S. var-
för inte själv föra öppet visir utan
gå i skuggan? Varför var ni rädd
alt namngiva lagen och platsen för
denna hemskt oridderliga handling?
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pas vi få se Mellander, »Store-

Lasse», Östman och Vesterlin m. fl.
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kamplystna och »sugna på pinnen.»

Men det är icke bara de av pojk-
arna, som äro säkra på en plats i
laget, vilka böra bedriva träningen
mera målmedvetet än tillförne, utan

alla löpare, även de, som nu själva
anse sig »omöjliga» för förstalaget,
måste lägga mankentill i tränings-
arbetet. Ingen vet med säkerhet i
dag, om icke en, som nu anses
vara »given», om några månaderfår
stryka på foten för en honom förut
underlägsen. Och dessutom
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par och 30 man med i; nordens
största idrottstävling. 30 man! Det
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höves det, att var man görsin plikt.
När 30:mannalaget skall uttagas,
måste det finnas så många goda
löpare att välja på, att valet verk-
ligen blir en svår sak.

Deltag i träningspromenader och
inomhusträningen! Vi gå söndags-
förmiddagar och onsdagskvällar och

träna inomhus tisdags- och fredags-
altnar. Det är ju i alla fall litet.
Det blir ändå över större delen av
söndagen och tre vardagskvällar i

veckan till själens odling, flirt, kinne
och tramp på Östra Hamn-ragatan.

1919 års stafettlöpning »Göteborg
runt> vunno öÖisarna, dem självatill

den största heder. Men nu ha vi
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framtid skall förvaras i Göteborgs-
kamraternas prissamling å Göte-
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till kassören, som träffas i
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alt namngiva lagen och platsen för
denna hemskt oridderliga handling?
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största idrottstävling. 30 man! Det
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Deltag i träningspromenader och
inomhusträningen! Vi gå söndags-
förmiddagar och onsdagskvällar och

träna inomhus tisdags- och fredags-
altnar. Det är ju i alla fall litet.
Det blir ändå över större delen av
söndagen och tre vardagskvällar i

veckan till själens odling, flirt, kinne
och tramp på Östra Hamn-ragatan.

1919 års stafettlöpning »Göteborg
runt> vunno öÖisarna, dem självatill
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| 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.  
Kamraternas löpare,

våren 1920.
Närförra året startskottet gick för

stafettlöpningen >»Göteborg runt>,

funnos väl icke många ens bland
motståndarna, vilka tvivlade på att
segern skulle gå till de kristne, d.

v. S. oss. Då likväl »hedningarna>,
som jag konsekvent måste titulera
öÖisarna, vunno det stora slaget, var

det ingen, som dock icke trodde,
att Kamraterna hade förmått ställa
upp det bästa laget. Det är så all-

om bekant, hur och varför det gick
som det gjorde, att det är onödigt

vidare yttra sig därom.
I år är det på två saker det be-

ror om Göteborgstidningens van-

dringspris skall för alltid införlivas
med Kamraternas trofésamling eller

förloras — också för alltid.
För det första måste varje löpare

göra sitt allra bästa icke blott under

själva tävlingen utan även underträ-
ningen till densamma. Och för det

andra är det nödvändigt, att uttag-
ningen av första lagets män sker

med den största omsorg. Att detta
senare också verkligen blir gjort,

därför behöver ingen löpare sörja.

Den saken kommer ledningen att

ombestyra, med erfarenheten av miss-

greppen förra gången väl i tankarna.

Vad de aktiva däremot ha att tänka

på, det är att värdigt och väl sig

själva bereda till kraftmätningen. I

träningen för denna måste alla kom-

ma med. Av det gamla gardet hop-

pas vi få se Mellander, »Store-

Lasse», Östman och Vesterlin m. fl.

kommatill startplatserna, vältränade,
kamplystna och »sugna på pinnen.»

Men det är icke bara de av pojk-
arna, som äro säkra på en plats i
laget, vilka böra bedriva träningen
mera målmedvetet än tillförne, utan

alla löpare, även de, som nu själva
anse sig »omöjliga» för förstalaget,
måste lägga mankentill i tränings-
arbetet. Ingen vet med säkerhet i
dag, om icke en, som nu anses
vara »given», om några månaderfår
stryka på foten för en honom förut
underlägsen. Och dessutom

Svenska Dagbladets stafett-
löpning!

Ty, det är icke nog med »Göte-
borg runt». I år skola vi ha ett
par och 30 man med i; nordens
största idrottstävling. 30 man! Det

är mycket, men gå skall det, och

eftersom det också skall gå bra, så
höves det, att var man görsin plikt.
När 30:mannalaget skall uttagas,
måste det finnas så många goda
löpare att välja på, att valet verk-
ligen blir en svår sak.

Deltag i träningspromenader och
inomhusträningen! Vi gå söndags-
förmiddagar och onsdagskvällar och

träna inomhus tisdags- och fredags-
altnar. Det är ju i alla fall litet.
Det blir ändå över större delen av
söndagen och tre vardagskvällar i

veckan till själens odling, flirt, kinne
och tramp på Östra Hamn-ragatan.

1919 års stafettlöpning »Göteborg
runt> vunno öÖisarna, dem självatill

den största heder. Men nu ha vi
bestämt, att vandringspriset för all

framtid skall förvaras i Göteborgs-
kamraternas prissamling å Göte-
borgs museum.

Dag.

ÅRSAVGIFTEN FÖR 1920
torde ofördröjligen inbetalas
till kassören, som träffas i

Exercishuset tisdagar och fre-
dagar.

Nästa n:r av Medlemsbladet
utsändes endast till dem, som
erlagt årsavgiften.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 17
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detta, att vi »kännt det som en skam
efteråt> är det ingen av våra pojkar
som har sig bekant. Utan tvivel
vågar jag påstå att om förhållandet

hade varit omvänt resultatet blivit
detsamma. Nog borde väl B. S.
veta, alt ett brott mot reglerna ägt

rum, och domaren gjorde sin sol-
klara plikt när han anmälde förhål-
landet för ledningen.

»Fram med öppet visir», skriver
han vidare. Men, bäste B. S. var-
för inte själv föra öppet visir utan
gå i skuggan? Varför var ni rädd
alt namngiva lagen och platsen för
denna hemskt oridderliga handling?

B. S. artikel var för övrigt myc-
ket intressant och väl värd att taga
vara på av dem det vederbör, icke
minst inom våra egna föreningar.
Idrottslig  ridderlighet är en sak,
klubbhat en annan.

Pecka.
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| 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.  
Kamraternas löpare,

våren 1920.
Närförra året startskottet gick för

stafettlöpningen >»Göteborg runt>,

funnos väl icke många ens bland
motståndarna, vilka tvivlade på att
segern skulle gå till de kristne, d.

v. S. oss. Då likväl »hedningarna>,
som jag konsekvent måste titulera
öÖisarna, vunno det stora slaget, var

det ingen, som dock icke trodde,
att Kamraterna hade förmått ställa
upp det bästa laget. Det är så all-

om bekant, hur och varför det gick
som det gjorde, att det är onödigt

vidare yttra sig därom.
I år är det på två saker det be-

ror om Göteborgstidningens van-

dringspris skall för alltid införlivas
med Kamraternas trofésamling eller

förloras — också för alltid.
För det första måste varje löpare

göra sitt allra bästa icke blott under

själva tävlingen utan även underträ-
ningen till densamma. Och för det

andra är det nödvändigt, att uttag-
ningen av första lagets män sker

med den största omsorg. Att detta
senare också verkligen blir gjort,

därför behöver ingen löpare sörja.

Den saken kommer ledningen att

ombestyra, med erfarenheten av miss-

greppen förra gången väl i tankarna.

Vad de aktiva däremot ha att tänka

på, det är att värdigt och väl sig

själva bereda till kraftmätningen. I

träningen för denna måste alla kom-

ma med. Av det gamla gardet hop-

pas vi få se Mellander, »Store-

Lasse», Östman och Vesterlin m. fl.

kommatill startplatserna, vältränade,
kamplystna och »sugna på pinnen.»

Men det är icke bara de av pojk-
arna, som äro säkra på en plats i
laget, vilka böra bedriva träningen
mera målmedvetet än tillförne, utan

alla löpare, även de, som nu själva
anse sig »omöjliga» för förstalaget,
måste lägga mankentill i tränings-
arbetet. Ingen vet med säkerhet i
dag, om icke en, som nu anses
vara »given», om några månaderfår
stryka på foten för en honom förut
underlägsen. Och dessutom

Svenska Dagbladets stafett-
löpning!

Ty, det är icke nog med »Göte-
borg runt». I år skola vi ha ett
par och 30 man med i; nordens
största idrottstävling. 30 man! Det

är mycket, men gå skall det, och

eftersom det också skall gå bra, så
höves det, att var man görsin plikt.
När 30:mannalaget skall uttagas,
måste det finnas så många goda
löpare att välja på, att valet verk-
ligen blir en svår sak.

Deltag i träningspromenader och
inomhusträningen! Vi gå söndags-
förmiddagar och onsdagskvällar och

träna inomhus tisdags- och fredags-
altnar. Det är ju i alla fall litet.
Det blir ändå över större delen av
söndagen och tre vardagskvällar i

veckan till själens odling, flirt, kinne
och tramp på Östra Hamn-ragatan.

1919 års stafettlöpning »Göteborg
runt> vunno öÖisarna, dem självatill

den största heder. Men nu ha vi
bestämt, att vandringspriset för all

framtid skall förvaras i Göteborgs-
kamraternas prissamling å Göte-
borgs museum.

Dag.

ÅRSAVGIFTEN FÖR 1920
torde ofördröjligen inbetalas
till kassören, som träffas i

Exercishuset tisdagar och fre-
dagar.

Nästa n:r av Medlemsbladet
utsändes endast till dem, som
erlagt årsavgiften.
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detta, att vi »kännt det som en skam
efteråt> är det ingen av våra pojkar
som har sig bekant. Utan tvivel
vågar jag påstå att om förhållandet

hade varit omvänt resultatet blivit
detsamma. Nog borde väl B. S.
veta, alt ett brott mot reglerna ägt

rum, och domaren gjorde sin sol-
klara plikt när han anmälde förhål-
landet för ledningen.

»Fram med öppet visir», skriver
han vidare. Men, bäste B. S. var-
för inte själv föra öppet visir utan
gå i skuggan? Varför var ni rädd
alt namngiva lagen och platsen för
denna hemskt oridderliga handling?

B. S. artikel var för övrigt myc-
ket intressant och väl värd att taga
vara på av dem det vederbör, icke
minst inom våra egna föreningar.
Idrottslig  ridderlighet är en sak,
klubbhat en annan.

Pecka.

Zdra Juniorlagets
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| 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
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Dag.

ÅRSAVGIFTEN FÖR 1920
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Exercishuset tisdagar och fre-
dagar.

Nästa n:r av Medlemsbladet
utsändes endast till dem, som
erlagt årsavgiften.



ÅRSMÖTET

äger rum på Lorensberg mån-

dagen den 23 febr. kl. 8 e. m.

Medlemmarna torde infinna

sig mangrannt.

Viktiga frågor föreligga.

Medlemskort måste uppvi-

Sas.

 

Idrottslitteratur.

En bok för hastighetsåkare.
Berglund, Hastighetsåkning på

skridskor (Idrottsbiblioteket X). Pris
2 kr. klotband 3,50.

I den inomalla idrottskretsar po-
pulära bokserien Idrottsbibhoteket
har i dagarna utkommit ett nytt
häfte n:r X, som tvivelsutan kom-
mer att mottagas med stor glädje av
alla, som idka skridskosporten: Has-
tighetslöpning. Författaren, W. N.
Berglund, ger oss först en kort his-
torik över ”hastighetsåkningens ut-
veckling och förträning. På ett kort
men klart sätt behandlas därefter de
olika momenten i tekniken och trä-
ningen på skridskor, hur de olika
distanserna böra åkas samt många
goda råd och anvisningar. Därefter
följa kapitel om skridskorna, banan,
dess skötsel och mått, kontrollmät-
ning av en hastighetsbana samt an-
ordningarna vid tävlingar.
Boken avslutas med  Internatio-

nella Skridskoförbundets tävlings-
regler, samt rekordtabell, såväl för
världs-, Europa-, som svenska mäs-
terskapet i hastighetsåkning.

Det lilla häftet, som illustreras av
flera väl reproducerade bilder, kos-
tar endast 2 kr. och är utgivet på
Svenska Andelsförlaget.
200000 000000 P 0000 SO PSP PH APNPAR PP EPN AAA PAPER ANNAS PAFA ARENA AREA ERA REAR RAR Se?

 KÄGELBANORNA
I ARKADEN

OBS.! Nya amerikanska

Skruvbanor.

Öppet: Vardagar 2—12 em. Sön-

o. helgd. 1—35 0. 6—12 em.

BESTÄLL BANA PER TEL. 13705.

es 240rR norr NRP PAPAS SPANARE PPAPPA PAPPAS SA PAA FFAPAIGRARF ANA NFA KARA KARNA KRT

 

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.
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Oscar Andersons Boktr, Göteborg 1920.

ÅRSMÖTET

äger rum på Lorensberg mån-

dagen den 23 febr. kl. 8 e. m.

Medlemmarna torde infinna

sig mangrannt.

Viktiga frågor föreligga.

Medlemskort måste uppvi-

Sas.

 

Idrottslitteratur.

En bok för hastighetsåkare.
Berglund, Hastighetsåkning på

skridskor (Idrottsbiblioteket X). Pris
2 kr. klotband 3,50.

I den inomalla idrottskretsar po-
pulära bokserien Idrottsbibhoteket
har i dagarna utkommit ett nytt
häfte n:r X, som tvivelsutan kom-
mer att mottagas med stor glädje av
alla, som idka skridskosporten: Has-
tighetslöpning. Författaren, W. N.
Berglund, ger oss först en kort his-
torik över ”hastighetsåkningens ut-
veckling och förträning. På ett kort
men klart sätt behandlas därefter de
olika momenten i tekniken och trä-
ningen på skridskor, hur de olika
distanserna böra åkas samt många
goda råd och anvisningar. Därefter
följa kapitel om skridskorna, banan,
dess skötsel och mått, kontrollmät-
ning av en hastighetsbana samt an-
ordningarna vid tävlingar.
Boken avslutas med  Internatio-

nella Skridskoförbundets tävlings-
regler, samt rekordtabell, såväl för
världs-, Europa-, som svenska mäs-
terskapet i hastighetsåkning.

Det lilla häftet, som illustreras av
flera väl reproducerade bilder, kos-
tar endast 2 kr. och är utgivet på
Svenska Andelsförlaget.
200000 000000 P 0000 SO PSP PH APNPAR PP EPN AAA PAPER ANNAS PAFA ARENA AREA ERA REAR RAR Se?

 KÄGELBANORNA
I ARKADEN

OBS.! Nya amerikanska

Skruvbanor.

Öppet: Vardagar 2—12 em. Sön-

o. helgd. 1—35 0. 6—12 em.

BESTÄLL BANA PER TEL. 13705.

es 240rR norr NRP PAPAS SPANARE PPAPPA PAPPAS SA PAA FFAPAIGRARF ANA NFA KARA KARNA KRT

 

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Febr.—Mars 1920

 

Årsmötet

ägde rum på Lorensberg den 25
februari och var besökt av ett 100-
tal medlemmar. Års- och revisions-

berättelserna upplästes och god-
kändes och den avgående styrelsen
beviljades decharge.

Avsägelse förelåg från ordf. Her-
bert Johansson.

Till föreningens ordförande utsågs
med acklamation banktjänstemannen
herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den

oegennyttiga insats, denne gjort i

styrelsen under: alla de år hantill-

hört densamma.

Vid val av övriga ledamöter av-
sade sig även hr Th. Mellberg, v.

ordf., och den nya styrelsen kom
att se ut sålunda:

Ordförande: Carl Linde,

v. ordförande: Julius Rothenberg,
sekreterare: Gösta B. Lundqvist,

v. sekreterare: Gustaf Waller,

kassör: Gustaf Magnusson,
klubbmästare: Adolf Forsberg,

adjung. ledamot: Carl Olsson,

Suppleanter: Gunnar Wahlgren o.

Herbert Johansson.
Revisorer blevo hrr E. Hedén och

J. Holsner med J. Schylander som
Suppleant.

Ständigt ledamotskap vanns av

hr Erik Björkengren.

 

 

Kamraternas 4:de lag 1919.

 

Årsmötet förflöt i fridens tecken.
Alla val till styrelsen voro enhälliga.
Röstning förekom endast vid val
av revisorer. Härtill bidrog säker-

ligen de förberedande sammankoms-
ter, som de fria idrottsmännen och

fotbollspelarna haft under tiden när-

mast före årsmötet.

Ordförandeskiftet innebär ingen

regimförändring.  Kamraternas ar-

bete kommer att drivas efter samma

linjer som förut. Vi hoppas att det

inre nydaningsarbetet skall medföra

goda resultat och att samtliga med-

lemmar förhjälpa därtill genom att

skänka styrelsen sitt stöd och för-

troende.

Styrelsens årsberättelse.
Föreningens årsmöte hölls den

30 januari å Coldinuordens Restau-
rant och var talrikt besökt. Års-
och revisionsberättelserna upplästes
och godkändes och den avgående
styrelsen beviljades full och tack-
sam ansvarsfrihet.

Vid därpå företaget val av sty-
relse för 1919 fick denna följande
sammansättning:

Ordförande Herbert Johansson,
v. ordf. Thorsten Mellberg, sekre-
terare Erik Alstam, v. sekr. Jacob

Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Febr.—Mars 1920
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berättelserna upplästes och god-
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inre nydaningsarbetet skall medföra

goda resultat och att samtliga med-

lemmar förhjälpa därtill genom att

skänka styrelsen sitt stöd och för-

troende.
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rant och var talrikt besökt. Års-
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och godkändes och den avgående
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Schylander, kassör Gustaf Magnus-
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mästare Carl Linde. Suppleanter
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med acklamation banktjänstemannen
herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den
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Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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februari och var besökt av ett 100-
tal medlemmar. Års- och revisions-

berättelserna upplästes och god-
kändes och den avgående styrelsen
beviljades decharge.

Avsägelse förelåg från ordf. Her-
bert Johansson.
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herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den
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och godkändes och den avgående
styrelsen beviljades full och tack-
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relse för 1919 fick denna följande
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Ordförande Herbert Johansson,
v. ordf. Thorsten Mellberg, sekre-
terare Erik Alstam, v. sekr. Jacob

Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Febr.—Mars 1920

 

Årsmötet
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februari och var besökt av ett 100-
tal medlemmar. Års- och revisions-

berättelserna upplästes och god-
kändes och den avgående styrelsen
beviljades decharge.

Avsägelse förelåg från ordf. Her-
bert Johansson.

Till föreningens ordförande utsågs
med acklamation banktjänstemannen
herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den

oegennyttiga insats, denne gjort i

styrelsen under: alla de år hantill-

hört densamma.

Vid val av övriga ledamöter av-
sade sig även hr Th. Mellberg, v.

ordf., och den nya styrelsen kom
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v. sekreterare: Gustaf Waller,
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klubbmästare: Adolf Forsberg,
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Alla val till styrelsen voro enhälliga.
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ligen de förberedande sammankoms-
ter, som de fria idrottsmännen och

fotbollspelarna haft under tiden när-

mast före årsmötet.

Ordförandeskiftet innebär ingen

regimförändring.  Kamraternas ar-

bete kommer att drivas efter samma

linjer som förut. Vi hoppas att det

inre nydaningsarbetet skall medföra

goda resultat och att samtliga med-

lemmar förhjälpa därtill genom att

skänka styrelsen sitt stöd och för-

troende.

Styrelsens årsberättelse.
Föreningens årsmöte hölls den

30 januari å Coldinuordens Restau-
rant och var talrikt besökt. Års-
och revisionsberättelserna upplästes
och godkändes och den avgående
styrelsen beviljades full och tack-
sam ansvarsfrihet.

Vid därpå företaget val av sty-
relse för 1919 fick denna följande
sammansättning:

Ordförande Herbert Johansson,
v. ordf. Thorsten Mellberg, sekre-
terare Erik Alstam, v. sekr. Jacob

Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Febr.—Mars 1920

 

Årsmötet

ägde rum på Lorensberg den 25
februari och var besökt av ett 100-
tal medlemmar. Års- och revisions-

berättelserna upplästes och god-
kändes och den avgående styrelsen
beviljades decharge.

Avsägelse förelåg från ordf. Her-
bert Johansson.

Till föreningens ordförande utsågs
med acklamation banktjänstemannen
herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den

oegennyttiga insats, denne gjort i

styrelsen under: alla de år hantill-

hört densamma.

Vid val av övriga ledamöter av-
sade sig även hr Th. Mellberg, v.

ordf., och den nya styrelsen kom
att se ut sålunda:

Ordförande: Carl Linde,

v. ordförande: Julius Rothenberg,
sekreterare: Gösta B. Lundqvist,

v. sekreterare: Gustaf Waller,

kassör: Gustaf Magnusson,
klubbmästare: Adolf Forsberg,

adjung. ledamot: Carl Olsson,

Suppleanter: Gunnar Wahlgren o.
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Suppleant.
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Årsmötet förflöt i fridens tecken.
Alla val till styrelsen voro enhälliga.
Röstning förekom endast vid val
av revisorer. Härtill bidrog säker-

ligen de förberedande sammankoms-
ter, som de fria idrottsmännen och

fotbollspelarna haft under tiden när-

mast före årsmötet.

Ordförandeskiftet innebär ingen

regimförändring.  Kamraternas ar-

bete kommer att drivas efter samma

linjer som förut. Vi hoppas att det

inre nydaningsarbetet skall medföra

goda resultat och att samtliga med-

lemmar förhjälpa därtill genom att

skänka styrelsen sitt stöd och för-

troende.

Styrelsens årsberättelse.
Föreningens årsmöte hölls den

30 januari å Coldinuordens Restau-
rant och var talrikt besökt. Års-
och revisionsberättelserna upplästes
och godkändes och den avgående
styrelsen beviljades full och tack-
sam ansvarsfrihet.

Vid därpå företaget val av sty-
relse för 1919 fick denna följande
sammansättning:

Ordförande Herbert Johansson,
v. ordf. Thorsten Mellberg, sekre-
terare Erik Alstam, v. sekr. Jacob

Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Febr.—Mars 1920
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berättelserna upplästes och god-
kändes och den avgående styrelsen
beviljades decharge.

Avsägelse förelåg från ordf. Her-
bert Johansson.

Till föreningens ordförande utsågs
med acklamation banktjänstemannen
herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den

oegennyttiga insats, denne gjort i

styrelsen under: alla de år hantill-

hört densamma.

Vid val av övriga ledamöter av-
sade sig även hr Th. Mellberg, v.

ordf., och den nya styrelsen kom
att se ut sålunda:

Ordförande: Carl Linde,

v. ordförande: Julius Rothenberg,
sekreterare: Gösta B. Lundqvist,

v. sekreterare: Gustaf Waller,

kassör: Gustaf Magnusson,
klubbmästare: Adolf Forsberg,

adjung. ledamot: Carl Olsson,
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regimförändring.  Kamraternas ar-

bete kommer att drivas efter samma

linjer som förut. Vi hoppas att det

inre nydaningsarbetet skall medföra

goda resultat och att samtliga med-

lemmar förhjälpa därtill genom att

skänka styrelsen sitt stöd och för-

troende.

Styrelsens årsberättelse.
Föreningens årsmöte hölls den

30 januari å Coldinuordens Restau-
rant och var talrikt besökt. Års-
och revisionsberättelserna upplästes
och godkändes och den avgående
styrelsen beviljades full och tack-
sam ansvarsfrihet.

Vid därpå företaget val av sty-
relse för 1919 fick denna följande
sammansättning:

Ordförande Herbert Johansson,
v. ordf. Thorsten Mellberg, sekre-
terare Erik Alstam, v. sekr. Jacob

Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Febr.—Mars 1920

 

Årsmötet

ägde rum på Lorensberg den 25
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tal medlemmar. Års- och revisions-

berättelserna upplästes och god-
kändes och den avgående styrelsen
beviljades decharge.

Avsägelse förelåg från ordf. Her-
bert Johansson.

Till föreningens ordförande utsågs
med acklamation banktjänstemannen
herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den

oegennyttiga insats, denne gjort i

styrelsen under: alla de år hantill-

hört densamma.

Vid val av övriga ledamöter av-
sade sig även hr Th. Mellberg, v.

ordf., och den nya styrelsen kom
att se ut sålunda:

Ordförande: Carl Linde,

v. ordförande: Julius Rothenberg,
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relse för 1919 fick denna följande
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Ordförande Herbert Johansson,
v. ordf. Thorsten Mellberg, sekre-
terare Erik Alstam, v. sekr. Jacob

Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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beviljades decharge.

Avsägelse förelåg från ordf. Her-
bert Johansson.

Till föreningens ordförande utsågs
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herr Carl Linde, som avtackade hr

Johansson och erinrade om den

oegennyttiga insats, denne gjort i
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sade sig även hr Th. Mellberg, v.
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av revisorer. Härtill bidrog säker-

ligen de förberedande sammankoms-
ter, som de fria idrottsmännen och

fotbollspelarna haft under tiden när-

mast före årsmötet.

Ordförandeskiftet innebär ingen

regimförändring.  Kamraternas ar-

bete kommer att drivas efter samma

linjer som förut. Vi hoppas att det

inre nydaningsarbetet skall medföra

goda resultat och att samtliga med-

lemmar förhjälpa därtill genom att

skänka styrelsen sitt stöd och för-

troende.

Styrelsens årsberättelse.
Föreningens årsmöte hölls den

30 januari å Coldinuordens Restau-
rant och var talrikt besökt. Års-
och revisionsberättelserna upplästes
och godkändes och den avgående
styrelsen beviljades full och tack-
sam ansvarsfrihet.

Vid därpå företaget val av sty-
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mästare Carl Linde. Suppleanter
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rant och var talrikt besökt. Års-
och revisionsberättelserna upplästes
och godkändes och den avgående
styrelsen beviljades full och tack-
sam ansvarsfrihet.

Vid därpå företaget val av sty-
relse för 1919 fick denna följande
sammansättning:

Ordförande Herbert Johansson,
v. ordf. Thorsten Mellberg, sekre-
terare Erik Alstam, v. sekr. Jacob

Schylander, kassör Gustaf Magnus-
son, intendent Gustaf Waller, klubb-
mästare Carl Linde. Suppleanter
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blevo hrr G. Wahlgren och G. Lund-
qvist. Härefter anhöll styrelsen att
med sig få adjungera avgående le-

damoten Adolf Forsberg, vilket fö-
reningen med acklamation biföll.

Allmänt sammanträde med före-
ningen hölls i november å Lorens-
bergs Restaurant, varvid prisutdel-
ning för en del under året hållna
tävlingar förättades. Därefter höll
herr Carl Linde ett med scioptikon
bilder belyst föredrag över federa-
tionslagets resa till Amsterdam.

Föreningens idrottsplats har fort-
farande varit Ullervi, som dock icke

kunnat nyttjas i den utsträckning
önskligt varit. Behovet av såväl
träningsbana för fotboll som löpare-
bana har gjort sig starkt gällande
och det är med stor glädje styrel-
sen kan meddela, att båda dessa

önskemål under den kommande sä-
songen skola tillmötesgås av Ullervi-
bolaget.

Göteborgs-Kamraterna, som alltid
kunnat glädja sig åt stor populari-
tet hos den stora allmänheten, har
under det gångna året varit lyck-
liga nog att se denna befästas och
ytterligare ökas. Såsom synligt be-
vis härpå hava vi icke blott de av
oss arrangerade fotbollsmatchernas
publiktillströmning, utan även före-
ningens stigande medlemsantal. Sty-
relsen vill i detta samband uttrycka
den förhoppningen, att medlem-
marna allt framgent måtte vinnlägga
sig om att tillföra föreningen dug-
liga medlemmar, varigenom vårställ-
ning i hög grad stärkes.
De idrotter, föreningen huvud-

sakligen övat, ha varit fotboll, all-
män idrott och bandy och lämnas
här nedan en koncentrerad redo-
görelse för verksamheten inom dessa
grenar.

Fotboll.
Representationslagets träning bör-

jade i mars men den första matchen

spelades icke förrän den 6 april, då
vårt lag i Malmö slog därvarande

Kamratkrets med 3—0, därigenom
tagande revanche för fjolårets ne-

derlag.
Av vårens matcher tilldrogo sig

särskilt de avgörande matcherna

om Göteborgs Aftonblads pokal,
uppsatt till tävlan mellan oss och

Köpenhamns Boldklub, stort in-
tresse. Det lyckades vårt lag att
besegra de fruktade danskarna i så-
väl Köpenhamn (4—1) som Göte-
borg (4—2) och därmed hemföra

det vackra priset för alltid.
Tillsamman med A. I. K., Djur-

gården och Örgryte fortsatte vår
förening även detta år de fyra alli-
erade klubbarnas privata serie, som
dock icke hann slutspelas, i det vi
för vår del ha en match kvar, näm-

ligen mot Djurgården i Stockholm.
I denna tävling hava vi lidit neder-

lag mot A. I. K. i Stockholm med
1—0 och Djurgården i Göteborg
med 3—0, f. ö. årets sista match,

men själva ha vi besegrat A. I. K.
med 4—1 samt Örgryte tvenne
gånger med resp. 2—1 och 2—0,
och hava vi alltså ledningen i se-
rien med 6 poäng och 8 mål mot 6.

I tävlingen om svenska mäster-

skapet hade vi icke samma lycka
som 1918. I den allra första mat-
chen, mot Gais, måste vårt lag
ställa upp ganska defekt och resul-

tatet blev ett nederlag med 3—0.
Styrelsen måste livligt beklaga detta
men samtidigt skänka segrarna i

denna viktiga tävling all den hon-

nör de äro värda för sitt arbete
för att nå den eftersträvansvärda
mästaretiteln.

I viss mån erhöllo vi upprättelse
i tävlingen om distriktsmästerskapet,
där de våra besegrade Fässbergs
I. F. med 5—0, Gais med 3—0
och Örgryte med 2—0 och vunno
vi alltså här mästerskapet utan att
det lyckats våra motståndare att gö-
ra något mål på vårt lag.

För att värdigt fira föreningens
15-års jubileum anordnade vi under
sista hälften av juni en fotbollsvecka,
vari deltogo Marieberg, Lyn, Trygg,
Örgryte, Gais och A. I. K. samt
naturligtvis vårt eget lag. Någon
direkt tävling var ej möjlig att an-
ordna utan spelade lagen mot var-
andra i vänskapsmatcher. Tyvärr
hade någon annan, lämpligare tid-
punkt för denna fotbollsvecka ej
stått att erhålla, varför varken den
ekonomiska eller sportsliga behåll-
ningen blev stor. Resultaten i fot-

bollsveckans matcher blevo som
följer:

Trygg—Marieberg
Kamraterna—Lyn
Gais—Örgryte
Kamraterna—A.I. K.
Kamraterna—Ö. I. S. 3—0

Utom mot de svenska, danska
och norska lagen har föreningens
representationslag haft matcher mot

tyska och ett amerikanskt lag. Föl-
jande tyska lag besegrades av oss:
Hannover med 5—0 och Berliner
Victoria med 3—0. Anmärknings-
värd var matchen mot det ameri-
kanska laget Bethlehem Steel F. C.,

3—1
5—3
2—1

2—2
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dock icke hann slutspelas, i det vi
för vår del ha en match kvar, näm-

ligen mot Djurgården i Stockholm.
I denna tävling hava vi lidit neder-

lag mot A. I. K. i Stockholm med
1—0 och Djurgården i Göteborg
med 3—0, f. ö. årets sista match,

men själva ha vi besegrat A. I. K.
med 4—1 samt Örgryte tvenne
gånger med resp. 2—1 och 2—0,
och hava vi alltså ledningen i se-
rien med 6 poäng och 8 mål mot 6.

I tävlingen om svenska mäster-

skapet hade vi icke samma lycka
som 1918. I den allra första mat-
chen, mot Gais, måste vårt lag
ställa upp ganska defekt och resul-

tatet blev ett nederlag med 3—0.
Styrelsen måste livligt beklaga detta
men samtidigt skänka segrarna i

denna viktiga tävling all den hon-

nör de äro värda för sitt arbete
för att nå den eftersträvansvärda
mästaretiteln.

I viss mån erhöllo vi upprättelse
i tävlingen om distriktsmästerskapet,
där de våra besegrade Fässbergs
I. F. med 5—0, Gais med 3—0
och Örgryte med 2—0 och vunno
vi alltså här mästerskapet utan att
det lyckats våra motståndare att gö-
ra något mål på vårt lag.

För att värdigt fira föreningens
15-års jubileum anordnade vi under
sista hälften av juni en fotbollsvecka,
vari deltogo Marieberg, Lyn, Trygg,
Örgryte, Gais och A. I. K. samt
naturligtvis vårt eget lag. Någon
direkt tävling var ej möjlig att an-
ordna utan spelade lagen mot var-
andra i vänskapsmatcher. Tyvärr
hade någon annan, lämpligare tid-
punkt för denna fotbollsvecka ej
stått att erhålla, varför varken den
ekonomiska eller sportsliga behåll-
ningen blev stor. Resultaten i fot-

bollsveckans matcher blevo som
följer:

Trygg—Marieberg
Kamraterna—Lyn
Gais—Örgryte
Kamraterna—A.I. K.
Kamraterna—Ö. I. S. 3—0

Utom mot de svenska, danska
och norska lagen har föreningens
representationslag haft matcher mot

tyska och ett amerikanskt lag. Föl-
jande tyska lag besegrades av oss:
Hannover med 5—0 och Berliner
Victoria med 3—0. Anmärknings-
värd var matchen mot det ameri-
kanska laget Bethlehem Steel F. C.,

3—1
5—3
2—1

2—2
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blevo hrr G. Wahlgren och G. Lund-
qvist. Härefter anhöll styrelsen att
med sig få adjungera avgående le-

damoten Adolf Forsberg, vilket fö-
reningen med acklamation biföll.

Allmänt sammanträde med före-
ningen hölls i november å Lorens-
bergs Restaurant, varvid prisutdel-
ning för en del under året hållna
tävlingar förättades. Därefter höll
herr Carl Linde ett med scioptikon
bilder belyst föredrag över federa-
tionslagets resa till Amsterdam.

Föreningens idrottsplats har fort-
farande varit Ullervi, som dock icke

kunnat nyttjas i den utsträckning
önskligt varit. Behovet av såväl
träningsbana för fotboll som löpare-
bana har gjort sig starkt gällande
och det är med stor glädje styrel-
sen kan meddela, att båda dessa

önskemål under den kommande sä-
songen skola tillmötesgås av Ullervi-
bolaget.

Göteborgs-Kamraterna, som alltid
kunnat glädja sig åt stor populari-
tet hos den stora allmänheten, har
under det gångna året varit lyck-
liga nog att se denna befästas och
ytterligare ökas. Såsom synligt be-
vis härpå hava vi icke blott de av
oss arrangerade fotbollsmatchernas
publiktillströmning, utan även före-
ningens stigande medlemsantal. Sty-
relsen vill i detta samband uttrycka
den förhoppningen, att medlem-
marna allt framgent måtte vinnlägga
sig om att tillföra föreningen dug-
liga medlemmar, varigenom vårställ-
ning i hög grad stärkes.
De idrotter, föreningen huvud-

sakligen övat, ha varit fotboll, all-
män idrott och bandy och lämnas
här nedan en koncentrerad redo-
görelse för verksamheten inom dessa
grenar.

Fotboll.
Representationslagets träning bör-
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vårt lag i Malmö slog därvarande
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besegra de fruktade danskarna i så-
väl Köpenhamn (4—1) som Göte-
borg (4—2) och därmed hemföra
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Styrelsen måste livligt beklaga detta
men samtidigt skänka segrarna i

denna viktiga tävling all den hon-

nör de äro värda för sitt arbete
för att nå den eftersträvansvärda
mästaretiteln.

I viss mån erhöllo vi upprättelse
i tävlingen om distriktsmästerskapet,
där de våra besegrade Fässbergs
I. F. med 5—0, Gais med 3—0
och Örgryte med 2—0 och vunno
vi alltså här mästerskapet utan att
det lyckats våra motståndare att gö-
ra något mål på vårt lag.

För att värdigt fira föreningens
15-års jubileum anordnade vi under
sista hälften av juni en fotbollsvecka,
vari deltogo Marieberg, Lyn, Trygg,
Örgryte, Gais och A. I. K. samt
naturligtvis vårt eget lag. Någon
direkt tävling var ej möjlig att an-
ordna utan spelade lagen mot var-
andra i vänskapsmatcher. Tyvärr
hade någon annan, lämpligare tid-
punkt för denna fotbollsvecka ej
stått att erhålla, varför varken den
ekonomiska eller sportsliga behåll-
ningen blev stor. Resultaten i fot-

bollsveckans matcher blevo som
följer:

Trygg—Marieberg
Kamraterna—Lyn
Gais—Örgryte
Kamraterna—A.I. K.
Kamraterna—Ö. I. S. 3—0

Utom mot de svenska, danska
och norska lagen har föreningens
representationslag haft matcher mot

tyska och ett amerikanskt lag. Föl-
jande tyska lag besegrades av oss:
Hannover med 5—0 och Berliner
Victoria med 3—0. Anmärknings-
värd var matchen mot det ameri-
kanska laget Bethlehem Steel F. C.,

3—1
5—3
2—1

2—2
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blevo hrr G. Wahlgren och G. Lund-
qvist. Härefter anhöll styrelsen att
med sig få adjungera avgående le-

damoten Adolf Forsberg, vilket fö-
reningen med acklamation biföll.

Allmänt sammanträde med före-
ningen hölls i november å Lorens-
bergs Restaurant, varvid prisutdel-
ning för en del under året hållna
tävlingar förättades. Därefter höll
herr Carl Linde ett med scioptikon
bilder belyst föredrag över federa-
tionslagets resa till Amsterdam.

Föreningens idrottsplats har fort-
farande varit Ullervi, som dock icke

kunnat nyttjas i den utsträckning
önskligt varit. Behovet av såväl
träningsbana för fotboll som löpare-
bana har gjort sig starkt gällande
och det är med stor glädje styrel-
sen kan meddela, att båda dessa

önskemål under den kommande sä-
songen skola tillmötesgås av Ullervi-
bolaget.

Göteborgs-Kamraterna, som alltid
kunnat glädja sig åt stor populari-
tet hos den stora allmänheten, har
under det gångna året varit lyck-
liga nog att se denna befästas och
ytterligare ökas. Såsom synligt be-
vis härpå hava vi icke blott de av
oss arrangerade fotbollsmatchernas
publiktillströmning, utan även före-
ningens stigande medlemsantal. Sty-
relsen vill i detta samband uttrycka
den förhoppningen, att medlem-
marna allt framgent måtte vinnlägga
sig om att tillföra föreningen dug-
liga medlemmar, varigenom vårställ-
ning i hög grad stärkes.
De idrotter, föreningen huvud-

sakligen övat, ha varit fotboll, all-
män idrott och bandy och lämnas
här nedan en koncentrerad redo-
görelse för verksamheten inom dessa
grenar.

Fotboll.
Representationslagets träning bör-

jade i mars men den första matchen

spelades icke förrän den 6 april, då
vårt lag i Malmö slog därvarande

Kamratkrets med 3—0, därigenom
tagande revanche för fjolårets ne-

derlag.
Av vårens matcher tilldrogo sig

särskilt de avgörande matcherna

om Göteborgs Aftonblads pokal,
uppsatt till tävlan mellan oss och

Köpenhamns Boldklub, stort in-
tresse. Det lyckades vårt lag att
besegra de fruktade danskarna i så-
väl Köpenhamn (4—1) som Göte-
borg (4—2) och därmed hemföra

det vackra priset för alltid.
Tillsamman med A. I. K., Djur-

gården och Örgryte fortsatte vår
förening även detta år de fyra alli-
erade klubbarnas privata serie, som
dock icke hann slutspelas, i det vi
för vår del ha en match kvar, näm-

ligen mot Djurgården i Stockholm.
I denna tävling hava vi lidit neder-

lag mot A. I. K. i Stockholm med
1—0 och Djurgården i Göteborg
med 3—0, f. ö. årets sista match,

men själva ha vi besegrat A. I. K.
med 4—1 samt Örgryte tvenne
gånger med resp. 2—1 och 2—0,
och hava vi alltså ledningen i se-
rien med 6 poäng och 8 mål mot 6.

I tävlingen om svenska mäster-

skapet hade vi icke samma lycka
som 1918. I den allra första mat-
chen, mot Gais, måste vårt lag
ställa upp ganska defekt och resul-
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naturligtvis vårt eget lag. Någon
direkt tävling var ej möjlig att an-
ordna utan spelade lagen mot var-
andra i vänskapsmatcher. Tyvärr
hade någon annan, lämpligare tid-
punkt för denna fotbollsvecka ej
stått att erhålla, varför varken den
ekonomiska eller sportsliga behåll-
ningen blev stor. Resultaten i fot-

bollsveckans matcher blevo som
följer:

Trygg—Marieberg
Kamraterna—Lyn
Gais—Örgryte
Kamraterna—A.I. K.
Kamraterna—Ö. I. S. 3—0

Utom mot de svenska, danska
och norska lagen har föreningens
representationslag haft matcher mot

tyska och ett amerikanskt lag. Föl-
jande tyska lag besegrades av oss:
Hannover med 5—0 och Berliner
Victoria med 3—0. Anmärknings-
värd var matchen mot det ameri-
kanska laget Bethlehem Steel F. C.,
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blevo hrr G. Wahlgren och G. Lund-
qvist. Härefter anhöll styrelsen att
med sig få adjungera avgående le-

damoten Adolf Forsberg, vilket fö-
reningen med acklamation biföll.

Allmänt sammanträde med före-
ningen hölls i november å Lorens-
bergs Restaurant, varvid prisutdel-
ning för en del under året hållna
tävlingar förättades. Därefter höll
herr Carl Linde ett med scioptikon
bilder belyst föredrag över federa-
tionslagets resa till Amsterdam.

Föreningens idrottsplats har fort-
farande varit Ullervi, som dock icke

kunnat nyttjas i den utsträckning
önskligt varit. Behovet av såväl
träningsbana för fotboll som löpare-
bana har gjort sig starkt gällande
och det är med stor glädje styrel-
sen kan meddela, att båda dessa

önskemål under den kommande sä-
songen skola tillmötesgås av Ullervi-
bolaget.

Göteborgs-Kamraterna, som alltid
kunnat glädja sig åt stor populari-
tet hos den stora allmänheten, har
under det gångna året varit lyck-
liga nog att se denna befästas och
ytterligare ökas. Såsom synligt be-
vis härpå hava vi icke blott de av
oss arrangerade fotbollsmatchernas
publiktillströmning, utan även före-
ningens stigande medlemsantal. Sty-
relsen vill i detta samband uttrycka
den förhoppningen, att medlem-
marna allt framgent måtte vinnlägga
sig om att tillföra föreningen dug-
liga medlemmar, varigenom vårställ-
ning i hög grad stärkes.
De idrotter, föreningen huvud-

sakligen övat, ha varit fotboll, all-
män idrott och bandy och lämnas
här nedan en koncentrerad redo-
görelse för verksamheten inom dessa
grenar.

Fotboll.
Representationslagets träning bör-

jade i mars men den första matchen

spelades icke förrän den 6 april, då
vårt lag i Malmö slog därvarande

Kamratkrets med 3—0, därigenom
tagande revanche för fjolårets ne-

derlag.
Av vårens matcher tilldrogo sig

särskilt de avgörande matcherna

om Göteborgs Aftonblads pokal,
uppsatt till tävlan mellan oss och

Köpenhamns Boldklub, stort in-
tresse. Det lyckades vårt lag att
besegra de fruktade danskarna i så-
väl Köpenhamn (4—1) som Göte-
borg (4—2) och därmed hemföra

det vackra priset för alltid.
Tillsamman med A. I. K., Djur-

gården och Örgryte fortsatte vår
förening även detta år de fyra alli-
erade klubbarnas privata serie, som
dock icke hann slutspelas, i det vi
för vår del ha en match kvar, näm-

ligen mot Djurgården i Stockholm.
I denna tävling hava vi lidit neder-

lag mot A. I. K. i Stockholm med
1—0 och Djurgården i Göteborg
med 3—0, f. ö. årets sista match,

men själva ha vi besegrat A. I. K.
med 4—1 samt Örgryte tvenne
gånger med resp. 2—1 och 2—0,
och hava vi alltså ledningen i se-
rien med 6 poäng och 8 mål mot 6.

I tävlingen om svenska mäster-

skapet hade vi icke samma lycka
som 1918. I den allra första mat-
chen, mot Gais, måste vårt lag
ställa upp ganska defekt och resul-

tatet blev ett nederlag med 3—0.
Styrelsen måste livligt beklaga detta
men samtidigt skänka segrarna i

denna viktiga tävling all den hon-

nör de äro värda för sitt arbete
för att nå den eftersträvansvärda
mästaretiteln.

I viss mån erhöllo vi upprättelse
i tävlingen om distriktsmästerskapet,
där de våra besegrade Fässbergs
I. F. med 5—0, Gais med 3—0
och Örgryte med 2—0 och vunno
vi alltså här mästerskapet utan att
det lyckats våra motståndare att gö-
ra något mål på vårt lag.

För att värdigt fira föreningens
15-års jubileum anordnade vi under
sista hälften av juni en fotbollsvecka,
vari deltogo Marieberg, Lyn, Trygg,
Örgryte, Gais och A. I. K. samt
naturligtvis vårt eget lag. Någon
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ningen blev stor. Resultaten i fot-
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jande tyska lag besegrades av oss:
Hannover med 5—0 och Berliner
Victoria med 3—0. Anmärknings-
värd var matchen mot det ameri-
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blevo hrr G. Wahlgren och G. Lund-
qvist. Härefter anhöll styrelsen att
med sig få adjungera avgående le-

damoten Adolf Forsberg, vilket fö-
reningen med acklamation biföll.

Allmänt sammanträde med före-
ningen hölls i november å Lorens-
bergs Restaurant, varvid prisutdel-
ning för en del under året hållna
tävlingar förättades. Därefter höll
herr Carl Linde ett med scioptikon
bilder belyst föredrag över federa-
tionslagets resa till Amsterdam.

Föreningens idrottsplats har fort-
farande varit Ullervi, som dock icke

kunnat nyttjas i den utsträckning
önskligt varit. Behovet av såväl
träningsbana för fotboll som löpare-
bana har gjort sig starkt gällande
och det är med stor glädje styrel-
sen kan meddela, att båda dessa

önskemål under den kommande sä-
songen skola tillmötesgås av Ullervi-
bolaget.

Göteborgs-Kamraterna, som alltid
kunnat glädja sig åt stor populari-
tet hos den stora allmänheten, har
under det gångna året varit lyck-
liga nog att se denna befästas och
ytterligare ökas. Såsom synligt be-
vis härpå hava vi icke blott de av
oss arrangerade fotbollsmatchernas
publiktillströmning, utan även före-
ningens stigande medlemsantal. Sty-
relsen vill i detta samband uttrycka
den förhoppningen, att medlem-
marna allt framgent måtte vinnlägga
sig om att tillföra föreningen dug-
liga medlemmar, varigenom vårställ-
ning i hög grad stärkes.
De idrotter, föreningen huvud-

sakligen övat, ha varit fotboll, all-
män idrott och bandy och lämnas
här nedan en koncentrerad redo-
görelse för verksamheten inom dessa
grenar.

Fotboll.
Representationslagets träning bör-

jade i mars men den första matchen

spelades icke förrän den 6 april, då
vårt lag i Malmö slog därvarande

Kamratkrets med 3—0, därigenom
tagande revanche för fjolårets ne-

derlag.
Av vårens matcher tilldrogo sig

särskilt de avgörande matcherna

om Göteborgs Aftonblads pokal,
uppsatt till tävlan mellan oss och

Köpenhamns Boldklub, stort in-
tresse. Det lyckades vårt lag att
besegra de fruktade danskarna i så-
väl Köpenhamn (4—1) som Göte-
borg (4—2) och därmed hemföra

det vackra priset för alltid.
Tillsamman med A. I. K., Djur-

gården och Örgryte fortsatte vår
förening även detta år de fyra alli-
erade klubbarnas privata serie, som
dock icke hann slutspelas, i det vi
för vår del ha en match kvar, näm-

ligen mot Djurgården i Stockholm.
I denna tävling hava vi lidit neder-

lag mot A. I. K. i Stockholm med
1—0 och Djurgården i Göteborg
med 3—0, f. ö. årets sista match,

men själva ha vi besegrat A. I. K.
med 4—1 samt Örgryte tvenne
gånger med resp. 2—1 och 2—0,
och hava vi alltså ledningen i se-
rien med 6 poäng och 8 mål mot 6.

I tävlingen om svenska mäster-

skapet hade vi icke samma lycka
som 1918. I den allra första mat-
chen, mot Gais, måste vårt lag
ställa upp ganska defekt och resul-

tatet blev ett nederlag med 3—0.
Styrelsen måste livligt beklaga detta
men samtidigt skänka segrarna i

denna viktiga tävling all den hon-

nör de äro värda för sitt arbete
för att nå den eftersträvansvärda
mästaretiteln.

I viss mån erhöllo vi upprättelse
i tävlingen om distriktsmästerskapet,
där de våra besegrade Fässbergs
I. F. med 5—0, Gais med 3—0
och Örgryte med 2—0 och vunno
vi alltså här mästerskapet utan att
det lyckats våra motståndare att gö-
ra något mål på vårt lag.

För att värdigt fira föreningens
15-års jubileum anordnade vi under
sista hälften av juni en fotbollsvecka,
vari deltogo Marieberg, Lyn, Trygg,
Örgryte, Gais och A. I. K. samt
naturligtvis vårt eget lag. Någon
direkt tävling var ej möjlig att an-
ordna utan spelade lagen mot var-
andra i vänskapsmatcher. Tyvärr
hade någon annan, lämpligare tid-
punkt för denna fotbollsvecka ej
stått att erhålla, varför varken den
ekonomiska eller sportsliga behåll-
ningen blev stor. Resultaten i fot-

bollsveckans matcher blevo som
följer:

Trygg—Marieberg
Kamraterna—Lyn
Gais—Örgryte
Kamraterna—A.I. K.
Kamraterna—Ö. I. S. 3—0
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vilket mot oss led ett av sina få
nederlag under sin eljest framgångs-

rika turné i Skandinavien. Resulta-
tet. blev 3—1. Detta var första
gången vårt fotbollslag mötte mot-
ståndare från U. S. A.

I allt har lag I under 1919 spe-

lat 24 matcher, vunnit 16, förlorat
4 och haft 4 oavgjorda. Trots att
detsamma under långa perioder måst
spela med reserver har alltså sä-

songen blivit i stort sett lika lyckad
som tillförne och har vårt repre-

sentationslag ånyo kunnat fastslå
sin genomsnittliga överlägsenhet
över andra svenska klubbar. Detta
bör vara en sporre för framtiden,
icke blott för de ordinarie första-
lagsspelarna, utan även för reserv-

spelarna, vars uthållighet och intres-
serade arbete i sinom tid måste
medföra den belöning, känslan av
framgång alltid skänker.

För att tillvarataga de smärre
lagens intresse har styrelsen tillsatt
en kommitté, bestående av en repre-
sentant från styrelsen och en från
vartdera av de mindre lagen. För-
troendemannarinstitutionen har i

praktiken icke visat sig motsvara
de förväntningar, man haft anled-
ning och rätt ställa till densamma

och av skilda orsaker har förenämda

kommitté icke heller kunnat arbeta
med påtagligt framgångsrikt resultat.

Styrelsen har dock alltjämt sin upp-
märksamhet riktad på denna gren
av föreningsverksamheten och hopp-
as kunna åstadkomma ett organ,

varigenom reservlagen skola kunna
på ett fullt tillfredsställande sätt
sköta sina representationsskyldig-
heter och sin rekryteringsuppgift.

I Göteborgs-seriens C-klass hem-
förde vårt V:te lag 1:sta pris. I
Centralföreningens mästerskap er-
Övrade våra representanter desslikes
första pris.

I likhet med föregående år gjorde
B-laget en tur till Norge under
pingsten samt spelade trenne mat-
cher, av vilka en förlorades (mot
Lyn med 1--4), en blev oavgjord
(mot Tönsberg 0—0) och en vanns

(mot Tönsberg med 5—1. Dess-
utom ha en del av föreningens
smärre lag spelat matcheri närligg-
ande samhällen, exempelvis Udde-
valla, Seffle och Borås. I detta

sammanhang vill styrelsen uttrycka
önskvärdheten av att fotbollslagens
kaptener eller ombud intimare kor-
respondera medstyrelsen eller Med-
lemsbladets redaktör för att vinna

fullständiga uppgifter om lagens

matcher.

er 0 0000 00000 POE PEPE ANPIGGEPIEOSOPSOPENAPPGFUPPAPPsers se sosse nee0nr

: Oscar Andersons :
Boktryckeri

i Göteborg. :

i Kronhusgatan 22.  Celefon 9393 i

foreseoe- recos 00000 APP PUPNEUEEPEAENAPPPGPFSAAFEFPKFSKRAKK NRK BKK KRK FK”

Att fotbollsspelets ståndpunkt in-
om vår förening alltjämt är lika hög
framgår bl. a. av den utsträckning,
i vilken våra bästa spelare använts
för federationsmatcher och stads-
matcher. I landsmatcherna mot
Danmark i Köpenhamn, mot Hol-
land i Amsterdam, mot Holland i
Stockholm, mot Norge i Göteborg
och mot Danmark i Stockholm ha
Göteborgs-Kamraternas spelare ut-
gjort ett kraftigt inslag och, glädjan-
de att säga, ofta spelat en avgör-
ande roll. I stadsmatcherna mot
Stockholm och Kristiania ha även-
ledes våra spelare deltagit med stor
framgång.

Allmän idrott.

Den fria idrottens män ha såsom

förut sorterat under »Kamratsäll-

skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har

 
 

Föreningspampar och
klubbfantaster i äldre

och nyaretid.
Scioptikon-kåseri vid Jubi-

leumsfesten.
(Av Ceve.)

Jag hade ju tänkt att komma med

en bio och visa några films med
vanlig... hm... brio, men det gick

ju inte för sej och om det nu gör
sej ska vi prata om förgångna tider

medan vi rimmen smider.
Jag hade också tänkt att sjunga

några vers och tanken irrar härs
och tvärs utan att få någon håll-

Punkt. Och när humöret nästan

sjunkit till sin nollpunkt var det nära
att den s. k. gnistan blivit släckt

fast jag inte vill mista'n. Och alltså få
vi nöja oss med surrogat ochlite prat.

Från första tiden, fast det ej
var här för Jiden, minns vi Sten
Hallberg, en riktig friskus, som var
styv i att kasta diskus. Och bland
spelare »Kalle Fejs>, som hade cen-
tern till sitt snejs, och så Långe

Einar, som vi än ha kvar och som

i sina unga dar var djäklig på cen-

terhalvbacken fast han var lite tung

på klacken. Då hade vi också

»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-

let. Han var styv i att spela teater

men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,

det var allt en rolig jycke, som ett

tag var med rätt mycke. Och Gub-

bis, en gammal skämtare, som ej sa
nej till en klämtare. Och så alla de
andra, som än ibland oss vandra:

Janssons Verner, som sparka hål i
luften så det regna stjärnor och Val-
ter Lidén, den galne stollen, som
sa att kronprinsen gett en bollen.
Och Nils Andersson, och Vägga,

Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och
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Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och
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vilket mot oss led ett av sina få
nederlag under sin eljest framgångs-

rika turné i Skandinavien. Resulta-
tet. blev 3—1. Detta var första
gången vårt fotbollslag mötte mot-
ståndare från U. S. A.

I allt har lag I under 1919 spe-

lat 24 matcher, vunnit 16, förlorat
4 och haft 4 oavgjorda. Trots att
detsamma under långa perioder måst
spela med reserver har alltså sä-

songen blivit i stort sett lika lyckad
som tillförne och har vårt repre-

sentationslag ånyo kunnat fastslå
sin genomsnittliga överlägsenhet
över andra svenska klubbar. Detta
bör vara en sporre för framtiden,
icke blott för de ordinarie första-
lagsspelarna, utan även för reserv-

spelarna, vars uthållighet och intres-
serade arbete i sinom tid måste
medföra den belöning, känslan av
framgång alltid skänker.

För att tillvarataga de smärre
lagens intresse har styrelsen tillsatt
en kommitté, bestående av en repre-
sentant från styrelsen och en från
vartdera av de mindre lagen. För-
troendemannarinstitutionen har i

praktiken icke visat sig motsvara
de förväntningar, man haft anled-
ning och rätt ställa till densamma

och av skilda orsaker har förenämda

kommitté icke heller kunnat arbeta
med påtagligt framgångsrikt resultat.

Styrelsen har dock alltjämt sin upp-
märksamhet riktad på denna gren
av föreningsverksamheten och hopp-
as kunna åstadkomma ett organ,

varigenom reservlagen skola kunna
på ett fullt tillfredsställande sätt
sköta sina representationsskyldig-
heter och sin rekryteringsuppgift.

I Göteborgs-seriens C-klass hem-
förde vårt V:te lag 1:sta pris. I
Centralföreningens mästerskap er-
Övrade våra representanter desslikes
första pris.

I likhet med föregående år gjorde
B-laget en tur till Norge under
pingsten samt spelade trenne mat-
cher, av vilka en förlorades (mot
Lyn med 1--4), en blev oavgjord
(mot Tönsberg 0—0) och en vanns

(mot Tönsberg med 5—1. Dess-
utom ha en del av föreningens
smärre lag spelat matcheri närligg-
ande samhällen, exempelvis Udde-
valla, Seffle och Borås. I detta

sammanhang vill styrelsen uttrycka
önskvärdheten av att fotbollslagens
kaptener eller ombud intimare kor-
respondera medstyrelsen eller Med-
lemsbladets redaktör för att vinna

fullständiga uppgifter om lagens

matcher.

er 0 0000 00000 POE PEPE ANPIGGEPIEOSOPSOPENAPPGFUPPAPPsers se sosse nee0nr

: Oscar Andersons :
Boktryckeri

i Göteborg. :

i Kronhusgatan 22.  Celefon 9393 i

foreseoe- recos 00000 APP PUPNEUEEPEAENAPPPGPFSAAFEFPKFSKRAKK NRK BKK KRK FK”

Att fotbollsspelets ståndpunkt in-
om vår förening alltjämt är lika hög
framgår bl. a. av den utsträckning,
i vilken våra bästa spelare använts
för federationsmatcher och stads-
matcher. I landsmatcherna mot
Danmark i Köpenhamn, mot Hol-
land i Amsterdam, mot Holland i
Stockholm, mot Norge i Göteborg
och mot Danmark i Stockholm ha
Göteborgs-Kamraternas spelare ut-
gjort ett kraftigt inslag och, glädjan-
de att säga, ofta spelat en avgör-
ande roll. I stadsmatcherna mot
Stockholm och Kristiania ha även-
ledes våra spelare deltagit med stor
framgång.

Allmän idrott.

Den fria idrottens män ha såsom

förut sorterat under »Kamratsäll-

skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har

 
 

Föreningspampar och
klubbfantaster i äldre

och nyaretid.
Scioptikon-kåseri vid Jubi-

leumsfesten.
(Av Ceve.)

Jag hade ju tänkt att komma med

en bio och visa några films med
vanlig... hm... brio, men det gick

ju inte för sej och om det nu gör
sej ska vi prata om förgångna tider

medan vi rimmen smider.
Jag hade också tänkt att sjunga

några vers och tanken irrar härs
och tvärs utan att få någon håll-

Punkt. Och när humöret nästan
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»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-
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men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,
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styv i att kasta diskus. Och bland
spelare »Kalle Fejs>, som hade cen-
tern till sitt snejs, och så Långe

Einar, som vi än ha kvar och som

i sina unga dar var djäklig på cen-

terhalvbacken fast han var lite tung

på klacken. Då hade vi också

»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-

let. Han var styv i att spela teater

men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,

det var allt en rolig jycke, som ett

tag var med rätt mycke. Och Gub-

bis, en gammal skämtare, som ej sa
nej till en klämtare. Och så alla de
andra, som än ibland oss vandra:

Janssons Verner, som sparka hål i
luften så det regna stjärnor och Val-
ter Lidén, den galne stollen, som
sa att kronprinsen gett en bollen.
Och Nils Andersson, och Vägga,

Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 11
 

vilket mot oss led ett av sina få
nederlag under sin eljest framgångs-

rika turné i Skandinavien. Resulta-
tet. blev 3—1. Detta var första
gången vårt fotbollslag mötte mot-
ståndare från U. S. A.

I allt har lag I under 1919 spe-

lat 24 matcher, vunnit 16, förlorat
4 och haft 4 oavgjorda. Trots att
detsamma under långa perioder måst
spela med reserver har alltså sä-

songen blivit i stort sett lika lyckad
som tillförne och har vårt repre-

sentationslag ånyo kunnat fastslå
sin genomsnittliga överlägsenhet
över andra svenska klubbar. Detta
bör vara en sporre för framtiden,
icke blott för de ordinarie första-
lagsspelarna, utan även för reserv-

spelarna, vars uthållighet och intres-
serade arbete i sinom tid måste
medföra den belöning, känslan av
framgång alltid skänker.

För att tillvarataga de smärre
lagens intresse har styrelsen tillsatt
en kommitté, bestående av en repre-
sentant från styrelsen och en från
vartdera av de mindre lagen. För-
troendemannarinstitutionen har i

praktiken icke visat sig motsvara
de förväntningar, man haft anled-
ning och rätt ställa till densamma

och av skilda orsaker har förenämda

kommitté icke heller kunnat arbeta
med påtagligt framgångsrikt resultat.

Styrelsen har dock alltjämt sin upp-
märksamhet riktad på denna gren
av föreningsverksamheten och hopp-
as kunna åstadkomma ett organ,

varigenom reservlagen skola kunna
på ett fullt tillfredsställande sätt
sköta sina representationsskyldig-
heter och sin rekryteringsuppgift.

I Göteborgs-seriens C-klass hem-
förde vårt V:te lag 1:sta pris. I
Centralföreningens mästerskap er-
Övrade våra representanter desslikes
första pris.

I likhet med föregående år gjorde
B-laget en tur till Norge under
pingsten samt spelade trenne mat-
cher, av vilka en förlorades (mot
Lyn med 1--4), en blev oavgjord
(mot Tönsberg 0—0) och en vanns

(mot Tönsberg med 5—1. Dess-
utom ha en del av föreningens
smärre lag spelat matcheri närligg-
ande samhällen, exempelvis Udde-
valla, Seffle och Borås. I detta

sammanhang vill styrelsen uttrycka
önskvärdheten av att fotbollslagens
kaptener eller ombud intimare kor-
respondera medstyrelsen eller Med-
lemsbladets redaktör för att vinna

fullständiga uppgifter om lagens

matcher.

er 0 0000 00000 POE PEPE ANPIGGEPIEOSOPSOPENAPPGFUPPAPPsers se sosse nee0nr

: Oscar Andersons :
Boktryckeri

i Göteborg. :

i Kronhusgatan 22.  Celefon 9393 i

foreseoe- recos 00000 APP PUPNEUEEPEAENAPPPGPFSAAFEFPKFSKRAKK NRK BKK KRK FK”

Att fotbollsspelets ståndpunkt in-
om vår förening alltjämt är lika hög
framgår bl. a. av den utsträckning,
i vilken våra bästa spelare använts
för federationsmatcher och stads-
matcher. I landsmatcherna mot
Danmark i Köpenhamn, mot Hol-
land i Amsterdam, mot Holland i
Stockholm, mot Norge i Göteborg
och mot Danmark i Stockholm ha
Göteborgs-Kamraternas spelare ut-
gjort ett kraftigt inslag och, glädjan-
de att säga, ofta spelat en avgör-
ande roll. I stadsmatcherna mot
Stockholm och Kristiania ha även-
ledes våra spelare deltagit med stor
framgång.

Allmän idrott.

Den fria idrottens män ha såsom

förut sorterat under »Kamratsäll-

skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har
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skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har

 
 

Föreningspampar och
klubbfantaster i äldre

och nyaretid.
Scioptikon-kåseri vid Jubi-

leumsfesten.
(Av Ceve.)

Jag hade ju tänkt att komma med

en bio och visa några films med
vanlig... hm... brio, men det gick

ju inte för sej och om det nu gör
sej ska vi prata om förgångna tider

medan vi rimmen smider.
Jag hade också tänkt att sjunga

några vers och tanken irrar härs
och tvärs utan att få någon håll-

Punkt. Och när humöret nästan

sjunkit till sin nollpunkt var det nära
att den s. k. gnistan blivit släckt

fast jag inte vill mista'n. Och alltså få
vi nöja oss med surrogat ochlite prat.

Från första tiden, fast det ej
var här för Jiden, minns vi Sten
Hallberg, en riktig friskus, som var
styv i att kasta diskus. Och bland
spelare »Kalle Fejs>, som hade cen-
tern till sitt snejs, och så Långe

Einar, som vi än ha kvar och som

i sina unga dar var djäklig på cen-

terhalvbacken fast han var lite tung

på klacken. Då hade vi också

»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-

let. Han var styv i att spela teater

men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,

det var allt en rolig jycke, som ett

tag var med rätt mycke. Och Gub-

bis, en gammal skämtare, som ej sa
nej till en klämtare. Och så alla de
andra, som än ibland oss vandra:

Janssons Verner, som sparka hål i
luften så det regna stjärnor och Val-
ter Lidén, den galne stollen, som
sa att kronprinsen gett en bollen.
Och Nils Andersson, och Vägga,

Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 11
 

vilket mot oss led ett av sina få
nederlag under sin eljest framgångs-

rika turné i Skandinavien. Resulta-
tet. blev 3—1. Detta var första
gången vårt fotbollslag mötte mot-
ståndare från U. S. A.

I allt har lag I under 1919 spe-

lat 24 matcher, vunnit 16, förlorat
4 och haft 4 oavgjorda. Trots att
detsamma under långa perioder måst
spela med reserver har alltså sä-

songen blivit i stort sett lika lyckad
som tillförne och har vårt repre-

sentationslag ånyo kunnat fastslå
sin genomsnittliga överlägsenhet
över andra svenska klubbar. Detta
bör vara en sporre för framtiden,
icke blott för de ordinarie första-
lagsspelarna, utan även för reserv-

spelarna, vars uthållighet och intres-
serade arbete i sinom tid måste
medföra den belöning, känslan av
framgång alltid skänker.

För att tillvarataga de smärre
lagens intresse har styrelsen tillsatt
en kommitté, bestående av en repre-
sentant från styrelsen och en från
vartdera av de mindre lagen. För-
troendemannarinstitutionen har i

praktiken icke visat sig motsvara
de förväntningar, man haft anled-
ning och rätt ställa till densamma

och av skilda orsaker har förenämda

kommitté icke heller kunnat arbeta
med påtagligt framgångsrikt resultat.

Styrelsen har dock alltjämt sin upp-
märksamhet riktad på denna gren
av föreningsverksamheten och hopp-
as kunna åstadkomma ett organ,

varigenom reservlagen skola kunna
på ett fullt tillfredsställande sätt
sköta sina representationsskyldig-
heter och sin rekryteringsuppgift.

I Göteborgs-seriens C-klass hem-
förde vårt V:te lag 1:sta pris. I
Centralföreningens mästerskap er-
Övrade våra representanter desslikes
första pris.
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(mot Tönsberg med 5—1. Dess-
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ande samhällen, exempelvis Udde-
valla, Seffle och Borås. I detta

sammanhang vill styrelsen uttrycka
önskvärdheten av att fotbollslagens
kaptener eller ombud intimare kor-
respondera medstyrelsen eller Med-
lemsbladets redaktör för att vinna

fullständiga uppgifter om lagens

matcher.
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Boktryckeri

i Göteborg. :

i Kronhusgatan 22.  Celefon 9393 i

foreseoe- recos 00000 APP PUPNEUEEPEAENAPPPGPFSAAFEFPKFSKRAKK NRK BKK KRK FK”

Att fotbollsspelets ståndpunkt in-
om vår förening alltjämt är lika hög
framgår bl. a. av den utsträckning,
i vilken våra bästa spelare använts
för federationsmatcher och stads-
matcher. I landsmatcherna mot
Danmark i Köpenhamn, mot Hol-
land i Amsterdam, mot Holland i
Stockholm, mot Norge i Göteborg
och mot Danmark i Stockholm ha
Göteborgs-Kamraternas spelare ut-
gjort ett kraftigt inslag och, glädjan-
de att säga, ofta spelat en avgör-
ande roll. I stadsmatcherna mot
Stockholm och Kristiania ha även-
ledes våra spelare deltagit med stor
framgång.

Allmän idrott.

Den fria idrottens män ha såsom

förut sorterat under »Kamratsäll-

skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har

 
 

Föreningspampar och
klubbfantaster i äldre

och nyaretid.
Scioptikon-kåseri vid Jubi-

leumsfesten.
(Av Ceve.)

Jag hade ju tänkt att komma med

en bio och visa några films med
vanlig... hm... brio, men det gick

ju inte för sej och om det nu gör
sej ska vi prata om förgångna tider

medan vi rimmen smider.
Jag hade också tänkt att sjunga

några vers och tanken irrar härs
och tvärs utan att få någon håll-

Punkt. Och när humöret nästan

sjunkit till sin nollpunkt var det nära
att den s. k. gnistan blivit släckt

fast jag inte vill mista'n. Och alltså få
vi nöja oss med surrogat ochlite prat.

Från första tiden, fast det ej
var här för Jiden, minns vi Sten
Hallberg, en riktig friskus, som var
styv i att kasta diskus. Och bland
spelare »Kalle Fejs>, som hade cen-
tern till sitt snejs, och så Långe

Einar, som vi än ha kvar och som

i sina unga dar var djäklig på cen-

terhalvbacken fast han var lite tung

på klacken. Då hade vi också

»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-

let. Han var styv i att spela teater

men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,

det var allt en rolig jycke, som ett

tag var med rätt mycke. Och Gub-

bis, en gammal skämtare, som ej sa
nej till en klämtare. Och så alla de
andra, som än ibland oss vandra:

Janssons Verner, som sparka hål i
luften så det regna stjärnor och Val-
ter Lidén, den galne stollen, som
sa att kronprinsen gett en bollen.
Och Nils Andersson, och Vägga,

Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och
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vilket mot oss led ett av sina få
nederlag under sin eljest framgångs-

rika turné i Skandinavien. Resulta-
tet. blev 3—1. Detta var första
gången vårt fotbollslag mötte mot-
ståndare från U. S. A.

I allt har lag I under 1919 spe-
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4 och haft 4 oavgjorda. Trots att
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spela med reserver har alltså sä-
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icke blott för de ordinarie första-
lagsspelarna, utan även för reserv-
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Styrelsen har dock alltjämt sin upp-
märksamhet riktad på denna gren
av föreningsverksamheten och hopp-
as kunna åstadkomma ett organ,
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utom ha en del av föreningens
smärre lag spelat matcheri närligg-
ande samhällen, exempelvis Udde-
valla, Seffle och Borås. I detta

sammanhang vill styrelsen uttrycka
önskvärdheten av att fotbollslagens
kaptener eller ombud intimare kor-
respondera medstyrelsen eller Med-
lemsbladets redaktör för att vinna

fullständiga uppgifter om lagens

matcher.

er 0 0000 00000 POE PEPE ANPIGGEPIEOSOPSOPENAPPGFUPPAPPsers se sosse nee0nr

: Oscar Andersons :
Boktryckeri

i Göteborg. :

i Kronhusgatan 22.  Celefon 9393 i

foreseoe- recos 00000 APP PUPNEUEEPEAENAPPPGPFSAAFEFPKFSKRAKK NRK BKK KRK FK”

Att fotbollsspelets ståndpunkt in-
om vår förening alltjämt är lika hög
framgår bl. a. av den utsträckning,
i vilken våra bästa spelare använts
för federationsmatcher och stads-
matcher. I landsmatcherna mot
Danmark i Köpenhamn, mot Hol-
land i Amsterdam, mot Holland i
Stockholm, mot Norge i Göteborg
och mot Danmark i Stockholm ha
Göteborgs-Kamraternas spelare ut-
gjort ett kraftigt inslag och, glädjan-
de att säga, ofta spelat en avgör-
ande roll. I stadsmatcherna mot
Stockholm och Kristiania ha även-
ledes våra spelare deltagit med stor
framgång.

Allmän idrott.

Den fria idrottens män ha såsom

förut sorterat under »Kamratsäll-

skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har

 
 

Föreningspampar och
klubbfantaster i äldre

och nyaretid.
Scioptikon-kåseri vid Jubi-

leumsfesten.
(Av Ceve.)

Jag hade ju tänkt att komma med

en bio och visa några films med
vanlig... hm... brio, men det gick

ju inte för sej och om det nu gör
sej ska vi prata om förgångna tider

medan vi rimmen smider.
Jag hade också tänkt att sjunga

några vers och tanken irrar härs
och tvärs utan att få någon håll-

Punkt. Och när humöret nästan

sjunkit till sin nollpunkt var det nära
att den s. k. gnistan blivit släckt

fast jag inte vill mista'n. Och alltså få
vi nöja oss med surrogat ochlite prat.

Från första tiden, fast det ej
var här för Jiden, minns vi Sten
Hallberg, en riktig friskus, som var
styv i att kasta diskus. Och bland
spelare »Kalle Fejs>, som hade cen-
tern till sitt snejs, och så Långe

Einar, som vi än ha kvar och som

i sina unga dar var djäklig på cen-

terhalvbacken fast han var lite tung

på klacken. Då hade vi också

»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-

let. Han var styv i att spela teater

men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,

det var allt en rolig jycke, som ett

tag var med rätt mycke. Och Gub-

bis, en gammal skämtare, som ej sa
nej till en klämtare. Och så alla de
andra, som än ibland oss vandra:

Janssons Verner, som sparka hål i
luften så det regna stjärnor och Val-
ter Lidén, den galne stollen, som
sa att kronprinsen gett en bollen.
Och Nils Andersson, och Vägga,

Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 11
 

vilket mot oss led ett av sina få
nederlag under sin eljest framgångs-

rika turné i Skandinavien. Resulta-
tet. blev 3—1. Detta var första
gången vårt fotbollslag mötte mot-
ståndare från U. S. A.

I allt har lag I under 1919 spe-

lat 24 matcher, vunnit 16, förlorat
4 och haft 4 oavgjorda. Trots att
detsamma under långa perioder måst
spela med reserver har alltså sä-

songen blivit i stort sett lika lyckad
som tillförne och har vårt repre-

sentationslag ånyo kunnat fastslå
sin genomsnittliga överlägsenhet
över andra svenska klubbar. Detta
bör vara en sporre för framtiden,
icke blott för de ordinarie första-
lagsspelarna, utan även för reserv-

spelarna, vars uthållighet och intres-
serade arbete i sinom tid måste
medföra den belöning, känslan av
framgång alltid skänker.

För att tillvarataga de smärre
lagens intresse har styrelsen tillsatt
en kommitté, bestående av en repre-
sentant från styrelsen och en från
vartdera av de mindre lagen. För-
troendemannarinstitutionen har i

praktiken icke visat sig motsvara
de förväntningar, man haft anled-
ning och rätt ställa till densamma

och av skilda orsaker har förenämda

kommitté icke heller kunnat arbeta
med påtagligt framgångsrikt resultat.

Styrelsen har dock alltjämt sin upp-
märksamhet riktad på denna gren
av föreningsverksamheten och hopp-
as kunna åstadkomma ett organ,

varigenom reservlagen skola kunna
på ett fullt tillfredsställande sätt
sköta sina representationsskyldig-
heter och sin rekryteringsuppgift.

I Göteborgs-seriens C-klass hem-
förde vårt V:te lag 1:sta pris. I
Centralföreningens mästerskap er-
Övrade våra representanter desslikes
första pris.

I likhet med föregående år gjorde
B-laget en tur till Norge under
pingsten samt spelade trenne mat-
cher, av vilka en förlorades (mot
Lyn med 1--4), en blev oavgjord
(mot Tönsberg 0—0) och en vanns

(mot Tönsberg med 5—1. Dess-
utom ha en del av föreningens
smärre lag spelat matcheri närligg-
ande samhällen, exempelvis Udde-
valla, Seffle och Borås. I detta

sammanhang vill styrelsen uttrycka
önskvärdheten av att fotbollslagens
kaptener eller ombud intimare kor-
respondera medstyrelsen eller Med-
lemsbladets redaktör för att vinna

fullständiga uppgifter om lagens

matcher.

er 0 0000 00000 POE PEPE ANPIGGEPIEOSOPSOPENAPPGFUPPAPPsers se sosse nee0nr

: Oscar Andersons :
Boktryckeri

i Göteborg. :

i Kronhusgatan 22.  Celefon 9393 i

foreseoe- recos 00000 APP PUPNEUEEPEAENAPPPGPFSAAFEFPKFSKRAKK NRK BKK KRK FK”

Att fotbollsspelets ståndpunkt in-
om vår förening alltjämt är lika hög
framgår bl. a. av den utsträckning,
i vilken våra bästa spelare använts
för federationsmatcher och stads-
matcher. I landsmatcherna mot
Danmark i Köpenhamn, mot Hol-
land i Amsterdam, mot Holland i
Stockholm, mot Norge i Göteborg
och mot Danmark i Stockholm ha
Göteborgs-Kamraternas spelare ut-
gjort ett kraftigt inslag och, glädjan-
de att säga, ofta spelat en avgör-
ande roll. I stadsmatcherna mot
Stockholm och Kristiania ha även-
ledes våra spelare deltagit med stor
framgång.

Allmän idrott.

Den fria idrottens män ha såsom

förut sorterat under »Kamratsäll-

skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har

 
 

Föreningspampar och
klubbfantaster i äldre

och nyaretid.
Scioptikon-kåseri vid Jubi-

leumsfesten.
(Av Ceve.)

Jag hade ju tänkt att komma med

en bio och visa några films med
vanlig... hm... brio, men det gick

ju inte för sej och om det nu gör
sej ska vi prata om förgångna tider

medan vi rimmen smider.
Jag hade också tänkt att sjunga

några vers och tanken irrar härs
och tvärs utan att få någon håll-

Punkt. Och när humöret nästan

sjunkit till sin nollpunkt var det nära
att den s. k. gnistan blivit släckt

fast jag inte vill mista'n. Och alltså få
vi nöja oss med surrogat ochlite prat.

Från första tiden, fast det ej
var här för Jiden, minns vi Sten
Hallberg, en riktig friskus, som var
styv i att kasta diskus. Och bland
spelare »Kalle Fejs>, som hade cen-
tern till sitt snejs, och så Långe

Einar, som vi än ha kvar och som

i sina unga dar var djäklig på cen-

terhalvbacken fast han var lite tung

på klacken. Då hade vi också

»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-

let. Han var styv i att spela teater

men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,

det var allt en rolig jycke, som ett

tag var med rätt mycke. Och Gub-

bis, en gammal skämtare, som ej sa
nej till en klämtare. Och så alla de
andra, som än ibland oss vandra:

Janssons Verner, som sparka hål i
luften så det regna stjärnor och Val-
ter Lidén, den galne stollen, som
sa att kronprinsen gett en bollen.
Och Nils Andersson, och Vägga,

Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 11
 

vilket mot oss led ett av sina få
nederlag under sin eljest framgångs-

rika turné i Skandinavien. Resulta-
tet. blev 3—1. Detta var första
gången vårt fotbollslag mötte mot-
ståndare från U. S. A.

I allt har lag I under 1919 spe-

lat 24 matcher, vunnit 16, förlorat
4 och haft 4 oavgjorda. Trots att
detsamma under långa perioder måst
spela med reserver har alltså sä-

songen blivit i stort sett lika lyckad
som tillförne och har vårt repre-

sentationslag ånyo kunnat fastslå
sin genomsnittliga överlägsenhet
över andra svenska klubbar. Detta
bör vara en sporre för framtiden,
icke blott för de ordinarie första-
lagsspelarna, utan även för reserv-

spelarna, vars uthållighet och intres-
serade arbete i sinom tid måste
medföra den belöning, känslan av
framgång alltid skänker.

För att tillvarataga de smärre
lagens intresse har styrelsen tillsatt
en kommitté, bestående av en repre-
sentant från styrelsen och en från
vartdera av de mindre lagen. För-
troendemannarinstitutionen har i

praktiken icke visat sig motsvara
de förväntningar, man haft anled-
ning och rätt ställa till densamma

och av skilda orsaker har förenämda

kommitté icke heller kunnat arbeta
med påtagligt framgångsrikt resultat.

Styrelsen har dock alltjämt sin upp-
märksamhet riktad på denna gren
av föreningsverksamheten och hopp-
as kunna åstadkomma ett organ,

varigenom reservlagen skola kunna
på ett fullt tillfredsställande sätt
sköta sina representationsskyldig-
heter och sin rekryteringsuppgift.

I Göteborgs-seriens C-klass hem-
förde vårt V:te lag 1:sta pris. I
Centralföreningens mästerskap er-
Övrade våra representanter desslikes
första pris.

I likhet med föregående år gjorde
B-laget en tur till Norge under
pingsten samt spelade trenne mat-
cher, av vilka en förlorades (mot
Lyn med 1--4), en blev oavgjord
(mot Tönsberg 0—0) och en vanns

(mot Tönsberg med 5—1. Dess-
utom ha en del av föreningens
smärre lag spelat matcheri närligg-
ande samhällen, exempelvis Udde-
valla, Seffle och Borås. I detta

sammanhang vill styrelsen uttrycka
önskvärdheten av att fotbollslagens
kaptener eller ombud intimare kor-
respondera medstyrelsen eller Med-
lemsbladets redaktör för att vinna

fullständiga uppgifter om lagens

matcher.

er 0 0000 00000 POE PEPE ANPIGGEPIEOSOPSOPENAPPGFUPPAPPsers se sosse nee0nr

: Oscar Andersons :
Boktryckeri

i Göteborg. :

i Kronhusgatan 22.  Celefon 9393 i

foreseoe- recos 00000 APP PUPNEUEEPEAENAPPPGPFSAAFEFPKFSKRAKK NRK BKK KRK FK”

Att fotbollsspelets ståndpunkt in-
om vår förening alltjämt är lika hög
framgår bl. a. av den utsträckning,
i vilken våra bästa spelare använts
för federationsmatcher och stads-
matcher. I landsmatcherna mot
Danmark i Köpenhamn, mot Hol-
land i Amsterdam, mot Holland i
Stockholm, mot Norge i Göteborg
och mot Danmark i Stockholm ha
Göteborgs-Kamraternas spelare ut-
gjort ett kraftigt inslag och, glädjan-
de att säga, ofta spelat en avgör-
ande roll. I stadsmatcherna mot
Stockholm och Kristiania ha även-
ledes våra spelare deltagit med stor
framgång.

Allmän idrott.

Den fria idrottens män ha såsom

förut sorterat under »Kamratsäll-

skapet», vilket arbetat fullt själv-

ständigt såsom sektion för allmän
idrott. Styrelsen för detsamma har

 
 

Föreningspampar och
klubbfantaster i äldre

och nyaretid.
Scioptikon-kåseri vid Jubi-

leumsfesten.
(Av Ceve.)

Jag hade ju tänkt att komma med

en bio och visa några films med
vanlig... hm... brio, men det gick

ju inte för sej och om det nu gör
sej ska vi prata om förgångna tider

medan vi rimmen smider.
Jag hade också tänkt att sjunga

några vers och tanken irrar härs
och tvärs utan att få någon håll-

Punkt. Och när humöret nästan

sjunkit till sin nollpunkt var det nära
att den s. k. gnistan blivit släckt

fast jag inte vill mista'n. Och alltså få
vi nöja oss med surrogat ochlite prat.

Från första tiden, fast det ej
var här för Jiden, minns vi Sten
Hallberg, en riktig friskus, som var
styv i att kasta diskus. Och bland
spelare »Kalle Fejs>, som hade cen-
tern till sitt snejs, och så Långe

Einar, som vi än ha kvar och som

i sina unga dar var djäklig på cen-

terhalvbacken fast han var lite tung

på klacken. Då hade vi också

»Långe Arthur», som hade sån djäkla

tur att kunna täcka hela målet med

kroppen så ingen boll kom in i hå-

let. Han var styv i att spela teater

men i målet var han later. Vi minns

väl också Palten, ja, mina vänner,

det var allt en rolig jycke, som ett

tag var med rätt mycke. Och Gub-

bis, en gammal skämtare, som ej sa
nej till en klämtare. Och så alla de
andra, som än ibland oss vandra:

Janssons Verner, som sparka hål i
luften så det regna stjärnor och Val-
ter Lidén, den galne stollen, som
sa att kronprinsen gett en bollen.
Och Nils Andersson, och Vägga,

Fat-Olle och Kedda, som aldrig va”
för Ö. I. S.-arna rädda. Och alla
komma väl ihåg Tell, som inte var
så värst snäll, utan levde rullan på
hotellena och i rummen drog ner
spjällena och till slut oss övergav
för att fara ut på villande hav och
for till sjöss utan att säga adjöss.

Vi minnas väl också Knut Giss-

low, den hedningen, som lämnade
ledningen och krossa Atlanten efter-
som han sjöng fel i diskanten. Och



12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

bestått av hrr Gösta Wahlgren,
Gunnar Wahlgren och Adolf Fors-

berg.

Föreningens löparetraditioner ha
under fjolåret uppehållits på ett
glänsande sätt, trots att tränings-
förhållandena icke alltid varit de
bästa. Såsom träningsplats ha löp-
arna disponerat Walhalla vissa dagar
i veckan och ehuru därstädes det
bästa samförstånd städse rådt mellan
Kamraternas och Örgrytes idrotts-
män och ledning, hava vi givetvis
icke kunnat utnyttja idrottsplatsen
ifråga så som om den varit vår
egen.

Föreningen anordnade i början
på vårsäsongen propagandatävlingar
i terränglöpning, vilka samlat ganska
stort antal deltagare. I de seder-
mera anordnade distriktsmästerska-
pet i terräng hemförde föreningen
såväl de flesta individuella prisen

som lagpriset. Till svenska mäs-
terskapet i terräng sände vi ett gott
lag men otur och ovana vid för-
hållandena gjorde att det synl. result.
blev tämligen klent. Vid Torshaugs
internationella tävling i Kristiania
hade vårt lag att försvara och even-
tuellt för alltid erövra det ståtliga
vandringspriset och det hade också
lyckats de våra att genomföra den-

samtidigt kan jag Smör-Kalle nämna,
som på samma sätt oss lämna.
Men bland alla gamla förenings-

kampar och mer eller mindre fram-
stående pampar ha vi ju främst

Herbert Johansson. Han var med
från det vi började och tog medal-
jer som om han dörjade makrill på
Älvsborgsfjorden. Nu är han gam-
mal vorden och har lagt opp men
är likväl en spänstig kropp, som
tat sina flesta pris i stav och längd
och hopp på alla vis. Så ha vi ju
också Sjöholm, som va't nästan lika
styv på sin brottarematta som Öholm
på isen den glatta. Ock likaså är
det väl bland alla känt att John Pet-
tersson vat intendent. Vi få inte
heller glömma Strandman, apoteka-
ren, den stackars vasen, som inte

na sin uppgift om icke tävlingsre-
sultatet genom prisdomarnas inkom-

petens hade förryckts. Förste pris-

tagaren passerade icke under loppet
en kontroll, med anledning varav
vi protesterade, dock utan att få
denna protest gillad av norrmännen
eller avgjord av Svenska Idrotts-
förbundet, dit den sedermera re-

mitterades.

I vårens stora tävling »Göteborg
runt» var ödet ånyo emot oss oak-
tat vi säkerligen haft större chanser

än andra klubbar att vinna denna
tävling. Det nederlag, som här
mötte våra färger, bör bliva en kraf-

tig sporre för löparna att till nästa
gång ta revanche.

Under årets lopp ha våra idrotts-
män deltagit i en mångfald tävlingar
i in- och utlandet och nått stundom
lysande resultat. Här skall endast
erinras om Erik Backmans rekord-
löpningar å 5000 meter och hans
erövrande av svenska mästerskapet

å 10,000 meter, nordiska mästerska-
pet å 5,000 meter och engelska
mästerskapet å 4 eng. mil, om Ver-
ner Magnussons erövring av svenska
mästerskapet å 20 km., omJ. Fols-
ners raska utveckling som fört ho-
nom upp i mästareklassen med allt-

jämt förbättrade resultat, samt om

fick Vasen fast han var på »Vasen».
Och samma år hade vi gamle Säfva

som våra förhoppningar ej jäva, och
Urban Sandström som ville över
föreningen råda men hade en djäkla

skrivklåda och fick skäll för en brev-
låda av en som hade hemsker låda
och vars namn jag ej får förråda.

Bland andra gamla medlemmar,
är det särskilt Fagrell, som bör

ihågkommas i kväll. Hanär fin på
skallen men ibland blir han galen
och reser utrikes, där han spelar
boll desslikes.

Många andra i vår klubb ha blitt
kända för att på skon ha en dubb,

såsom Törnqvist med sina långa på-
kar, som alltid bollen råkar. Och

Japan, som en gångi tia var i Kris-
tiania och som därefter på intet vis

löparnes segrar i distriktsmäster-

skapstävlingarna, Örgrytes interna-
tionella, Spartas och Köpenhamns
I. F:s tävlingar samt många andra,

vars uppräknande skulle taga alltför
mycket utrymme i anspråk.

Mellan vår förening samt »Sparta»

i Köpenhamn har uppsatts ett vand-
ringspris i stafettlöpning 4X1500
meter, vilket genom Backman, Hols-

ner, Söderbom och Oscar Svenson

under fjolåret för första gången er-
övrades till oss.

»Kamratsällskapet» har under 1919
varit livligt verksamt för att skaffa

medel till sin verksamhet och man
kan såsom allmänt omdöme härom
säga att denna gren av arbetet med-
fört mycket lyckliga resultat. Kassa
omsättningen har för den fria idrot-
ten utgjort icke mindre än omkring
40,000: — kronor.

Bandy.

De klimatiska förhållandena i Gö-
teborg ha endast undantagsvis till-
låtit något livligare bandyspel och
[919 blev intet undantag från denna
regel. Bandylaget hann endast med

att spela 4 matcher, men vann dem
alla, nämligen över Borås V. I. K.
med 8—1 och 9—0, Redbergslids

I. K. med 6—0 och Örgryte I. S.

tycker om ansjovis. Och så Rylan-
der och Schylander, som dribblade

och snusslade och på målen ej
knusslade och som kunde me” att
OSS Sorg ge genom att resa till

Norge. Vidare Henning Svensson

som slår gnistor med knäna och på

plan börjar skräna och på pojkarna

heja när dom börjar för fiendenväja.

Och så är hanfin på skallen den tallen.
Och så ha vi Gobben Lund den

store och Gobben Lund den lille,

som gjorde med Ansén och Ekroth
vad han ville; Holmgren, kaptenen,
med de stöddiga benen, och Bors-

sén, som visst ej är sen och Hjelm,
som är en sådan skälm, för att inte

tala om Magnusson, kassörer, som
har pengarna hängda på snören.
Vi få ej heller glömma Eiserman,
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bestått av hrr Gösta Wahlgren,
Gunnar Wahlgren och Adolf Fors-

berg.

Föreningens löparetraditioner ha
under fjolåret uppehållits på ett
glänsande sätt, trots att tränings-
förhållandena icke alltid varit de
bästa. Såsom träningsplats ha löp-
arna disponerat Walhalla vissa dagar
i veckan och ehuru därstädes det
bästa samförstånd städse rådt mellan
Kamraternas och Örgrytes idrotts-
män och ledning, hava vi givetvis
icke kunnat utnyttja idrottsplatsen
ifråga så som om den varit vår
egen.

Föreningen anordnade i början
på vårsäsongen propagandatävlingar
i terränglöpning, vilka samlat ganska
stort antal deltagare. I de seder-
mera anordnade distriktsmästerska-
pet i terräng hemförde föreningen
såväl de flesta individuella prisen

som lagpriset. Till svenska mäs-
terskapet i terräng sände vi ett gott
lag men otur och ovana vid för-
hållandena gjorde att det synl. result.
blev tämligen klent. Vid Torshaugs
internationella tävling i Kristiania
hade vårt lag att försvara och even-
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vandringspriset och det hade också
lyckats de våra att genomföra den-
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tala om Magnusson, kassörer, som
har pengarna hängda på snören.
Vi få ej heller glömma Eiserman,
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bestått av hrr Gösta Wahlgren,
Gunnar Wahlgren och Adolf Fors-

berg.

Föreningens löparetraditioner ha
under fjolåret uppehållits på ett
glänsande sätt, trots att tränings-
förhållandena icke alltid varit de
bästa. Såsom träningsplats ha löp-
arna disponerat Walhalla vissa dagar
i veckan och ehuru därstädes det
bästa samförstånd städse rådt mellan
Kamraternas och Örgrytes idrotts-
män och ledning, hava vi givetvis
icke kunnat utnyttja idrottsplatsen
ifråga så som om den varit vår
egen.

Föreningen anordnade i början
på vårsäsongen propagandatävlingar
i terränglöpning, vilka samlat ganska
stort antal deltagare. I de seder-
mera anordnade distriktsmästerska-
pet i terräng hemförde föreningen
såväl de flesta individuella prisen

som lagpriset. Till svenska mäs-
terskapet i terräng sände vi ett gott
lag men otur och ovana vid för-
hållandena gjorde att det synl. result.
blev tämligen klent. Vid Torshaugs
internationella tävling i Kristiania
hade vårt lag att försvara och even-
tuellt för alltid erövra det ståtliga
vandringspriset och det hade också
lyckats de våra att genomföra den-

samtidigt kan jag Smör-Kalle nämna,
som på samma sätt oss lämna.
Men bland alla gamla förenings-

kampar och mer eller mindre fram-
stående pampar ha vi ju främst

Herbert Johansson. Han var med
från det vi började och tog medal-
jer som om han dörjade makrill på
Älvsborgsfjorden. Nu är han gam-
mal vorden och har lagt opp men
är likväl en spänstig kropp, som
tat sina flesta pris i stav och längd
och hopp på alla vis. Så ha vi ju
också Sjöholm, som va't nästan lika
styv på sin brottarematta som Öholm
på isen den glatta. Ock likaså är
det väl bland alla känt att John Pet-
tersson vat intendent. Vi få inte
heller glömma Strandman, apoteka-
ren, den stackars vasen, som inte

na sin uppgift om icke tävlingsre-
sultatet genom prisdomarnas inkom-

petens hade förryckts. Förste pris-

tagaren passerade icke under loppet
en kontroll, med anledning varav
vi protesterade, dock utan att få
denna protest gillad av norrmännen
eller avgjord av Svenska Idrotts-
förbundet, dit den sedermera re-

mitterades.

I vårens stora tävling »Göteborg
runt» var ödet ånyo emot oss oak-
tat vi säkerligen haft större chanser

än andra klubbar att vinna denna
tävling. Det nederlag, som här
mötte våra färger, bör bliva en kraf-

tig sporre för löparna att till nästa
gång ta revanche.

Under årets lopp ha våra idrotts-
män deltagit i en mångfald tävlingar
i in- och utlandet och nått stundom
lysande resultat. Här skall endast
erinras om Erik Backmans rekord-
löpningar å 5000 meter och hans
erövrande av svenska mästerskapet

å 10,000 meter, nordiska mästerska-
pet å 5,000 meter och engelska
mästerskapet å 4 eng. mil, om Ver-
ner Magnussons erövring av svenska
mästerskapet å 20 km., omJ. Fols-
ners raska utveckling som fört ho-
nom upp i mästareklassen med allt-

jämt förbättrade resultat, samt om

fick Vasen fast han var på »Vasen».
Och samma år hade vi gamle Säfva

som våra förhoppningar ej jäva, och
Urban Sandström som ville över
föreningen råda men hade en djäkla

skrivklåda och fick skäll för en brev-
låda av en som hade hemsker låda
och vars namn jag ej får förråda.

Bland andra gamla medlemmar,
är det särskilt Fagrell, som bör

ihågkommas i kväll. Hanär fin på
skallen men ibland blir han galen
och reser utrikes, där han spelar
boll desslikes.

Många andra i vår klubb ha blitt
kända för att på skon ha en dubb,

såsom Törnqvist med sina långa på-
kar, som alltid bollen råkar. Och

Japan, som en gångi tia var i Kris-
tiania och som därefter på intet vis

löparnes segrar i distriktsmäster-

skapstävlingarna, Örgrytes interna-
tionella, Spartas och Köpenhamns
I. F:s tävlingar samt många andra,

vars uppräknande skulle taga alltför
mycket utrymme i anspråk.

Mellan vår förening samt »Sparta»

i Köpenhamn har uppsatts ett vand-
ringspris i stafettlöpning 4X1500
meter, vilket genom Backman, Hols-

ner, Söderbom och Oscar Svenson

under fjolåret för första gången er-
övrades till oss.

»Kamratsällskapet» har under 1919
varit livligt verksamt för att skaffa

medel till sin verksamhet och man
kan såsom allmänt omdöme härom
säga att denna gren av arbetet med-
fört mycket lyckliga resultat. Kassa
omsättningen har för den fria idrot-
ten utgjort icke mindre än omkring
40,000: — kronor.

Bandy.

De klimatiska förhållandena i Gö-
teborg ha endast undantagsvis till-
låtit något livligare bandyspel och
[919 blev intet undantag från denna
regel. Bandylaget hann endast med

att spela 4 matcher, men vann dem
alla, nämligen över Borås V. I. K.
med 8—1 och 9—0, Redbergslids

I. K. med 6—0 och Örgryte I. S.

tycker om ansjovis. Och så Rylan-
der och Schylander, som dribblade

och snusslade och på målen ej
knusslade och som kunde me” att
OSS Sorg ge genom att resa till

Norge. Vidare Henning Svensson

som slår gnistor med knäna och på

plan börjar skräna och på pojkarna

heja när dom börjar för fiendenväja.
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I. F:s tävlingar samt många andra,

vars uppräknande skulle taga alltför
mycket utrymme i anspråk.

Mellan vår förening samt »Sparta»

i Köpenhamn har uppsatts ett vand-
ringspris i stafettlöpning 4X1500
meter, vilket genom Backman, Hols-

ner, Söderbom och Oscar Svenson

under fjolåret för första gången er-
övrades till oss.

»Kamratsällskapet» har under 1919
varit livligt verksamt för att skaffa

medel till sin verksamhet och man
kan såsom allmänt omdöme härom
säga att denna gren av arbetet med-
fört mycket lyckliga resultat. Kassa
omsättningen har för den fria idrot-
ten utgjort icke mindre än omkring
40,000: — kronor.

Bandy.

De klimatiska förhållandena i Gö-
teborg ha endast undantagsvis till-
låtit något livligare bandyspel och
[919 blev intet undantag från denna
regel. Bandylaget hann endast med

att spela 4 matcher, men vann dem
alla, nämligen över Borås V. I. K.
med 8—1 och 9—0, Redbergslids

I. K. med 6—0 och Örgryte I. S.

tycker om ansjovis. Och så Rylan-
der och Schylander, som dribblade

och snusslade och på målen ej
knusslade och som kunde me” att
OSS Sorg ge genom att resa till

Norge. Vidare Henning Svensson

som slår gnistor med knäna och på

plan börjar skräna och på pojkarna

heja när dom börjar för fiendenväja.

Och så är hanfin på skallen den tallen.
Och så ha vi Gobben Lund den

store och Gobben Lund den lille,

som gjorde med Ansén och Ekroth
vad han ville; Holmgren, kaptenen,
med de stöddiga benen, och Bors-

sén, som visst ej är sen och Hjelm,
som är en sådan skälm, för att inte

tala om Magnusson, kassörer, som
har pengarna hängda på snören.
Vi få ej heller glömma Eiserman,
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bestått av hrr Gösta Wahlgren,
Gunnar Wahlgren och Adolf Fors-

berg.

Föreningens löparetraditioner ha
under fjolåret uppehållits på ett
glänsande sätt, trots att tränings-
förhållandena icke alltid varit de
bästa. Såsom träningsplats ha löp-
arna disponerat Walhalla vissa dagar
i veckan och ehuru därstädes det
bästa samförstånd städse rådt mellan
Kamraternas och Örgrytes idrotts-
män och ledning, hava vi givetvis
icke kunnat utnyttja idrottsplatsen
ifråga så som om den varit vår
egen.

Föreningen anordnade i början
på vårsäsongen propagandatävlingar
i terränglöpning, vilka samlat ganska
stort antal deltagare. I de seder-
mera anordnade distriktsmästerska-
pet i terräng hemförde föreningen
såväl de flesta individuella prisen

som lagpriset. Till svenska mäs-
terskapet i terräng sände vi ett gott
lag men otur och ovana vid för-
hållandena gjorde att det synl. result.
blev tämligen klent. Vid Torshaugs
internationella tävling i Kristiania
hade vårt lag att försvara och even-
tuellt för alltid erövra det ståtliga
vandringspriset och det hade också
lyckats de våra att genomföra den-

samtidigt kan jag Smör-Kalle nämna,
som på samma sätt oss lämna.
Men bland alla gamla förenings-

kampar och mer eller mindre fram-
stående pampar ha vi ju främst

Herbert Johansson. Han var med
från det vi började och tog medal-
jer som om han dörjade makrill på
Älvsborgsfjorden. Nu är han gam-
mal vorden och har lagt opp men
är likväl en spänstig kropp, som
tat sina flesta pris i stav och längd
och hopp på alla vis. Så ha vi ju
också Sjöholm, som va't nästan lika
styv på sin brottarematta som Öholm
på isen den glatta. Ock likaså är
det väl bland alla känt att John Pet-
tersson vat intendent. Vi få inte
heller glömma Strandman, apoteka-
ren, den stackars vasen, som inte

na sin uppgift om icke tävlingsre-
sultatet genom prisdomarnas inkom-

petens hade förryckts. Förste pris-

tagaren passerade icke under loppet
en kontroll, med anledning varav
vi protesterade, dock utan att få
denna protest gillad av norrmännen
eller avgjord av Svenska Idrotts-
förbundet, dit den sedermera re-

mitterades.

I vårens stora tävling »Göteborg
runt» var ödet ånyo emot oss oak-
tat vi säkerligen haft större chanser

än andra klubbar att vinna denna
tävling. Det nederlag, som här
mötte våra färger, bör bliva en kraf-

tig sporre för löparna att till nästa
gång ta revanche.

Under årets lopp ha våra idrotts-
män deltagit i en mångfald tävlingar
i in- och utlandet och nått stundom
lysande resultat. Här skall endast
erinras om Erik Backmans rekord-
löpningar å 5000 meter och hans
erövrande av svenska mästerskapet

å 10,000 meter, nordiska mästerska-
pet å 5,000 meter och engelska
mästerskapet å 4 eng. mil, om Ver-
ner Magnussons erövring av svenska
mästerskapet å 20 km., omJ. Fols-
ners raska utveckling som fört ho-
nom upp i mästareklassen med allt-

jämt förbättrade resultat, samt om

fick Vasen fast han var på »Vasen».
Och samma år hade vi gamle Säfva

som våra förhoppningar ej jäva, och
Urban Sandström som ville över
föreningen råda men hade en djäkla

skrivklåda och fick skäll för en brev-
låda av en som hade hemsker låda
och vars namn jag ej får förråda.

Bland andra gamla medlemmar,
är det särskilt Fagrell, som bör

ihågkommas i kväll. Hanär fin på
skallen men ibland blir han galen
och reser utrikes, där han spelar
boll desslikes.
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I vårens stora tävling »Göteborg
runt» var ödet ånyo emot oss oak-
tat vi säkerligen haft större chanser

än andra klubbar att vinna denna
tävling. Det nederlag, som här
mötte våra färger, bör bliva en kraf-

tig sporre för löparna att till nästa
gång ta revanche.

Under årets lopp ha våra idrotts-
män deltagit i en mångfald tävlingar
i in- och utlandet och nått stundom
lysande resultat. Här skall endast
erinras om Erik Backmans rekord-
löpningar å 5000 meter och hans
erövrande av svenska mästerskapet

å 10,000 meter, nordiska mästerska-
pet å 5,000 meter och engelska
mästerskapet å 4 eng. mil, om Ver-
ner Magnussons erövring av svenska
mästerskapet å 20 km., omJ. Fols-
ners raska utveckling som fört ho-
nom upp i mästareklassen med allt-

jämt förbättrade resultat, samt om

fick Vasen fast han var på »Vasen».
Och samma år hade vi gamle Säfva

som våra förhoppningar ej jäva, och
Urban Sandström som ville över
föreningen råda men hade en djäkla

skrivklåda och fick skäll för en brev-
låda av en som hade hemsker låda
och vars namn jag ej får förråda.

Bland andra gamla medlemmar,
är det särskilt Fagrell, som bör

ihågkommas i kväll. Hanär fin på
skallen men ibland blir han galen
och reser utrikes, där han spelar
boll desslikes.

Många andra i vår klubb ha blitt
kända för att på skon ha en dubb,

såsom Törnqvist med sina långa på-
kar, som alltid bollen råkar. Och

Japan, som en gångi tia var i Kris-
tiania och som därefter på intet vis

löparnes segrar i distriktsmäster-

skapstävlingarna, Örgrytes interna-
tionella, Spartas och Köpenhamns
I. F:s tävlingar samt många andra,

vars uppräknande skulle taga alltför
mycket utrymme i anspråk.

Mellan vår förening samt »Sparta»

i Köpenhamn har uppsatts ett vand-
ringspris i stafettlöpning 4X1500
meter, vilket genom Backman, Hols-

ner, Söderbom och Oscar Svenson

under fjolåret för första gången er-
övrades till oss.

»Kamratsällskapet» har under 1919
varit livligt verksamt för att skaffa

medel till sin verksamhet och man
kan såsom allmänt omdöme härom
säga att denna gren av arbetet med-
fört mycket lyckliga resultat. Kassa
omsättningen har för den fria idrot-
ten utgjort icke mindre än omkring
40,000: — kronor.

Bandy.

De klimatiska förhållandena i Gö-
teborg ha endast undantagsvis till-
låtit något livligare bandyspel och
[919 blev intet undantag från denna
regel. Bandylaget hann endast med

att spela 4 matcher, men vann dem
alla, nämligen över Borås V. I. K.
med 8—1 och 9—0, Redbergslids

I. K. med 6—0 och Örgryte I. S.

tycker om ansjovis. Och så Rylan-
der och Schylander, som dribblade

och snusslade och på målen ej
knusslade och som kunde me” att
OSS Sorg ge genom att resa till

Norge. Vidare Henning Svensson

som slår gnistor med knäna och på

plan börjar skräna och på pojkarna

heja när dom börjar för fiendenväja.

Och så är hanfin på skallen den tallen.
Och så ha vi Gobben Lund den

store och Gobben Lund den lille,

som gjorde med Ansén och Ekroth
vad han ville; Holmgren, kaptenen,
med de stöddiga benen, och Bors-

sén, som visst ej är sen och Hjelm,
som är en sådan skälm, för att inte

tala om Magnusson, kassörer, som
har pengarna hängda på snören.
Vi få ej heller glömma Eiserman,
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bestått av hrr Gösta Wahlgren,
Gunnar Wahlgren och Adolf Fors-

berg.

Föreningens löparetraditioner ha
under fjolåret uppehållits på ett
glänsande sätt, trots att tränings-
förhållandena icke alltid varit de
bästa. Såsom träningsplats ha löp-
arna disponerat Walhalla vissa dagar
i veckan och ehuru därstädes det
bästa samförstånd städse rådt mellan
Kamraternas och Örgrytes idrotts-
män och ledning, hava vi givetvis
icke kunnat utnyttja idrottsplatsen
ifråga så som om den varit vår
egen.

Föreningen anordnade i början
på vårsäsongen propagandatävlingar
i terränglöpning, vilka samlat ganska
stort antal deltagare. I de seder-
mera anordnade distriktsmästerska-
pet i terräng hemförde föreningen
såväl de flesta individuella prisen

som lagpriset. Till svenska mäs-
terskapet i terräng sände vi ett gott
lag men otur och ovana vid för-
hållandena gjorde att det synl. result.
blev tämligen klent. Vid Torshaugs
internationella tävling i Kristiania
hade vårt lag att försvara och even-
tuellt för alltid erövra det ståtliga
vandringspriset och det hade också
lyckats de våra att genomföra den-

samtidigt kan jag Smör-Kalle nämna,
som på samma sätt oss lämna.
Men bland alla gamla förenings-

kampar och mer eller mindre fram-
stående pampar ha vi ju främst

Herbert Johansson. Han var med
från det vi började och tog medal-
jer som om han dörjade makrill på
Älvsborgsfjorden. Nu är han gam-
mal vorden och har lagt opp men
är likväl en spänstig kropp, som
tat sina flesta pris i stav och längd
och hopp på alla vis. Så ha vi ju
också Sjöholm, som va't nästan lika
styv på sin brottarematta som Öholm
på isen den glatta. Ock likaså är
det väl bland alla känt att John Pet-
tersson vat intendent. Vi få inte
heller glömma Strandman, apoteka-
ren, den stackars vasen, som inte

na sin uppgift om icke tävlingsre-
sultatet genom prisdomarnas inkom-

petens hade förryckts. Förste pris-
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egen.

Föreningen anordnade i början
på vårsäsongen propagandatävlingar
i terränglöpning, vilka samlat ganska
stort antal deltagare. I de seder-
mera anordnade distriktsmästerska-
pet i terräng hemförde föreningen
såväl de flesta individuella prisen

som lagpriset. Till svenska mäs-
terskapet i terräng sände vi ett gott
lag men otur och ovana vid för-
hållandena gjorde att det synl. result.
blev tämligen klent. Vid Torshaugs
internationella tävling i Kristiania
hade vårt lag att försvara och even-
tuellt för alltid erövra det ståtliga
vandringspriset och det hade också
lyckats de våra att genomföra den-

samtidigt kan jag Smör-Kalle nämna,
som på samma sätt oss lämna.
Men bland alla gamla förenings-

kampar och mer eller mindre fram-
stående pampar ha vi ju främst

Herbert Johansson. Han var med
från det vi började och tog medal-
jer som om han dörjade makrill på
Älvsborgsfjorden. Nu är han gam-
mal vorden och har lagt opp men
är likväl en spänstig kropp, som
tat sina flesta pris i stav och längd
och hopp på alla vis. Så ha vi ju
också Sjöholm, som va't nästan lika
styv på sin brottarematta som Öholm
på isen den glatta. Ock likaså är
det väl bland alla känt att John Pet-
tersson vat intendent. Vi få inte
heller glömma Strandman, apoteka-
ren, den stackars vasen, som inte

na sin uppgift om icke tävlingsre-
sultatet genom prisdomarnas inkom-

petens hade förryckts. Förste pris-

tagaren passerade icke under loppet
en kontroll, med anledning varav
vi protesterade, dock utan att få
denna protest gillad av norrmännen
eller avgjord av Svenska Idrotts-
förbundet, dit den sedermera re-

mitterades.

I vårens stora tävling »Göteborg
runt» var ödet ånyo emot oss oak-
tat vi säkerligen haft större chanser

än andra klubbar att vinna denna
tävling. Det nederlag, som här
mötte våra färger, bör bliva en kraf-

tig sporre för löparna att till nästa
gång ta revanche.

Under årets lopp ha våra idrotts-
män deltagit i en mångfald tävlingar
i in- och utlandet och nått stundom
lysande resultat. Här skall endast
erinras om Erik Backmans rekord-
löpningar å 5000 meter och hans
erövrande av svenska mästerskapet

å 10,000 meter, nordiska mästerska-
pet å 5,000 meter och engelska
mästerskapet å 4 eng. mil, om Ver-
ner Magnussons erövring av svenska
mästerskapet å 20 km., omJ. Fols-
ners raska utveckling som fört ho-
nom upp i mästareklassen med allt-

jämt förbättrade resultat, samt om

fick Vasen fast han var på »Vasen».
Och samma år hade vi gamle Säfva

som våra förhoppningar ej jäva, och
Urban Sandström som ville över
föreningen råda men hade en djäkla

skrivklåda och fick skäll för en brev-
låda av en som hade hemsker låda
och vars namn jag ej får förråda.

Bland andra gamla medlemmar,
är det särskilt Fagrell, som bör

ihågkommas i kväll. Hanär fin på
skallen men ibland blir han galen
och reser utrikes, där han spelar
boll desslikes.

Många andra i vår klubb ha blitt
kända för att på skon ha en dubb,

såsom Törnqvist med sina långa på-
kar, som alltid bollen råkar. Och

Japan, som en gångi tia var i Kris-
tiania och som därefter på intet vis

löparnes segrar i distriktsmäster-

skapstävlingarna, Örgrytes interna-
tionella, Spartas och Köpenhamns
I. F:s tävlingar samt många andra,

vars uppräknande skulle taga alltför
mycket utrymme i anspråk.

Mellan vår förening samt »Sparta»

i Köpenhamn har uppsatts ett vand-
ringspris i stafettlöpning 4X1500
meter, vilket genom Backman, Hols-

ner, Söderbom och Oscar Svenson

under fjolåret för första gången er-
övrades till oss.

»Kamratsällskapet» har under 1919
varit livligt verksamt för att skaffa

medel till sin verksamhet och man
kan såsom allmänt omdöme härom
säga att denna gren av arbetet med-
fört mycket lyckliga resultat. Kassa
omsättningen har för den fria idrot-
ten utgjort icke mindre än omkring
40,000: — kronor.

Bandy.

De klimatiska förhållandena i Gö-
teborg ha endast undantagsvis till-
låtit något livligare bandyspel och
[919 blev intet undantag från denna
regel. Bandylaget hann endast med

att spela 4 matcher, men vann dem
alla, nämligen över Borås V. I. K.
med 8—1 och 9—0, Redbergslids

I. K. med 6—0 och Örgryte I. S.

tycker om ansjovis. Och så Rylan-
der och Schylander, som dribblade

och snusslade och på målen ej
knusslade och som kunde me” att
OSS Sorg ge genom att resa till

Norge. Vidare Henning Svensson

som slår gnistor med knäna och på

plan börjar skräna och på pojkarna

heja när dom börjar för fiendenväja.

Och så är hanfin på skallen den tallen.
Och så ha vi Gobben Lund den

store och Gobben Lund den lille,

som gjorde med Ansén och Ekroth
vad han ville; Holmgren, kaptenen,
med de stöddiga benen, och Bors-

sén, som visst ej är sen och Hjelm,
som är en sådan skälm, för att inte

tala om Magnusson, kassörer, som
har pengarna hängda på snören.
Vi få ej heller glömma Eiserman,

12 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

bestått av hrr Gösta Wahlgren,
Gunnar Wahlgren och Adolf Fors-

berg.

Föreningens löparetraditioner ha
under fjolåret uppehållits på ett
glänsande sätt, trots att tränings-
förhållandena icke alltid varit de
bästa. Såsom träningsplats ha löp-
arna disponerat Walhalla vissa dagar
i veckan och ehuru därstädes det
bästa samförstånd städse rådt mellan
Kamraternas och Örgrytes idrotts-
män och ledning, hava vi givetvis
icke kunnat utnyttja idrottsplatsen
ifråga så som om den varit vår
egen.

Föreningen anordnade i början
på vårsäsongen propagandatävlingar
i terränglöpning, vilka samlat ganska
stort antal deltagare. I de seder-
mera anordnade distriktsmästerska-
pet i terräng hemförde föreningen
såväl de flesta individuella prisen

som lagpriset. Till svenska mäs-
terskapet i terräng sände vi ett gott
lag men otur och ovana vid för-
hållandena gjorde att det synl. result.
blev tämligen klent. Vid Torshaugs
internationella tävling i Kristiania
hade vårt lag att försvara och even-
tuellt för alltid erövra det ståtliga
vandringspriset och det hade också
lyckats de våra att genomföra den-

samtidigt kan jag Smör-Kalle nämna,
som på samma sätt oss lämna.
Men bland alla gamla förenings-

kampar och mer eller mindre fram-
stående pampar ha vi ju främst

Herbert Johansson. Han var med
från det vi började och tog medal-
jer som om han dörjade makrill på
Älvsborgsfjorden. Nu är han gam-
mal vorden och har lagt opp men
är likväl en spänstig kropp, som
tat sina flesta pris i stav och längd
och hopp på alla vis. Så ha vi ju
också Sjöholm, som va't nästan lika
styv på sin brottarematta som Öholm
på isen den glatta. Ock likaså är
det väl bland alla känt att John Pet-
tersson vat intendent. Vi få inte
heller glömma Strandman, apoteka-
ren, den stackars vasen, som inte

na sin uppgift om icke tävlingsre-
sultatet genom prisdomarnas inkom-

petens hade förryckts. Förste pris-

tagaren passerade icke under loppet
en kontroll, med anledning varav
vi protesterade, dock utan att få
denna protest gillad av norrmännen
eller avgjord av Svenska Idrotts-
förbundet, dit den sedermera re-

mitterades.

I vårens stora tävling »Göteborg
runt» var ödet ånyo emot oss oak-
tat vi säkerligen haft större chanser

än andra klubbar att vinna denna
tävling. Det nederlag, som här
mötte våra färger, bör bliva en kraf-

tig sporre för löparna att till nästa
gång ta revanche.

Under årets lopp ha våra idrotts-
män deltagit i en mångfald tävlingar
i in- och utlandet och nått stundom
lysande resultat. Här skall endast
erinras om Erik Backmans rekord-
löpningar å 5000 meter och hans
erövrande av svenska mästerskapet

å 10,000 meter, nordiska mästerska-
pet å 5,000 meter och engelska
mästerskapet å 4 eng. mil, om Ver-
ner Magnussons erövring av svenska
mästerskapet å 20 km., omJ. Fols-
ners raska utveckling som fört ho-
nom upp i mästareklassen med allt-

jämt förbättrade resultat, samt om

fick Vasen fast han var på »Vasen».
Och samma år hade vi gamle Säfva

som våra förhoppningar ej jäva, och
Urban Sandström som ville över
föreningen råda men hade en djäkla

skrivklåda och fick skäll för en brev-
låda av en som hade hemsker låda
och vars namn jag ej får förråda.

Bland andra gamla medlemmar,
är det särskilt Fagrell, som bör

ihågkommas i kväll. Hanär fin på
skallen men ibland blir han galen
och reser utrikes, där han spelar
boll desslikes.

Många andra i vår klubb ha blitt
kända för att på skon ha en dubb,

såsom Törnqvist med sina långa på-
kar, som alltid bollen råkar. Och

Japan, som en gångi tia var i Kris-
tiania och som därefter på intet vis

löparnes segrar i distriktsmäster-

skapstävlingarna, Örgrytes interna-
tionella, Spartas och Köpenhamns
I. F:s tävlingar samt många andra,

vars uppräknande skulle taga alltför
mycket utrymme i anspråk.

Mellan vår förening samt »Sparta»

i Köpenhamn har uppsatts ett vand-
ringspris i stafettlöpning 4X1500
meter, vilket genom Backman, Hols-

ner, Söderbom och Oscar Svenson

under fjolåret för första gången er-
övrades till oss.

»Kamratsällskapet» har under 1919
varit livligt verksamt för att skaffa

medel till sin verksamhet och man
kan såsom allmänt omdöme härom
säga att denna gren av arbetet med-
fört mycket lyckliga resultat. Kassa
omsättningen har för den fria idrot-
ten utgjort icke mindre än omkring
40,000: — kronor.

Bandy.

De klimatiska förhållandena i Gö-
teborg ha endast undantagsvis till-
låtit något livligare bandyspel och
[919 blev intet undantag från denna
regel. Bandylaget hann endast med

att spela 4 matcher, men vann dem
alla, nämligen över Borås V. I. K.
med 8—1 och 9—0, Redbergslids

I. K. med 6—0 och Örgryte I. S.

tycker om ansjovis. Och så Rylan-
der och Schylander, som dribblade

och snusslade och på målen ej
knusslade och som kunde me” att
OSS Sorg ge genom att resa till

Norge. Vidare Henning Svensson

som slår gnistor med knäna och på

plan börjar skräna och på pojkarna

heja när dom börjar för fiendenväja.

Och så är hanfin på skallen den tallen.
Och så ha vi Gobben Lund den

store och Gobben Lund den lille,

som gjorde med Ansén och Ekroth
vad han ville; Holmgren, kaptenen,
med de stöddiga benen, och Bors-

sén, som visst ej är sen och Hjelm,
som är en sådan skälm, för att inte

tala om Magnusson, kassörer, som
har pengarna hängda på snören.
Vi få ej heller glömma Eiserman,



GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 13
—

med 4—2. Den sistnämnda mat-

chen gällde finalen om  distrikts-
mästerskapet, som alltså nu eröv-

rades av oss för första gången i
föreningens historia.

Föreningens 15-årsjubileum

kunde vi förra året högtidlighålla.
För ändamålet anordnade vi, såsom

förut nämnts en fotbollsvecka i juni
månad. Föreningens årsfest blev
med anledning av jubiléet förvand-
lad till en jubileumsfest, som ägde
rum å Långedrags Vinterrestaurant
den 6 jan. och som var myckettal-

rikt besökt, bl. a. av representanter
för Köpenhamns Boldelub, Tours-
haugs Idretsforening, Uddevalla-
Kamraterna, Bohuslän-Dals Idrotts-
förbund och åtskilliga organisationer

i Göteborg. Vid festen utdelades
föreningens förtjänstmedalj i guld
till hr Herbert Johansson, förtjänst-

medaljen i silver till hrr Adolf Fors-
berg, Gustaf Magnusson, Carl Linde,
Henning Svensson, Erik Börjesson,
och Konrad Törnqvist, samt min-
nesmedaljer till ett större antal med-
lemmar. Dessutom utgav föreningen
en festskrift på ett 80-tal trycksidor

med historik över föreningens ut-
veckling samt talrika illustrationer.

Styrelsen har den smärtsamma
uppgiften att i denna officiella redo-
görelse bemärka trenne högt aktade
föreningsmedlemmars frånfälle, näm-
ligen Gustaf Johansson, Erik Gran-
ström samt Erik Alstam.

Gustaf Johansson var en av våra
framtidsmän på löpningens område
och hade redan nått flera goda re-
sultat. Erik Granström var också
en lovande förmåga och innehade
klubbmästerskapen i höjdhopp och
tresteg. Erik Alstam slutligen var

den drivande kraften inom styrelsen
och hade vid sin död i nära sex år
fungerat såsom föreningens sekre-
terare. Det arbete han därunder
nedlagt för idrottens fromma och
vår förenings framåtskridande låter
sig icke mätas med vanliga mått
och huru svårersättlig han varit på
sin post erfar man bäst nu när han

är borta.
Gustaf Johansson dog i spanska

sjukan, Erik Granström och Erik
Alstam i nervfeber. Deras bort-
gang sörjes djupt av Kamratkretsen,
som i dem förlorat några av sina
bästa medlemmar. Frid över deras

minne!
+

Av föregående redogörelse fram-
går det att föreningens verksamhet

under 1919 varit synnerligen livlig
och framgångsrik på skilda områ-
den. Vi ha under 1919 erövrat föl-
jande mästerskap:

Distriktsmästerskapet i bandy:
Sven Rylander, Gunnar Söderbom,
Arvid Fagrell, Erik Eiserman, Carl

Sjöberger, A. Granberg, R. Gustafs-
son, Moje Sandberg, Arvid Mellin,

A. Borgström och Carl Linde.
Distriktsmästerskapet i fotboll:

Sven Rylander, Valdus Lund, Carl
Olsson, Karl Johansson, Konrad

Törnqvist, Henry Almén, Rolf Bors-
sén, Herbert Karlsson, Erik Börjes-

son, Karl Andersson och Moje Sand-
berg.

Distriktsmästerskapet i lerräng:
Verner Magnusson.

Distriktsmästerskapet i löpning 20
km.: Adolf Johansson.

Distriktsmästerskapet i löpning

800 meter: ). Holsner.

Distriktsmästerskapet i löpning
1500 meter: O. Svensson.

Distriktsmästerskapet i löpning
5000 meter: E. Larsson.

Distriktsmästerskapet i löpning

10000 meter: V. Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

20 km.: Verner Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

10000 meter: Erik Backman.

 

 

som missa ej ser man och Börjes-
Son, 42-centimetarn, som är farlig

om man retarn och skjuter skott så
det dundrar och publiken den und-
rar om det inte är farligt att bom-
bardera så där ovarligt.
Almén hör till de nya gubbar,

Som man på planen inte gärna rub-
bar och fast Laursen ibland är en
falsk en så kommer han till korta
när han möter grabben hemma och
borta. Och så ha vi Murren och
Karl Andrea, som ibland äro snea
men som sköta sig på banan under

IF. K.-fanan. Men jag får väl
också visa en bild på Xalle Olsson,
Som annars blir vild och här ha vi

honom när han sig värjer inför po-
lisdomare Berger. Det är dock ej
så hemskt, ty Berger är snäll och

ger inte Kalle smäll utan en bytta,
som ju alltid kan bli till nytta.

Det här laget har vat jäk-
ligt mot Ö. I. 'S. men nu är vi
vänner såsom alla känner och dela
ljuvt och lett när det i mästerkapet
går snett. Ö. I. S. och I. F. K. ha
ofta haft uti gapet svenska fotbolls-
mästerskapet men om någon säger

att vi få mötas i finalen, så tror väl

man att han är galen.

Våra spelare äro oftast ganska

snälla och då bli de internationella

såsom i denna match nu sist närvi

gav Danmark klatch. Det var en här-

lig victoria som visades på Victoria

och Cosmorama och Palladium men

Stockholm var den gången rätt dum.

Våra spelare ha ofta utrikes va-

rit och bl. a. ner till Köpenhamn

farit, och ha spelat med A. B. och
93 och Frem och inte vi glömma
dem. Men vi ha dock spelat med
K. B. mest och vid denna fest för-
tjänar K. B:s representant att hyllas
och även fyllas. Ni kan aldrig tro
vad vi lärt utav Middelboe och
Nörland och långe Castella som

varit så snälla, att lära oss spela så
våra fotbollskungar kanske inte läng-
re äro lärjungar.

Sådant ha vi nästan lika mycken

nytta av, som den lärdom Levin
oss gav då pojkarna under hans
regering lades i internering. Det
var för resten ganska roligt men
det är knappast troligt, att vi gör
om'et om ja känner de våra rätt.
Här ligger dom i sina sängar och

drömma om planernas gröna ängar
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farit, och ha spelat med A. B. och
93 och Frem och inte vi glömma
dem. Men vi ha dock spelat med
K. B. mest och vid denna fest för-
tjänar K. B:s representant att hyllas
och även fyllas. Ni kan aldrig tro
vad vi lärt utav Middelboe och
Nörland och långe Castella som

varit så snälla, att lära oss spela så
våra fotbollskungar kanske inte läng-
re äro lärjungar.

Sådant ha vi nästan lika mycken

nytta av, som den lärdom Levin
oss gav då pojkarna under hans
regering lades i internering. Det
var för resten ganska roligt men
det är knappast troligt, att vi gör
om'et om ja känner de våra rätt.
Här ligger dom i sina sängar och

drömma om planernas gröna ängar

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 13
—

med 4—2. Den sistnämnda mat-

chen gällde finalen om  distrikts-
mästerskapet, som alltså nu eröv-

rades av oss för första gången i
föreningens historia.

Föreningens 15-årsjubileum

kunde vi förra året högtidlighålla.
För ändamålet anordnade vi, såsom

förut nämnts en fotbollsvecka i juni
månad. Föreningens årsfest blev
med anledning av jubiléet förvand-
lad till en jubileumsfest, som ägde
rum å Långedrags Vinterrestaurant
den 6 jan. och som var myckettal-

rikt besökt, bl. a. av representanter
för Köpenhamns Boldelub, Tours-
haugs Idretsforening, Uddevalla-
Kamraterna, Bohuslän-Dals Idrotts-
förbund och åtskilliga organisationer

i Göteborg. Vid festen utdelades
föreningens förtjänstmedalj i guld
till hr Herbert Johansson, förtjänst-

medaljen i silver till hrr Adolf Fors-
berg, Gustaf Magnusson, Carl Linde,
Henning Svensson, Erik Börjesson,
och Konrad Törnqvist, samt min-
nesmedaljer till ett större antal med-
lemmar. Dessutom utgav föreningen
en festskrift på ett 80-tal trycksidor

med historik över föreningens ut-
veckling samt talrika illustrationer.

Styrelsen har den smärtsamma
uppgiften att i denna officiella redo-
görelse bemärka trenne högt aktade
föreningsmedlemmars frånfälle, näm-
ligen Gustaf Johansson, Erik Gran-
ström samt Erik Alstam.

Gustaf Johansson var en av våra
framtidsmän på löpningens område
och hade redan nått flera goda re-
sultat. Erik Granström var också
en lovande förmåga och innehade
klubbmästerskapen i höjdhopp och
tresteg. Erik Alstam slutligen var

den drivande kraften inom styrelsen
och hade vid sin död i nära sex år
fungerat såsom föreningens sekre-
terare. Det arbete han därunder
nedlagt för idrottens fromma och
vår förenings framåtskridande låter
sig icke mätas med vanliga mått
och huru svårersättlig han varit på
sin post erfar man bäst nu när han

är borta.
Gustaf Johansson dog i spanska

sjukan, Erik Granström och Erik
Alstam i nervfeber. Deras bort-
gang sörjes djupt av Kamratkretsen,
som i dem förlorat några av sina
bästa medlemmar. Frid över deras

minne!
+

Av föregående redogörelse fram-
går det att föreningens verksamhet

under 1919 varit synnerligen livlig
och framgångsrik på skilda områ-
den. Vi ha under 1919 erövrat föl-
jande mästerskap:

Distriktsmästerskapet i bandy:
Sven Rylander, Gunnar Söderbom,
Arvid Fagrell, Erik Eiserman, Carl

Sjöberger, A. Granberg, R. Gustafs-
son, Moje Sandberg, Arvid Mellin,

A. Borgström och Carl Linde.
Distriktsmästerskapet i fotboll:

Sven Rylander, Valdus Lund, Carl
Olsson, Karl Johansson, Konrad

Törnqvist, Henry Almén, Rolf Bors-
sén, Herbert Karlsson, Erik Börjes-

son, Karl Andersson och Moje Sand-
berg.

Distriktsmästerskapet i lerräng:
Verner Magnusson.

Distriktsmästerskapet i löpning 20
km.: Adolf Johansson.

Distriktsmästerskapet i löpning

800 meter: ). Holsner.

Distriktsmästerskapet i löpning
1500 meter: O. Svensson.

Distriktsmästerskapet i löpning
5000 meter: E. Larsson.

Distriktsmästerskapet i löpning

10000 meter: V. Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

20 km.: Verner Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

10000 meter: Erik Backman.

 

 

som missa ej ser man och Börjes-
Son, 42-centimetarn, som är farlig

om man retarn och skjuter skott så
det dundrar och publiken den und-
rar om det inte är farligt att bom-
bardera så där ovarligt.
Almén hör till de nya gubbar,

Som man på planen inte gärna rub-
bar och fast Laursen ibland är en
falsk en så kommer han till korta
när han möter grabben hemma och
borta. Och så ha vi Murren och
Karl Andrea, som ibland äro snea
men som sköta sig på banan under

IF. K.-fanan. Men jag får väl
också visa en bild på Xalle Olsson,
Som annars blir vild och här ha vi

honom när han sig värjer inför po-
lisdomare Berger. Det är dock ej
så hemskt, ty Berger är snäll och

ger inte Kalle smäll utan en bytta,
som ju alltid kan bli till nytta.

Det här laget har vat jäk-
ligt mot Ö. I. 'S. men nu är vi
vänner såsom alla känner och dela
ljuvt och lett när det i mästerkapet
går snett. Ö. I. S. och I. F. K. ha
ofta haft uti gapet svenska fotbolls-
mästerskapet men om någon säger

att vi få mötas i finalen, så tror väl
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Som annars blir vild och här ha vi

honom när han sig värjer inför po-
lisdomare Berger. Det är dock ej
så hemskt, ty Berger är snäll och

ger inte Kalle smäll utan en bytta,
som ju alltid kan bli till nytta.

Det här laget har vat jäk-
ligt mot Ö. I. 'S. men nu är vi
vänner såsom alla känner och dela
ljuvt och lett när det i mästerkapet
går snett. Ö. I. S. och I. F. K. ha
ofta haft uti gapet svenska fotbolls-
mästerskapet men om någon säger

att vi få mötas i finalen, så tror väl

man att han är galen.

Våra spelare äro oftast ganska

snälla och då bli de internationella

såsom i denna match nu sist närvi

gav Danmark klatch. Det var en här-

lig victoria som visades på Victoria

och Cosmorama och Palladium men

Stockholm var den gången rätt dum.

Våra spelare ha ofta utrikes va-

rit och bl. a. ner till Köpenhamn

farit, och ha spelat med A. B. och
93 och Frem och inte vi glömma
dem. Men vi ha dock spelat med
K. B. mest och vid denna fest för-
tjänar K. B:s representant att hyllas
och även fyllas. Ni kan aldrig tro
vad vi lärt utav Middelboe och
Nörland och långe Castella som

varit så snälla, att lära oss spela så
våra fotbollskungar kanske inte läng-
re äro lärjungar.

Sådant ha vi nästan lika mycken

nytta av, som den lärdom Levin
oss gav då pojkarna under hans
regering lades i internering. Det
var för resten ganska roligt men
det är knappast troligt, att vi gör
om'et om ja känner de våra rätt.
Här ligger dom i sina sängar och

drömma om planernas gröna ängar

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 13
—

med 4—2. Den sistnämnda mat-

chen gällde finalen om  distrikts-
mästerskapet, som alltså nu eröv-

rades av oss för första gången i
föreningens historia.

Föreningens 15-årsjubileum

kunde vi förra året högtidlighålla.
För ändamålet anordnade vi, såsom

förut nämnts en fotbollsvecka i juni
månad. Föreningens årsfest blev
med anledning av jubiléet förvand-
lad till en jubileumsfest, som ägde
rum å Långedrags Vinterrestaurant
den 6 jan. och som var myckettal-

rikt besökt, bl. a. av representanter
för Köpenhamns Boldelub, Tours-
haugs Idretsforening, Uddevalla-
Kamraterna, Bohuslän-Dals Idrotts-
förbund och åtskilliga organisationer

i Göteborg. Vid festen utdelades
föreningens förtjänstmedalj i guld
till hr Herbert Johansson, förtjänst-

medaljen i silver till hrr Adolf Fors-
berg, Gustaf Magnusson, Carl Linde,
Henning Svensson, Erik Börjesson,
och Konrad Törnqvist, samt min-
nesmedaljer till ett större antal med-
lemmar. Dessutom utgav föreningen
en festskrift på ett 80-tal trycksidor

med historik över föreningens ut-
veckling samt talrika illustrationer.

Styrelsen har den smärtsamma
uppgiften att i denna officiella redo-
görelse bemärka trenne högt aktade
föreningsmedlemmars frånfälle, näm-
ligen Gustaf Johansson, Erik Gran-
ström samt Erik Alstam.

Gustaf Johansson var en av våra
framtidsmän på löpningens område
och hade redan nått flera goda re-
sultat. Erik Granström var också
en lovande förmåga och innehade
klubbmästerskapen i höjdhopp och
tresteg. Erik Alstam slutligen var

den drivande kraften inom styrelsen
och hade vid sin död i nära sex år
fungerat såsom föreningens sekre-
terare. Det arbete han därunder
nedlagt för idrottens fromma och
vår förenings framåtskridande låter
sig icke mätas med vanliga mått
och huru svårersättlig han varit på
sin post erfar man bäst nu när han

är borta.
Gustaf Johansson dog i spanska

sjukan, Erik Granström och Erik
Alstam i nervfeber. Deras bort-
gang sörjes djupt av Kamratkretsen,
som i dem förlorat några av sina
bästa medlemmar. Frid över deras

minne!
+

Av föregående redogörelse fram-
går det att föreningens verksamhet

under 1919 varit synnerligen livlig
och framgångsrik på skilda områ-
den. Vi ha under 1919 erövrat föl-
jande mästerskap:

Distriktsmästerskapet i bandy:
Sven Rylander, Gunnar Söderbom,
Arvid Fagrell, Erik Eiserman, Carl

Sjöberger, A. Granberg, R. Gustafs-
son, Moje Sandberg, Arvid Mellin,

A. Borgström och Carl Linde.
Distriktsmästerskapet i fotboll:

Sven Rylander, Valdus Lund, Carl
Olsson, Karl Johansson, Konrad

Törnqvist, Henry Almén, Rolf Bors-
sén, Herbert Karlsson, Erik Börjes-

son, Karl Andersson och Moje Sand-
berg.

Distriktsmästerskapet i lerräng:
Verner Magnusson.

Distriktsmästerskapet i löpning 20
km.: Adolf Johansson.

Distriktsmästerskapet i löpning

800 meter: ). Holsner.

Distriktsmästerskapet i löpning
1500 meter: O. Svensson.

Distriktsmästerskapet i löpning
5000 meter: E. Larsson.

Distriktsmästerskapet i löpning

10000 meter: V. Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

20 km.: Verner Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

10000 meter: Erik Backman.
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som missa ej ser man och Börjes-
Son, 42-centimetarn, som är farlig

om man retarn och skjuter skott så
det dundrar och publiken den und-
rar om det inte är farligt att bom-
bardera så där ovarligt.
Almén hör till de nya gubbar,

Som man på planen inte gärna rub-
bar och fast Laursen ibland är en
falsk en så kommer han till korta
när han möter grabben hemma och
borta. Och så ha vi Murren och
Karl Andrea, som ibland äro snea
men som sköta sig på banan under

IF. K.-fanan. Men jag får väl
också visa en bild på Xalle Olsson,
Som annars blir vild och här ha vi

honom när han sig värjer inför po-
lisdomare Berger. Det är dock ej
så hemskt, ty Berger är snäll och

ger inte Kalle smäll utan en bytta,
som ju alltid kan bli till nytta.

Det här laget har vat jäk-
ligt mot Ö. I. 'S. men nu är vi
vänner såsom alla känner och dela
ljuvt och lett när det i mästerkapet
går snett. Ö. I. S. och I. F. K. ha
ofta haft uti gapet svenska fotbolls-
mästerskapet men om någon säger

att vi få mötas i finalen, så tror väl

man att han är galen.

Våra spelare äro oftast ganska

snälla och då bli de internationella

såsom i denna match nu sist närvi

gav Danmark klatch. Det var en här-

lig victoria som visades på Victoria

och Cosmorama och Palladium men

Stockholm var den gången rätt dum.

Våra spelare ha ofta utrikes va-

rit och bl. a. ner till Köpenhamn

farit, och ha spelat med A. B. och
93 och Frem och inte vi glömma
dem. Men vi ha dock spelat med
K. B. mest och vid denna fest för-
tjänar K. B:s representant att hyllas
och även fyllas. Ni kan aldrig tro
vad vi lärt utav Middelboe och
Nörland och långe Castella som

varit så snälla, att lära oss spela så
våra fotbollskungar kanske inte läng-
re äro lärjungar.

Sådant ha vi nästan lika mycken

nytta av, som den lärdom Levin
oss gav då pojkarna under hans
regering lades i internering. Det
var för resten ganska roligt men
det är knappast troligt, att vi gör
om'et om ja känner de våra rätt.
Här ligger dom i sina sängar och

drömma om planernas gröna ängar

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 13
—

med 4—2. Den sistnämnda mat-

chen gällde finalen om  distrikts-
mästerskapet, som alltså nu eröv-

rades av oss för första gången i
föreningens historia.

Föreningens 15-årsjubileum

kunde vi förra året högtidlighålla.
För ändamålet anordnade vi, såsom

förut nämnts en fotbollsvecka i juni
månad. Föreningens årsfest blev
med anledning av jubiléet förvand-
lad till en jubileumsfest, som ägde
rum å Långedrags Vinterrestaurant
den 6 jan. och som var myckettal-

rikt besökt, bl. a. av representanter
för Köpenhamns Boldelub, Tours-
haugs Idretsforening, Uddevalla-
Kamraterna, Bohuslän-Dals Idrotts-
förbund och åtskilliga organisationer

i Göteborg. Vid festen utdelades
föreningens förtjänstmedalj i guld
till hr Herbert Johansson, förtjänst-

medaljen i silver till hrr Adolf Fors-
berg, Gustaf Magnusson, Carl Linde,
Henning Svensson, Erik Börjesson,
och Konrad Törnqvist, samt min-
nesmedaljer till ett större antal med-
lemmar. Dessutom utgav föreningen
en festskrift på ett 80-tal trycksidor

med historik över föreningens ut-
veckling samt talrika illustrationer.

Styrelsen har den smärtsamma
uppgiften att i denna officiella redo-
görelse bemärka trenne högt aktade
föreningsmedlemmars frånfälle, näm-
ligen Gustaf Johansson, Erik Gran-
ström samt Erik Alstam.

Gustaf Johansson var en av våra
framtidsmän på löpningens område
och hade redan nått flera goda re-
sultat. Erik Granström var också
en lovande förmåga och innehade
klubbmästerskapen i höjdhopp och
tresteg. Erik Alstam slutligen var

den drivande kraften inom styrelsen
och hade vid sin död i nära sex år
fungerat såsom föreningens sekre-
terare. Det arbete han därunder
nedlagt för idrottens fromma och
vår förenings framåtskridande låter
sig icke mätas med vanliga mått
och huru svårersättlig han varit på
sin post erfar man bäst nu när han

är borta.
Gustaf Johansson dog i spanska

sjukan, Erik Granström och Erik
Alstam i nervfeber. Deras bort-
gang sörjes djupt av Kamratkretsen,
som i dem förlorat några av sina
bästa medlemmar. Frid över deras

minne!
+

Av föregående redogörelse fram-
går det att föreningens verksamhet

under 1919 varit synnerligen livlig
och framgångsrik på skilda områ-
den. Vi ha under 1919 erövrat föl-
jande mästerskap:

Distriktsmästerskapet i bandy:
Sven Rylander, Gunnar Söderbom,
Arvid Fagrell, Erik Eiserman, Carl

Sjöberger, A. Granberg, R. Gustafs-
son, Moje Sandberg, Arvid Mellin,

A. Borgström och Carl Linde.
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son, Karl Andersson och Moje Sand-
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som i dem förlorat några av sina
bästa medlemmar. Frid över deras

minne!
+

Av föregående redogörelse fram-
går det att föreningens verksamhet

under 1919 varit synnerligen livlig
och framgångsrik på skilda områ-
den. Vi ha under 1919 erövrat föl-
jande mästerskap:

Distriktsmästerskapet i bandy:
Sven Rylander, Gunnar Söderbom,
Arvid Fagrell, Erik Eiserman, Carl

Sjöberger, A. Granberg, R. Gustafs-
son, Moje Sandberg, Arvid Mellin,

A. Borgström och Carl Linde.
Distriktsmästerskapet i fotboll:

Sven Rylander, Valdus Lund, Carl
Olsson, Karl Johansson, Konrad

Törnqvist, Henry Almén, Rolf Bors-
sén, Herbert Karlsson, Erik Börjes-

son, Karl Andersson och Moje Sand-
berg.

Distriktsmästerskapet i lerräng:
Verner Magnusson.

Distriktsmästerskapet i löpning 20
km.: Adolf Johansson.

Distriktsmästerskapet i löpning

800 meter: ). Holsner.

Distriktsmästerskapet i löpning
1500 meter: O. Svensson.

Distriktsmästerskapet i löpning
5000 meter: E. Larsson.

Distriktsmästerskapet i löpning

10000 meter: V. Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

20 km.: Verner Magnusson.
Svenska mästerskapet i löpning

10000 meter: Erik Backman.

 

 

som missa ej ser man och Börjes-
Son, 42-centimetarn, som är farlig

om man retarn och skjuter skott så
det dundrar och publiken den und-
rar om det inte är farligt att bom-
bardera så där ovarligt.
Almén hör till de nya gubbar,

Som man på planen inte gärna rub-
bar och fast Laursen ibland är en
falsk en så kommer han till korta
när han möter grabben hemma och
borta. Och så ha vi Murren och
Karl Andrea, som ibland äro snea
men som sköta sig på banan under

IF. K.-fanan. Men jag får väl
också visa en bild på Xalle Olsson,
Som annars blir vild och här ha vi

honom när han sig värjer inför po-
lisdomare Berger. Det är dock ej
så hemskt, ty Berger är snäll och

ger inte Kalle smäll utan en bytta,
som ju alltid kan bli till nytta.

Det här laget har vat jäk-
ligt mot Ö. I. 'S. men nu är vi
vänner såsom alla känner och dela
ljuvt och lett när det i mästerkapet
går snett. Ö. I. S. och I. F. K. ha
ofta haft uti gapet svenska fotbolls-
mästerskapet men om någon säger

att vi få mötas i finalen, så tror väl

man att han är galen.

Våra spelare äro oftast ganska

snälla och då bli de internationella

såsom i denna match nu sist närvi

gav Danmark klatch. Det var en här-

lig victoria som visades på Victoria

och Cosmorama och Palladium men

Stockholm var den gången rätt dum.

Våra spelare ha ofta utrikes va-

rit och bl. a. ner till Köpenhamn

farit, och ha spelat med A. B. och
93 och Frem och inte vi glömma
dem. Men vi ha dock spelat med
K. B. mest och vid denna fest för-
tjänar K. B:s representant att hyllas
och även fyllas. Ni kan aldrig tro
vad vi lärt utav Middelboe och
Nörland och långe Castella som

varit så snälla, att lära oss spela så
våra fotbollskungar kanske inte läng-
re äro lärjungar.

Sådant ha vi nästan lika mycken

nytta av, som den lärdom Levin
oss gav då pojkarna under hans
regering lades i internering. Det
var för resten ganska roligt men
det är knappast troligt, att vi gör
om'et om ja känner de våra rätt.
Här ligger dom i sina sängar och

drömma om planernas gröna ängar

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 13
—

med 4—2. Den sistnämnda mat-

chen gällde finalen om  distrikts-
mästerskapet, som alltså nu eröv-

rades av oss för första gången i
föreningens historia.

Föreningens 15-årsjubileum

kunde vi förra året högtidlighålla.
För ändamålet anordnade vi, såsom

förut nämnts en fotbollsvecka i juni
månad. Föreningens årsfest blev
med anledning av jubiléet förvand-
lad till en jubileumsfest, som ägde
rum å Långedrags Vinterrestaurant
den 6 jan. och som var myckettal-

rikt besökt, bl. a. av representanter
för Köpenhamns Boldelub, Tours-
haugs Idretsforening, Uddevalla-
Kamraterna, Bohuslän-Dals Idrotts-
förbund och åtskilliga organisationer

i Göteborg. Vid festen utdelades
föreningens förtjänstmedalj i guld
till hr Herbert Johansson, förtjänst-

medaljen i silver till hrr Adolf Fors-
berg, Gustaf Magnusson, Carl Linde,
Henning Svensson, Erik Börjesson,
och Konrad Törnqvist, samt min-
nesmedaljer till ett större antal med-
lemmar. Dessutom utgav föreningen
en festskrift på ett 80-tal trycksidor

med historik över föreningens ut-
veckling samt talrika illustrationer.

Styrelsen har den smärtsamma
uppgiften att i denna officiella redo-
görelse bemärka trenne högt aktade
föreningsmedlemmars frånfälle, näm-
ligen Gustaf Johansson, Erik Gran-
ström samt Erik Alstam.

Gustaf Johansson var en av våra
framtidsmän på löpningens område
och hade redan nått flera goda re-
sultat. Erik Granström var också
en lovande förmåga och innehade
klubbmästerskapen i höjdhopp och
tresteg. Erik Alstam slutligen var

den drivande kraften inom styrelsen
och hade vid sin död i nära sex år
fungerat såsom föreningens sekre-
terare. Det arbete han därunder
nedlagt för idrottens fromma och
vår förenings framåtskridande låter
sig icke mätas med vanliga mått
och huru svårersättlig han varit på
sin post erfar man bäst nu när han
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Engelska mästerskapet i löpning
4 eng. mil: Erik Backman.

Centralföreningens mästerskap i
fotboll: S.: Norrman, Elmer Olsson,
E. Levin, Gillis Andersson, R. Rossi
H. Abrahamsson, Ch. Johansson,

Karl Andersson, Herbert Karlsson,
William Börjesson, Erik Lindberg.

Styrelsen vill avsluta denna be-
rättelse med att rikta ett varmt tack
till alla medlemmar, som hjälpt den-
samma i föreningsarbetet och som
genom sin insats i idrottstävlingar
och matcher hävdat föreningens an-
seende. Särskilt riktar sig styrelsen
till de ännu aktiva veteranerna Erik
Börjesson och Adolf Johansson, som
kunna tjäna som föredöme för den
yngre generationen idrottsmän.

Göteborg i febr. 1920.

Idrottsföreningen Kamraterna

i Göteborg.

STYRELSEN.

 

»Göteborg runt.>
Träningen för detta lopp pågår

ju nu som bäst och våra löpare
ligga säkerligen inte på latsidan.
Men utom träning fordras även att

man förstår underordna sig ledarens
anvisningar, t. ex. om vilken sträcka
man skall löpa o. s. v. Jag för

min del tror, att jämte en del andra
orsaker var detta en av de mest
bidragande till vårt nederlag förra
året. Det gäller därför att före-
bygga ett upprepande av förhållan-
det detta år. Därför måste varje
man underordna sig det hela, tänka

att han är en länk i den kedja, som
bär namnet I. F. K. Kom ihåg att
i år gäller det: I. F. K. eller Ö. I. S.;
Varje man måste därför löpa som
» det gälide livet>. Inga funderingar

om det eller det, endast rakt fram

mot nästa kontroll. Ty man må
komma ihåg att vår överlägsenhet
på de längre distanserna kompenseras

i viss mån av Örgrytes bättre kort-
distanslöpare. Det gäller alltså att
redan från första man taga ledningen
och behålla den.

I tidningarna ha förekommit ar-
tiklar om planerande av en provi-
sorisk löparebana runt fotbollsplanen
på Ullervi. Det vore alla skäl att

denna om möjligt iordningställdes
under mars månad för att kunna

användas som träningsplats för våra
löpare. Ty givetvis kan Walhalla
inte så utnyttjas, som önskligt vore
och därjämte kan även andra olä-
genheter uppstå.

Även ur en annan synpunkt vore
det lyckligt, om denna sak kunde
ordnas på tillfredsställande sätt,
nämligen vikten av att hava hela
föreningens verksamhet förlagd på

ett ställe. De idrotter som mest
tränga förgrunden hos Kamraterna
— fotboll, allmän idrott, bandy —
skulle alltså samtliga kunna bedri-
vas på Ullervi. Därigenom skulle
än ytterligare samhörighetskänslan
och kamratskapet stärkas vilket sä-
kerligen är till föreningens fromma.
För den händelse banan skulle bli
va färdig i tid, hur skulle det vara

att låta 1:sta och 2:dra löparelaget

»gå» den sträcka var och en kom-
mer att löpa i »Göteborg runt?
D. v. s. 16 man från vardera 1:sta
och 2:dra laget (ja, varför inte ock-
så fotbollsspelarnas och juniorernas
lag) löpa var sin sträcka tills den
»officiella sträckan» = 16000 m.?

fullbordats. Härigenom skulle man
visserligen endast få ett ungefärligt

tidsresultat för hela loppet, men

 

och Galliganis kåldolmar och ciga-
retter att bolma.

En som också tycker om att röka
fast det inte är lönt att försöka att

få honom låta bli så mycket som
han står i, det är våran Backman,
som är så fin att han löper som
en snälltågsmaskin särskilt om vid
framkomsten till mål vinkar englän-
sande bål, och så som hanharsliti”,
helst med sprit i.

Och så ha vi Old Boysen. Det
är skoj se'n när han kilar runt sin
bana och man kan då inte ana att
grabben går på de femti, ja, i detta
påstående är det inte skämt i. Boy-
sen är vår andra löparehjälte och
borde ha ett världsmästerskapsbälte.

Bandyspelarne, som bruka sig på
krogarna gömma få vi inte heller

glömma. Där ha vi Ericsson och
Pampen samt »Rörläggaren>, som
gör sig vid rampen, och Mellin,

som på målskott är fin och Sjö-
bergers Calle och Dahlbergs Challe.
Och en gång reste vårt lag och

slog ett Peblingesjöslag i Kongens
By som visade att grabbarna hade
gry. Där låg vi och simma i vat-
ten och dimma och hur långt jag
än vill rimma kan jag aldrig berätta

våra äventyr bland sköna danskor
och vilde dyr.

Som sista bild ha vi en känd
figur, som alltid brukar stå på lur
när det gäller ta linjeflaggan om
hand och springa längs planens
rand. Vi ha naturligtvis många
andra, som ibland oss vandra, som

borde ha en bild och en plåt men

man kan ju inte komma åt att ta
alla på en gång i en sådan här

melodiös sång. Dessutom längtar
damerna att få datisa och herrarna

att gå omkring och svansa så nu

får jag väl ämne byta innan rimmen
de tryta. Men dessförinnan vill jag
tacka våra medlemmar för daterna,

som gjort vår förening till Kam-

raterna.

 
 

CHRhnRnrgtrRRDgattea
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rättelse med att rikta ett varmt tack
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samma i föreningsarbetet och som
genom sin insats i idrottstävlingar
och matcher hävdat föreningens an-
seende. Särskilt riktar sig styrelsen
till de ännu aktiva veteranerna Erik
Börjesson och Adolf Johansson, som
kunna tjäna som föredöme för den
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man förstår underordna sig ledarens
anvisningar, t. ex. om vilken sträcka
man skall löpa o. s. v. Jag för

min del tror, att jämte en del andra
orsaker var detta en av de mest
bidragande till vårt nederlag förra
året. Det gäller därför att före-
bygga ett upprepande av förhållan-
det detta år. Därför måste varje
man underordna sig det hela, tänka

att han är en länk i den kedja, som
bär namnet I. F. K. Kom ihåg att
i år gäller det: I. F. K. eller Ö. I. S.;
Varje man måste därför löpa som
» det gälide livet>. Inga funderingar

om det eller det, endast rakt fram

mot nästa kontroll. Ty man må
komma ihåg att vår överlägsenhet
på de längre distanserna kompenseras

i viss mån av Örgrytes bättre kort-
distanslöpare. Det gäller alltså att
redan från första man taga ledningen
och behålla den.

I tidningarna ha förekommit ar-
tiklar om planerande av en provi-
sorisk löparebana runt fotbollsplanen
på Ullervi. Det vore alla skäl att

denna om möjligt iordningställdes
under mars månad för att kunna

användas som träningsplats för våra
löpare. Ty givetvis kan Walhalla
inte så utnyttjas, som önskligt vore
och därjämte kan även andra olä-
genheter uppstå.

Även ur en annan synpunkt vore
det lyckligt, om denna sak kunde
ordnas på tillfredsställande sätt,
nämligen vikten av att hava hela
föreningens verksamhet förlagd på

ett ställe. De idrotter som mest
tränga förgrunden hos Kamraterna
— fotboll, allmän idrott, bandy —
skulle alltså samtliga kunna bedri-
vas på Ullervi. Därigenom skulle
än ytterligare samhörighetskänslan
och kamratskapet stärkas vilket sä-
kerligen är till föreningens fromma.
För den händelse banan skulle bli
va färdig i tid, hur skulle det vara

att låta 1:sta och 2:dra löparelaget

»gå» den sträcka var och en kom-
mer att löpa i »Göteborg runt?
D. v. s. 16 man från vardera 1:sta
och 2:dra laget (ja, varför inte ock-
så fotbollsspelarnas och juniorernas
lag) löpa var sin sträcka tills den
»officiella sträckan» = 16000 m.?

fullbordats. Härigenom skulle man
visserligen endast få ett ungefärligt

tidsresultat för hela loppet, men

 

och Galliganis kåldolmar och ciga-
retter att bolma.

En som också tycker om att röka
fast det inte är lönt att försöka att

få honom låta bli så mycket som
han står i, det är våran Backman,
som är så fin att han löper som
en snälltågsmaskin särskilt om vid
framkomsten till mål vinkar englän-
sande bål, och så som hanharsliti”,
helst med sprit i.

Och så ha vi Old Boysen. Det
är skoj se'n när han kilar runt sin
bana och man kan då inte ana att
grabben går på de femti, ja, i detta
påstående är det inte skämt i. Boy-
sen är vår andra löparehjälte och
borde ha ett världsmästerskapsbälte.

Bandyspelarne, som bruka sig på
krogarna gömma få vi inte heller

glömma. Där ha vi Ericsson och
Pampen samt »Rörläggaren>, som
gör sig vid rampen, och Mellin,

som på målskott är fin och Sjö-
bergers Calle och Dahlbergs Challe.
Och en gång reste vårt lag och

slog ett Peblingesjöslag i Kongens
By som visade att grabbarna hade
gry. Där låg vi och simma i vat-
ten och dimma och hur långt jag
än vill rimma kan jag aldrig berätta

våra äventyr bland sköna danskor
och vilde dyr.

Som sista bild ha vi en känd
figur, som alltid brukar stå på lur
när det gäller ta linjeflaggan om
hand och springa längs planens
rand. Vi ha naturligtvis många
andra, som ibland oss vandra, som

borde ha en bild och en plåt men

man kan ju inte komma åt att ta
alla på en gång i en sådan här

melodiös sång. Dessutom längtar
damerna att få datisa och herrarna

att gå omkring och svansa så nu

får jag väl ämne byta innan rimmen
de tryta. Men dessförinnan vill jag
tacka våra medlemmar för daterna,

som gjort vår förening till Kam-

raterna.
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Medlemmarna uppmanas att
insända bidrag till
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genom sin insats i idrottstävlingar
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man förstår underordna sig ledarens
anvisningar, t. ex. om vilken sträcka
man skall löpa o. s. v. Jag för

min del tror, att jämte en del andra
orsaker var detta en av de mest
bidragande till vårt nederlag förra
året. Det gäller därför att före-
bygga ett upprepande av förhållan-
det detta år. Därför måste varje
man underordna sig det hela, tänka

att han är en länk i den kedja, som
bär namnet I. F. K. Kom ihåg att
i år gäller det: I. F. K. eller Ö. I. S.;
Varje man måste därför löpa som
» det gälide livet>. Inga funderingar

om det eller det, endast rakt fram

mot nästa kontroll. Ty man må
komma ihåg att vår överlägsenhet
på de längre distanserna kompenseras

i viss mån av Örgrytes bättre kort-
distanslöpare. Det gäller alltså att
redan från första man taga ledningen
och behålla den.

I tidningarna ha förekommit ar-
tiklar om planerande av en provi-
sorisk löparebana runt fotbollsplanen
på Ullervi. Det vore alla skäl att

denna om möjligt iordningställdes
under mars månad för att kunna

användas som träningsplats för våra
löpare. Ty givetvis kan Walhalla
inte så utnyttjas, som önskligt vore
och därjämte kan även andra olä-
genheter uppstå.

Även ur en annan synpunkt vore
det lyckligt, om denna sak kunde
ordnas på tillfredsställande sätt,
nämligen vikten av att hava hela
föreningens verksamhet förlagd på

ett ställe. De idrotter som mest
tränga förgrunden hos Kamraterna
— fotboll, allmän idrott, bandy —
skulle alltså samtliga kunna bedri-
vas på Ullervi. Därigenom skulle
än ytterligare samhörighetskänslan
och kamratskapet stärkas vilket sä-
kerligen är till föreningens fromma.
För den händelse banan skulle bli
va färdig i tid, hur skulle det vara

att låta 1:sta och 2:dra löparelaget

»gå» den sträcka var och en kom-
mer att löpa i »Göteborg runt?
D. v. s. 16 man från vardera 1:sta
och 2:dra laget (ja, varför inte ock-
så fotbollsspelarnas och juniorernas
lag) löpa var sin sträcka tills den
»officiella sträckan» = 16000 m.?

fullbordats. Härigenom skulle man
visserligen endast få ett ungefärligt

tidsresultat för hela loppet, men

 

och Galliganis kåldolmar och ciga-
retter att bolma.

En som också tycker om att röka
fast det inte är lönt att försöka att

få honom låta bli så mycket som
han står i, det är våran Backman,
som är så fin att han löper som
en snälltågsmaskin särskilt om vid
framkomsten till mål vinkar englän-
sande bål, och så som hanharsliti”,
helst med sprit i.

Och så ha vi Old Boysen. Det
är skoj se'n när han kilar runt sin
bana och man kan då inte ana att
grabben går på de femti, ja, i detta
påstående är det inte skämt i. Boy-
sen är vår andra löparehjälte och
borde ha ett världsmästerskapsbälte.

Bandyspelarne, som bruka sig på
krogarna gömma få vi inte heller

glömma. Där ha vi Ericsson och
Pampen samt »Rörläggaren>, som
gör sig vid rampen, och Mellin,

som på målskott är fin och Sjö-
bergers Calle och Dahlbergs Challe.
Och en gång reste vårt lag och

slog ett Peblingesjöslag i Kongens
By som visade att grabbarna hade
gry. Där låg vi och simma i vat-
ten och dimma och hur långt jag
än vill rimma kan jag aldrig berätta

våra äventyr bland sköna danskor
och vilde dyr.

Som sista bild ha vi en känd
figur, som alltid brukar stå på lur
när det gäller ta linjeflaggan om
hand och springa längs planens
rand. Vi ha naturligtvis många
andra, som ibland oss vandra, som

borde ha en bild och en plåt men

man kan ju inte komma åt att ta
alla på en gång i en sådan här

melodiös sång. Dessutom längtar
damerna att få datisa och herrarna

att gå omkring och svansa så nu

får jag väl ämne byta innan rimmen
de tryta. Men dessförinnan vill jag
tacka våra medlemmar för daterna,

som gjort vår förening till Kam-

raterna.
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rättelse med att rikta ett varmt tack
till alla medlemmar, som hjälpt den-
samma i föreningsarbetet och som
genom sin insats i idrottstävlingar
och matcher hävdat föreningens an-
seende. Särskilt riktar sig styrelsen
till de ännu aktiva veteranerna Erik
Börjesson och Adolf Johansson, som
kunna tjäna som föredöme för den
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Men utom träning fordras även att

man förstår underordna sig ledarens
anvisningar, t. ex. om vilken sträcka
man skall löpa o. s. v. Jag för

min del tror, att jämte en del andra
orsaker var detta en av de mest
bidragande till vårt nederlag förra
året. Det gäller därför att före-
bygga ett upprepande av förhållan-
det detta år. Därför måste varje
man underordna sig det hela, tänka

att han är en länk i den kedja, som
bär namnet I. F. K. Kom ihåg att
i år gäller det: I. F. K. eller Ö. I. S.;
Varje man måste därför löpa som
» det gälide livet>. Inga funderingar

om det eller det, endast rakt fram

mot nästa kontroll. Ty man må
komma ihåg att vår överlägsenhet
på de längre distanserna kompenseras

i viss mån av Örgrytes bättre kort-
distanslöpare. Det gäller alltså att
redan från första man taga ledningen
och behålla den.

I tidningarna ha förekommit ar-
tiklar om planerande av en provi-
sorisk löparebana runt fotbollsplanen
på Ullervi. Det vore alla skäl att

denna om möjligt iordningställdes
under mars månad för att kunna

användas som träningsplats för våra
löpare. Ty givetvis kan Walhalla
inte så utnyttjas, som önskligt vore
och därjämte kan även andra olä-
genheter uppstå.

Även ur en annan synpunkt vore
det lyckligt, om denna sak kunde
ordnas på tillfredsställande sätt,
nämligen vikten av att hava hela
föreningens verksamhet förlagd på

ett ställe. De idrotter som mest
tränga förgrunden hos Kamraterna
— fotboll, allmän idrott, bandy —
skulle alltså samtliga kunna bedri-
vas på Ullervi. Därigenom skulle
än ytterligare samhörighetskänslan
och kamratskapet stärkas vilket sä-
kerligen är till föreningens fromma.
För den händelse banan skulle bli
va färdig i tid, hur skulle det vara

att låta 1:sta och 2:dra löparelaget

»gå» den sträcka var och en kom-
mer att löpa i »Göteborg runt?
D. v. s. 16 man från vardera 1:sta
och 2:dra laget (ja, varför inte ock-
så fotbollsspelarnas och juniorernas
lag) löpa var sin sträcka tills den
»officiella sträckan» = 16000 m.?

fullbordats. Härigenom skulle man
visserligen endast få ett ungefärligt

tidsresultat för hela loppet, men

 

och Galliganis kåldolmar och ciga-
retter att bolma.

En som också tycker om att röka
fast det inte är lönt att försöka att

få honom låta bli så mycket som
han står i, det är våran Backman,
som är så fin att han löper som
en snälltågsmaskin särskilt om vid
framkomsten till mål vinkar englän-
sande bål, och så som hanharsliti”,
helst med sprit i.

Och så ha vi Old Boysen. Det
är skoj se'n när han kilar runt sin
bana och man kan då inte ana att
grabben går på de femti, ja, i detta
påstående är det inte skämt i. Boy-
sen är vår andra löparehjälte och
borde ha ett världsmästerskapsbälte.

Bandyspelarne, som bruka sig på
krogarna gömma få vi inte heller

glömma. Där ha vi Ericsson och
Pampen samt »Rörläggaren>, som
gör sig vid rampen, och Mellin,

som på målskott är fin och Sjö-
bergers Calle och Dahlbergs Challe.
Och en gång reste vårt lag och

slog ett Peblingesjöslag i Kongens
By som visade att grabbarna hade
gry. Där låg vi och simma i vat-
ten och dimma och hur långt jag
än vill rimma kan jag aldrig berätta

våra äventyr bland sköna danskor
och vilde dyr.

Som sista bild ha vi en känd
figur, som alltid brukar stå på lur
när det gäller ta linjeflaggan om
hand och springa längs planens
rand. Vi ha naturligtvis många
andra, som ibland oss vandra, som

borde ha en bild och en plåt men

man kan ju inte komma åt att ta
alla på en gång i en sådan här

melodiös sång. Dessutom längtar
damerna att få datisa och herrarna

att gå omkring och svansa så nu

får jag väl ämne byta innan rimmen
de tryta. Men dessförinnan vill jag
tacka våra medlemmar för daterna,

som gjort vår förening till Kam-

raterna.
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genom sin insats i idrottstävlingar
och matcher hävdat föreningens an-
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kunna tjäna som föredöme för den
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 15

man finge dock tillfälle se de olika

»kandidaterna» i »arbete» innan det

verkliga loppet går.

Sedan när dagen kommer, då det
gäller på allvar, ställa våra pojkar
upp lugna och fast beslutna att ta
revanch för nederlaget förra året.
Och vi vinna om varje man gör
sitt bästa! Låt se att de »blåvita»
även här liksom i fotboll föra våra
färger till seger, och pokalen är vår

för alltid!
Heja I. F. K.!

E. S—g.

Från Kamratkretsen.

En massa fribiljetter utlovar Karl
Olsson till den som kan förskaffa
honom en lägenhet, bestående av
minst 1 rum och sprit-kök. Helst
med både sprit och kök. Den stac-
karn går i giftastankar men kan inte
få något härbärge för sig och sin
tillkommande.

+

Gobben och Ceve fylla 25, resp.
30 år den 4 april. Med anledning
härav anordna de båda bank- och
fotbollskamraterna en bättre baluns
å Grand Hotel söndagen d. 4 april
med början lördagen d. 3 april på
aftonen.

z

Erik Backman har nu seglat in i
det äkta ståndet. Med det är ju

hans så framgångsrika löparebana
icke avslutad få vi hoppas, utan

kommer han säkert med sin frugas
tillåtelse att även i år skära lagrar,

kanske vackrare än förut. Visser-

ligen är det icke säkert att han i

är kommeratt representera vår fö-
rening, vilket ju bliver en stor för-

lust för föreningens löparestab, vil-
ken han med stor framgång har

hållit i ett högt anseende.

Men vi skola icke misströsta.
Backman har nog svårt att slita sig
från alla vänner och kamrater han
förvärvat här i staden under de år

han varit bosatt här, så därför tror
jag att han trots allt återkommer

och sluter sig till den gamla »gäng-
en». Det skulle vara angenämt om
han beslutade sig för att taga ett
sådant steg. P.

&x

Fotbollsträning på Jonsered.
Henning Svensson junior kommer

gråtande inspringande till mamma.
— Sven, Sven vad står på? Var-

för gråter du?

— Bu—u—u! Bu—u—u! Pappa
får aldrig sparka till bollen! (Hen-

 

"/9 mot U. S. A. i Gbg 3—1

23/9 oo» K. B. i Gbg 2—2

50 » Gais 1—1

19/40 >» Örgryte 2—0

Yu > Örgryte, D.-m. final 2—0
”u » Djurgården i Gbg, Serien 0—3

63—206

Lag II.

1/5 mot I. K. Virgo, v.-m. 0—1

4; oo» Majornas I. K. Gbgs-ser. 3—2

1/5 > Fässbergs I. F. > 0—i

Öis B-lag, G-ser. (omsp.??/s) 1—0

. 22/5 > I. K. Virgo, Gbgs-serien 3—0
ning spelade back och hans lag var sl » Lyn (i Horten) v.-m. 1-4

så överlägset, att han blev »arbets- 1. >» Tönsberg, Turnfören., v.-m. 0—0
lös>.) Ule > > » > 5—1

k 2218 » Vega, Gbgs-serien 2—0
298 > Öis B., G-ser. (omsp. se !?/s) 0—2

Samtliga 1:sta lagsspelare och B- »/w. >» Landala I. F., v.-m. 2—1
lagsspelare har registrerat sig för ”/w >» IF. Älvsborg, Borås, v.-m, 4—1

1920
21—13

Lag II.

mot Örgryte Ill, Serien 1—1

A > Vega II » 2—2Våra fotbollslags > Vega I > 2
>» Gais III > 2—1

resultat 1919. > Örgryte IV >» (2 p. ut. spel)
Lag I. » Fässbergs II » d:o

s/4 mot Malmö-Kamraterna i Malmö 3-—0 > Sanna I > (omspel) 2—1

134 >» Örgryte v.-m. 1—3 >» I F. K. I, Borås 4—0

2/4 > K. B. i Kphn. G.A.B.pok. 4-1 => Vänersborgs I F.1 a
8/5 »  Fässberg, d.-m. 5—0 ? . ? -

us > KB. i Gbg, G. A. B.pok. 4-2 > Virgo Is —
1/5 > ”Felledklubbarna” i Gbg 4 —0 ? Statens Järnvägars I 1—

18/5 > ÅA. IK. i Sthlm, Serien 0—1 => Marielunds I F.1 3
215 > Örgryte, Serien 2—1 > Surte L Sv 30

251; > ÅA. I K. i Gbg, Serien 41 or LF Kis1 =S

2/5 >» Gais, D.-m. 3—0 —

16 > Hannover i Gbg 5—0 Spelare, fr. mål: E. Carlsson, Elmer Ols-

176 > Komb. norskt lag i Gbg -5—3 son, H. Landgren, Gillis Andersson (kap-

2/6 > ÅA. I K. i Gbg, v.-m. 2—2 ten), Oskar Brandberg, Th. Larsson, Olof

[7 A. I. K. i Sthlm, v.-m. 3—0 Andersson, William Börjesson, Ch. Johans-

18), > Örgryte 3—0 son, Harry Olsson, G. Wenzel, Hj. Sund-

15/8 > Gais, 1:a omg. s. m. 0—3

=

berg. ee

2/8 >» Berliner Victoria i Gbg 3—0 Laget har erövrat 2:dra pris i Göteborgs-

30/8 > Örgryte 2-2 seriens seniorklass B.
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tillåtelse att även i år skära lagrar,

kanske vackrare än förut. Visser-

ligen är det icke säkert att han i

är kommeratt representera vår fö-
rening, vilket ju bliver en stor för-

lust för föreningens löparestab, vil-
ken han med stor framgång har

hållit i ett högt anseende.

Men vi skola icke misströsta.
Backman har nog svårt att slita sig
från alla vänner och kamrater han
förvärvat här i staden under de år

han varit bosatt här, så därför tror
jag att han trots allt återkommer

och sluter sig till den gamla »gäng-
en». Det skulle vara angenämt om
han beslutade sig för att taga ett
sådant steg. P.

&x

Fotbollsträning på Jonsered.
Henning Svensson junior kommer

gråtande inspringande till mamma.
— Sven, Sven vad står på? Var-

för gråter du?

— Bu—u—u! Bu—u—u! Pappa
får aldrig sparka till bollen! (Hen-

 

"/9 mot U. S. A. i Gbg 3—1

23/9 oo» K. B. i Gbg 2—2

50 » Gais 1—1

19/40 >» Örgryte 2—0

Yu > Örgryte, D.-m. final 2—0
”u » Djurgården i Gbg, Serien 0—3

63—206

Lag II.

1/5 mot I. K. Virgo, v.-m. 0—1

4; oo» Majornas I. K. Gbgs-ser. 3—2

1/5 > Fässbergs I. F. > 0—i

Öis B-lag, G-ser. (omsp.??/s) 1—0

. 22/5 > I. K. Virgo, Gbgs-serien 3—0
ning spelade back och hans lag var sl » Lyn (i Horten) v.-m. 1-4

så överlägset, att han blev »arbets- 1. >» Tönsberg, Turnfören., v.-m. 0—0
lös>.) Ule > > » > 5—1

k 2218 » Vega, Gbgs-serien 2—0
298 > Öis B., G-ser. (omsp. se !?/s) 0—2

Samtliga 1:sta lagsspelare och B- »/w. >» Landala I. F., v.-m. 2—1
lagsspelare har registrerat sig för ”/w >» IF. Älvsborg, Borås, v.-m, 4—1

1920
21—13

Lag II.

mot Örgryte Ill, Serien 1—1

A > Vega II » 2—2Våra fotbollslags > Vega I > 2
>» Gais III > 2—1

resultat 1919. > Örgryte IV >» (2 p. ut. spel)
Lag I. » Fässbergs II » d:o

s/4 mot Malmö-Kamraterna i Malmö 3-—0 > Sanna I > (omspel) 2—1

134 >» Örgryte v.-m. 1—3 >» I F. K. I, Borås 4—0

2/4 > K. B. i Kphn. G.A.B.pok. 4-1 => Vänersborgs I F.1 a
8/5 »  Fässberg, d.-m. 5—0 ? . ? -

us > KB. i Gbg, G. A. B.pok. 4-2 > Virgo Is —
1/5 > ”Felledklubbarna” i Gbg 4 —0 ? Statens Järnvägars I 1—

18/5 > ÅA. IK. i Sthlm, Serien 0—1 => Marielunds I F.1 3
215 > Örgryte, Serien 2—1 > Surte L Sv 30

251; > ÅA. I K. i Gbg, Serien 41 or LF Kis1 =S

2/5 >» Gais, D.-m. 3—0 —

16 > Hannover i Gbg 5—0 Spelare, fr. mål: E. Carlsson, Elmer Ols-

176 > Komb. norskt lag i Gbg -5—3 son, H. Landgren, Gillis Andersson (kap-

2/6 > ÅA. I K. i Gbg, v.-m. 2—2 ten), Oskar Brandberg, Th. Larsson, Olof

[7 A. I. K. i Sthlm, v.-m. 3—0 Andersson, William Börjesson, Ch. Johans-

18), > Örgryte 3—0 son, Harry Olsson, G. Wenzel, Hj. Sund-

15/8 > Gais, 1:a omg. s. m. 0—3

=

berg. ee

2/8 >» Berliner Victoria i Gbg 3—0 Laget har erövrat 2:dra pris i Göteborgs-

30/8 > Örgryte 2-2 seriens seniorklass B.
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tillkommande.
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aftonen.
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är kommeratt representera vår fö-
rening, vilket ju bliver en stor för-

lust för föreningens löparestab, vil-
ken han med stor framgång har

hållit i ett högt anseende.

Men vi skola icke misströsta.
Backman har nog svårt att slita sig
från alla vänner och kamrater han
förvärvat här i staden under de år

han varit bosatt här, så därför tror
jag att han trots allt återkommer

och sluter sig till den gamla »gäng-
en». Det skulle vara angenämt om
han beslutade sig för att taga ett
sådant steg. P.

&x

Fotbollsträning på Jonsered.
Henning Svensson junior kommer

gråtande inspringande till mamma.
— Sven, Sven vad står på? Var-

för gråter du?

— Bu—u—u! Bu—u—u! Pappa
får aldrig sparka till bollen! (Hen-
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1/5 > Fässbergs I. F. > 0—i

Öis B-lag, G-ser. (omsp.??/s) 1—0

. 22/5 > I. K. Virgo, Gbgs-serien 3—0
ning spelade back och hans lag var sl » Lyn (i Horten) v.-m. 1-4

så överlägset, att han blev »arbets- 1. >» Tönsberg, Turnfören., v.-m. 0—0
lös>.) Ule > > » > 5—1

k 2218 » Vega, Gbgs-serien 2—0
298 > Öis B., G-ser. (omsp. se !?/s) 0—2

Samtliga 1:sta lagsspelare och B- »/w. >» Landala I. F., v.-m. 2—1
lagsspelare har registrerat sig för ”/w >» IF. Älvsborg, Borås, v.-m, 4—1
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mot Örgryte Ill, Serien 1—1
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>» Gais III > 2—1

resultat 1919. > Örgryte IV >» (2 p. ut. spel)
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16 > Hannover i Gbg 5—0 Spelare, fr. mål: E. Carlsson, Elmer Ols-

176 > Komb. norskt lag i Gbg -5—3 son, H. Landgren, Gillis Andersson (kap-

2/6 > ÅA. I K. i Gbg, v.-m. 2—2 ten), Oskar Brandberg, Th. Larsson, Olof

[7 A. I. K. i Sthlm, v.-m. 3—0 Andersson, William Börjesson, Ch. Johans-

18), > Örgryte 3—0 son, Harry Olsson, G. Wenzel, Hj. Sund-
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berg. ee

2/8 >» Berliner Victoria i Gbg 3—0 Laget har erövrat 2:dra pris i Göteborgs-

30/8 > Örgryte 2-2 seriens seniorklass B.
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30 år den 4 april. Med anledning
härav anordna de båda bank- och
fotbollskamraterna en bättre baluns
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med början lördagen d. 3 april på
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han varit bosatt här, så därför tror
jag att han trots allt återkommer

och sluter sig till den gamla »gäng-
en». Det skulle vara angenämt om
han beslutade sig för att taga ett
sådant steg. P.
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. 22/5 > I. K. Virgo, Gbgs-serien 3—0
ning spelade back och hans lag var sl » Lyn (i Horten) v.-m. 1-4

så överlägset, att han blev »arbets- 1. >» Tönsberg, Turnfören., v.-m. 0—0
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även här liksom i fotboll föra våra
färger till seger, och pokalen är vår

för alltid!
Heja I. F. K.!

E. S—g.
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med både sprit och kök. Den stac-
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30 år den 4 april. Med anledning
härav anordna de båda bank- och
fotbollskamraterna en bättre baluns
å Grand Hotel söndagen d. 4 april
med början lördagen d. 3 april på
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från alla vänner och kamrater han
förvärvat här i staden under de år

han varit bosatt här, så därför tror
jag att han trots allt återkommer

och sluter sig till den gamla »gäng-
en». Det skulle vara angenämt om
han beslutade sig för att taga ett
sådant steg. P.

&x

Fotbollsträning på Jonsered.
Henning Svensson junior kommer

gråtande inspringande till mamma.
— Sven, Sven vad står på? Var-

för gråter du?

— Bu—u—u! Bu—u—u! Pappa
får aldrig sparka till bollen! (Hen-

 

"/9 mot U. S. A. i Gbg 3—1

23/9 oo» K. B. i Gbg 2—2

50 » Gais 1—1

19/40 >» Örgryte 2—0

Yu > Örgryte, D.-m. final 2—0
”u » Djurgården i Gbg, Serien 0—3

63—206

Lag II.

1/5 mot I. K. Virgo, v.-m. 0—1

4; oo» Majornas I. K. Gbgs-ser. 3—2

1/5 > Fässbergs I. F. > 0—i

Öis B-lag, G-ser. (omsp.??/s) 1—0

. 22/5 > I. K. Virgo, Gbgs-serien 3—0
ning spelade back och hans lag var sl » Lyn (i Horten) v.-m. 1-4

så överlägset, att han blev »arbets- 1. >» Tönsberg, Turnfören., v.-m. 0—0
lös>.) Ule > > » > 5—1

k 2218 » Vega, Gbgs-serien 2—0
298 > Öis B., G-ser. (omsp. se !?/s) 0—2

Samtliga 1:sta lagsspelare och B- »/w. >» Landala I. F., v.-m. 2—1
lagsspelare har registrerat sig för ”/w >» IF. Älvsborg, Borås, v.-m, 4—1

1920
21—13

Lag II.

mot Örgryte Ill, Serien 1—1

A > Vega II » 2—2Våra fotbollslags > Vega I > 2
>» Gais III > 2—1

resultat 1919. > Örgryte IV >» (2 p. ut. spel)
Lag I. » Fässbergs II » d:o

s/4 mot Malmö-Kamraterna i Malmö 3-—0 > Sanna I > (omspel) 2—1

134 >» Örgryte v.-m. 1—3 >» I F. K. I, Borås 4—0

2/4 > K. B. i Kphn. G.A.B.pok. 4-1 => Vänersborgs I F.1 a
8/5 »  Fässberg, d.-m. 5—0 ? . ? -

us > KB. i Gbg, G. A. B.pok. 4-2 > Virgo Is —
1/5 > ”Felledklubbarna” i Gbg 4 —0 ? Statens Järnvägars I 1—

18/5 > ÅA. IK. i Sthlm, Serien 0—1 => Marielunds I F.1 3
215 > Örgryte, Serien 2—1 > Surte L Sv 30

251; > ÅA. I K. i Gbg, Serien 41 or LF Kis1 =S

2/5 >» Gais, D.-m. 3—0 —

16 > Hannover i Gbg 5—0 Spelare, fr. mål: E. Carlsson, Elmer Ols-

176 > Komb. norskt lag i Gbg -5—3 son, H. Landgren, Gillis Andersson (kap-

2/6 > ÅA. I K. i Gbg, v.-m. 2—2 ten), Oskar Brandberg, Th. Larsson, Olof

[7 A. I. K. i Sthlm, v.-m. 3—0 Andersson, William Börjesson, Ch. Johans-

18), > Örgryte 3—0 son, Harry Olsson, G. Wenzel, Hj. Sund-

15/8 > Gais, 1:a omg. s. m. 0—3

=

berg. ee

2/8 >» Berliner Victoria i Gbg 3—0 Laget har erövrat 2:dra pris i Göteborgs-

30/8 > Örgryte 2-2 seriens seniorklass B.
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Lag IV.

2/4 mot I. F. K. II 0—3
6/5 2 > Vv 1—3

13/, > Öis V Serien 1—0

185 or LF. KV 1—1

22/5 3 Sanna Il 0—1
5e oo» LDL F. Sifhälla, Seffle 4—3
"Ne > 2—1

1/7  Hisingstads I. S 2—0

275 LF. K. Jun. 4—1

108 Jonsered II Serien 4—1

15/5 Svithiod I > 5—0

"8 Majorna II > 5—0
20-14

Laget har bestätt av följande spelare fr.

mal: R. Jonsson, Filip Jonsson, Olof Ry-
berg, David Bergström, Gunnar Kollberg,

John Jonasson, Hugo Olsson, Henry Erics-

son, Algot Karlsson, Bror Åppelgren, Arne

Hallin, G. Waller.

Bland spelarne, som under säsongen

spelat ett gott spel, vilket badar gott för

framtiden, bör nämnas: målvakten Jonsson,

centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.

Lag V.

mot I. F. K:s IV 3—2

> 1—1

> Kungälvs I. F. I 4—0

>» Swithiods I. F. I 1—0

>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1

5 I 3—0

» Jonsereds B. K. I 2—0

17—4

Spelare fran mål till v.-y.: T. Fagerberg,

Karl Andersson, Erik Suber, H. Ståhlfors,

Gunnar Gunnarson (kapten), Henry Dahl,

H. Zander, Gunnar Rydberg, J. Söderholm,

Herbert Sandberg, Elof Sandberg, Eloi
Berner.

Laget har

klass är 1919.

Bland spelare, somsärskilt hava utmärkt

sig, äro att nämna Gunnarson, Sandström,

Söderholm och G. Rydberg.

vunnit Göteborgs-seriens C-

Juniorlag I.

"+ mot Annedals Bollklubb I 2—1

"fs oo. Swithiods I juniorlag 0—1

19; Kamraternas II Juniorlag —7—0

2075 > Örgryte I Juniorlag 2—1
1777 I. F. Vega I Juniorlag 1—1

so oo» Kamraternas I Juniorlag —2—2

"so > Uddevalla I Juniorlag 4—1

1/, >» Uddevalla 1—1
5w 2 Älvsborgs Juniorlag, Borås 2—3

21—11

Bandy.
I. F. K., Göteborg—I. F. K.,

Vänersborg, 2—2.

Den 25 jan. spelade vårt bandy-
lag sin andra och sista match för

året. Den gick i Vänersborg mot
därvarande Kamrater och blev oav-
gjord med 2—2.

Laget hade följande uppställning:
Rylander, Söderbom, E. Borgström,
Eiserman, Sjöberger, Ericsson, Hof-
mann, Sandberg, Mellin, A. Borg-
ström, Linde.

Isen var miserabel med stora
vattenpölar och söndriga fläckar här
och där, issörja och allsköns bråte.
Spelet var ganska överlägset från

vår sida och en mångfald gånger
voro våra innermän helt igenom
försvaret men bollen fastnade all-

tid i den s. k. isen och det var o-
möjligt att få ordentligt slag på ku-
lan.

Halvlekarna för oss:
0—1.

Efter matchen cabaret på Stads-
hotellet och bil till Öxnered för att
hinna i kapp tåget.

Vintern har i år varit mer än van-
ligt usel ock någon bandy i Göte-
borg har det knappt kunnat bli tal

om. Alla tävlingar ha måst instäl-
las och de flesta av de planerade
matcherna inhiberas på grund av
däligt väder.

2—1 och

Kamratsällskapet
avhöll sitt årsmöte Måndagen d.

16 Februari i Arbetareföreningens

O-sal. Mötet, som var besökt av

ett 30-tal medlemmar, godkände
utan ändringar den av styrelsen av-
fattade berättelsen över det gångna
årets verksamhet. Revisionsberättel-
sen upplästes och godkändes och
den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning, och beslöts att båda be-
rättelserna skulle läggas till hand-
lingarna.

Vid därpå företaget val av styr-
else fick densamma följande sam-

mansättning: E. Larsson, ordf,

Gunnar Wahlgren, sekr., Josef Hols-
ner, kassör med J. Rosell som
suppleant. Revisorer blevo: Hj.

Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.

Att A. Forsberg icke nu kvarstår
i styrelsen beror på att han själv
avsade sig all styrelsebefattning i

sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-

stå i sällskapet och ställa sig till
disposition när hans hjälp behöves,
vilket troligen bliver så ofta att det
varit lika bra han kvarstått.

För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
Johansson.

I sällskapet invaldes Yngve Lund-
gren, Harry Dahlgård samt Einar
Carlsson.

Våra löpare
böra nu i första hand bedriva sin

träning med tanke på

1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast
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centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.

Lag V.

mot I. F. K:s IV 3—2

> 1—1

> Kungälvs I. F. I 4—0

>» Swithiods I. F. I 1—0

>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1

5 I 3—0

» Jonsereds B. K. I 2—0

17—4

Spelare fran mål till v.-y.: T. Fagerberg,

Karl Andersson, Erik Suber, H. Ståhlfors,

Gunnar Gunnarson (kapten), Henry Dahl,

H. Zander, Gunnar Rydberg, J. Söderholm,

Herbert Sandberg, Elof Sandberg, Eloi
Berner.

Laget har

klass är 1919.

Bland spelare, somsärskilt hava utmärkt

sig, äro att nämna Gunnarson, Sandström,

Söderholm och G. Rydberg.

vunnit Göteborgs-seriens C-

Juniorlag I.

"+ mot Annedals Bollklubb I 2—1

"fs oo. Swithiods I juniorlag 0—1

19; Kamraternas II Juniorlag —7—0

2075 > Örgryte I Juniorlag 2—1
1777 I. F. Vega I Juniorlag 1—1

so oo» Kamraternas I Juniorlag —2—2

"so > Uddevalla I Juniorlag 4—1

1/, >» Uddevalla 1—1
5w 2 Älvsborgs Juniorlag, Borås 2—3

21—11

Bandy.
I. F. K., Göteborg—I. F. K.,

Vänersborg, 2—2.

Den 25 jan. spelade vårt bandy-
lag sin andra och sista match för

året. Den gick i Vänersborg mot
därvarande Kamrater och blev oav-
gjord med 2—2.

Laget hade följande uppställning:
Rylander, Söderbom, E. Borgström,
Eiserman, Sjöberger, Ericsson, Hof-
mann, Sandberg, Mellin, A. Borg-
ström, Linde.

Isen var miserabel med stora
vattenpölar och söndriga fläckar här
och där, issörja och allsköns bråte.
Spelet var ganska överlägset från

vår sida och en mångfald gånger
voro våra innermän helt igenom
försvaret men bollen fastnade all-

tid i den s. k. isen och det var o-
möjligt att få ordentligt slag på ku-
lan.

Halvlekarna för oss:
0—1.

Efter matchen cabaret på Stads-
hotellet och bil till Öxnered för att
hinna i kapp tåget.

Vintern har i år varit mer än van-
ligt usel ock någon bandy i Göte-
borg har det knappt kunnat bli tal

om. Alla tävlingar ha måst instäl-
las och de flesta av de planerade
matcherna inhiberas på grund av
däligt väder.

2—1 och

Kamratsällskapet
avhöll sitt årsmöte Måndagen d.

16 Februari i Arbetareföreningens

O-sal. Mötet, som var besökt av

ett 30-tal medlemmar, godkände
utan ändringar den av styrelsen av-
fattade berättelsen över det gångna
årets verksamhet. Revisionsberättel-
sen upplästes och godkändes och
den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning, och beslöts att båda be-
rättelserna skulle läggas till hand-
lingarna.

Vid därpå företaget val av styr-
else fick densamma följande sam-

mansättning: E. Larsson, ordf,

Gunnar Wahlgren, sekr., Josef Hols-
ner, kassör med J. Rosell som
suppleant. Revisorer blevo: Hj.

Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.

Att A. Forsberg icke nu kvarstår
i styrelsen beror på att han själv
avsade sig all styrelsebefattning i

sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-

stå i sällskapet och ställa sig till
disposition när hans hjälp behöves,
vilket troligen bliver så ofta att det
varit lika bra han kvarstått.

För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
Johansson.

I sällskapet invaldes Yngve Lund-
gren, Harry Dahlgård samt Einar
Carlsson.

Våra löpare
böra nu i första hand bedriva sin

träning med tanke på

1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast
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1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast

16 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Lag IV.

2/4 mot I. F. K. II 0—3
6/5 2 > Vv 1—3

13/, > Öis V Serien 1—0

185 or LF. KV 1—1

22/5 3 Sanna Il 0—1
5e oo» LDL F. Sifhälla, Seffle 4—3
"Ne > 2—1

1/7  Hisingstads I. S 2—0

275 LF. K. Jun. 4—1

108 Jonsered II Serien 4—1

15/5 Svithiod I > 5—0

"8 Majorna II > 5—0
20-14

Laget har bestätt av följande spelare fr.

mal: R. Jonsson, Filip Jonsson, Olof Ry-
berg, David Bergström, Gunnar Kollberg,

John Jonasson, Hugo Olsson, Henry Erics-

son, Algot Karlsson, Bror Åppelgren, Arne

Hallin, G. Waller.

Bland spelarne, som under säsongen

spelat ett gott spel, vilket badar gott för

framtiden, bör nämnas: målvakten Jonsson,

centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.

Lag V.

mot I. F. K:s IV 3—2

> 1—1

> Kungälvs I. F. I 4—0

>» Swithiods I. F. I 1—0

>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1

5 I 3—0

» Jonsereds B. K. I 2—0

17—4

Spelare fran mål till v.-y.: T. Fagerberg,

Karl Andersson, Erik Suber, H. Ståhlfors,

Gunnar Gunnarson (kapten), Henry Dahl,

H. Zander, Gunnar Rydberg, J. Söderholm,

Herbert Sandberg, Elof Sandberg, Eloi
Berner.

Laget har

klass är 1919.

Bland spelare, somsärskilt hava utmärkt

sig, äro att nämna Gunnarson, Sandström,

Söderholm och G. Rydberg.

vunnit Göteborgs-seriens C-

Juniorlag I.

"+ mot Annedals Bollklubb I 2—1

"fs oo. Swithiods I juniorlag 0—1

19; Kamraternas II Juniorlag —7—0

2075 > Örgryte I Juniorlag 2—1
1777 I. F. Vega I Juniorlag 1—1

so oo» Kamraternas I Juniorlag —2—2

"so > Uddevalla I Juniorlag 4—1

1/, >» Uddevalla 1—1
5w 2 Älvsborgs Juniorlag, Borås 2—3

21—11

Bandy.
I. F. K., Göteborg—I. F. K.,

Vänersborg, 2—2.

Den 25 jan. spelade vårt bandy-
lag sin andra och sista match för

året. Den gick i Vänersborg mot
därvarande Kamrater och blev oav-
gjord med 2—2.

Laget hade följande uppställning:
Rylander, Söderbom, E. Borgström,
Eiserman, Sjöberger, Ericsson, Hof-
mann, Sandberg, Mellin, A. Borg-
ström, Linde.

Isen var miserabel med stora
vattenpölar och söndriga fläckar här
och där, issörja och allsköns bråte.
Spelet var ganska överlägset från

vår sida och en mångfald gånger
voro våra innermän helt igenom
försvaret men bollen fastnade all-

tid i den s. k. isen och det var o-
möjligt att få ordentligt slag på ku-
lan.

Halvlekarna för oss:
0—1.

Efter matchen cabaret på Stads-
hotellet och bil till Öxnered för att
hinna i kapp tåget.

Vintern har i år varit mer än van-
ligt usel ock någon bandy i Göte-
borg har det knappt kunnat bli tal

om. Alla tävlingar ha måst instäl-
las och de flesta av de planerade
matcherna inhiberas på grund av
däligt väder.

2—1 och

Kamratsällskapet
avhöll sitt årsmöte Måndagen d.

16 Februari i Arbetareföreningens

O-sal. Mötet, som var besökt av

ett 30-tal medlemmar, godkände
utan ändringar den av styrelsen av-
fattade berättelsen över det gångna
årets verksamhet. Revisionsberättel-
sen upplästes och godkändes och
den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning, och beslöts att båda be-
rättelserna skulle läggas till hand-
lingarna.

Vid därpå företaget val av styr-
else fick densamma följande sam-

mansättning: E. Larsson, ordf,

Gunnar Wahlgren, sekr., Josef Hols-
ner, kassör med J. Rosell som
suppleant. Revisorer blevo: Hj.

Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.

Att A. Forsberg icke nu kvarstår
i styrelsen beror på att han själv
avsade sig all styrelsebefattning i

sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-

stå i sällskapet och ställa sig till
disposition när hans hjälp behöves,
vilket troligen bliver så ofta att det
varit lika bra han kvarstått.

För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
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O-sal. Mötet, som var besökt av

ett 30-tal medlemmar, godkände
utan ändringar den av styrelsen av-
fattade berättelsen över det gångna
årets verksamhet. Revisionsberättel-
sen upplästes och godkändes och
den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning, och beslöts att båda be-
rättelserna skulle läggas till hand-
lingarna.

Vid därpå företaget val av styr-
else fick densamma följande sam-

mansättning: E. Larsson, ordf,

Gunnar Wahlgren, sekr., Josef Hols-
ner, kassör med J. Rosell som
suppleant. Revisorer blevo: Hj.

Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.

Att A. Forsberg icke nu kvarstår
i styrelsen beror på att han själv
avsade sig all styrelsebefattning i

sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-

stå i sällskapet och ställa sig till
disposition när hans hjälp behöves,
vilket troligen bliver så ofta att det
varit lika bra han kvarstått.

För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
Johansson.

I sällskapet invaldes Yngve Lund-
gren, Harry Dahlgård samt Einar
Carlsson.

Våra löpare
böra nu i första hand bedriva sin

träning med tanke på

1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast

16 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Lag IV.

2/4 mot I. F. K. II 0—3
6/5 2 > Vv 1—3

13/, > Öis V Serien 1—0

185 or LF. KV 1—1

22/5 3 Sanna Il 0—1
5e oo» LDL F. Sifhälla, Seffle 4—3
"Ne > 2—1

1/7  Hisingstads I. S 2—0

275 LF. K. Jun. 4—1

108 Jonsered II Serien 4—1

15/5 Svithiod I > 5—0

"8 Majorna II > 5—0
20-14
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berg, David Bergström, Gunnar Kollberg,

John Jonasson, Hugo Olsson, Henry Erics-

son, Algot Karlsson, Bror Åppelgren, Arne

Hallin, G. Waller.

Bland spelarne, som under säsongen

spelat ett gott spel, vilket badar gott för

framtiden, bör nämnas: målvakten Jonsson,

centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.

Lag V.

mot I. F. K:s IV 3—2

> 1—1

> Kungälvs I. F. I 4—0

>» Swithiods I. F. I 1—0

>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1

5 I 3—0

» Jonsereds B. K. I 2—0

17—4

Spelare fran mål till v.-y.: T. Fagerberg,

Karl Andersson, Erik Suber, H. Ståhlfors,

Gunnar Gunnarson (kapten), Henry Dahl,

H. Zander, Gunnar Rydberg, J. Söderholm,

Herbert Sandberg, Elof Sandberg, Eloi
Berner.

Laget har

klass är 1919.

Bland spelare, somsärskilt hava utmärkt

sig, äro att nämna Gunnarson, Sandström,

Söderholm och G. Rydberg.

vunnit Göteborgs-seriens C-

Juniorlag I.

"+ mot Annedals Bollklubb I 2—1

"fs oo. Swithiods I juniorlag 0—1

19; Kamraternas II Juniorlag —7—0

2075 > Örgryte I Juniorlag 2—1
1777 I. F. Vega I Juniorlag 1—1

so oo» Kamraternas I Juniorlag —2—2

"so > Uddevalla I Juniorlag 4—1

1/, >» Uddevalla 1—1
5w 2 Älvsborgs Juniorlag, Borås 2—3

21—11

Bandy.
I. F. K., Göteborg—I. F. K.,

Vänersborg, 2—2.

Den 25 jan. spelade vårt bandy-
lag sin andra och sista match för

året. Den gick i Vänersborg mot
därvarande Kamrater och blev oav-
gjord med 2—2.

Laget hade följande uppställning:
Rylander, Söderbom, E. Borgström,
Eiserman, Sjöberger, Ericsson, Hof-
mann, Sandberg, Mellin, A. Borg-
ström, Linde.

Isen var miserabel med stora
vattenpölar och söndriga fläckar här
och där, issörja och allsköns bråte.
Spelet var ganska överlägset från

vår sida och en mångfald gånger
voro våra innermän helt igenom
försvaret men bollen fastnade all-

tid i den s. k. isen och det var o-
möjligt att få ordentligt slag på ku-
lan.

Halvlekarna för oss:
0—1.

Efter matchen cabaret på Stads-
hotellet och bil till Öxnered för att
hinna i kapp tåget.

Vintern har i år varit mer än van-
ligt usel ock någon bandy i Göte-
borg har det knappt kunnat bli tal

om. Alla tävlingar ha måst instäl-
las och de flesta av de planerade
matcherna inhiberas på grund av
däligt väder.
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Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.
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sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-
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För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
Johansson.

I sällskapet invaldes Yngve Lund-
gren, Harry Dahlgård samt Einar
Carlsson.

Våra löpare
böra nu i första hand bedriva sin

träning med tanke på

1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast

16 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Lag IV.

2/4 mot I. F. K. II 0—3
6/5 2 > Vv 1—3

13/, > Öis V Serien 1—0

185 or LF. KV 1—1

22/5 3 Sanna Il 0—1
5e oo» LDL F. Sifhälla, Seffle 4—3
"Ne > 2—1

1/7  Hisingstads I. S 2—0

275 LF. K. Jun. 4—1

108 Jonsered II Serien 4—1

15/5 Svithiod I > 5—0

"8 Majorna II > 5—0
20-14

Laget har bestätt av följande spelare fr.

mal: R. Jonsson, Filip Jonsson, Olof Ry-
berg, David Bergström, Gunnar Kollberg,

John Jonasson, Hugo Olsson, Henry Erics-

son, Algot Karlsson, Bror Åppelgren, Arne

Hallin, G. Waller.

Bland spelarne, som under säsongen

spelat ett gott spel, vilket badar gott för

framtiden, bör nämnas: målvakten Jonsson,

centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.

Lag V.

mot I. F. K:s IV 3—2

> 1—1

> Kungälvs I. F. I 4—0

>» Swithiods I. F. I 1—0

>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1

5 I 3—0

» Jonsereds B. K. I 2—0

17—4

Spelare fran mål till v.-y.: T. Fagerberg,

Karl Andersson, Erik Suber, H. Ståhlfors,

Gunnar Gunnarson (kapten), Henry Dahl,

H. Zander, Gunnar Rydberg, J. Söderholm,

Herbert Sandberg, Elof Sandberg, Eloi
Berner.

Laget har

klass är 1919.

Bland spelare, somsärskilt hava utmärkt

sig, äro att nämna Gunnarson, Sandström,

Söderholm och G. Rydberg.

vunnit Göteborgs-seriens C-

Juniorlag I.

"+ mot Annedals Bollklubb I 2—1

"fs oo. Swithiods I juniorlag 0—1

19; Kamraternas II Juniorlag —7—0

2075 > Örgryte I Juniorlag 2—1
1777 I. F. Vega I Juniorlag 1—1

so oo» Kamraternas I Juniorlag —2—2

"so > Uddevalla I Juniorlag 4—1

1/, >» Uddevalla 1—1
5w 2 Älvsborgs Juniorlag, Borås 2—3

21—11

Bandy.
I. F. K., Göteborg—I. F. K.,

Vänersborg, 2—2.

Den 25 jan. spelade vårt bandy-
lag sin andra och sista match för

året. Den gick i Vänersborg mot
därvarande Kamrater och blev oav-
gjord med 2—2.

Laget hade följande uppställning:
Rylander, Söderbom, E. Borgström,
Eiserman, Sjöberger, Ericsson, Hof-
mann, Sandberg, Mellin, A. Borg-
ström, Linde.

Isen var miserabel med stora
vattenpölar och söndriga fläckar här
och där, issörja och allsköns bråte.
Spelet var ganska överlägset från

vår sida och en mångfald gånger
voro våra innermän helt igenom
försvaret men bollen fastnade all-

tid i den s. k. isen och det var o-
möjligt att få ordentligt slag på ku-
lan.

Halvlekarna för oss:
0—1.

Efter matchen cabaret på Stads-
hotellet och bil till Öxnered för att
hinna i kapp tåget.

Vintern har i år varit mer än van-
ligt usel ock någon bandy i Göte-
borg har det knappt kunnat bli tal

om. Alla tävlingar ha måst instäl-
las och de flesta av de planerade
matcherna inhiberas på grund av
däligt väder.

2—1 och

Kamratsällskapet
avhöll sitt årsmöte Måndagen d.

16 Februari i Arbetareföreningens

O-sal. Mötet, som var besökt av

ett 30-tal medlemmar, godkände
utan ändringar den av styrelsen av-
fattade berättelsen över det gångna
årets verksamhet. Revisionsberättel-
sen upplästes och godkändes och
den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning, och beslöts att båda be-
rättelserna skulle läggas till hand-
lingarna.

Vid därpå företaget val av styr-
else fick densamma följande sam-

mansättning: E. Larsson, ordf,

Gunnar Wahlgren, sekr., Josef Hols-
ner, kassör med J. Rosell som
suppleant. Revisorer blevo: Hj.

Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.

Att A. Forsberg icke nu kvarstår
i styrelsen beror på att han själv
avsade sig all styrelsebefattning i

sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-

stå i sällskapet och ställa sig till
disposition när hans hjälp behöves,
vilket troligen bliver så ofta att det
varit lika bra han kvarstått.

För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
Johansson.

I sällskapet invaldes Yngve Lund-
gren, Harry Dahlgård samt Einar
Carlsson.

Våra löpare
böra nu i första hand bedriva sin

träning med tanke på

1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast

16 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Lag IV.

2/4 mot I. F. K. II 0—3
6/5 2 > Vv 1—3

13/, > Öis V Serien 1—0

185 or LF. KV 1—1

22/5 3 Sanna Il 0—1
5e oo» LDL F. Sifhälla, Seffle 4—3
"Ne > 2—1

1/7  Hisingstads I. S 2—0

275 LF. K. Jun. 4—1

108 Jonsered II Serien 4—1

15/5 Svithiod I > 5—0

"8 Majorna II > 5—0
20-14

Laget har bestätt av följande spelare fr.

mal: R. Jonsson, Filip Jonsson, Olof Ry-
berg, David Bergström, Gunnar Kollberg,

John Jonasson, Hugo Olsson, Henry Erics-

son, Algot Karlsson, Bror Åppelgren, Arne

Hallin, G. Waller.

Bland spelarne, som under säsongen

spelat ett gott spel, vilket badar gott för

framtiden, bör nämnas: målvakten Jonsson,

centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.

Lag V.

mot I. F. K:s IV 3—2

> 1—1

> Kungälvs I. F. I 4—0

>» Swithiods I. F. I 1—0

>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1

5 I 3—0

» Jonsereds B. K. I 2—0

17—4

Spelare fran mål till v.-y.: T. Fagerberg,

Karl Andersson, Erik Suber, H. Ståhlfors,

Gunnar Gunnarson (kapten), Henry Dahl,

H. Zander, Gunnar Rydberg, J. Söderholm,

Herbert Sandberg, Elof Sandberg, Eloi
Berner.

Laget har

klass är 1919.

Bland spelare, somsärskilt hava utmärkt

sig, äro att nämna Gunnarson, Sandström,

Söderholm och G. Rydberg.

vunnit Göteborgs-seriens C-

Juniorlag I.

"+ mot Annedals Bollklubb I 2—1

"fs oo. Swithiods I juniorlag 0—1

19; Kamraternas II Juniorlag —7—0

2075 > Örgryte I Juniorlag 2—1
1777 I. F. Vega I Juniorlag 1—1

so oo» Kamraternas I Juniorlag —2—2

"so > Uddevalla I Juniorlag 4—1

1/, >» Uddevalla 1—1
5w 2 Älvsborgs Juniorlag, Borås 2—3

21—11

Bandy.
I. F. K., Göteborg—I. F. K.,

Vänersborg, 2—2.

Den 25 jan. spelade vårt bandy-
lag sin andra och sista match för

året. Den gick i Vänersborg mot
därvarande Kamrater och blev oav-
gjord med 2—2.

Laget hade följande uppställning:
Rylander, Söderbom, E. Borgström,
Eiserman, Sjöberger, Ericsson, Hof-
mann, Sandberg, Mellin, A. Borg-
ström, Linde.

Isen var miserabel med stora
vattenpölar och söndriga fläckar här
och där, issörja och allsköns bråte.
Spelet var ganska överlägset från

vår sida och en mångfald gånger
voro våra innermän helt igenom
försvaret men bollen fastnade all-

tid i den s. k. isen och det var o-
möjligt att få ordentligt slag på ku-
lan.

Halvlekarna för oss:
0—1.

Efter matchen cabaret på Stads-
hotellet och bil till Öxnered för att
hinna i kapp tåget.

Vintern har i år varit mer än van-
ligt usel ock någon bandy i Göte-
borg har det knappt kunnat bli tal

om. Alla tävlingar ha måst instäl-
las och de flesta av de planerade
matcherna inhiberas på grund av
däligt väder.

2—1 och

Kamratsällskapet
avhöll sitt årsmöte Måndagen d.

16 Februari i Arbetareföreningens

O-sal. Mötet, som var besökt av

ett 30-tal medlemmar, godkände
utan ändringar den av styrelsen av-
fattade berättelsen över det gångna
årets verksamhet. Revisionsberättel-
sen upplästes och godkändes och
den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning, och beslöts att båda be-
rättelserna skulle läggas till hand-
lingarna.

Vid därpå företaget val av styr-
else fick densamma följande sam-

mansättning: E. Larsson, ordf,

Gunnar Wahlgren, sekr., Josef Hols-
ner, kassör med J. Rosell som
suppleant. Revisorer blevo: Hj.

Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.

Att A. Forsberg icke nu kvarstår
i styrelsen beror på att han själv
avsade sig all styrelsebefattning i

sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-

stå i sällskapet och ställa sig till
disposition när hans hjälp behöves,
vilket troligen bliver så ofta att det
varit lika bra han kvarstått.

För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
Johansson.

I sällskapet invaldes Yngve Lund-
gren, Harry Dahlgård samt Einar
Carlsson.

Våra löpare
böra nu i första hand bedriva sin

träning med tanke på

1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast

16 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Lag IV.

2/4 mot I. F. K. II 0—3
6/5 2 > Vv 1—3

13/, > Öis V Serien 1—0

185 or LF. KV 1—1

22/5 3 Sanna Il 0—1
5e oo» LDL F. Sifhälla, Seffle 4—3
"Ne > 2—1

1/7  Hisingstads I. S 2—0

275 LF. K. Jun. 4—1

108 Jonsered II Serien 4—1

15/5 Svithiod I > 5—0

"8 Majorna II > 5—0
20-14

Laget har bestätt av följande spelare fr.

mal: R. Jonsson, Filip Jonsson, Olof Ry-
berg, David Bergström, Gunnar Kollberg,

John Jonasson, Hugo Olsson, Henry Erics-

son, Algot Karlsson, Bror Åppelgren, Arne

Hallin, G. Waller.

Bland spelarne, som under säsongen

spelat ett gott spel, vilket badar gott för

framtiden, bör nämnas: målvakten Jonsson,

centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.

Lag V.

mot I. F. K:s IV 3—2

> 1—1

> Kungälvs I. F. I 4—0

>» Swithiods I. F. I 1—0

>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1

5 I 3—0

» Jonsereds B. K. I 2—0

17—4

Spelare fran mål till v.-y.: T. Fagerberg,

Karl Andersson, Erik Suber, H. Ståhlfors,

Gunnar Gunnarson (kapten), Henry Dahl,

H. Zander, Gunnar Rydberg, J. Söderholm,

Herbert Sandberg, Elof Sandberg, Eloi
Berner.

Laget har

klass är 1919.

Bland spelare, somsärskilt hava utmärkt

sig, äro att nämna Gunnarson, Sandström,

Söderholm och G. Rydberg.

vunnit Göteborgs-seriens C-

Juniorlag I.

"+ mot Annedals Bollklubb I 2—1

"fs oo. Swithiods I juniorlag 0—1

19; Kamraternas II Juniorlag —7—0

2075 > Örgryte I Juniorlag 2—1
1777 I. F. Vega I Juniorlag 1—1

so oo» Kamraternas I Juniorlag —2—2

"so > Uddevalla I Juniorlag 4—1

1/, >» Uddevalla 1—1
5w 2 Älvsborgs Juniorlag, Borås 2—3

21—11

Bandy.
I. F. K., Göteborg—I. F. K.,

Vänersborg, 2—2.

Den 25 jan. spelade vårt bandy-
lag sin andra och sista match för

året. Den gick i Vänersborg mot
därvarande Kamrater och blev oav-
gjord med 2—2.

Laget hade följande uppställning:
Rylander, Söderbom, E. Borgström,
Eiserman, Sjöberger, Ericsson, Hof-
mann, Sandberg, Mellin, A. Borg-
ström, Linde.

Isen var miserabel med stora
vattenpölar och söndriga fläckar här
och där, issörja och allsköns bråte.
Spelet var ganska överlägset från

vår sida och en mångfald gånger
voro våra innermän helt igenom
försvaret men bollen fastnade all-

tid i den s. k. isen och det var o-
möjligt att få ordentligt slag på ku-
lan.

Halvlekarna för oss:
0—1.

Efter matchen cabaret på Stads-
hotellet och bil till Öxnered för att
hinna i kapp tåget.

Vintern har i år varit mer än van-
ligt usel ock någon bandy i Göte-
borg har det knappt kunnat bli tal

om. Alla tävlingar ha måst instäl-
las och de flesta av de planerade
matcherna inhiberas på grund av
däligt väder.

2—1 och

Kamratsällskapet
avhöll sitt årsmöte Måndagen d.

16 Februari i Arbetareföreningens

O-sal. Mötet, som var besökt av

ett 30-tal medlemmar, godkände
utan ändringar den av styrelsen av-
fattade berättelsen över det gångna
årets verksamhet. Revisionsberättel-
sen upplästes och godkändes och
den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning, och beslöts att båda be-
rättelserna skulle läggas till hand-
lingarna.

Vid därpå företaget val av styr-
else fick densamma följande sam-

mansättning: E. Larsson, ordf,

Gunnar Wahlgren, sekr., Josef Hols-
ner, kassör med J. Rosell som
suppleant. Revisorer blevo: Hj.

Vesterlin och O. Svensson med
A. Magnusson som suppleant.

Att A. Forsberg icke nu kvarstår
i styrelsen beror på att han själv
avsade sig all styrelsebefattning i

sällskapet under året, av vad orsak
kanske han inte själv vet. Efter
att ha varit i sällskapets styrelse
alltsedan det bildades och nu efter
atta år draga sig tillbaka, förefaller
litet märkvärdigt. Det är i alla fall
att hoppas att han till kommande
år icke skall hålla sig borta.
Han kommer ju ändock att kvar-

stå i sällskapet och ställa sig till
disposition när hans hjälp behöves,
vilket troligen bliver så ofta att det
varit lika bra han kvarstått.

För Övrigt behandlades en del
frågor angående stadgeändringar

m. m. samt utlottades ett ständigt

ledamotskap, vilket vanns av Arthur
Johansson.

I sällskapet invaldes Yngve Lund-
gren, Harry Dahlgård samt Einar
Carlsson.

Våra löpare
böra nu i första hand bedriva sin

träning med tanke på

1. Torshaugs terränglöpning, där
det gäller för oss att för alltid eröv-
ra priset (eller låta det ännu ett år

gå till Stockholm ?).

-2. Göteborg runt, i vilken tävling

det också gäller den vackra poka
lens vara eller icke vara — vår

Den bliver i år ständig egendom,
frågan är blott: Kamraternas eller

Örgrytes. Där gäller det att ned-

lägga allt av kraft och energi, —

och pokalen är vår, ty utan tvivel

ha vi det bästa laget.

3. Svenska Dagbladets stora sta
fettlöpning i Stockholm, där ett
kombinerat lag från Göteborg förut

deltagit med god placering. I år
skall ett lag, bestående av endast
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Lag IV.

2/4 mot I. F. K. II 0—3
6/5 2 > Vv 1—3

13/, > Öis V Serien 1—0

185 or LF. KV 1—1

22/5 3 Sanna Il 0—1
5e oo» LDL F. Sifhälla, Seffle 4—3
"Ne > 2—1

1/7  Hisingstads I. S 2—0

275 LF. K. Jun. 4—1

108 Jonsered II Serien 4—1

15/5 Svithiod I > 5—0

"8 Majorna II > 5—0
20-14

Laget har bestätt av följande spelare fr.
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berg, David Bergström, Gunnar Kollberg,

John Jonasson, Hugo Olsson, Henry Erics-

son, Algot Karlsson, Bror Åppelgren, Arne

Hallin, G. Waller.

Bland spelarne, som under säsongen

spelat ett gott spel, vilket badar gott för

framtiden, bör nämnas: målvakten Jonsson,

centerhalven Kollberg, och bland forwards

Bror Appelgren, Algot Karlsson samt den

lovande junioren Arne Hallin.

Laget har erövrat 2:dra pris i Göte-

borgs-seriens C-klass.
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>» Majornas I. K. II 2—0

>» Sanna I. F. II 1—1
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» Jonsereds B. K. I 2—0
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»Kamrater» försöka att göra det

ännu bättre.

När nu hrr löpare läsa ovanstå-

ende, så reflektera över saken. Kom

ihåg att den som tränar han bliver
bra, och de som äro bra får natur-

ligtvis resa med till Stockholm. Till

Torshaugs terräng kommer ju en-

dast fem man med. Vilka äro bäst?

Därför skall det tränas så intensivt

att det bliver en benig fråga att få

ut de bästa. Alla skola ligga i för

att vara bäst. Glöm inte att »öv-

ning gör mästaren»!

Pecka.

Astams efterlämnade

manuskript.

Vi påbörja här publiceran-

det av en del manuskript, som

Erik Alstam skrivit för Med-

lemsbladet, menvars införande

av olika anledningar fördröjts.

Föreliggande artikel utgör

motivering till Alstams förslag

om de nya juniorbestämmel-

serna, som Fotbollsförbundet

antogo vid årsmötet 1918.

1918. Nya juniorbestämmelser
för fotbollsvärlden.

Det får väl anses vara ett faktum,

att vår fotbollsidrott under de se-
nare åren gått avsevärt framåt, så

mycket mera anmärkningsvärt, som

detta under en period, då tillgången
på överlägsna utländska motstån-

dare varit klen. Det enda man för
detta år haft att tillgå är ju dansk-

arna, ehuru jag för min del tror,
att åtminstone Skåne och Göteborg
äro ganska tillfreds med träningen
mot bröderna på andra sidan Sun-
det.

Jag tror nog, att manlite var och
så lyckligt som möjligt sörjt för

underhållet av de nuvarande »aktiv-

isterna» inom fotbollsklubbarna och
träningen av förstalagsspelarna. Men
—allting är ju underkastat föränder-
lighetens lag -— så ock stjärnspe-
larna. Och jag tycker ibland, att
det nästan ser lite mörkt ut för de
s. k. stora klubbarna beträffande

reserverna.
Vart jag nu närmast vill komma

är dit, att man får söka att taga alla
tillfällen i akt för att samla och leda
fotbollssmåttingarna in i de gamla
förstalagsspelarnas fotspår och av
dem dana dugliga ersättare. Jag
gör inte någon anmärkning mot de
sätt, varpå rekryterna nu utbildas,
men jag tror att det finnes oför-

sökta vägar.
Om jag nämner t. ex. »Bestäm-

melser om juniorspelare» tror jag
herrarne lätt upptäcka mina tankar.
Jag skulle nämligen vilja föreslå.

att årsmötet gåve styrelsen i upp-

drag att närmare utreda frågan, hu-
ruvida det ej voro lämpligt att skar-
pare än hittills skilja på juniorer
och seniorer och i detta hänseende
eventuellt besluta om anordnande,

själv eller genom distriktsstyrelserna,
av tävlingar eller matcher för junior-
lag. Saken voro juför distriktssty-
relserna synnerligen enkel att ordna,

och nog tror jag att i de större
samhällena, Sthlm, Gbg, Malmö m.
fl. sådana arrangemang med säkerhet
skulle göra mycket gott. (Inom paren-
tes kan jag nämna, att man vid serie-
tävlingar i Göteborg under detta år
haft en särskild klass för junior-

spelare.)

Det torde vara ganska tydligt att
det är olämpligt att såsom nu sker,
åtminstone i de lägre serieklasserna
släppa ihop spelare, som ha alla

möjliga åldrar, och särskilt för de
yngre tror jag att det skulle vara
dubbelt trevligt och dubbelt nyttigt
att få spela med och mot något så
när jämnåriga.

Beträffande de bestämmelser för-
bundets styrelse eventuellt komme
att upprätta, hade jag tänkt, att ju-

niorspelare skulle indelas i två kate-
gorier, den ena med spelare under
15 år och den andra med spelare
mellan 15 och 17 år. Spelare över
17 år skulle betraktas som seniorer.
Om åldern för tillträde till senor-

 
 

Muskelarbete
och träning.

Under den tid jag behandlat så-
väl sjukliga som friska personer
har jag fått den uppfattningen, att
flertalet sakna kännedom om krop-

Pens olika organ, dess sammansätt-
ning och funktioner och därför vill
Pg här lämna en kortfattad redo-
görelse för muskulaturen och dess
rörelseförmåga, som jag hoppas
skall intressera medlemmarna.

Musklernas uppgift är dels att
Sammanhålla de olika benbildningar

Som benämnes skelettet, dels att
utföra vissa rörelser antingen ge-

nom eller utan viljans inflytande.

Skelettmuskulaturen är uppbyggd

av tvärstrimmig muskelvävnad och

bindeväv. |

Muskeltrådarna vilka tillsammans

bilda muskelknippen äro av olika

former såsom, den spolformiga mus-

keln vilken: är tjockast på mitten

och avsmalnar mot ändarna (t. ex.

muskeln på överarmens insida), den

bandformiga, solfjädersformiga, plat-

ta etc.

Muskelns ursprung och fäste be-

står av kraftiga senband.

Muskelns egentliga egenskap är

elasticitet och kontraktilitet. Med

elasticitet menas muskelns förmåga

att förlängas vid tänjning, och att

återgå till det ursprungliga läget,
efter det att den tänjande kraften
upphört att verka. Med kontrakti-
litet menas, att den under inflytande
av vissa retmedel, av vilka särskilt

märkas nervretning, blir spänd och
hård. När muskeln således är i
rörelse får den helt olika konsistens
och form än när den är i vila.
Man kan iakttaga detta hos per-

soner som hava kraftig och tränad
muskulatur särskilt vid böjning och
sträckning av extremiteterna.
På grund av att olika muskelpar-

tier stå i motverkande rörelsertill

varandra (antagonister) äro de sällan

helt slappa utan äger alltid en viss
grad av spänning rum.
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att vara bäst. Glöm inte att »öv-

ning gör mästaren»!

Pecka.

Astams efterlämnade

manuskript.

Vi påbörja här publiceran-

det av en del manuskript, som

Erik Alstam skrivit för Med-

lemsbladet, menvars införande

av olika anledningar fördröjts.

Föreliggande artikel utgör

motivering till Alstams förslag

om de nya juniorbestämmel-

serna, som Fotbollsförbundet

antogo vid årsmötet 1918.

1918. Nya juniorbestämmelser
för fotbollsvärlden.

Det får väl anses vara ett faktum,

att vår fotbollsidrott under de se-
nare åren gått avsevärt framåt, så

mycket mera anmärkningsvärt, som

detta under en period, då tillgången
på överlägsna utländska motstån-

dare varit klen. Det enda man för
detta år haft att tillgå är ju dansk-

arna, ehuru jag för min del tror,
att åtminstone Skåne och Göteborg
äro ganska tillfreds med träningen
mot bröderna på andra sidan Sun-
det.

Jag tror nog, att manlite var och
så lyckligt som möjligt sörjt för

underhållet av de nuvarande »aktiv-

isterna» inom fotbollsklubbarna och
träningen av förstalagsspelarna. Men
—allting är ju underkastat föränder-
lighetens lag -— så ock stjärnspe-
larna. Och jag tycker ibland, att
det nästan ser lite mörkt ut för de
s. k. stora klubbarna beträffande

reserverna.
Vart jag nu närmast vill komma

är dit, att man får söka att taga alla
tillfällen i akt för att samla och leda
fotbollssmåttingarna in i de gamla
förstalagsspelarnas fotspår och av
dem dana dugliga ersättare. Jag
gör inte någon anmärkning mot de
sätt, varpå rekryterna nu utbildas,
men jag tror att det finnes oför-

sökta vägar.
Om jag nämner t. ex. »Bestäm-

melser om juniorspelare» tror jag
herrarne lätt upptäcka mina tankar.
Jag skulle nämligen vilja föreslå.

att årsmötet gåve styrelsen i upp-

drag att närmare utreda frågan, hu-
ruvida det ej voro lämpligt att skar-
pare än hittills skilja på juniorer
och seniorer och i detta hänseende
eventuellt besluta om anordnande,

själv eller genom distriktsstyrelserna,
av tävlingar eller matcher för junior-
lag. Saken voro juför distriktssty-
relserna synnerligen enkel att ordna,

och nog tror jag att i de större
samhällena, Sthlm, Gbg, Malmö m.
fl. sådana arrangemang med säkerhet
skulle göra mycket gott. (Inom paren-
tes kan jag nämna, att man vid serie-
tävlingar i Göteborg under detta år
haft en särskild klass för junior-

spelare.)

Det torde vara ganska tydligt att
det är olämpligt att såsom nu sker,
åtminstone i de lägre serieklasserna
släppa ihop spelare, som ha alla

möjliga åldrar, och särskilt för de
yngre tror jag att det skulle vara
dubbelt trevligt och dubbelt nyttigt
att få spela med och mot något så
när jämnåriga.

Beträffande de bestämmelser för-
bundets styrelse eventuellt komme
att upprätta, hade jag tänkt, att ju-

niorspelare skulle indelas i två kate-
gorier, den ena med spelare under
15 år och den andra med spelare
mellan 15 och 17 år. Spelare över
17 år skulle betraktas som seniorer.
Om åldern för tillträde till senor-

 
 

Muskelarbete
och träning.

Under den tid jag behandlat så-
väl sjukliga som friska personer
har jag fått den uppfattningen, att
flertalet sakna kännedom om krop-

Pens olika organ, dess sammansätt-
ning och funktioner och därför vill
Pg här lämna en kortfattad redo-
görelse för muskulaturen och dess
rörelseförmåga, som jag hoppas
skall intressera medlemmarna.

Musklernas uppgift är dels att
Sammanhålla de olika benbildningar

Som benämnes skelettet, dels att
utföra vissa rörelser antingen ge-

nom eller utan viljans inflytande.

Skelettmuskulaturen är uppbyggd

av tvärstrimmig muskelvävnad och

bindeväv. |

Muskeltrådarna vilka tillsammans

bilda muskelknippen äro av olika

former såsom, den spolformiga mus-

keln vilken: är tjockast på mitten

och avsmalnar mot ändarna (t. ex.

muskeln på överarmens insida), den

bandformiga, solfjädersformiga, plat-

ta etc.

Muskelns ursprung och fäste be-

står av kraftiga senband.

Muskelns egentliga egenskap är

elasticitet och kontraktilitet. Med

elasticitet menas muskelns förmåga

att förlängas vid tänjning, och att

återgå till det ursprungliga läget,
efter det att den tänjande kraften
upphört att verka. Med kontrakti-
litet menas, att den under inflytande
av vissa retmedel, av vilka särskilt

märkas nervretning, blir spänd och
hård. När muskeln således är i
rörelse får den helt olika konsistens
och form än när den är i vila.
Man kan iakttaga detta hos per-

soner som hava kraftig och tränad
muskulatur särskilt vid böjning och
sträckning av extremiteterna.
På grund av att olika muskelpar-

tier stå i motverkande rörelsertill

varandra (antagonister) äro de sällan

helt slappa utan äger alltid en viss
grad av spänning rum.
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»Kamrater» försöka att göra det

ännu bättre.

När nu hrr löpare läsa ovanstå-

ende, så reflektera över saken. Kom

ihåg att den som tränar han bliver
bra, och de som äro bra får natur-

ligtvis resa med till Stockholm. Till

Torshaugs terräng kommer ju en-

dast fem man med. Vilka äro bäst?

Därför skall det tränas så intensivt

att det bliver en benig fråga att få

ut de bästa. Alla skola ligga i för

att vara bäst. Glöm inte att »öv-

ning gör mästaren»!

Pecka.

Astams efterlämnade

manuskript.

Vi påbörja här publiceran-

det av en del manuskript, som

Erik Alstam skrivit för Med-

lemsbladet, menvars införande

av olika anledningar fördröjts.

Föreliggande artikel utgör

motivering till Alstams förslag

om de nya juniorbestämmel-

serna, som Fotbollsförbundet

antogo vid årsmötet 1918.

1918. Nya juniorbestämmelser
för fotbollsvärlden.

Det får väl anses vara ett faktum,

att vår fotbollsidrott under de se-
nare åren gått avsevärt framåt, så

mycket mera anmärkningsvärt, som

detta under en period, då tillgången
på överlägsna utländska motstån-

dare varit klen. Det enda man för
detta år haft att tillgå är ju dansk-

arna, ehuru jag för min del tror,
att åtminstone Skåne och Göteborg
äro ganska tillfreds med träningen
mot bröderna på andra sidan Sun-
det.

Jag tror nog, att manlite var och
så lyckligt som möjligt sörjt för

underhållet av de nuvarande »aktiv-

isterna» inom fotbollsklubbarna och
träningen av förstalagsspelarna. Men
—allting är ju underkastat föränder-
lighetens lag -— så ock stjärnspe-
larna. Och jag tycker ibland, att
det nästan ser lite mörkt ut för de
s. k. stora klubbarna beträffande

reserverna.
Vart jag nu närmast vill komma

är dit, att man får söka att taga alla
tillfällen i akt för att samla och leda
fotbollssmåttingarna in i de gamla
förstalagsspelarnas fotspår och av
dem dana dugliga ersättare. Jag
gör inte någon anmärkning mot de
sätt, varpå rekryterna nu utbildas,
men jag tror att det finnes oför-

sökta vägar.
Om jag nämner t. ex. »Bestäm-

melser om juniorspelare» tror jag
herrarne lätt upptäcka mina tankar.
Jag skulle nämligen vilja föreslå.

att årsmötet gåve styrelsen i upp-

drag att närmare utreda frågan, hu-
ruvida det ej voro lämpligt att skar-
pare än hittills skilja på juniorer
och seniorer och i detta hänseende
eventuellt besluta om anordnande,

själv eller genom distriktsstyrelserna,
av tävlingar eller matcher för junior-
lag. Saken voro juför distriktssty-
relserna synnerligen enkel att ordna,

och nog tror jag att i de större
samhällena, Sthlm, Gbg, Malmö m.
fl. sådana arrangemang med säkerhet
skulle göra mycket gott. (Inom paren-
tes kan jag nämna, att man vid serie-
tävlingar i Göteborg under detta år
haft en särskild klass för junior-

spelare.)

Det torde vara ganska tydligt att
det är olämpligt att såsom nu sker,
åtminstone i de lägre serieklasserna
släppa ihop spelare, som ha alla

möjliga åldrar, och särskilt för de
yngre tror jag att det skulle vara
dubbelt trevligt och dubbelt nyttigt
att få spela med och mot något så
när jämnåriga.

Beträffande de bestämmelser för-
bundets styrelse eventuellt komme
att upprätta, hade jag tänkt, att ju-

niorspelare skulle indelas i två kate-
gorier, den ena med spelare under
15 år och den andra med spelare
mellan 15 och 17 år. Spelare över
17 år skulle betraktas som seniorer.
Om åldern för tillträde till senor-

 
 

Muskelarbete
och träning.

Under den tid jag behandlat så-
väl sjukliga som friska personer
har jag fått den uppfattningen, att
flertalet sakna kännedom om krop-

Pens olika organ, dess sammansätt-
ning och funktioner och därför vill
Pg här lämna en kortfattad redo-
görelse för muskulaturen och dess
rörelseförmåga, som jag hoppas
skall intressera medlemmarna.

Musklernas uppgift är dels att
Sammanhålla de olika benbildningar

Som benämnes skelettet, dels att
utföra vissa rörelser antingen ge-

nom eller utan viljans inflytande.

Skelettmuskulaturen är uppbyggd

av tvärstrimmig muskelvävnad och
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bilda muskelknippen äro av olika

former såsom, den spolformiga mus-
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och avsmalnar mot ändarna (t. ex.

muskeln på överarmens insida), den

bandformiga, solfjädersformiga, plat-

ta etc.

Muskelns ursprung och fäste be-

står av kraftiga senband.

Muskelns egentliga egenskap är

elasticitet och kontraktilitet. Med

elasticitet menas muskelns förmåga

att förlängas vid tänjning, och att

återgå till det ursprungliga läget,
efter det att den tänjande kraften
upphört att verka. Med kontrakti-
litet menas, att den under inflytande
av vissa retmedel, av vilka särskilt
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former såsom, den spolformiga mus-

keln vilken: är tjockast på mitten

och avsmalnar mot ändarna (t. ex.

muskeln på överarmens insida), den

bandformiga, solfjädersformiga, plat-

ta etc.

Muskelns ursprung och fäste be-

står av kraftiga senband.

Muskelns egentliga egenskap är

elasticitet och kontraktilitet. Med

elasticitet menas muskelns förmåga

att förlängas vid tänjning, och att

återgå till det ursprungliga läget,
efter det att den tänjande kraften
upphört att verka. Med kontrakti-
litet menas, att den under inflytande
av vissa retmedel, av vilka särskilt

märkas nervretning, blir spänd och
hård. När muskeln således är i
rörelse får den helt olika konsistens
och form än när den är i vila.
Man kan iakttaga detta hos per-

soner som hava kraftig och tränad
muskulatur särskilt vid böjning och
sträckning av extremiteterna.
På grund av att olika muskelpar-

tier stå i motverkande rörelsertill

varandra (antagonister) äro de sällan

helt slappa utan äger alltid en viss
grad av spänning rum.
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»Kamrater» försöka att göra det

ännu bättre.

När nu hrr löpare läsa ovanstå-

ende, så reflektera över saken. Kom

ihåg att den som tränar han bliver
bra, och de som äro bra får natur-

ligtvis resa med till Stockholm. Till

Torshaugs terräng kommer ju en-

dast fem man med. Vilka äro bäst?

Därför skall det tränas så intensivt

att det bliver en benig fråga att få

ut de bästa. Alla skola ligga i för

att vara bäst. Glöm inte att »öv-

ning gör mästaren»!

Pecka.

Astams efterlämnade

manuskript.

Vi påbörja här publiceran-

det av en del manuskript, som

Erik Alstam skrivit för Med-

lemsbladet, menvars införande

av olika anledningar fördröjts.

Föreliggande artikel utgör

motivering till Alstams förslag

om de nya juniorbestämmel-

serna, som Fotbollsförbundet

antogo vid årsmötet 1918.

1918. Nya juniorbestämmelser
för fotbollsvärlden.

Det får väl anses vara ett faktum,

att vår fotbollsidrott under de se-
nare åren gått avsevärt framåt, så

mycket mera anmärkningsvärt, som

detta under en period, då tillgången
på överlägsna utländska motstån-

dare varit klen. Det enda man för
detta år haft att tillgå är ju dansk-

arna, ehuru jag för min del tror,
att åtminstone Skåne och Göteborg
äro ganska tillfreds med träningen
mot bröderna på andra sidan Sun-
det.

Jag tror nog, att manlite var och
så lyckligt som möjligt sörjt för

underhållet av de nuvarande »aktiv-

isterna» inom fotbollsklubbarna och
träningen av förstalagsspelarna. Men
—allting är ju underkastat föränder-
lighetens lag -— så ock stjärnspe-
larna. Och jag tycker ibland, att
det nästan ser lite mörkt ut för de
s. k. stora klubbarna beträffande

reserverna.
Vart jag nu närmast vill komma

är dit, att man får söka att taga alla
tillfällen i akt för att samla och leda
fotbollssmåttingarna in i de gamla
förstalagsspelarnas fotspår och av
dem dana dugliga ersättare. Jag
gör inte någon anmärkning mot de
sätt, varpå rekryterna nu utbildas,
men jag tror att det finnes oför-

sökta vägar.
Om jag nämner t. ex. »Bestäm-

melser om juniorspelare» tror jag
herrarne lätt upptäcka mina tankar.
Jag skulle nämligen vilja föreslå.

att årsmötet gåve styrelsen i upp-

drag att närmare utreda frågan, hu-
ruvida det ej voro lämpligt att skar-
pare än hittills skilja på juniorer
och seniorer och i detta hänseende
eventuellt besluta om anordnande,

själv eller genom distriktsstyrelserna,
av tävlingar eller matcher för junior-
lag. Saken voro juför distriktssty-
relserna synnerligen enkel att ordna,

och nog tror jag att i de större
samhällena, Sthlm, Gbg, Malmö m.
fl. sådana arrangemang med säkerhet
skulle göra mycket gott. (Inom paren-
tes kan jag nämna, att man vid serie-
tävlingar i Göteborg under detta år
haft en särskild klass för junior-

spelare.)

Det torde vara ganska tydligt att
det är olämpligt att såsom nu sker,
åtminstone i de lägre serieklasserna
släppa ihop spelare, som ha alla

möjliga åldrar, och särskilt för de
yngre tror jag att det skulle vara
dubbelt trevligt och dubbelt nyttigt
att få spela med och mot något så
när jämnåriga.

Beträffande de bestämmelser för-
bundets styrelse eventuellt komme
att upprätta, hade jag tänkt, att ju-

niorspelare skulle indelas i två kate-
gorier, den ena med spelare under
15 år och den andra med spelare
mellan 15 och 17 år. Spelare över
17 år skulle betraktas som seniorer.
Om åldern för tillträde till senor-
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ännu bättre.
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ende, så reflektera över saken. Kom

ihåg att den som tränar han bliver
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Torshaugs terräng kommer ju en-

dast fem man med. Vilka äro bäst?

Därför skall det tränas så intensivt

att det bliver en benig fråga att få

ut de bästa. Alla skola ligga i för

att vara bäst. Glöm inte att »öv-

ning gör mästaren»!

Pecka.

Astams efterlämnade

manuskript.

Vi påbörja här publiceran-

det av en del manuskript, som

Erik Alstam skrivit för Med-

lemsbladet, menvars införande

av olika anledningar fördröjts.
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att vår fotbollsidrott under de se-
nare åren gått avsevärt framåt, så

mycket mera anmärkningsvärt, som

detta under en period, då tillgången
på överlägsna utländska motstån-

dare varit klen. Det enda man för
detta år haft att tillgå är ju dansk-

arna, ehuru jag för min del tror,
att åtminstone Skåne och Göteborg
äro ganska tillfreds med träningen
mot bröderna på andra sidan Sun-
det.

Jag tror nog, att manlite var och
så lyckligt som möjligt sörjt för

underhållet av de nuvarande »aktiv-

isterna» inom fotbollsklubbarna och
träningen av förstalagsspelarna. Men
—allting är ju underkastat föränder-
lighetens lag -— så ock stjärnspe-
larna. Och jag tycker ibland, att
det nästan ser lite mörkt ut för de
s. k. stora klubbarna beträffande

reserverna.
Vart jag nu närmast vill komma
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förstalagsspelarnas fotspår och av
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men jag tror att det finnes oför-
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Om jag nämner t. ex. »Bestäm-
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relserna synnerligen enkel att ordna,
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fl. sådana arrangemang med säkerhet
skulle göra mycket gott. (Inom paren-
tes kan jag nämna, att man vid serie-
tävlingar i Göteborg under detta år
haft en särskild klass för junior-

spelare.)

Det torde vara ganska tydligt att
det är olämpligt att såsom nu sker,
åtminstone i de lägre serieklasserna
släppa ihop spelare, som ha alla
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yngre tror jag att det skulle vara
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att få spela med och mot något så
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klassen sänktes till 17 år (i stället
för den i allmänhet här brukliga
åldern 18 år) tror jag ej detta skulle
innebära någon som hälst olägenhet.

För att emellertid ge tillbörlig
stadga åt systemet hade jag näm-
ligen vidare tänkt, att för att be-
greppet >»juniorspelare» skulle or-
dentligt inpräntas i det allmänna
medvetandet och att juniorspelare
verkligen komma att spela i junior-

lag och seniorer i seniorlag, det
skulle bestämmas, att spelare, tillhö-

rande en viss kategori icke skulle
äga rätt att tillhöra lag inom annan
kategori, dock skulle distriktssty-
relse, när det gällde övergång från

den ena juniorklassen till den andra
samt fotbollsförbundet när det vore
fråga om övergång till seniorklass,

äga rätt att någon gång, men blott
i undantagsfall, meddela dispens.
Härigenom finge saken verkligen
den stora betydelse som man vid
närmare eftertanke finner att den
innebär.

Och när som sagt åldersgränsen
mellan juniorer och seniorer satts
till 17 år tror jag inte det finns nå-
gon, som skäligen kan klaga. Ty
en pojke under 17 år har väl sällan
hunnit nå sådan färdighet, att han
kan sägas vara meriterad i ett av
äldre spelare sammansatt första-
klasslag.

Och det är ju onödigt erinra, att
det varken med hänsyn till föräld-

rar, skolor, vederbörandes ålder etc.
är lämpligt att han så där i sin
gröna ungdom släppes ut i det
stora fotbollslivet med alla dess

strapatser, med alla dess nöjen men

också — farligheter.

Fotbollsspelaren och
reglerna.

Allt eftersom fotbollspelaren ut-
vecklar sig i skicklighet och intelli-
gens, allt eftersom han träder allt
högre och högre upp på fotbollens

rangskala, blir han allt mer och mer
okunnig om fotbollsreglerna, tycks

det.
Man skulle kunna tro, att intet

som har med fotbollspelet att skaffa,

skulle vara fördolt för våra spelare.
Så är det emellertid. Även federa-
tionsspelare röja en beklaglig okun-
nighet om de enklaste och klaraste
bestämmelserna i reglerna, så att
man förvånar sig över, hur de över
huvud kunna göra nytta för ett lag.

Särskilt har man då otaliga gånger
förargat sig över, att våra spelare
(detta gäller närmast göteborgarna)
icke ha en aning om, hur ett in-
kast skall göras. (Man vet för öv-

—

rigt inte att det heter »inkast» utan
resonnerar i stället i all oskuld om
»utkast».) Och ändå äro bestäm.

melserna härom solklara, lättfattliga,
så att inte minsta tvivel bör råda

om hur ett inkast skall ske. Spel

aren skall stå vänd utåt plan, med

båda fötterna ungefär vinkelrätt mot
linien, kastet skall ske över huvudet
ut på plan. Spelaren får ej placera
fötterna i linjens riktning ty då kan
han ej ha båda fötterna på den
samma, men han får naturligtvis
vrida på kroppen så längt möjligt

är. Vidare får ej någondera foten
lämna linien förrän kastet skett
Främre delen av fötterna placeras
lämpligen på själva linien. Spelaren
bör tillika stå med fötterna högst
en och en halv fotlängd från var
andra, ty härigenom hålles ballansen

lättare och risken att ena foten
lämnar marken blir betydligt red

cerad.

Vidare skall spelaren kasta bollen
rakt över huvudet, ej över ena ax-
eln eller dylikt. Bollen skall ges
lika fart med båda händerna; att
ge bollen viss riktning med em
handen är förbjudet. Den får ej
slås i marken omedelbart framför
kastaren, ej heller får den sakteliga
släppas ned till en bredvid stående

spelare. Bollen skall lämna här

derna så snart zenith passerats.

  
 

Vid muskelrörelser sammanpressas
blod- och lymfkärl, varigenom för-
bränning inställer sig i vävnaderna.
Ämnesomsättningen ökas allt efter
som ansträngningen tilltager. Gen-
om denna retning inställer det sig
trötthet, förnämligast i de partier,

som närmast beröres. Blir rörel-
serna intensivare händer även att
kramp uppstår. När rörelserna ut-
föras vid gång, simning o. s. v.
benämnes dessa aktiva, om däre-

mot någon annan person utför
rörelserna såsom vid sjukgymnastik
(när gymnasten enbart utför dem)
och massage benämnas dessa
passiva.

Vid aktiva rörelser utöver vad

man är vanböra vissa försiktighets--
mått iakttagas till en början, så att

man undslipper den av idrottsmän
benämnda träningsömheten som är
nog så besvärlig.

För den allmänna träningen fin-
nes ju vanligen särskilt upprättade
schema för de olika idrottsgrenarna.
Här vill jag dock tillägga att den
för kroppen nyttigaste träningen för
all idrott är friluftspromenaden, vilken
helst bör förläggas utom staden och
så vitt möjligt i kuperad terräng.

Muskulaturen får därvid en allsi-
dig utveckling, samtidigt som, vil-

ket kanske är viktigast, inandning-
en får tillgodogöra sig det syre den
behöver för lungornas arbete. Helst

bör tiden förläggas till morgnarné

då kroppen är utvilad efter sömnen

Klädseln skall vara lätt och ledig
utan åtsittande plagg. Kroppens

rörelser böra vara lediga, armarm

böra fritt få rå sig själva, axlarm

skola vara dragna lätt nedåt-bakil
benen och fötterna böra inte sti

sättas. .
Efter —träningspromenaden bör

gärna en kraftig frukost intagas
och likaså middag men deremol
skall  kvällsmåltiden vara ytterst

knapp. Därjämte vill jag tillägga:

»Försök att kommatidigttill sängs. |

Nyttan därav är odisputabel. Und!
vik istället middagssovning. |

Någon diet vill jag inte rekom
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klassen sänktes till 17 år (i stället
för den i allmänhet här brukliga
åldern 18 år) tror jag ej detta skulle
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greppet >»juniorspelare» skulle or-
dentligt inpräntas i det allmänna
medvetandet och att juniorspelare
verkligen komma att spela i junior-

lag och seniorer i seniorlag, det
skulle bestämmas, att spelare, tillhö-

rande en viss kategori icke skulle
äga rätt att tillhöra lag inom annan
kategori, dock skulle distriktssty-
relse, när det gällde övergång från

den ena juniorklassen till den andra
samt fotbollsförbundet när det vore
fråga om övergång till seniorklass,

äga rätt att någon gång, men blott
i undantagsfall, meddela dispens.
Härigenom finge saken verkligen
den stora betydelse som man vid
närmare eftertanke finner att den
innebär.

Och när som sagt åldersgränsen
mellan juniorer och seniorer satts
till 17 år tror jag inte det finns nå-
gon, som skäligen kan klaga. Ty
en pojke under 17 år har väl sällan
hunnit nå sådan färdighet, att han
kan sägas vara meriterad i ett av
äldre spelare sammansatt första-
klasslag.

Och det är ju onödigt erinra, att
det varken med hänsyn till föräld-

rar, skolor, vederbörandes ålder etc.
är lämpligt att han så där i sin
gröna ungdom släppes ut i det
stora fotbollslivet med alla dess

strapatser, med alla dess nöjen men

också — farligheter.

Fotbollsspelaren och
reglerna.

Allt eftersom fotbollspelaren ut-
vecklar sig i skicklighet och intelli-
gens, allt eftersom han träder allt
högre och högre upp på fotbollens

rangskala, blir han allt mer och mer
okunnig om fotbollsreglerna, tycks

det.
Man skulle kunna tro, att intet

som har med fotbollspelet att skaffa,

skulle vara fördolt för våra spelare.
Så är det emellertid. Även federa-
tionsspelare röja en beklaglig okun-
nighet om de enklaste och klaraste
bestämmelserna i reglerna, så att
man förvånar sig över, hur de över
huvud kunna göra nytta för ett lag.

Särskilt har man då otaliga gånger
förargat sig över, att våra spelare
(detta gäller närmast göteborgarna)
icke ha en aning om, hur ett in-
kast skall göras. (Man vet för öv-

—

rigt inte att det heter »inkast» utan
resonnerar i stället i all oskuld om
»utkast».) Och ändå äro bestäm.
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rar, skolor, vederbörandes ålder etc.
är lämpligt att han så där i sin
gröna ungdom släppes ut i det
stora fotbollslivet med alla dess

strapatser, med alla dess nöjen men

också — farligheter.

Fotbollsspelaren och
reglerna.

Allt eftersom fotbollspelaren ut-
vecklar sig i skicklighet och intelli-
gens, allt eftersom han träder allt
högre och högre upp på fotbollens

rangskala, blir han allt mer och mer
okunnig om fotbollsreglerna, tycks

det.
Man skulle kunna tro, att intet

som har med fotbollspelet att skaffa,

skulle vara fördolt för våra spelare.
Så är det emellertid. Även federa-
tionsspelare röja en beklaglig okun-
nighet om de enklaste och klaraste
bestämmelserna i reglerna, så att
man förvånar sig över, hur de över
huvud kunna göra nytta för ett lag.

Särskilt har man då otaliga gånger
förargat sig över, att våra spelare
(detta gäller närmast göteborgarna)
icke ha en aning om, hur ett in-
kast skall göras. (Man vet för öv-

—

rigt inte att det heter »inkast» utan
resonnerar i stället i all oskuld om
»utkast».) Och ändå äro bestäm.

melserna härom solklara, lättfattliga,
så att inte minsta tvivel bör råda

om hur ett inkast skall ske. Spel

aren skall stå vänd utåt plan, med

båda fötterna ungefär vinkelrätt mot
linien, kastet skall ske över huvudet
ut på plan. Spelaren får ej placera
fötterna i linjens riktning ty då kan
han ej ha båda fötterna på den
samma, men han får naturligtvis
vrida på kroppen så längt möjligt

är. Vidare får ej någondera foten
lämna linien förrän kastet skett
Främre delen av fötterna placeras
lämpligen på själva linien. Spelaren
bör tillika stå med fötterna högst
en och en halv fotlängd från var
andra, ty härigenom hålles ballansen

lättare och risken att ena foten
lämnar marken blir betydligt red

cerad.

Vidare skall spelaren kasta bollen
rakt över huvudet, ej över ena ax-
eln eller dylikt. Bollen skall ges
lika fart med båda händerna; att
ge bollen viss riktning med em
handen är förbjudet. Den får ej
slås i marken omedelbart framför
kastaren, ej heller får den sakteliga
släppas ned till en bredvid stående

spelare. Bollen skall lämna här

derna så snart zenith passerats.

  
 

Vid muskelrörelser sammanpressas
blod- och lymfkärl, varigenom för-
bränning inställer sig i vävnaderna.
Ämnesomsättningen ökas allt efter
som ansträngningen tilltager. Gen-
om denna retning inställer det sig
trötthet, förnämligast i de partier,

som närmast beröres. Blir rörel-
serna intensivare händer även att
kramp uppstår. När rörelserna ut-
föras vid gång, simning o. s. v.
benämnes dessa aktiva, om däre-

mot någon annan person utför
rörelserna såsom vid sjukgymnastik
(när gymnasten enbart utför dem)
och massage benämnas dessa
passiva.

Vid aktiva rörelser utöver vad

man är vanböra vissa försiktighets--
mått iakttagas till en början, så att

man undslipper den av idrottsmän
benämnda träningsömheten som är
nog så besvärlig.

För den allmänna träningen fin-
nes ju vanligen särskilt upprättade
schema för de olika idrottsgrenarna.
Här vill jag dock tillägga att den
för kroppen nyttigaste träningen för
all idrott är friluftspromenaden, vilken
helst bör förläggas utom staden och
så vitt möjligt i kuperad terräng.

Muskulaturen får därvid en allsi-
dig utveckling, samtidigt som, vil-

ket kanske är viktigast, inandning-
en får tillgodogöra sig det syre den
behöver för lungornas arbete. Helst

bör tiden förläggas till morgnarné

då kroppen är utvilad efter sömnen

Klädseln skall vara lätt och ledig
utan åtsittande plagg. Kroppens

rörelser böra vara lediga, armarm

böra fritt få rå sig själva, axlarm

skola vara dragna lätt nedåt-bakil
benen och fötterna böra inte sti

sättas. .
Efter —träningspromenaden bör

gärna en kraftig frukost intagas
och likaså middag men deremol
skall  kvällsmåltiden vara ytterst

knapp. Därjämte vill jag tillägga:

»Försök att kommatidigttill sängs. |

Nyttan därav är odisputabel. Und!
vik istället middagssovning. |

Någon diet vill jag inte rekom
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vik istället middagssovning. |
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klassen sänktes till 17 år (i stället
för den i allmänhet här brukliga
åldern 18 år) tror jag ej detta skulle
innebära någon som hälst olägenhet.

För att emellertid ge tillbörlig
stadga åt systemet hade jag näm-
ligen vidare tänkt, att för att be-
greppet >»juniorspelare» skulle or-
dentligt inpräntas i det allmänna
medvetandet och att juniorspelare
verkligen komma att spela i junior-

lag och seniorer i seniorlag, det
skulle bestämmas, att spelare, tillhö-

rande en viss kategori icke skulle
äga rätt att tillhöra lag inom annan
kategori, dock skulle distriktssty-
relse, när det gällde övergång från

den ena juniorklassen till den andra
samt fotbollsförbundet när det vore
fråga om övergång till seniorklass,

äga rätt att någon gång, men blott
i undantagsfall, meddela dispens.
Härigenom finge saken verkligen
den stora betydelse som man vid
närmare eftertanke finner att den
innebär.

Och när som sagt åldersgränsen
mellan juniorer och seniorer satts
till 17 år tror jag inte det finns nå-
gon, som skäligen kan klaga. Ty
en pojke under 17 år har väl sällan
hunnit nå sådan färdighet, att han
kan sägas vara meriterad i ett av
äldre spelare sammansatt första-
klasslag.

Och det är ju onödigt erinra, att
det varken med hänsyn till föräld-

rar, skolor, vederbörandes ålder etc.
är lämpligt att han så där i sin
gröna ungdom släppes ut i det
stora fotbollslivet med alla dess

strapatser, med alla dess nöjen men

också — farligheter.

Fotbollsspelaren och
reglerna.

Allt eftersom fotbollspelaren ut-
vecklar sig i skicklighet och intelli-
gens, allt eftersom han träder allt
högre och högre upp på fotbollens

rangskala, blir han allt mer och mer
okunnig om fotbollsreglerna, tycks

det.
Man skulle kunna tro, att intet

som har med fotbollspelet att skaffa,

skulle vara fördolt för våra spelare.
Så är det emellertid. Även federa-
tionsspelare röja en beklaglig okun-
nighet om de enklaste och klaraste
bestämmelserna i reglerna, så att
man förvånar sig över, hur de över
huvud kunna göra nytta för ett lag.

Särskilt har man då otaliga gånger
förargat sig över, att våra spelare
(detta gäller närmast göteborgarna)
icke ha en aning om, hur ett in-
kast skall göras. (Man vet för öv-

—

rigt inte att det heter »inkast» utan
resonnerar i stället i all oskuld om
»utkast».) Och ändå äro bestäm.

melserna härom solklara, lättfattliga,
så att inte minsta tvivel bör råda

om hur ett inkast skall ske. Spel

aren skall stå vänd utåt plan, med

båda fötterna ungefär vinkelrätt mot
linien, kastet skall ske över huvudet
ut på plan. Spelaren får ej placera
fötterna i linjens riktning ty då kan
han ej ha båda fötterna på den
samma, men han får naturligtvis
vrida på kroppen så längt möjligt

är. Vidare får ej någondera foten
lämna linien förrän kastet skett
Främre delen av fötterna placeras
lämpligen på själva linien. Spelaren
bör tillika stå med fötterna högst
en och en halv fotlängd från var
andra, ty härigenom hålles ballansen

lättare och risken att ena foten
lämnar marken blir betydligt red

cerad.

Vidare skall spelaren kasta bollen
rakt över huvudet, ej över ena ax-
eln eller dylikt. Bollen skall ges
lika fart med båda händerna; att
ge bollen viss riktning med em
handen är förbjudet. Den får ej
slås i marken omedelbart framför
kastaren, ej heller får den sakteliga
släppas ned till en bredvid stående

spelare. Bollen skall lämna här

derna så snart zenith passerats.

  
 

Vid muskelrörelser sammanpressas
blod- och lymfkärl, varigenom för-
bränning inställer sig i vävnaderna.
Ämnesomsättningen ökas allt efter
som ansträngningen tilltager. Gen-
om denna retning inställer det sig
trötthet, förnämligast i de partier,

som närmast beröres. Blir rörel-
serna intensivare händer även att
kramp uppstår. När rörelserna ut-
föras vid gång, simning o. s. v.
benämnes dessa aktiva, om däre-

mot någon annan person utför
rörelserna såsom vid sjukgymnastik
(när gymnasten enbart utför dem)
och massage benämnas dessa
passiva.

Vid aktiva rörelser utöver vad

man är vanböra vissa försiktighets--
mått iakttagas till en början, så att

man undslipper den av idrottsmän
benämnda träningsömheten som är
nog så besvärlig.

För den allmänna träningen fin-
nes ju vanligen särskilt upprättade
schema för de olika idrottsgrenarna.
Här vill jag dock tillägga att den
för kroppen nyttigaste träningen för
all idrott är friluftspromenaden, vilken
helst bör förläggas utom staden och
så vitt möjligt i kuperad terräng.

Muskulaturen får därvid en allsi-
dig utveckling, samtidigt som, vil-

ket kanske är viktigast, inandning-
en får tillgodogöra sig det syre den
behöver för lungornas arbete. Helst

bör tiden förläggas till morgnarné

då kroppen är utvilad efter sömnen

Klädseln skall vara lätt och ledig
utan åtsittande plagg. Kroppens

rörelser böra vara lediga, armarm

böra fritt få rå sig själva, axlarm

skola vara dragna lätt nedåt-bakil
benen och fötterna böra inte sti

sättas. .
Efter —träningspromenaden bör

gärna en kraftig frukost intagas
och likaså middag men deremol
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mot någon annan person utför
rörelserna såsom vid sjukgymnastik
(när gymnasten enbart utför dem)
och massage benämnas dessa
passiva.

Vid aktiva rörelser utöver vad

man är vanböra vissa försiktighets--
mått iakttagas till en början, så att

man undslipper den av idrottsmän
benämnda träningsömheten som är
nog så besvärlig.

För den allmänna träningen fin-
nes ju vanligen särskilt upprättade
schema för de olika idrottsgrenarna.
Här vill jag dock tillägga att den
för kroppen nyttigaste träningen för
all idrott är friluftspromenaden, vilken
helst bör förläggas utom staden och
så vitt möjligt i kuperad terräng.

Muskulaturen får därvid en allsi-
dig utveckling, samtidigt som, vil-

ket kanske är viktigast, inandning-
en får tillgodogöra sig det syre den
behöver för lungornas arbete. Helst

bör tiden förläggas till morgnarné

då kroppen är utvilad efter sömnen

Klädseln skall vara lätt och ledig
utan åtsittande plagg. Kroppens

rörelser böra vara lediga, armarm

böra fritt få rå sig själva, axlarm

skola vara dragna lätt nedåt-bakil
benen och fötterna böra inte sti

sättas. .
Efter —träningspromenaden bör

gärna en kraftig frukost intagas
och likaså middag men deremol
skall  kvällsmåltiden vara ytterst

knapp. Därjämte vill jag tillägga:

»Försök att kommatidigttill sängs. |

Nyttan därav är odisputabel. Und!
vik istället middagssovning. |

Någon diet vill jag inte rekom
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klassen sänktes till 17 år (i stället
för den i allmänhet här brukliga
åldern 18 år) tror jag ej detta skulle
innebära någon som hälst olägenhet.

För att emellertid ge tillbörlig
stadga åt systemet hade jag näm-
ligen vidare tänkt, att för att be-
greppet >»juniorspelare» skulle or-
dentligt inpräntas i det allmänna
medvetandet och att juniorspelare
verkligen komma att spela i junior-

lag och seniorer i seniorlag, det
skulle bestämmas, att spelare, tillhö-

rande en viss kategori icke skulle
äga rätt att tillhöra lag inom annan
kategori, dock skulle distriktssty-
relse, när det gällde övergång från

den ena juniorklassen till den andra
samt fotbollsförbundet när det vore
fråga om övergång till seniorklass,

äga rätt att någon gång, men blott
i undantagsfall, meddela dispens.
Härigenom finge saken verkligen
den stora betydelse som man vid
närmare eftertanke finner att den
innebär.

Och när som sagt åldersgränsen
mellan juniorer och seniorer satts
till 17 år tror jag inte det finns nå-
gon, som skäligen kan klaga. Ty
en pojke under 17 år har väl sällan
hunnit nå sådan färdighet, att han
kan sägas vara meriterad i ett av
äldre spelare sammansatt första-
klasslag.

Och det är ju onödigt erinra, att
det varken med hänsyn till föräld-

rar, skolor, vederbörandes ålder etc.
är lämpligt att han så där i sin
gröna ungdom släppes ut i det
stora fotbollslivet med alla dess

strapatser, med alla dess nöjen men

också — farligheter.

Fotbollsspelaren och
reglerna.

Allt eftersom fotbollspelaren ut-
vecklar sig i skicklighet och intelli-
gens, allt eftersom han träder allt
högre och högre upp på fotbollens

rangskala, blir han allt mer och mer
okunnig om fotbollsreglerna, tycks

det.
Man skulle kunna tro, att intet

som har med fotbollspelet att skaffa,

skulle vara fördolt för våra spelare.
Så är det emellertid. Även federa-
tionsspelare röja en beklaglig okun-
nighet om de enklaste och klaraste
bestämmelserna i reglerna, så att
man förvånar sig över, hur de över
huvud kunna göra nytta för ett lag.

Särskilt har man då otaliga gånger
förargat sig över, att våra spelare
(detta gäller närmast göteborgarna)
icke ha en aning om, hur ett in-
kast skall göras. (Man vet för öv-

—

rigt inte att det heter »inkast» utan
resonnerar i stället i all oskuld om
»utkast».) Och ändå äro bestäm.

melserna härom solklara, lättfattliga,
så att inte minsta tvivel bör råda

om hur ett inkast skall ske. Spel

aren skall stå vänd utåt plan, med

båda fötterna ungefär vinkelrätt mot
linien, kastet skall ske över huvudet
ut på plan. Spelaren får ej placera
fötterna i linjens riktning ty då kan
han ej ha båda fötterna på den
samma, men han får naturligtvis
vrida på kroppen så längt möjligt

är. Vidare får ej någondera foten
lämna linien förrän kastet skett
Främre delen av fötterna placeras
lämpligen på själva linien. Spelaren
bör tillika stå med fötterna högst
en och en halv fotlängd från var
andra, ty härigenom hålles ballansen

lättare och risken att ena foten
lämnar marken blir betydligt red

cerad.

Vidare skall spelaren kasta bollen
rakt över huvudet, ej över ena ax-
eln eller dylikt. Bollen skall ges
lika fart med båda händerna; att
ge bollen viss riktning med em
handen är förbjudet. Den får ej
slås i marken omedelbart framför
kastaren, ej heller får den sakteliga
släppas ned till en bredvid stående

spelare. Bollen skall lämna här

derna så snart zenith passerats.
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Våra halvbackar borde gå upp på
morgnarna och öva sig i denna
enkla konst, som heter inkast. Då

sluppe domaren det obehagliga gö-
rat att gång på gång dömafrispark
för det begångna felet, i och för
sig kanske oskyldigt och oväsentligt
men enligt reglerna absolut straff-
bart. Resultaten i många matcher

ha rönt inverkan av sådana frispar-
kar; det kan vara nog att erinra,

att vid matchen A. I. K.—Göteborgs-
Kamraterna de förras ena mål följde
efter frispark för felaktigt inkast.

Lika många gånger som frispark
dömes för fel i närheten av straff-
området, lika många gånger tillfrå-
gas domaren om, som det heter,
frisparken får gå direkt i mål. Att
skingra spelarnas okunnighet här-
utinnan skulle taga för mycken tid
och utrymme i anspråk, men det
kan erinras, att alla frisparkar för
uppsåtliga fel, hands, krokben, »knuff
i rygg», hopp mot motspelare och

dylika i reglerna specificerade oegent-
ligheter få gå direkt i mål. Frispark
inom straffområdet, som utom i ett
par alldeles sällsynta fall, blott dö-
mes då målvakten hållit bollen för

linge, får däremot icke gå direkt i

mål,

Våra målvakter synda i regeln så
gott som alltid mot bestämmelsen
att de blott få gå med bollen två

steg. I brådskan och under försö-

ken att slingra sig förbi några an-
stormande motståndare kan målvak-
ten kanske inte alltid räkna varje
steg, men han bör arbeta in i med-
vetandet, att -han inte skall hålla
bollen alls utan ge den ifrån sig
ögonblickligen. Då behöver han

aldrig vara rädd för att frispark med
ett så gott som oundvikligt, — när
det gäller danskar, absolut, — mål
som följd skall dömas.

Till sist ännu en erinran: Om

bollen från hörnspark går direkt i
mål, godkännes inte detta. Mån-
gen målvakt har i onödan ansträngt
sig att hindra bollen att direkt pas- .

sera mållinjen. Farhågorna härvid-
lag äro mycket överdrivna även om
det gäller att se upp, så att icke
någon, med- eller motspelare, rör

bollen dessförinnan.

Fotbollsdomaren.
Den svenske och den

holländske.

Begreppet »den holländske fot-
bollsdomaren» har här i Sverige och
väl även annorstädes ansetts vara,
om icke piedelstalplacerad avguda-
bild, så dock något lovprisbart hög-
re och överlägsnare än vad de yngre
fotbollsnationerna kunnat inrymma.

Att en jämförelse mellan den hol-
ländske och den svenske genom-

 

mendera utan var och en bör an-
Passa sig efter vad man är van, i

speciella fall bör läkare rådfrågas.
Nu vill jag övergå från den all-

männa träningentill fotbollspelarens.
Alla fotbollsspelare känna med

säkerhet vilka muskler, som i syn-
nerhet efter den första träningsmat-
chen fått det kraftigaste arbetet att
utföra.

Största  ansträngningen blir på
lårets muskulatur varvid knästräck-
aren (muskeln på lårets fram- och
utsida) gör huvudarbetet, därefter
komma vadmusklerna.
Arbeta då inte de övriga muskel-

Stupperna vid fotbollspel?
» och mer än vi i allmänhet tro

och för att ta några exempel: vid
löpning göra armarna rörelser, vid
nickning har huvudet och följakt-
ligen halsens muskler rörelser. Vi
få inte glömma att rygg- och buk-:
muskler näst benen ha det mest

ansträngande arbetet.
För att bäst hålla kroppen i form

fordras därför träning med fotbollen,
men dessemellan böra samma rör-
elser utföras utan boll för att

träningen ej skall fresta för myc-

ket på muskelkraften och därmed

förhindra att benen och övriga

kroppens muskler bli hårda och

stela.

De rörelser som då böra utföras

bliva böjningar, vridningar och rull-

snittsdomaren fortfarande skall ut-
falla till fördel för den förre må inte
bestridas. Vår svenske domare har
hittills endast haft att tillämpa reg-
lerna vid de relativt små och ur
domaresynpunkt enkla fotbollsmat-
cher, som spelats här hemma, och
han har därför tvingats att allt mera
se en match ur kråkvinkelsynpunkt.
Sverige har legat för långt från fot-
bollsvärldens centrum för att dess
domare kunnat få insupa impulser
från de stora händelse- och lärorika
sammandrabbningarna på Kontinen-
tens och Englands fotbollsbanor och
få den vidsyntare, fördomsfriare syn
på tingen, som där erhålles.

Vid en del matcher har det emel-
lertid visat sig, att de svenska, eller
låt oss säga nordiska fotbollsdo-
marna ej behöva känna sig stå så
synnerligen långt bakom dem, som
anses vara »världens» fotbollsdom-
are. -Holändaren Tromp (enligt
obestyrkt uppgift bosatt i Köpen-
hamn), är en av de främsta repre-
sentanterna för Hollands domarekår.
Han äger alla en god domares för-
tjänster, men han är dock behäftad
med dennes fel.
Mr Tromps djupa vetande om

spelets teori och reglernas rätta tolk-
ning blottades ofta vid kinkiga si-
tuationer, där en svensk domare
kanske skulle stått rådlös och som
enklaste utväg valt den, att förbise
vad som passerat. Med den mog-
nade mannens pondus dirigerade
han spelet på ett lungt och värdigt
sätt, och han följde de hastigt väx-
lande situationerna med oavlåten
uppmärksamhet. Många av våra

ningar av huvudet, bålen och benen.

Ryggliggande ställning med upp-
lyftning av benen, stående utgångs-
ställning med växelvis knäuppåt-
föring mot bröstet samt löpning,
dels distans (med mjuk hållning)
och dels hastig.
Är ni särskilt intresserade att nå

uthållighet så glöm inte (även om
Ni är i god form) att utnyttja den
allmänna träningen som jag förut
beskrivit.

Oscar W. Kjellén.
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frisparken får gå direkt i mål. Att
skingra spelarnas okunnighet här-
utinnan skulle taga för mycken tid
och utrymme i anspråk, men det
kan erinras, att alla frisparkar för
uppsåtliga fel, hands, krokben, »knuff
i rygg», hopp mot motspelare och

dylika i reglerna specificerade oegent-
ligheter få gå direkt i mål. Frispark
inom straffområdet, som utom i ett
par alldeles sällsynta fall, blott dö-
mes då målvakten hållit bollen för

linge, får däremot icke gå direkt i

mål,

Våra målvakter synda i regeln så
gott som alltid mot bestämmelsen
att de blott få gå med bollen två

steg. I brådskan och under försö-

ken att slingra sig förbi några an-
stormande motståndare kan målvak-
ten kanske inte alltid räkna varje
steg, men han bör arbeta in i med-
vetandet, att -han inte skall hålla
bollen alls utan ge den ifrån sig
ögonblickligen. Då behöver han

aldrig vara rädd för att frispark med
ett så gott som oundvikligt, — när
det gäller danskar, absolut, — mål
som följd skall dömas.

Till sist ännu en erinran: Om

bollen från hörnspark går direkt i
mål, godkännes inte detta. Mån-
gen målvakt har i onödan ansträngt
sig att hindra bollen att direkt pas- .

sera mållinjen. Farhågorna härvid-
lag äro mycket överdrivna även om
det gäller att se upp, så att icke
någon, med- eller motspelare, rör

bollen dessförinnan.

Fotbollsdomaren.
Den svenske och den

holländske.

Begreppet »den holländske fot-
bollsdomaren» har här i Sverige och
väl även annorstädes ansetts vara,
om icke piedelstalplacerad avguda-
bild, så dock något lovprisbart hög-
re och överlägsnare än vad de yngre
fotbollsnationerna kunnat inrymma.

Att en jämförelse mellan den hol-
ländske och den svenske genom-

 

mendera utan var och en bör an-
Passa sig efter vad man är van, i

speciella fall bör läkare rådfrågas.
Nu vill jag övergå från den all-

männa träningentill fotbollspelarens.
Alla fotbollsspelare känna med

säkerhet vilka muskler, som i syn-
nerhet efter den första träningsmat-
chen fått det kraftigaste arbetet att
utföra.

Största  ansträngningen blir på
lårets muskulatur varvid knästräck-
aren (muskeln på lårets fram- och
utsida) gör huvudarbetet, därefter
komma vadmusklerna.
Arbeta då inte de övriga muskel-

Stupperna vid fotbollspel?
» och mer än vi i allmänhet tro

och för att ta några exempel: vid
löpning göra armarna rörelser, vid
nickning har huvudet och följakt-
ligen halsens muskler rörelser. Vi
få inte glömma att rygg- och buk-:
muskler näst benen ha det mest

ansträngande arbetet.
För att bäst hålla kroppen i form

fordras därför träning med fotbollen,
men dessemellan böra samma rör-
elser utföras utan boll för att

träningen ej skall fresta för myc-

ket på muskelkraften och därmed

förhindra att benen och övriga

kroppens muskler bli hårda och

stela.

De rörelser som då böra utföras

bliva böjningar, vridningar och rull-

snittsdomaren fortfarande skall ut-
falla till fördel för den förre må inte
bestridas. Vår svenske domare har
hittills endast haft att tillämpa reg-
lerna vid de relativt små och ur
domaresynpunkt enkla fotbollsmat-
cher, som spelats här hemma, och
han har därför tvingats att allt mera
se en match ur kråkvinkelsynpunkt.
Sverige har legat för långt från fot-
bollsvärldens centrum för att dess
domare kunnat få insupa impulser
från de stora händelse- och lärorika
sammandrabbningarna på Kontinen-
tens och Englands fotbollsbanor och
få den vidsyntare, fördomsfriare syn
på tingen, som där erhålles.

Vid en del matcher har det emel-
lertid visat sig, att de svenska, eller
låt oss säga nordiska fotbollsdo-
marna ej behöva känna sig stå så
synnerligen långt bakom dem, som
anses vara »världens» fotbollsdom-
are. -Holändaren Tromp (enligt
obestyrkt uppgift bosatt i Köpen-
hamn), är en av de främsta repre-
sentanterna för Hollands domarekår.
Han äger alla en god domares för-
tjänster, men han är dock behäftad
med dennes fel.
Mr Tromps djupa vetande om

spelets teori och reglernas rätta tolk-
ning blottades ofta vid kinkiga si-
tuationer, där en svensk domare
kanske skulle stått rådlös och som
enklaste utväg valt den, att förbise
vad som passerat. Med den mog-
nade mannens pondus dirigerade
han spelet på ett lungt och värdigt
sätt, och han följde de hastigt väx-
lande situationerna med oavlåten
uppmärksamhet. Många av våra

ningar av huvudet, bålen och benen.

Ryggliggande ställning med upp-
lyftning av benen, stående utgångs-
ställning med växelvis knäuppåt-
föring mot bröstet samt löpning,
dels distans (med mjuk hållning)
och dels hastig.
Är ni särskilt intresserade att nå

uthållighet så glöm inte (även om
Ni är i god form) att utnyttja den
allmänna träningen som jag förut
beskrivit.

Oscar W. Kjellén.
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på tingen, som där erhålles.

Vid en del matcher har det emel-
lertid visat sig, att de svenska, eller
låt oss säga nordiska fotbollsdo-
marna ej behöva känna sig stå så
synnerligen långt bakom dem, som
anses vara »världens» fotbollsdom-
are. -Holändaren Tromp (enligt
obestyrkt uppgift bosatt i Köpen-
hamn), är en av de främsta repre-
sentanterna för Hollands domarekår.
Han äger alla en god domares för-
tjänster, men han är dock behäftad
med dennes fel.
Mr Tromps djupa vetande om

spelets teori och reglernas rätta tolk-
ning blottades ofta vid kinkiga si-
tuationer, där en svensk domare
kanske skulle stått rådlös och som
enklaste utväg valt den, att förbise
vad som passerat. Med den mog-
nade mannens pondus dirigerade
han spelet på ett lungt och värdigt
sätt, och han följde de hastigt väx-
lande situationerna med oavlåten
uppmärksamhet. Många av våra

ningar av huvudet, bålen och benen.

Ryggliggande ställning med upp-
lyftning av benen, stående utgångs-
ställning med växelvis knäuppåt-
föring mot bröstet samt löpning,
dels distans (med mjuk hållning)
och dels hastig.
Är ni särskilt intresserade att nå

uthållighet så glöm inte (även om
Ni är i god form) att utnyttja den
allmänna träningen som jag förut
beskrivit.

Oscar W. Kjellén.
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Våra halvbackar borde gå upp på
morgnarna och öva sig i denna
enkla konst, som heter inkast. Då

sluppe domaren det obehagliga gö-
rat att gång på gång dömafrispark
för det begångna felet, i och för
sig kanske oskyldigt och oväsentligt
men enligt reglerna absolut straff-
bart. Resultaten i många matcher

ha rönt inverkan av sådana frispar-
kar; det kan vara nog att erinra,

att vid matchen A. I. K.—Göteborgs-
Kamraterna de förras ena mål följde
efter frispark för felaktigt inkast.

Lika många gånger som frispark
dömes för fel i närheten av straff-
området, lika många gånger tillfrå-
gas domaren om, som det heter,
frisparken får gå direkt i mål. Att
skingra spelarnas okunnighet här-
utinnan skulle taga för mycken tid
och utrymme i anspråk, men det
kan erinras, att alla frisparkar för
uppsåtliga fel, hands, krokben, »knuff
i rygg», hopp mot motspelare och

dylika i reglerna specificerade oegent-
ligheter få gå direkt i mål. Frispark
inom straffområdet, som utom i ett
par alldeles sällsynta fall, blott dö-
mes då målvakten hållit bollen för

linge, får däremot icke gå direkt i

mål,

Våra målvakter synda i regeln så
gott som alltid mot bestämmelsen
att de blott få gå med bollen två

steg. I brådskan och under försö-

ken att slingra sig förbi några an-
stormande motståndare kan målvak-
ten kanske inte alltid räkna varje
steg, men han bör arbeta in i med-
vetandet, att -han inte skall hålla
bollen alls utan ge den ifrån sig
ögonblickligen. Då behöver han

aldrig vara rädd för att frispark med
ett så gott som oundvikligt, — när
det gäller danskar, absolut, — mål
som följd skall dömas.

Till sist ännu en erinran: Om

bollen från hörnspark går direkt i
mål, godkännes inte detta. Mån-
gen målvakt har i onödan ansträngt
sig att hindra bollen att direkt pas- .

sera mållinjen. Farhågorna härvid-
lag äro mycket överdrivna även om
det gäller att se upp, så att icke
någon, med- eller motspelare, rör

bollen dessförinnan.

Fotbollsdomaren.
Den svenske och den

holländske.

Begreppet »den holländske fot-
bollsdomaren» har här i Sverige och
väl även annorstädes ansetts vara,
om icke piedelstalplacerad avguda-
bild, så dock något lovprisbart hög-
re och överlägsnare än vad de yngre
fotbollsnationerna kunnat inrymma.

Att en jämförelse mellan den hol-
ländske och den svenske genom-

 

mendera utan var och en bör an-
Passa sig efter vad man är van, i

speciella fall bör läkare rådfrågas.
Nu vill jag övergå från den all-

männa träningentill fotbollspelarens.
Alla fotbollsspelare känna med

säkerhet vilka muskler, som i syn-
nerhet efter den första träningsmat-
chen fått det kraftigaste arbetet att
utföra.

Största  ansträngningen blir på
lårets muskulatur varvid knästräck-
aren (muskeln på lårets fram- och
utsida) gör huvudarbetet, därefter
komma vadmusklerna.
Arbeta då inte de övriga muskel-

Stupperna vid fotbollspel?
» och mer än vi i allmänhet tro

och för att ta några exempel: vid
löpning göra armarna rörelser, vid
nickning har huvudet och följakt-
ligen halsens muskler rörelser. Vi
få inte glömma att rygg- och buk-:
muskler näst benen ha det mest

ansträngande arbetet.
För att bäst hålla kroppen i form

fordras därför träning med fotbollen,
men dessemellan böra samma rör-
elser utföras utan boll för att

träningen ej skall fresta för myc-

ket på muskelkraften och därmed

förhindra att benen och övriga

kroppens muskler bli hårda och

stela.

De rörelser som då böra utföras

bliva böjningar, vridningar och rull-

snittsdomaren fortfarande skall ut-
falla till fördel för den förre må inte
bestridas. Vår svenske domare har
hittills endast haft att tillämpa reg-
lerna vid de relativt små och ur
domaresynpunkt enkla fotbollsmat-
cher, som spelats här hemma, och
han har därför tvingats att allt mera
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re och överlägsnare än vad de yngre
fotbollsnationerna kunnat inrymma.

Att en jämförelse mellan den hol-
ländske och den svenske genom-

 

mendera utan var och en bör an-
Passa sig efter vad man är van, i

speciella fall bör läkare rådfrågas.
Nu vill jag övergå från den all-

männa träningentill fotbollspelarens.
Alla fotbollsspelare känna med

säkerhet vilka muskler, som i syn-
nerhet efter den första träningsmat-
chen fått det kraftigaste arbetet att
utföra.

Största  ansträngningen blir på
lårets muskulatur varvid knästräck-
aren (muskeln på lårets fram- och
utsida) gör huvudarbetet, därefter
komma vadmusklerna.
Arbeta då inte de övriga muskel-

Stupperna vid fotbollspel?
» och mer än vi i allmänhet tro

och för att ta några exempel: vid
löpning göra armarna rörelser, vid
nickning har huvudet och följakt-
ligen halsens muskler rörelser. Vi
få inte glömma att rygg- och buk-:
muskler näst benen ha det mest

ansträngande arbetet.
För att bäst hålla kroppen i form

fordras därför träning med fotbollen,
men dessemellan böra samma rör-
elser utföras utan boll för att

träningen ej skall fresta för myc-

ket på muskelkraften och därmed

förhindra att benen och övriga

kroppens muskler bli hårda och

stela.

De rörelser som då böra utföras

bliva böjningar, vridningar och rull-

snittsdomaren fortfarande skall ut-
falla till fördel för den förre må inte
bestridas. Vår svenske domare har
hittills endast haft att tillämpa reg-
lerna vid de relativt små och ur
domaresynpunkt enkla fotbollsmat-
cher, som spelats här hemma, och
han har därför tvingats att allt mera
se en match ur kråkvinkelsynpunkt.
Sverige har legat för långt från fot-
bollsvärldens centrum för att dess
domare kunnat få insupa impulser
från de stora händelse- och lärorika
sammandrabbningarna på Kontinen-
tens och Englands fotbollsbanor och
få den vidsyntare, fördomsfriare syn
på tingen, som där erhålles.

Vid en del matcher har det emel-
lertid visat sig, att de svenska, eller
låt oss säga nordiska fotbollsdo-
marna ej behöva känna sig stå så
synnerligen långt bakom dem, som
anses vara »världens» fotbollsdom-
are. -Holändaren Tromp (enligt
obestyrkt uppgift bosatt i Köpen-
hamn), är en av de främsta repre-
sentanterna för Hollands domarekår.
Han äger alla en god domares för-
tjänster, men han är dock behäftad
med dennes fel.
Mr Tromps djupa vetande om

spelets teori och reglernas rätta tolk-
ning blottades ofta vid kinkiga si-
tuationer, där en svensk domare
kanske skulle stått rådlös och som
enklaste utväg valt den, att förbise
vad som passerat. Med den mog-
nade mannens pondus dirigerade
han spelet på ett lungt och värdigt
sätt, och han följde de hastigt väx-
lande situationerna med oavlåten
uppmärksamhet. Många av våra

ningar av huvudet, bålen och benen.

Ryggliggande ställning med upp-
lyftning av benen, stående utgångs-
ställning med växelvis knäuppåt-
föring mot bröstet samt löpning,
dels distans (med mjuk hållning)
och dels hastig.
Är ni särskilt intresserade att nå

uthållighet så glöm inte (även om
Ni är i god form) att utnyttja den
allmänna träningen som jag förut
beskrivit.

Oscar W. Kjellén.
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Våra halvbackar borde gå upp på
morgnarna och öva sig i denna
enkla konst, som heter inkast. Då

sluppe domaren det obehagliga gö-
rat att gång på gång dömafrispark
för det begångna felet, i och för
sig kanske oskyldigt och oväsentligt
men enligt reglerna absolut straff-
bart. Resultaten i många matcher

ha rönt inverkan av sådana frispar-
kar; det kan vara nog att erinra,

att vid matchen A. I. K.—Göteborgs-
Kamraterna de förras ena mål följde
efter frispark för felaktigt inkast.

Lika många gånger som frispark
dömes för fel i närheten av straff-
området, lika många gånger tillfrå-
gas domaren om, som det heter,
frisparken får gå direkt i mål. Att
skingra spelarnas okunnighet här-
utinnan skulle taga för mycken tid
och utrymme i anspråk, men det
kan erinras, att alla frisparkar för
uppsåtliga fel, hands, krokben, »knuff
i rygg», hopp mot motspelare och

dylika i reglerna specificerade oegent-
ligheter få gå direkt i mål. Frispark
inom straffområdet, som utom i ett
par alldeles sällsynta fall, blott dö-
mes då målvakten hållit bollen för

linge, får däremot icke gå direkt i

mål,

Våra målvakter synda i regeln så
gott som alltid mot bestämmelsen
att de blott få gå med bollen två

steg. I brådskan och under försö-

ken att slingra sig förbi några an-
stormande motståndare kan målvak-
ten kanske inte alltid räkna varje
steg, men han bör arbeta in i med-
vetandet, att -han inte skall hålla
bollen alls utan ge den ifrån sig
ögonblickligen. Då behöver han

aldrig vara rädd för att frispark med
ett så gott som oundvikligt, — när
det gäller danskar, absolut, — mål
som följd skall dömas.

Till sist ännu en erinran: Om

bollen från hörnspark går direkt i
mål, godkännes inte detta. Mån-
gen målvakt har i onödan ansträngt
sig att hindra bollen att direkt pas- .

sera mållinjen. Farhågorna härvid-
lag äro mycket överdrivna även om
det gäller att se upp, så att icke
någon, med- eller motspelare, rör

bollen dessförinnan.
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men enligt reglerna absolut straff-
bart. Resultaten i många matcher

ha rönt inverkan av sådana frispar-
kar; det kan vara nog att erinra,

att vid matchen A. I. K.—Göteborgs-
Kamraterna de förras ena mål följde
efter frispark för felaktigt inkast.

Lika många gånger som frispark
dömes för fel i närheten av straff-
området, lika många gånger tillfrå-
gas domaren om, som det heter,
frisparken får gå direkt i mål. Att
skingra spelarnas okunnighet här-
utinnan skulle taga för mycken tid
och utrymme i anspråk, men det
kan erinras, att alla frisparkar för
uppsåtliga fel, hands, krokben, »knuff
i rygg», hopp mot motspelare och

dylika i reglerna specificerade oegent-
ligheter få gå direkt i mål. Frispark
inom straffområdet, som utom i ett
par alldeles sällsynta fall, blott dö-
mes då målvakten hållit bollen för

linge, får däremot icke gå direkt i

mål,

Våra målvakter synda i regeln så
gott som alltid mot bestämmelsen
att de blott få gå med bollen två

steg. I brådskan och under försö-

ken att slingra sig förbi några an-
stormande motståndare kan målvak-
ten kanske inte alltid räkna varje
steg, men han bör arbeta in i med-
vetandet, att -han inte skall hålla
bollen alls utan ge den ifrån sig
ögonblickligen. Då behöver han

aldrig vara rädd för att frispark med
ett så gott som oundvikligt, — när
det gäller danskar, absolut, — mål
som följd skall dömas.

Till sist ännu en erinran: Om

bollen från hörnspark går direkt i
mål, godkännes inte detta. Mån-
gen målvakt har i onödan ansträngt
sig att hindra bollen att direkt pas- .

sera mållinjen. Farhågorna härvid-
lag äro mycket överdrivna även om
det gäller att se upp, så att icke
någon, med- eller motspelare, rör

bollen dessförinnan.

Fotbollsdomaren.
Den svenske och den

holländske.

Begreppet »den holländske fot-
bollsdomaren» har här i Sverige och
väl även annorstädes ansetts vara,
om icke piedelstalplacerad avguda-
bild, så dock något lovprisbart hög-
re och överlägsnare än vad de yngre
fotbollsnationerna kunnat inrymma.

Att en jämförelse mellan den hol-
ländske och den svenske genom-

 

mendera utan var och en bör an-
Passa sig efter vad man är van, i

speciella fall bör läkare rådfrågas.
Nu vill jag övergå från den all-

männa träningentill fotbollspelarens.
Alla fotbollsspelare känna med

säkerhet vilka muskler, som i syn-
nerhet efter den första träningsmat-
chen fått det kraftigaste arbetet att
utföra.

Största  ansträngningen blir på
lårets muskulatur varvid knästräck-
aren (muskeln på lårets fram- och
utsida) gör huvudarbetet, därefter
komma vadmusklerna.
Arbeta då inte de övriga muskel-

Stupperna vid fotbollspel?
» och mer än vi i allmänhet tro

och för att ta några exempel: vid
löpning göra armarna rörelser, vid
nickning har huvudet och följakt-
ligen halsens muskler rörelser. Vi
få inte glömma att rygg- och buk-:
muskler näst benen ha det mest

ansträngande arbetet.
För att bäst hålla kroppen i form

fordras därför träning med fotbollen,
men dessemellan böra samma rör-
elser utföras utan boll för att

träningen ej skall fresta för myc-

ket på muskelkraften och därmed

förhindra att benen och övriga

kroppens muskler bli hårda och

stela.

De rörelser som då böra utföras

bliva böjningar, vridningar och rull-

snittsdomaren fortfarande skall ut-
falla till fördel för den förre må inte
bestridas. Vår svenske domare har
hittills endast haft att tillämpa reg-
lerna vid de relativt små och ur
domaresynpunkt enkla fotbollsmat-
cher, som spelats här hemma, och
han har därför tvingats att allt mera
se en match ur kråkvinkelsynpunkt.
Sverige har legat för långt från fot-
bollsvärldens centrum för att dess
domare kunnat få insupa impulser
från de stora händelse- och lärorika
sammandrabbningarna på Kontinen-
tens och Englands fotbollsbanor och
få den vidsyntare, fördomsfriare syn
på tingen, som där erhålles.

Vid en del matcher har det emel-
lertid visat sig, att de svenska, eller
låt oss säga nordiska fotbollsdo-
marna ej behöva känna sig stå så
synnerligen långt bakom dem, som
anses vara »världens» fotbollsdom-
are. -Holändaren Tromp (enligt
obestyrkt uppgift bosatt i Köpen-
hamn), är en av de främsta repre-
sentanterna för Hollands domarekår.
Han äger alla en god domares för-
tjänster, men han är dock behäftad
med dennes fel.
Mr Tromps djupa vetande om

spelets teori och reglernas rätta tolk-
ning blottades ofta vid kinkiga si-
tuationer, där en svensk domare
kanske skulle stått rådlös och som
enklaste utväg valt den, att förbise
vad som passerat. Med den mog-
nade mannens pondus dirigerade
han spelet på ett lungt och värdigt
sätt, och han följde de hastigt väx-
lande situationerna med oavlåten
uppmärksamhet. Många av våra

ningar av huvudet, bålen och benen.

Ryggliggande ställning med upp-
lyftning av benen, stående utgångs-
ställning med växelvis knäuppåt-
föring mot bröstet samt löpning,
dels distans (med mjuk hållning)
och dels hastig.
Är ni särskilt intresserade att nå

uthållighet så glöm inte (även om
Ni är i god form) att utnyttja den
allmänna träningen som jag förut
beskrivit.

Oscar W. Kjellén.
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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20 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!

200200 000000 000 SRS P NANA SP PFA N NPR EPO N PFA PPEPOFA SKAR FA FARERF ARFA ERAN AeZ

: KÄGELBANORNA
i I ARKADEN :

OBS.! Nya amerikanska

Skruvbanor.

Öppet: Vardagar 2—12 em. Sön- i

o. helgd. 1—5' 0. 6—12 em. :

BESTÄLL BANA PER TEL. 13705.

Tess 00000000000 000000 00000 SEP ESS SNSRFSSPFSNFSOSPSEPFRN PARAR SN KNARKA NRK RR

 

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.

  
 

 

  

 

| Rak- &
i Frisér- |

salongen ::
HH Södra Hamngat. 37 i

: Telefon 3338. i

| Ferm &reelbehandling it

ER, Lindborg & Co, i

 

   
  Håller alla slags dryckesvaror kalla i
c:a 72 timmar och varma i c:a3 timmar.

FERD. LUNDQUI ST & Co.
Oo KUNGL. HOFLEVERAINTÖR + GÖTEBORG.   
   
 

iMbenön E

EKIPERINGSARTIKLAR

FINNESi STÖRSTA URVAL OCH

TILL MODERATA PRISERos |OMS

ddå
Ci

strlRARE15, sornaULhAÅEöss ännRALLSSbö sbaaAbabJLAESf7a vdRADEnoeFURSHr

G )pvAna våra

annonsörer!
 

|A59

Oscar Andersons Boktr. Göteborg 1920.

OPENS N OP PPS PPS APPS PEPS SRS SPAN PP POPE NFNEF SI PO PORN PEPPE NHF R EN KING KNNNNN:rrnrr

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare

 

 

GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-,

Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Automobil-,

Tel.-adr.: » Assuransnornan.

EN Rikstelefoner 18311, 18312.  
 

 

 

WwWw==——| |.

KJELLÉNS
| RAKSALONG
| SÖDRA ALLÉGATAN 2B

REKOMMENDERAS.

SN

N
y
,

 

  

J
I
M

 

un
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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20 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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unga domare skulle haft nytta av
att se med vilken energi och fart i
benen han löpte fram och åter på
plan.
Men i många stycken liknade han

en del av våra fotbollsdomare och
gjorde fel som de. Möjligen skulle
en skillnad kunna ligga däri, att
domarna här hemma mängen gång
fälla sina utslag mera på antagande
och på Guds försyn än på över-
tygelse och förmåga att rätt upp-
fatta och bedöma vad somi verk-
ligheten sker. Mr Tromp kunde
som våra stoppa ett anfall genom
signal för obefintlig off-side och
förbigå en uppenbar sådan, han
stoppade, som våra ibland, spelet
genom frispark för ofarlig och till-
låten knuff, han gav Danmark fri-
spark för en påstådd, men under
alla förhållanden ofrivillig och be-
tydelselös knuff, som resulterade
i mål etc.
Och han skilde sig betydiigt från

våra domare därigenom, att han tid
efter annan på ett sätt, som för å-
skådarna verkade förstämmande, lät
sig påverkas av danskarnas rop på
hands, frispark och annat. Middel-
boe gav demonstrativt domaren väl-
menande råd och anvisningar. Möj-
ligt är, att domaren betackade sig
härför, men att de smarta danskarna
även i detta hänseende med iver
utnyttjade chancerna, var uppen-
bart. Som en helt naturlig följd in-
träffade sedan, att åtminstone Lund
och Svensson höjde händerna upp-
repade gånger, när de upptäckte fel
av motspelarna, och det föreföll då,
som om domarens pipa ljöd flit-
igare!
Men — ändock har manlust att

säga, att ingen lär gå utanpå holl-
ländaren Tromp mer än — nord-
bon Westergaard!
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Juni 1920

Våra internationella tävlingar.

 
Stafettlaget.

Det är inte blott inom fotbollsom-
rådet som vår förening nu har gott
namn om sig. Även den allmänna
idrotten, speciellt då löpning, har
sJort vår förening kändi vida kret-
sar, både inom och utom Sverge.

Många äro de segrar vi vunnit, och
en icke föraktfull samling vand-
mgs- och individuella priser vittna
om de framgångar vår förening
vunnit under de år den allmänna

idrotten utgjort en mera framskju-
ten gren av föreningens verksamhet.
ter att från början ha imtagit en
helt blygsam ställning gjordes år

1911 en kraftig uppryckning. Kam-

rat-sällskapet bildades, och allt se-

dan denna tid har idrotten allt mer

och mer trängt sig framåt. Vi ha

oiästat Norge, där vi tvänne gänger

crövrat Tourshaugs I. F:s vandrings-

pris i terräng. Vi ha ferfaldiga

oånger varit representerade vid täv-

lingar i Danmark, där vi alltid mött

det mest sympatiska mottagande. I

all synnerhet har mellan vår före-

ning och I. F. Sparta knutits ett in-

timt samarbete, vilket förra året

renderade i att vi i gemenskap upp-

satte ett vandringspris å 4£X1500

meter att tävlas om omväxlande i
Köpenhamn och Göteborg. Vid för-
sta tävlingen om detta pris, som äg-
de rum i Köpenhamnförra året, er-
övrade vi priset på en tid av 16 min.
23 sek., vid samma tillfälle erövran-

de flera priser i andra lopp.
Alltså, det var i år vår tur att an-

ordna tävlingen om vandringspriset,
samtidigt som vi i samband med

denna löpning anordnade ruwerna-
tionella tävlingar i stor stil, bl. a.
med uttagningstävlingar i kast för

Olympiska Spelen.
En gansk representativ samling av

idrottsmän anmälde sig, i övervä-

gande antal till kasttävlingarna, där

det ju gällde Antwerpen. Även i
löpningarna deltog en hel del av
storheter, nya och gamla, Backman,

Sundblad, Dam, Gunnersen, Kjerby
och Rasmussen som gjorde det gan-
ska hett för våra egna medlemmar.

En del ganska goda resultat upp-
nåddes, särskilt å 100 m., där Agne
Holmström gjorde distansen på 10,8
sek., en tid som blott Sandströmi år
uppnått. Sundblad och Backman
visade sig i fin form, och i all syn-
nerhet den sistnämnde ingav oss för-
hoppning om god placerirg vid hös-
tens tävlingar i Antwerpen. Av vå-
ra egna framträdde Småland, Söder-
hom, Holsner och Melander (som
räddade äran1 stafetten). Men över
lag visade våra pojkar att de även i

år gått framåt, om än icke så myc-
ket som förr. Det slutliga resulta-
tet av våra första internationella

tävlingar blev:
100 met.: 1. A. Holmström, Ö. I.

5., 10.8 sek. 2. A. Steen, d:o, 2 met.
efter, G. Dahlén, d:o, 3 met. efter.
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rådet som vår förening nu har gott
namn om sig. Även den allmänna
idrotten, speciellt då löpning, har
sJort vår förening kändi vida kret-
sar, både inom och utom Sverge.

Många äro de segrar vi vunnit, och
en icke föraktfull samling vand-
mgs- och individuella priser vittna
om de framgångar vår förening
vunnit under de år den allmänna

idrotten utgjort en mera framskju-
ten gren av föreningens verksamhet.
ter att från början ha imtagit en
helt blygsam ställning gjordes år

1911 en kraftig uppryckning. Kam-

rat-sällskapet bildades, och allt se-

dan denna tid har idrotten allt mer

och mer trängt sig framåt. Vi ha

oiästat Norge, där vi tvänne gänger

crövrat Tourshaugs I. F:s vandrings-

pris i terräng. Vi ha ferfaldiga

oånger varit representerade vid täv-

lingar i Danmark, där vi alltid mött

det mest sympatiska mottagande. I

all synnerhet har mellan vår före-

ning och I. F. Sparta knutits ett in-

timt samarbete, vilket förra året

renderade i att vi i gemenskap upp-

satte ett vandringspris å 4£X1500

meter att tävlas om omväxlande i
Köpenhamn och Göteborg. Vid för-
sta tävlingen om detta pris, som äg-
de rum i Köpenhamnförra året, er-
övrade vi priset på en tid av 16 min.
23 sek., vid samma tillfälle erövran-

de flera priser i andra lopp.
Alltså, det var i år vår tur att an-

ordna tävlingen om vandringspriset,
samtidigt som vi i samband med

denna löpning anordnade ruwerna-
tionella tävlingar i stor stil, bl. a.
med uttagningstävlingar i kast för

Olympiska Spelen.
En gansk representativ samling av

idrottsmän anmälde sig, i övervä-

gande antal till kasttävlingarna, där

det ju gällde Antwerpen. Även i
löpningarna deltog en hel del av
storheter, nya och gamla, Backman,

Sundblad, Dam, Gunnersen, Kjerby
och Rasmussen som gjorde det gan-
ska hett för våra egna medlemmar.

En del ganska goda resultat upp-
nåddes, särskilt å 100 m., där Agne
Holmström gjorde distansen på 10,8
sek., en tid som blott Sandströmi år
uppnått. Sundblad och Backman
visade sig i fin form, och i all syn-
nerhet den sistnämnde ingav oss för-
hoppning om god placerirg vid hös-
tens tävlingar i Antwerpen. Av vå-
ra egna framträdde Småland, Söder-
hom, Holsner och Melander (som
räddade äran1 stafetten). Men över
lag visade våra pojkar att de även i

år gått framåt, om än icke så myc-
ket som förr. Det slutliga resulta-
tet av våra första internationella

tävlingar blev:
100 met.: 1. A. Holmström, Ö. I.

5., 10.8 sek. 2. A. Steen, d:o, 2 met.
efter, G. Dahlén, d:o, 3 met. efter.
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ning och I. F. Sparta knutits ett in-

timt samarbete, vilket förra året

renderade i att vi i gemenskap upp-

satte ett vandringspris å 4£X1500

meter att tävlas om omväxlande i
Köpenhamn och Göteborg. Vid för-
sta tävlingen om detta pris, som äg-
de rum i Köpenhamnförra året, er-
övrade vi priset på en tid av 16 min.
23 sek., vid samma tillfälle erövran-

de flera priser i andra lopp.
Alltså, det var i år vår tur att an-

ordna tävlingen om vandringspriset,
samtidigt som vi i samband med

denna löpning anordnade ruwerna-
tionella tävlingar i stor stil, bl. a.
med uttagningstävlingar i kast för

Olympiska Spelen.
En gansk representativ samling av

idrottsmän anmälde sig, i övervä-

gande antal till kasttävlingarna, där

det ju gällde Antwerpen. Även i
löpningarna deltog en hel del av
storheter, nya och gamla, Backman,

Sundblad, Dam, Gunnersen, Kjerby
och Rasmussen som gjorde det gan-
ska hett för våra egna medlemmar.

En del ganska goda resultat upp-
nåddes, särskilt å 100 m., där Agne
Holmström gjorde distansen på 10,8
sek., en tid som blott Sandströmi år
uppnått. Sundblad och Backman
visade sig i fin form, och i all syn-
nerhet den sistnämnde ingav oss för-
hoppning om god placerirg vid hös-
tens tävlingar i Antwerpen. Av vå-
ra egna framträdde Småland, Söder-
hom, Holsner och Melander (som
räddade äran1 stafetten). Men över
lag visade våra pojkar att de även i

år gått framåt, om än icke så myc-
ket som förr. Det slutliga resulta-
tet av våra första internationella

tävlingar blev:
100 met.: 1. A. Holmström, Ö. I.

5., 10.8 sek. 2. A. Steen, d:o, 2 met.
efter, G. Dahlén, d:o, 3 met. efter.
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annat än blida ögon från de Herrar
som ännu i dag tycks finna det
vara angenämt se oss göteborgare

på en lägre nivå och under trycket
av all den byråkratism som Fot-

bollsförbundet, genom sin mäktiga
chef ännu finner vara på sin plats.

Ett Exercishusmöte renderade

» Ceve» jämte övriga inbjudare och
talare, bl. a. Gustaf Sandberg i Ör-

" gryte, diskvalifikation år 1911.
Vi se Linde åter i styrelsen först

år 1918 och då som klubbmästare
vilken befattning han innehade åren
1918—1919.

Anledningen till den långa »>se-
mestern» torde helt och hållet kunna

skrivas på vissa personers konto,
men den rätta kamratandan kan
man spåra djupt hos Linde, ty år
1915 var han erbjuden platsen som
sekreterare i Örgryte, vilken dock ej
antogs, trots att han ratats av sina

egna.

Vi skriva år 1920 och till vår

ordf. hava vi Carl Linde. Vald med
acklamation som en liten lön och

som ett litet bevis för allt det ar-
bete för I. F. K. som han nedlagt
till föreningens fromma och fram-
gång.

Må vi alla, genom att giva ho-
nom vårt förtroende och vårtillgi-
venhet, skänka honom det stöd som

han behöver på sin ansvarsfulla och
arbetsamma post.

Slut upp kring vår ordf., var
och en i sin mån, ty med den anda
som f. n. råder inom idrottsvärlden
kunna vi ej bättre underlätta hans
arbete, ej bättre tillföra vår förening
dess kraft och inbördes styrka,

som många gånger så väl behöves,

än just genom att visaoss vara
sanna och uppriktiga Kamrater och
där Kamrater finns, där finns även

Carl Linde.

E. W. E.

Österbro Boldklubb

fingo resa till sitt land igen med 6
mål mot 1 tack vare vår forwards-

kedjas utomordentliga arbete.
Matchen som spelades på Val-

halla annandag påsk hade samlat

massor av »tillskurna», närmare be-

stämt c:a 6,600, som fingo bevittna
en synnerligen välspelt match från
Kamraternas sida.
De två klubbarna hade följande

spelare i elden, från v. ytter:
Österbro Boldklubb:;
Poul Nielsen, Jensen, E. Axholt,

H. Axholt, Haundrup, Olsen, Sv.

Nilsen, H. Jensen, Rasmussen, A.

Johansen, O. Nielsen.

Kamraterna:

Sandberg, Hjelm, Börje, Murren,
Fiserman, Makarn, Törnqvist, Ols-

son, Svensson, Lund, Rylander:

Från matchen anteckna vi som
förut nämnts forwards goda arbete
och det gjorde att alla spelarna

kom i humör vartill även denna
första vackra solklara dag bidrog.
Efter endast några minuters spel
gjorde Börjesson första målet efter
passning från vänster och >»Murren»>

ökade efter 15 minuters spel för-

språnget med ett välplacerat skott.
Danskarna hade nu fått sitt öde
beseglat, men särskillt deras väns-

terving med den »falske Poul» som

initiativtagare gjorde det många
gånger obehagligt för »Gobben»,

men situationerna klarades för det

mästa utan Rylanders ingripande,
Danskarna lyckades nu få sitt för-

sta mål som sköts ganska långt ut
från planen och spelet jämnade
därefter ut sig så att det många

gånger var rätt så vanskliga situa-
tioner vid Rylanders bur. »Murrenm
ökade emellertid efter 35 minuter
till siffran 3 genom att angripa mål-

vakten och lura båda backarna.
I andra halvlek voro vi herrar på

täppan totalt och danskarna, trötta
efter sin match mot Öis, fingo gno
för livet för att freda sin målbur,

vilket lyckades såtillvida att vi den-
na halvlek endast gjorde 3 mål vil
ka inspelades av Hjelm, Eiserman
och Börjesson.

Danskarna voro i allmänhet ej så

individuellt bra som de våra men
hos ett flertal av dem fanns kultur
av högsta klass. Bäst var den fal

ske »Poul Nielsen» som även var
uttagen att spela i federationslaget
mot Holland, men senare ratades

för  Bernh. Andersen »Frem.
I försvaret gjorde centerhalven Sv.
Nielsen grovarbetet, trots han var

på brölloppsresa.
I vårt lag fanns ingen svag

punkt. Alla spelarna gjorde sin
plikt och sin skyldighet och där

med punkt.

«Skruen,.

 air
 

U
m
,

Kom ihåg

  saZg
ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN 13

vid köp av

SKODON,  
 "IR
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annat än blida ögon från de Herrar
som ännu i dag tycks finna det
vara angenämt se oss göteborgare

på en lägre nivå och under trycket
av all den byråkratism som Fot-

bollsförbundet, genom sin mäktiga
chef ännu finner vara på sin plats.

Ett Exercishusmöte renderade

» Ceve» jämte övriga inbjudare och
talare, bl. a. Gustaf Sandberg i Ör-

" gryte, diskvalifikation år 1911.
Vi se Linde åter i styrelsen först

år 1918 och då som klubbmästare
vilken befattning han innehade åren
1918—1919.

Anledningen till den långa »>se-
mestern» torde helt och hållet kunna

skrivas på vissa personers konto,
men den rätta kamratandan kan
man spåra djupt hos Linde, ty år
1915 var han erbjuden platsen som
sekreterare i Örgryte, vilken dock ej
antogs, trots att han ratats av sina

egna.

Vi skriva år 1920 och till vår

ordf. hava vi Carl Linde. Vald med
acklamation som en liten lön och

som ett litet bevis för allt det ar-
bete för I. F. K. som han nedlagt
till föreningens fromma och fram-
gång.

Må vi alla, genom att giva ho-
nom vårt förtroende och vårtillgi-
venhet, skänka honom det stöd som

han behöver på sin ansvarsfulla och
arbetsamma post.

Slut upp kring vår ordf., var
och en i sin mån, ty med den anda
som f. n. råder inom idrottsvärlden
kunna vi ej bättre underlätta hans
arbete, ej bättre tillföra vår förening
dess kraft och inbördes styrka,

som många gånger så väl behöves,

än just genom att visaoss vara
sanna och uppriktiga Kamrater och
där Kamrater finns, där finns även

Carl Linde.

E. W. E.

Österbro Boldklubb

fingo resa till sitt land igen med 6
mål mot 1 tack vare vår forwards-

kedjas utomordentliga arbete.
Matchen som spelades på Val-

halla annandag påsk hade samlat

massor av »tillskurna», närmare be-

stämt c:a 6,600, som fingo bevittna
en synnerligen välspelt match från
Kamraternas sida.
De två klubbarna hade följande

spelare i elden, från v. ytter:
Österbro Boldklubb:;
Poul Nielsen, Jensen, E. Axholt,

H. Axholt, Haundrup, Olsen, Sv.

Nilsen, H. Jensen, Rasmussen, A.

Johansen, O. Nielsen.

Kamraterna:

Sandberg, Hjelm, Börje, Murren,
Fiserman, Makarn, Törnqvist, Ols-

son, Svensson, Lund, Rylander:

Från matchen anteckna vi som
förut nämnts forwards goda arbete
och det gjorde att alla spelarna

kom i humör vartill även denna
första vackra solklara dag bidrog.
Efter endast några minuters spel
gjorde Börjesson första målet efter
passning från vänster och >»Murren»>

ökade efter 15 minuters spel för-

språnget med ett välplacerat skott.
Danskarna hade nu fått sitt öde
beseglat, men särskillt deras väns-

terving med den »falske Poul» som

initiativtagare gjorde det många
gånger obehagligt för »Gobben»,

men situationerna klarades för det

mästa utan Rylanders ingripande,
Danskarna lyckades nu få sitt för-

sta mål som sköts ganska långt ut
från planen och spelet jämnade
därefter ut sig så att det många

gånger var rätt så vanskliga situa-
tioner vid Rylanders bur. »Murrenm
ökade emellertid efter 35 minuter
till siffran 3 genom att angripa mål-

vakten och lura båda backarna.
I andra halvlek voro vi herrar på

täppan totalt och danskarna, trötta
efter sin match mot Öis, fingo gno
för livet för att freda sin målbur,

vilket lyckades såtillvida att vi den-
na halvlek endast gjorde 3 mål vil
ka inspelades av Hjelm, Eiserman
och Börjesson.

Danskarna voro i allmänhet ej så

individuellt bra som de våra men
hos ett flertal av dem fanns kultur
av högsta klass. Bäst var den fal

ske »Poul Nielsen» som även var
uttagen att spela i federationslaget
mot Holland, men senare ratades

för  Bernh. Andersen »Frem.
I försvaret gjorde centerhalven Sv.
Nielsen grovarbetet, trots han var

på brölloppsresa.
I vårt lag fanns ingen svag

punkt. Alla spelarna gjorde sin
plikt och sin skyldighet och där

med punkt.
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vakten och lura båda backarna.
I andra halvlek voro vi herrar på

täppan totalt och danskarna, trötta
efter sin match mot Öis, fingo gno
för livet för att freda sin målbur,

vilket lyckades såtillvida att vi den-
na halvlek endast gjorde 3 mål vil
ka inspelades av Hjelm, Eiserman
och Börjesson.

Danskarna voro i allmänhet ej så

individuellt bra som de våra men
hos ett flertal av dem fanns kultur
av högsta klass. Bäst var den fal

ske »Poul Nielsen» som även var
uttagen att spela i federationslaget
mot Holland, men senare ratades

för  Bernh. Andersen »Frem.
I försvaret gjorde centerhalven Sv.
Nielsen grovarbetet, trots han var

på brölloppsresa.
I vårt lag fanns ingen svag

punkt. Alla spelarna gjorde sin
plikt och sin skyldighet och där

med punkt.
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annat än blida ögon från de Herrar
som ännu i dag tycks finna det
vara angenämt se oss göteborgare

på en lägre nivå och under trycket
av all den byråkratism som Fot-

bollsförbundet, genom sin mäktiga
chef ännu finner vara på sin plats.

Ett Exercishusmöte renderade

» Ceve» jämte övriga inbjudare och
talare, bl. a. Gustaf Sandberg i Ör-

" gryte, diskvalifikation år 1911.
Vi se Linde åter i styrelsen först

år 1918 och då som klubbmästare
vilken befattning han innehade åren
1918—1919.

Anledningen till den långa »>se-
mestern» torde helt och hållet kunna

skrivas på vissa personers konto,
men den rätta kamratandan kan
man spåra djupt hos Linde, ty år
1915 var han erbjuden platsen som
sekreterare i Örgryte, vilken dock ej
antogs, trots att han ratats av sina

egna.

Vi skriva år 1920 och till vår

ordf. hava vi Carl Linde. Vald med
acklamation som en liten lön och

som ett litet bevis för allt det ar-
bete för I. F. K. som han nedlagt
till föreningens fromma och fram-
gång.

Må vi alla, genom att giva ho-
nom vårt förtroende och vårtillgi-
venhet, skänka honom det stöd som

han behöver på sin ansvarsfulla och
arbetsamma post.

Slut upp kring vår ordf., var
och en i sin mån, ty med den anda
som f. n. råder inom idrottsvärlden
kunna vi ej bättre underlätta hans
arbete, ej bättre tillföra vår förening
dess kraft och inbördes styrka,

som många gånger så väl behöves,

än just genom att visaoss vara
sanna och uppriktiga Kamrater och
där Kamrater finns, där finns även

Carl Linde.

E. W. E.

Österbro Boldklubb

fingo resa till sitt land igen med 6
mål mot 1 tack vare vår forwards-

kedjas utomordentliga arbete.
Matchen som spelades på Val-

halla annandag påsk hade samlat

massor av »tillskurna», närmare be-

stämt c:a 6,600, som fingo bevittna
en synnerligen välspelt match från
Kamraternas sida.
De två klubbarna hade följande

spelare i elden, från v. ytter:
Österbro Boldklubb:;
Poul Nielsen, Jensen, E. Axholt,

H. Axholt, Haundrup, Olsen, Sv.

Nilsen, H. Jensen, Rasmussen, A.

Johansen, O. Nielsen.

Kamraterna:

Sandberg, Hjelm, Börje, Murren,
Fiserman, Makarn, Törnqvist, Ols-

son, Svensson, Lund, Rylander:

Från matchen anteckna vi som
förut nämnts forwards goda arbete
och det gjorde att alla spelarna

kom i humör vartill även denna
första vackra solklara dag bidrog.
Efter endast några minuters spel
gjorde Börjesson första målet efter
passning från vänster och >»Murren»>

ökade efter 15 minuters spel för-

språnget med ett välplacerat skott.
Danskarna hade nu fått sitt öde
beseglat, men särskillt deras väns-

terving med den »falske Poul» som

initiativtagare gjorde det många
gånger obehagligt för »Gobben»,

men situationerna klarades för det

mästa utan Rylanders ingripande,
Danskarna lyckades nu få sitt för-

sta mål som sköts ganska långt ut
från planen och spelet jämnade
därefter ut sig så att det många
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som ett litet bevis för allt det ar-
bete för I. F. K. som han nedlagt
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gång.

Må vi alla, genom att giva ho-
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Från matchen anteckna vi som
förut nämnts forwards goda arbete
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första vackra solklara dag bidrog.
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passning från vänster och >»Murren»>
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Danskarna hade nu fått sitt öde
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gånger obehagligt för »Gobben»,
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spelare i elden, från v. ytter:
Österbro Boldklubb:;
Poul Nielsen, Jensen, E. Axholt,

H. Axholt, Haundrup, Olsen, Sv.

Nilsen, H. Jensen, Rasmussen, A.

Johansen, O. Nielsen.

Kamraterna:

Sandberg, Hjelm, Börje, Murren,
Fiserman, Makarn, Törnqvist, Ols-

son, Svensson, Lund, Rylander:

Från matchen anteckna vi som
förut nämnts forwards goda arbete
och det gjorde att alla spelarna

kom i humör vartill även denna
första vackra solklara dag bidrog.
Efter endast några minuters spel
gjorde Börjesson första målet efter
passning från vänster och >»Murren»>

ökade efter 15 minuters spel för-

språnget med ett välplacerat skott.
Danskarna hade nu fått sitt öde
beseglat, men särskillt deras väns-

terving med den »falske Poul» som

initiativtagare gjorde det många
gånger obehagligt för »Gobben»,

men situationerna klarades för det

mästa utan Rylanders ingripande,
Danskarna lyckades nu få sitt för-

sta mål som sköts ganska långt ut
från planen och spelet jämnade
därefter ut sig så att det många

gånger var rätt så vanskliga situa-
tioner vid Rylanders bur. »Murrenm
ökade emellertid efter 35 minuter
till siffran 3 genom att angripa mål-

vakten och lura båda backarna.
I andra halvlek voro vi herrar på

täppan totalt och danskarna, trötta
efter sin match mot Öis, fingo gno
för livet för att freda sin målbur,

vilket lyckades såtillvida att vi den-
na halvlek endast gjorde 3 mål vil
ka inspelades av Hjelm, Eiserman
och Börjesson.

Danskarna voro i allmänhet ej så

individuellt bra som de våra men
hos ett flertal av dem fanns kultur
av högsta klass. Bäst var den fal

ske »Poul Nielsen» som även var
uttagen att spela i federationslaget
mot Holland, men senare ratades

för  Bernh. Andersen »Frem.
I försvaret gjorde centerhalven Sv.
Nielsen grovarbetet, trots han var

på brölloppsresa.
I vårt lag fanns ingen svag

punkt. Alla spelarna gjorde sin
plikt och sin skyldighet och där

med punkt.
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annat än blida ögon från de Herrar
som ännu i dag tycks finna det
vara angenämt se oss göteborgare

på en lägre nivå och under trycket
av all den byråkratism som Fot-

bollsförbundet, genom sin mäktiga
chef ännu finner vara på sin plats.

Ett Exercishusmöte renderade

» Ceve» jämte övriga inbjudare och
talare, bl. a. Gustaf Sandberg i Ör-

" gryte, diskvalifikation år 1911.
Vi se Linde åter i styrelsen först

år 1918 och då som klubbmästare
vilken befattning han innehade åren
1918—1919.

Anledningen till den långa »>se-
mestern» torde helt och hållet kunna

skrivas på vissa personers konto,
men den rätta kamratandan kan
man spåra djupt hos Linde, ty år
1915 var han erbjuden platsen som
sekreterare i Örgryte, vilken dock ej
antogs, trots att han ratats av sina

egna.

Vi skriva år 1920 och till vår

ordf. hava vi Carl Linde. Vald med
acklamation som en liten lön och

som ett litet bevis för allt det ar-
bete för I. F. K. som han nedlagt
till föreningens fromma och fram-
gång.

Må vi alla, genom att giva ho-
nom vårt förtroende och vårtillgi-
venhet, skänka honom det stöd som

han behöver på sin ansvarsfulla och
arbetsamma post.

Slut upp kring vår ordf., var
och en i sin mån, ty med den anda
som f. n. råder inom idrottsvärlden
kunna vi ej bättre underlätta hans
arbete, ej bättre tillföra vår förening
dess kraft och inbördes styrka,

som många gånger så väl behöves,

än just genom att visaoss vara
sanna och uppriktiga Kamrater och
där Kamrater finns, där finns även

Carl Linde.

E. W. E.
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De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3

3
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dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3
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som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3
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De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3
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De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”
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Annonsbyrån
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äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3
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De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.
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Annonsbyrån
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14918 & 4928 :
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De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3
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De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån
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Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3

3
”fössaeanpennnnnannnn aceneeeenesnanernanennneeennneennnnnnnnnnnnnnnnat

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 23

De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3

3
”fössaeanpennnnnannnn aceneeeenesnanernanennneeennneennnnnnnnnnnnnnnnat

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 23

De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3

3
”fössaeanpennnnnannnn aceneeeenesnanernanennneeennneennnnnnnnnnnnnnnnat

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 23

De 2 första poängen i
Svenska serien gick

baklänges

och till A. I. K. som slog vårt

I:sta lag i Sockholm den 25 april.
Det var ej med någon tanke på

att vinna som vi grabbar reste upp
till >»eken>, utan fastmer att göra
vårt bästa och om det fanns möj:
ligheter rädda de dyrbara poängen

och sälja livet så dyrt som möjligt.
Den träning som föregått en så-

dan betydande match som denna

var ej tillfyllest det visste vi och
hade vi ju tyvärr ej kunnat göra

något häråt med den regniga väder-
lek som varit rådande och de un-

der dessa förhållande omöjliggjorda
träningskvällarna på Ullevi. Att
vårt lag under sådana förhållanden

var svårt handicapat, vartill även

»Mojes»> frånvaro bidrog, visste vi
och att A. I. K. tog hem segern
kan ändock skrivas på turens och

lyckans gudinnas konto.

De 11 gossarna som represente-
rade I. F. K. voro från vänsterytter:

Viktor Hansson, Hjelm, Börjesson,

»Murren>,  Eiserman, »Makarn>,
Törnqvist, Ohlson, Svensson, Lund,

Rylander.

Matchen spelades å Stadion vars
plan var i utmärkt skick och de

våra började i stor stil. Börjesson
svepte ut sina bollar till yttrarna

som i forna gamla dar och alla A.
I. K:s anfall strandade på muren
Svensson—Lund. Det var en ren
tur som räddade A.I. K.-målet den
första halvleken, ty dels sköt Bör-
jesson från straffpunkten två skott
som hade fötjänt ett bättre öde än
att stryka stolpen på utsidan och
dels hade Hjelm och Murren var
sitt fina tillfälle till mål som tyvärr

slarvades bort. Under andra halv-

lek blev Carl Ohlson, efter en sam-
manstötning med Rossi, tvungen
lämna plan och vi andra tycktes
hava fått bly i benen. A.I. K.-arne
Spelade på för fulla muggar och
försvaret arbetade som djur. Efter
30 minuters spel lyckades Kockfrån

20 meters håll få iväg en boll som

Rylander ej kunde nå och därmed
må vara nog sagt.

Vi fingo stryk på bortaplan, ef-
ter en nattresa och vi kunna tacka

vännerna Svensson & Lund att det
bara blev 1 mål.

Såvida ej gamla traditioner sviker
torde nog A. I. K. få resa hem med
ett par mål i kappsäcken nästa gång

vi se dem här nere, till trots att

»massa» Gelbord lovade motsatsen.

Domare i denna match varlilla
Lundstedt som får vårt tack för att
ha skött sitt kall efter bästa förmåga,
ty vara domare i Stockholm mellan
ett Göteborgslag och ett lag, vars
anhängare endast ser felen hos

motståndarna och ej hos sina egna,
det är ej så särdeles angenämnt, ty
det måste ju irritera en vanlig död-
lig människa allt vad dunder och
söderamris under 90 minuter ha att

säga till om.
> Skruen>.

För varje medlem att iakttaga!

Insänd bidrag till medlemsbladet!
Medlemsbladet kommer alla våra

medlemmar tillhanda, därför är

varje medlem medarbetare.

I:sta lagets tränings-

matcher 1920.
Efter att ha undanstökat de sed-

vanliga träningsmatcherna mot våra

bästa mindre lag såsom >»Vega»>,

» Virgo», »M. I. K.>, vilka spelats

dels på Heden och dels på Carl

Johanstorg med resultat resp. 3—0,

2—1 och 2—0 stod vår första

utombys match i Borås mot därva-

rande Kamratkrets.

Vi segrade med 11—0 vilken siffra

rättvist fördelad gör ett mål per

spelande individ, men Börjessonfår

väl taga på sin lott de mästa, ty

han fann att planen var ungefärli-

gen som hemma på Jonsered och

då kan man ju ej förundra sig över

Oscar Andersons :
| Boktryckeri
; Göteborg. :

: Kronhusgatan 22.  ZCelefon 9393 i

om gamle Börje blev riktigt i tagen
och gjorde det hett för den stackars
målvakten som till sist kom över-
ens med en av publiken att överta
sitt tråkiga jobb, hämta bollar ur
nätet, och begav sig ur leken.

Planen var i övrigt mycket tung-
sprungen och passande för sitt än-
damål, som träningsplan, ty dagen
efter kändes påkarna ganska möra
och därmed hade ju matchen fyllt
sin mission i det fallet.

Boråskamraterna äro att gratulera
som tagit initiativet till dessa mat-
cher mot de större klubbarna ty
dels höjer det intresset hos publi-
ken och dels rycker det upp spe-
larna. Det är den rätta vägen som
slagits in på och jag tror att Elfs-
borg får det hårt mot hårt frampå
säsongen och det är riktigt, ty I.
F. K. skall framåt om nu kretsen
finns i Göteborg eller Borås eller
någon annan del av Sveriges rike.

"Heja".

TACK.
Undertecknad framförsitt hjärliga

tack till Kamratsällskapets medlem-
mar samt till Hagadals Idrottsföre-
nings Styrelse för de presentkort
som jag fick emottaga på min fö-

delsedag.
Göteborg den 15 april 1920.

A. S. Forsberg.

”

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro 5;

14918 & 4928 :
Adr.: O. Hamngatan 45 3
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Erik Söderbom.
År 1915 stod för första gången

i sitt liv en yngling och -åsåg en
idrottstävling. Av någon anledning,
som han själv inte kunde förklara,
befann han sig helt plötsligt bland
de tävlandes skara i en löpning å
1500 meter. Han sprang som för
livet vilket naturligtvis gjorde ho-

nom »färdig» efter ett varv. Vid
ett senare anordnat 400 meterslopp
tog han de vunna erfarenheterna
till hjälp och höll igen stegen, vil-
ket i sin tur medförde en placering

i kön. Kanske just eggad av dessa
motgångar beslöt han att förkovra
sig och bliva lika bra som de
andra. Sedan skulle han bliva bättre.
Denna spännande berättelse om-

talar just ovannämnde Söderboms
första fjät på idrottsbanan. De vo-
ro icke lysande, och kanske mest
tack vare det, har gjort att han
rationellt ägnat sig åt löpningar.

De första åren av sin idrottsmanna-
bana tillbringade han i Borås, till
dess han på allvar sällade sig till

Göteborg och Kamraterna. Under
förra året här gjorde han mycket
stora framsteg, vilket höjde honom

i klassen bland Sveriges »stjärnor».
Det är i synnerhet på medeldistan-
serna han skördar sina lagrar.

Hr Hjertberg ser i honom en
blivande mästare i 400 m. häck,
varför han nu ägnar sig åt träning

i detta lopp.
I det civila är S. anställd vid

Landskansliet, där hans arbete i
hög grad håller honom bunden.

Detta oaktat begagnar han sina le-

diga stunder till träning, som un-
der sådana förhållanden inte alltid
bliver så regelbunden.

I sitt uppträdande är S. den rena

gentlemannen, lugn, älskvärd och
alltid tillmötesgående, varför han
bland sina kamrater är högt vär-
derad.

Pecka.

”Gobben” 25 år.

 

Vet Ni vem som nyss fyllt sina tjugo-

fem

Jo »Gobben> Lund som ses med

samma kläm

uti vårt lag på sina korta ben

för fienden gör stopp och visar sen

var läderbiten hälst skall vara

långt från »kulörens> mål, ty då är

ingen fara.

När Henning luras, tänk det händer,

då finns du där och visar tänder

ej mer behövs för fienden skall fly

sin kosa

och Henning han fick ris du fick

» RoSsa>.

Det hänt en gång att Konrad missade

en lyra

och du var där och räddade på alla

fyra
han skrek med

stämma glad

Nu Valdus gjort en glänsande bra-

vad

och >Kille Kill»

När forwards sköto och ej kunde

hitta hålet

då du blev vred och gjorde själv det

bästa målet

så danske målman vit om kinden

blott kunde skylla på den starka

vinden.

Från oss kamrater på din högtids-

dag

Från »smålagens> hori-

sont.
(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk

Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-

 = 

mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.

| A. S.

24 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Erik Söderbom.
År 1915 stod för första gången

i sitt liv en yngling och -åsåg en
idrottstävling. Av någon anledning,
som han själv inte kunde förklara,
befann han sig helt plötsligt bland
de tävlandes skara i en löpning å
1500 meter. Han sprang som för
livet vilket naturligtvis gjorde ho-

nom »färdig» efter ett varv. Vid
ett senare anordnat 400 meterslopp
tog han de vunna erfarenheterna
till hjälp och höll igen stegen, vil-
ket i sin tur medförde en placering

i kön. Kanske just eggad av dessa
motgångar beslöt han att förkovra
sig och bliva lika bra som de
andra. Sedan skulle han bliva bättre.
Denna spännande berättelse om-

talar just ovannämnde Söderboms
första fjät på idrottsbanan. De vo-
ro icke lysande, och kanske mest
tack vare det, har gjort att han
rationellt ägnat sig åt löpningar.

De första åren av sin idrottsmanna-
bana tillbringade han i Borås, till
dess han på allvar sällade sig till

Göteborg och Kamraterna. Under
förra året här gjorde han mycket
stora framsteg, vilket höjde honom

i klassen bland Sveriges »stjärnor».
Det är i synnerhet på medeldistan-
serna han skördar sina lagrar.

Hr Hjertberg ser i honom en
blivande mästare i 400 m. häck,
varför han nu ägnar sig åt träning

i detta lopp.
I det civila är S. anställd vid

Landskansliet, där hans arbete i
hög grad håller honom bunden.

Detta oaktat begagnar han sina le-

diga stunder till träning, som un-
der sådana förhållanden inte alltid
bliver så regelbunden.

I sitt uppträdande är S. den rena

gentlemannen, lugn, älskvärd och
alltid tillmötesgående, varför han
bland sina kamrater är högt vär-
derad.

Pecka.

”Gobben” 25 år.

 

Vet Ni vem som nyss fyllt sina tjugo-

fem

Jo »Gobben> Lund som ses med

samma kläm

uti vårt lag på sina korta ben

för fienden gör stopp och visar sen

var läderbiten hälst skall vara

långt från »kulörens> mål, ty då är

ingen fara.

När Henning luras, tänk det händer,

då finns du där och visar tänder

ej mer behövs för fienden skall fly

sin kosa

och Henning han fick ris du fick

» RoSsa>.

Det hänt en gång att Konrad missade

en lyra

och du var där och räddade på alla

fyra
han skrek med

stämma glad

Nu Valdus gjort en glänsande bra-

vad

och >Kille Kill»

När forwards sköto och ej kunde

hitta hålet

då du blev vred och gjorde själv det

bästa målet

så danske målman vit om kinden

blott kunde skylla på den starka

vinden.

Från oss kamrater på din högtids-

dag

Från »smålagens> hori-

sont.
(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk

Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-

 = 

mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.

| A. S.

24 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Erik Söderbom.
År 1915 stod för första gången

i sitt liv en yngling och -åsåg en
idrottstävling. Av någon anledning,
som han själv inte kunde förklara,
befann han sig helt plötsligt bland
de tävlandes skara i en löpning å
1500 meter. Han sprang som för
livet vilket naturligtvis gjorde ho-

nom »färdig» efter ett varv. Vid
ett senare anordnat 400 meterslopp
tog han de vunna erfarenheterna
till hjälp och höll igen stegen, vil-
ket i sin tur medförde en placering

i kön. Kanske just eggad av dessa
motgångar beslöt han att förkovra
sig och bliva lika bra som de
andra. Sedan skulle han bliva bättre.
Denna spännande berättelse om-

talar just ovannämnde Söderboms
första fjät på idrottsbanan. De vo-
ro icke lysande, och kanske mest
tack vare det, har gjort att han
rationellt ägnat sig åt löpningar.

De första åren av sin idrottsmanna-
bana tillbringade han i Borås, till
dess han på allvar sällade sig till

Göteborg och Kamraterna. Under
förra året här gjorde han mycket
stora framsteg, vilket höjde honom

i klassen bland Sveriges »stjärnor».
Det är i synnerhet på medeldistan-
serna han skördar sina lagrar.

Hr Hjertberg ser i honom en
blivande mästare i 400 m. häck,
varför han nu ägnar sig åt träning

i detta lopp.
I det civila är S. anställd vid

Landskansliet, där hans arbete i
hög grad håller honom bunden.

Detta oaktat begagnar han sina le-

diga stunder till träning, som un-
der sådana förhållanden inte alltid
bliver så regelbunden.

I sitt uppträdande är S. den rena

gentlemannen, lugn, älskvärd och
alltid tillmötesgående, varför han
bland sina kamrater är högt vär-
derad.

Pecka.

”Gobben” 25 år.

 

Vet Ni vem som nyss fyllt sina tjugo-

fem

Jo »Gobben> Lund som ses med

samma kläm

uti vårt lag på sina korta ben

för fienden gör stopp och visar sen

var läderbiten hälst skall vara

långt från »kulörens> mål, ty då är

ingen fara.

När Henning luras, tänk det händer,

då finns du där och visar tänder

ej mer behövs för fienden skall fly

sin kosa

och Henning han fick ris du fick

» RoSsa>.

Det hänt en gång att Konrad missade

en lyra

och du var där och räddade på alla

fyra
han skrek med

stämma glad

Nu Valdus gjort en glänsande bra-

vad

och >Kille Kill»

När forwards sköto och ej kunde

hitta hålet

då du blev vred och gjorde själv det

bästa målet

så danske målman vit om kinden

blott kunde skylla på den starka

vinden.

Från oss kamrater på din högtids-

dag

Från »smålagens> hori-

sont.
(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk

Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-

 = 

mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.

| A. S.

24 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Erik Söderbom.
År 1915 stod för första gången

i sitt liv en yngling och -åsåg en
idrottstävling. Av någon anledning,
som han själv inte kunde förklara,
befann han sig helt plötsligt bland
de tävlandes skara i en löpning å
1500 meter. Han sprang som för
livet vilket naturligtvis gjorde ho-

nom »färdig» efter ett varv. Vid
ett senare anordnat 400 meterslopp
tog han de vunna erfarenheterna
till hjälp och höll igen stegen, vil-
ket i sin tur medförde en placering

i kön. Kanske just eggad av dessa
motgångar beslöt han att förkovra
sig och bliva lika bra som de
andra. Sedan skulle han bliva bättre.
Denna spännande berättelse om-

talar just ovannämnde Söderboms
första fjät på idrottsbanan. De vo-
ro icke lysande, och kanske mest
tack vare det, har gjort att han
rationellt ägnat sig åt löpningar.

De första åren av sin idrottsmanna-
bana tillbringade han i Borås, till
dess han på allvar sällade sig till

Göteborg och Kamraterna. Under
förra året här gjorde han mycket
stora framsteg, vilket höjde honom

i klassen bland Sveriges »stjärnor».
Det är i synnerhet på medeldistan-
serna han skördar sina lagrar.

Hr Hjertberg ser i honom en
blivande mästare i 400 m. häck,
varför han nu ägnar sig åt träning

i detta lopp.
I det civila är S. anställd vid

Landskansliet, där hans arbete i
hög grad håller honom bunden.

Detta oaktat begagnar han sina le-

diga stunder till träning, som un-
der sådana förhållanden inte alltid
bliver så regelbunden.

I sitt uppträdande är S. den rena

gentlemannen, lugn, älskvärd och
alltid tillmötesgående, varför han
bland sina kamrater är högt vär-
derad.

Pecka.

”Gobben” 25 år.

 

Vet Ni vem som nyss fyllt sina tjugo-

fem

Jo »Gobben> Lund som ses med

samma kläm

uti vårt lag på sina korta ben

för fienden gör stopp och visar sen

var läderbiten hälst skall vara

långt från »kulörens> mål, ty då är

ingen fara.

När Henning luras, tänk det händer,

då finns du där och visar tänder

ej mer behövs för fienden skall fly

sin kosa

och Henning han fick ris du fick

» RoSsa>.

Det hänt en gång att Konrad missade

en lyra

och du var där och räddade på alla

fyra
han skrek med

stämma glad

Nu Valdus gjort en glänsande bra-

vad

och >Kille Kill»

När forwards sköto och ej kunde

hitta hålet

då du blev vred och gjorde själv det

bästa målet

så danske målman vit om kinden

blott kunde skylla på den starka

vinden.

Från oss kamrater på din högtids-

dag

Från »smålagens> hori-

sont.
(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk

Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-
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mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.
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voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.
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Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-
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mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.
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Erik Söderbom.
År 1915 stod för första gången

i sitt liv en yngling och -åsåg en
idrottstävling. Av någon anledning,
som han själv inte kunde förklara,
befann han sig helt plötsligt bland
de tävlandes skara i en löpning å
1500 meter. Han sprang som för
livet vilket naturligtvis gjorde ho-

nom »färdig» efter ett varv. Vid
ett senare anordnat 400 meterslopp
tog han de vunna erfarenheterna
till hjälp och höll igen stegen, vil-
ket i sin tur medförde en placering

i kön. Kanske just eggad av dessa
motgångar beslöt han att förkovra
sig och bliva lika bra som de
andra. Sedan skulle han bliva bättre.
Denna spännande berättelse om-

talar just ovannämnde Söderboms
första fjät på idrottsbanan. De vo-
ro icke lysande, och kanske mest
tack vare det, har gjort att han
rationellt ägnat sig åt löpningar.

De första åren av sin idrottsmanna-
bana tillbringade han i Borås, till
dess han på allvar sällade sig till

Göteborg och Kamraterna. Under
förra året här gjorde han mycket
stora framsteg, vilket höjde honom

i klassen bland Sveriges »stjärnor».
Det är i synnerhet på medeldistan-
serna han skördar sina lagrar.

Hr Hjertberg ser i honom en
blivande mästare i 400 m. häck,
varför han nu ägnar sig åt träning

i detta lopp.
I det civila är S. anställd vid

Landskansliet, där hans arbete i
hög grad håller honom bunden.

Detta oaktat begagnar han sina le-

diga stunder till träning, som un-
der sådana förhållanden inte alltid
bliver så regelbunden.

I sitt uppträdande är S. den rena

gentlemannen, lugn, älskvärd och
alltid tillmötesgående, varför han
bland sina kamrater är högt vär-
derad.

Pecka.

”Gobben” 25 år.

 

Vet Ni vem som nyss fyllt sina tjugo-

fem

Jo »Gobben> Lund som ses med

samma kläm

uti vårt lag på sina korta ben

för fienden gör stopp och visar sen

var läderbiten hälst skall vara

långt från »kulörens> mål, ty då är

ingen fara.

När Henning luras, tänk det händer,

då finns du där och visar tänder

ej mer behövs för fienden skall fly

sin kosa

och Henning han fick ris du fick

» RoSsa>.

Det hänt en gång att Konrad missade

en lyra

och du var där och räddade på alla

fyra
han skrek med

stämma glad

Nu Valdus gjort en glänsande bra-

vad

och >Kille Kill»

När forwards sköto och ej kunde

hitta hålet

då du blev vred och gjorde själv det

bästa målet

så danske målman vit om kinden

blott kunde skylla på den starka

vinden.

Från oss kamrater på din högtids-

dag

Från »smålagens> hori-

sont.
(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk
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(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk

Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-
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mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.

| A. S.
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Erik Söderbom.
År 1915 stod för första gången

i sitt liv en yngling och -åsåg en
idrottstävling. Av någon anledning,
som han själv inte kunde förklara,
befann han sig helt plötsligt bland
de tävlandes skara i en löpning å
1500 meter. Han sprang som för
livet vilket naturligtvis gjorde ho-

nom »färdig» efter ett varv. Vid
ett senare anordnat 400 meterslopp
tog han de vunna erfarenheterna
till hjälp och höll igen stegen, vil-
ket i sin tur medförde en placering

i kön. Kanske just eggad av dessa
motgångar beslöt han att förkovra
sig och bliva lika bra som de
andra. Sedan skulle han bliva bättre.
Denna spännande berättelse om-

talar just ovannämnde Söderboms
första fjät på idrottsbanan. De vo-
ro icke lysande, och kanske mest
tack vare det, har gjort att han
rationellt ägnat sig åt löpningar.

De första åren av sin idrottsmanna-
bana tillbringade han i Borås, till
dess han på allvar sällade sig till

Göteborg och Kamraterna. Under
förra året här gjorde han mycket
stora framsteg, vilket höjde honom

i klassen bland Sveriges »stjärnor».
Det är i synnerhet på medeldistan-
serna han skördar sina lagrar.

Hr Hjertberg ser i honom en
blivande mästare i 400 m. häck,
varför han nu ägnar sig åt träning

i detta lopp.
I det civila är S. anställd vid

Landskansliet, där hans arbete i
hög grad håller honom bunden.

Detta oaktat begagnar han sina le-

diga stunder till träning, som un-
der sådana förhållanden inte alltid
bliver så regelbunden.

I sitt uppträdande är S. den rena

gentlemannen, lugn, älskvärd och
alltid tillmötesgående, varför han
bland sina kamrater är högt vär-
derad.

Pecka.

”Gobben” 25 år.

 

Vet Ni vem som nyss fyllt sina tjugo-

fem

Jo »Gobben> Lund som ses med

samma kläm

uti vårt lag på sina korta ben

för fienden gör stopp och visar sen

var läderbiten hälst skall vara

långt från »kulörens> mål, ty då är

ingen fara.

När Henning luras, tänk det händer,

då finns du där och visar tänder

ej mer behövs för fienden skall fly

sin kosa

och Henning han fick ris du fick

» RoSsa>.

Det hänt en gång att Konrad missade

en lyra

och du var där och räddade på alla

fyra
han skrek med

stämma glad

Nu Valdus gjort en glänsande bra-

vad

och >Kille Kill»

När forwards sköto och ej kunde

hitta hålet

då du blev vred och gjorde själv det

bästa målet

så danske målman vit om kinden

blott kunde skylla på den starka

vinden.

Från oss kamrater på din högtids-

dag

Från »smålagens> hori-

sont.
(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk

Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-

 = 

mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.

| A. S.

24 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

Erik Söderbom.
År 1915 stod för första gången

i sitt liv en yngling och -åsåg en
idrottstävling. Av någon anledning,
som han själv inte kunde förklara,
befann han sig helt plötsligt bland
de tävlandes skara i en löpning å
1500 meter. Han sprang som för
livet vilket naturligtvis gjorde ho-

nom »färdig» efter ett varv. Vid
ett senare anordnat 400 meterslopp
tog han de vunna erfarenheterna
till hjälp och höll igen stegen, vil-
ket i sin tur medförde en placering

i kön. Kanske just eggad av dessa
motgångar beslöt han att förkovra
sig och bliva lika bra som de
andra. Sedan skulle han bliva bättre.
Denna spännande berättelse om-

talar just ovannämnde Söderboms
första fjät på idrottsbanan. De vo-
ro icke lysande, och kanske mest
tack vare det, har gjort att han
rationellt ägnat sig åt löpningar.

De första åren av sin idrottsmanna-
bana tillbringade han i Borås, till
dess han på allvar sällade sig till

Göteborg och Kamraterna. Under
förra året här gjorde han mycket
stora framsteg, vilket höjde honom

i klassen bland Sveriges »stjärnor».
Det är i synnerhet på medeldistan-
serna han skördar sina lagrar.

Hr Hjertberg ser i honom en
blivande mästare i 400 m. häck,
varför han nu ägnar sig åt träning

i detta lopp.
I det civila är S. anställd vid

Landskansliet, där hans arbete i
hög grad håller honom bunden.

Detta oaktat begagnar han sina le-

diga stunder till träning, som un-
der sådana förhållanden inte alltid
bliver så regelbunden.

I sitt uppträdande är S. den rena

gentlemannen, lugn, älskvärd och
alltid tillmötesgående, varför han
bland sina kamrater är högt vär-
derad.

Pecka.

”Gobben” 25 år.

 

Vet Ni vem som nyss fyllt sina tjugo-

fem

Jo »Gobben> Lund som ses med

samma kläm

uti vårt lag på sina korta ben

för fienden gör stopp och visar sen

var läderbiten hälst skall vara

långt från »kulörens> mål, ty då är

ingen fara.

När Henning luras, tänk det händer,

då finns du där och visar tänder

ej mer behövs för fienden skall fly

sin kosa

och Henning han fick ris du fick

» RoSsa>.

Det hänt en gång att Konrad missade

en lyra

och du var där och räddade på alla

fyra
han skrek med

stämma glad

Nu Valdus gjort en glänsande bra-

vad

och >Kille Kill»

När forwards sköto och ej kunde

hitta hålet

då du blev vred och gjorde själv det

bästa målet

så danske målman vit om kinden

blott kunde skylla på den starka

vinden.

Från oss kamrater på din högtids-

dag

Från »smålagens> hori-

sont.
(Under denna rubrik komma

hädanefter att inflyta små korta

referat från B-lagets, 3:dje la-

gets, etc. matcher och hoppas

vi detta skall fylla ett känt

behov, samtidigt som det bör

verka som enytterligar sporre

för resp. lag och spelare, då

de nu veta sig bliva >sak-

kunnigt» bedömda.)

Söndagen den 28 mars spelades

den första verkliga träningsmatchen.
B-laget mötte då Landala 1. F. å

Hedens n. v. plan. D. v. s. om
man skall kalla det »plan» är jag
något tveksam om, närmastliknande

de 'Masuriska träsken. Men poj-
karna gingo på med friskt humör
och farten hölls hela tiden ganska

god. B-laget saknade Rosell, Bors-
sén, Karl Andersson varjämte 3:ans
målvakt E. Karlson stod i mål. Kam-
raterna lågo över större delen av

matchen med undantag för sista

kvarten och gjorde under första

halvtid två mål genom resp. Georg

Karlsson och Lindberg, men i andra

lyckades Landala erhålla ett mål, va-
dan resultatet blev en seger för B-
laget med 2—1. Bästa mäni I. F. K.

voro: Erik Andersson, Levin, Elam
Johansson, Georg Karlsson samt

Lindberg.

rk

Måndagen den 5 april (annandag
påsk) möttes B laget och 3:dje laget

å Hedens n. v. plan. >»Planen» var
fortfarande i samma >»ypperliga»
skick. Båda lagen hade reserver.

B-laget för Georg Karlsson, Bors-

sén samt målvakt (på vilken plats
en juniorspelare hade placerats).
3:an för Erik Karlson samt ytter-

 = 

mottag vår hyllning i vårt medlems-

blad

Vi önska Lycka, Hälsa gott humör

Ty det är del som susen gör.

| A. S.



GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 25

ligare ett par spelare. Matchen blev

snabb och hård och resp. försvar

hade fullt upp att göra. Under
första halvleken fick B-laget genom

Karl Andersson (som gick center-

forwards) ledningen, vilken behölls

till mitten av andra halvleken, då
3an utjämnade. Målet >»lavades>
av W. Börjesson, som fastän hårt

trängd av B-lagets backar sköt vac-
kert i ena hörnet. Kort före mat-
chens slut sköt emellertid Lindberg?
ett lamt skott mot mål, och 3:ans
målvakt gjorde det otroliga: drulla-

de in bollen. Mellan händerna.
Slutresultat alltså 2—1 till B-lagets
favör. Fast ett oavgjort resultat
skulle nog varit rättvisare. Bästa

män i B-laget: Erik Andersson, Le-
vin, Elam Johansson samt Karl An-
dersson. I 3:dje laget backarna,
Gillis Andersson samt W. Börjes-
son,

+

Söndagen den 11 april spelade
B-laget mot Majornas I. K. äå samma
plan. B-laget hade denna gång

Wenzel från 3:dje laget i mål och
saknade Levin, Karl Andersson samt
Borssén. Kamraterna lågo över

matchen igenom och spelade stund-
lals utmärkt. Ställningen var vid
halvtid 1—0 till B-lagets favör, och

gjordes målet av Ch. Johansson

(Jan) direkt på passning från Hans-
Son, synnerligen vackert. I andra
halvleken ökade Lindberg påtill 2,
iven detta grannt, direkt på pass-
ning från Sven Johansson. De
sista 5-10 min. spelade Kamraterna

med endast 10 man, då Hansson

utgick (han skulle tjänstgöra som

linjeman vid 1:sta lagets match mot
Malmö en stund senare), men voro
fortfarande överlägsna och erhöllo
senom Georg Karlsson sitt tredje
mål kort före full tid. Slutresultat
alltså 3—0 för de blåvita. I B-laget

Presterade Erik Andersson ett utom-
ordentligt spel (bäste man på plan).

. Hans bollbehandling och placerings-
förmåga utmärkt, därtill snabb, djärv
och påpasslig. Han är tydligen
"mannen> == efterträdaren till Hen-

Ning, när han en gång lägger upp

(vilket vi hoppas skall dröja länge). ning ryggen och for till Amerika,
Även Elam utmärkte sig: kolossalt har nu ängrat sig och återvänt —

energisk och uthållig, hård, aldrig till Sverige och vår förening. Trä-
»tappande sugen». Bland forwards ningen har inte börjat ännu — men
voro Georg Karlsson, Lindberg och snart. Så nu har vi kanske en lång-
Hansson bäst, vilka samtliga pres- distansare mer, och en god.
terade ett gott spel, Hansson borde x
dock inte gå så länge med bollen,Re Kungsbackaloppet som i år går
utan i stället centra mer. den 13 maj bliver endast för del-

E. SS. —tagare från Göteborg — det vill
—— säga Kamraterna — ett par till.

Tips: 1, 2, 3.
o .” +

Våra löpare. Backman har ännu ej låtit höra

Vår löparestab har för stundande av sig för året, varför det väl får

säs. fått en del värdefulla tillökningar, anses för givet att han vänt vår
som säkert kommer att i avsevärd förening ryggen, vilket ju bliver en
grad förbättra våra chanser. Vino- Svår förlust för var löparestab. Men

tera med nöje Yngve Lundgren, en ännu är ju inte allt hopp ute, rätt
>kemisk» man, förut i Örgryte, samt  SOm det är kanske Backmans an-

Erik Holmgren, Örgrytes f. d. Kungs- sikte visar sig igen. Ja, han är väl-

backamatador. Från Hagadal ha vi kommen.
återfått f. d. vår Harry Dahlgård x

samt med honom Calle Simonsson

och Charly Sjöholm. Från det
steniga Småland har vi fått »Små-
land>, som också lyssnar till nam-

Till Svenska Mästerskapet i ter-
räng, som går av stapeln i Norr-
köping, kommer i år endast Verner

- Magnusson att deltaga från vär
net Svensson, fast detta mera sällan. törenino. Verner kommer i år ejg.

Så i år skall det kutas stafett på att deltaga i Kungsbackalöpningen,
tid. Tråkigt nog har en del rykten da han samma dag skall hämta hem

om värvning sipprat ut, ett rykte  Bokedalskannani terränglöpning för

som vi dock hoppas att vederbö- tredje gången. Förra året tävlingen

rande pojkar själva kunna demen- om detta pris anordnades, deltog
tera -— så i det fallet är allting ej Verner på grund av att Tors-

»all right>. haugs internationella terränglöpning
+ i Kristiania gick samma dag och vi

En av våra gamla löpare och skulle försöka hämta hem vandrings-

Boysens följeslagare på Kungsbacka, priset där för alltid, vilket emeller-

Hugo Holsner, vilken för sju år tid misslyckades, som förut med-

sedan vände Sverige och vår före- delats. Angående protesten ha vi
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3an utjämnade. Målet >»lavades>
av W. Börjesson, som fastän hårt

trängd av B-lagets backar sköt vac-
kert i ena hörnet. Kort före mat-
chens slut sköt emellertid Lindberg?
ett lamt skott mot mål, och 3:ans
målvakt gjorde det otroliga: drulla-

de in bollen. Mellan händerna.
Slutresultat alltså 2—1 till B-lagets
favör. Fast ett oavgjort resultat
skulle nog varit rättvisare. Bästa

män i B-laget: Erik Andersson, Le-
vin, Elam Johansson samt Karl An-
dersson. I 3:dje laget backarna,
Gillis Andersson samt W. Börjes-
son,

+

Söndagen den 11 april spelade
B-laget mot Majornas I. K. äå samma
plan. B-laget hade denna gång

Wenzel från 3:dje laget i mål och
saknade Levin, Karl Andersson samt
Borssén. Kamraterna lågo över

matchen igenom och spelade stund-
lals utmärkt. Ställningen var vid
halvtid 1—0 till B-lagets favör, och

gjordes målet av Ch. Johansson

(Jan) direkt på passning från Hans-
Son, synnerligen vackert. I andra
halvleken ökade Lindberg påtill 2,
iven detta grannt, direkt på pass-
ning från Sven Johansson. De
sista 5-10 min. spelade Kamraterna

med endast 10 man, då Hansson

utgick (han skulle tjänstgöra som

linjeman vid 1:sta lagets match mot
Malmö en stund senare), men voro
fortfarande överlägsna och erhöllo
senom Georg Karlsson sitt tredje
mål kort före full tid. Slutresultat
alltså 3—0 för de blåvita. I B-laget

Presterade Erik Andersson ett utom-
ordentligt spel (bäste man på plan).

. Hans bollbehandling och placerings-
förmåga utmärkt, därtill snabb, djärv
och påpasslig. Han är tydligen
"mannen> == efterträdaren till Hen-

Ning, när han en gång lägger upp

(vilket vi hoppas skall dröja länge). ning ryggen och for till Amerika,
Även Elam utmärkte sig: kolossalt har nu ängrat sig och återvänt —

energisk och uthållig, hård, aldrig till Sverige och vår förening. Trä-
»tappande sugen». Bland forwards ningen har inte börjat ännu — men
voro Georg Karlsson, Lindberg och snart. Så nu har vi kanske en lång-
Hansson bäst, vilka samtliga pres- distansare mer, och en god.
terade ett gott spel, Hansson borde x
dock inte gå så länge med bollen,Re Kungsbackaloppet som i år går
utan i stället centra mer. den 13 maj bliver endast för del-

E. SS. —tagare från Göteborg — det vill
—— säga Kamraterna — ett par till.

Tips: 1, 2, 3.
o .” +

Våra löpare. Backman har ännu ej låtit höra

Vår löparestab har för stundande av sig för året, varför det väl får

säs. fått en del värdefulla tillökningar, anses för givet att han vänt vår
som säkert kommer att i avsevärd förening ryggen, vilket ju bliver en
grad förbättra våra chanser. Vino- Svår förlust för var löparestab. Men

tera med nöje Yngve Lundgren, en ännu är ju inte allt hopp ute, rätt
>kemisk» man, förut i Örgryte, samt  SOm det är kanske Backmans an-

Erik Holmgren, Örgrytes f. d. Kungs- sikte visar sig igen. Ja, han är väl-

backamatador. Från Hagadal ha vi kommen.
återfått f. d. vår Harry Dahlgård x

samt med honom Calle Simonsson

och Charly Sjöholm. Från det
steniga Småland har vi fått »Små-
land>, som också lyssnar till nam-

Till Svenska Mästerskapet i ter-
räng, som går av stapeln i Norr-
köping, kommer i år endast Verner

- Magnusson att deltaga från vär
net Svensson, fast detta mera sällan. törenino. Verner kommer i år ejg.

Så i år skall det kutas stafett på att deltaga i Kungsbackalöpningen,
tid. Tråkigt nog har en del rykten da han samma dag skall hämta hem

om värvning sipprat ut, ett rykte  Bokedalskannani terränglöpning för

som vi dock hoppas att vederbö- tredje gången. Förra året tävlingen

rande pojkar själva kunna demen- om detta pris anordnades, deltog
tera -— så i det fallet är allting ej Verner på grund av att Tors-

»all right>. haugs internationella terränglöpning
+ i Kristiania gick samma dag och vi

En av våra gamla löpare och skulle försöka hämta hem vandrings-

Boysens följeslagare på Kungsbacka, priset där för alltid, vilket emeller-

Hugo Holsner, vilken för sju år tid misslyckades, som förut med-

sedan vände Sverige och vår före- delats. Angående protesten ha vi
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Wenzel från 3:dje laget i mål och
saknade Levin, Karl Andersson samt
Borssén. Kamraterna lågo över

matchen igenom och spelade stund-
lals utmärkt. Ställningen var vid
halvtid 1—0 till B-lagets favör, och

gjordes målet av Ch. Johansson

(Jan) direkt på passning från Hans-
Son, synnerligen vackert. I andra
halvleken ökade Lindberg påtill 2,
iven detta grannt, direkt på pass-
ning från Sven Johansson. De
sista 5-10 min. spelade Kamraterna

med endast 10 man, då Hansson

utgick (han skulle tjänstgöra som

linjeman vid 1:sta lagets match mot
Malmö en stund senare), men voro
fortfarande överlägsna och erhöllo
senom Georg Karlsson sitt tredje
mål kort före full tid. Slutresultat
alltså 3—0 för de blåvita. I B-laget

Presterade Erik Andersson ett utom-
ordentligt spel (bäste man på plan).

. Hans bollbehandling och placerings-
förmåga utmärkt, därtill snabb, djärv
och påpasslig. Han är tydligen
"mannen> == efterträdaren till Hen-

Ning, när han en gång lägger upp

(vilket vi hoppas skall dröja länge). ning ryggen och for till Amerika,
Även Elam utmärkte sig: kolossalt har nu ängrat sig och återvänt —

energisk och uthållig, hård, aldrig till Sverige och vår förening. Trä-
»tappande sugen». Bland forwards ningen har inte börjat ännu — men
voro Georg Karlsson, Lindberg och snart. Så nu har vi kanske en lång-
Hansson bäst, vilka samtliga pres- distansare mer, och en god.
terade ett gott spel, Hansson borde x
dock inte gå så länge med bollen,Re Kungsbackaloppet som i år går
utan i stället centra mer. den 13 maj bliver endast för del-

E. SS. —tagare från Göteborg — det vill
—— säga Kamraterna — ett par till.

Tips: 1, 2, 3.
o .” +

Våra löpare. Backman har ännu ej låtit höra

Vår löparestab har för stundande av sig för året, varför det väl får

säs. fått en del värdefulla tillökningar, anses för givet att han vänt vår
som säkert kommer att i avsevärd förening ryggen, vilket ju bliver en
grad förbättra våra chanser. Vino- Svår förlust för var löparestab. Men

tera med nöje Yngve Lundgren, en ännu är ju inte allt hopp ute, rätt
>kemisk» man, förut i Örgryte, samt  SOm det är kanske Backmans an-

Erik Holmgren, Örgrytes f. d. Kungs- sikte visar sig igen. Ja, han är väl-

backamatador. Från Hagadal ha vi kommen.
återfått f. d. vår Harry Dahlgård x

samt med honom Calle Simonsson

och Charly Sjöholm. Från det
steniga Småland har vi fått »Små-
land>, som också lyssnar till nam-

Till Svenska Mästerskapet i ter-
räng, som går av stapeln i Norr-
köping, kommer i år endast Verner

- Magnusson att deltaga från vär
net Svensson, fast detta mera sällan. törenino. Verner kommer i år ejg.

Så i år skall det kutas stafett på att deltaga i Kungsbackalöpningen,
tid. Tråkigt nog har en del rykten da han samma dag skall hämta hem

om värvning sipprat ut, ett rykte  Bokedalskannani terränglöpning för

som vi dock hoppas att vederbö- tredje gången. Förra året tävlingen

rande pojkar själva kunna demen- om detta pris anordnades, deltog
tera -— så i det fallet är allting ej Verner på grund av att Tors-

»all right>. haugs internationella terränglöpning
+ i Kristiania gick samma dag och vi

En av våra gamla löpare och skulle försöka hämta hem vandrings-

Boysens följeslagare på Kungsbacka, priset där för alltid, vilket emeller-

Hugo Holsner, vilken för sju år tid misslyckades, som förut med-

sedan vände Sverige och vår före- delats. Angående protesten ha vi
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ligare ett par spelare. Matchen blev

snabb och hård och resp. försvar

hade fullt upp att göra. Under
första halvleken fick B-laget genom

Karl Andersson (som gick center-

forwards) ledningen, vilken behölls

till mitten av andra halvleken, då
3an utjämnade. Målet >»lavades>
av W. Börjesson, som fastän hårt

trängd av B-lagets backar sköt vac-
kert i ena hörnet. Kort före mat-
chens slut sköt emellertid Lindberg?
ett lamt skott mot mål, och 3:ans
målvakt gjorde det otroliga: drulla-

de in bollen. Mellan händerna.
Slutresultat alltså 2—1 till B-lagets
favör. Fast ett oavgjort resultat
skulle nog varit rättvisare. Bästa

män i B-laget: Erik Andersson, Le-
vin, Elam Johansson samt Karl An-
dersson. I 3:dje laget backarna,
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favör. Fast ett oavgjort resultat
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utgick (han skulle tjänstgöra som
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backamatador. Från Hagadal ha vi kommen.
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Malmö en stund senare), men voro
fortfarande överlägsna och erhöllo
senom Georg Karlsson sitt tredje
mål kort före full tid. Slutresultat
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ordentligt spel (bäste man på plan).

. Hans bollbehandling och placerings-
förmåga utmärkt, därtill snabb, djärv
och påpasslig. Han är tydligen
"mannen> == efterträdaren till Hen-

Ning, när han en gång lägger upp

(vilket vi hoppas skall dröja länge). ning ryggen och for till Amerika,
Även Elam utmärkte sig: kolossalt har nu ängrat sig och återvänt —

energisk och uthållig, hård, aldrig till Sverige och vår förening. Trä-
»tappande sugen». Bland forwards ningen har inte börjat ännu — men
voro Georg Karlsson, Lindberg och snart. Så nu har vi kanske en lång-
Hansson bäst, vilka samtliga pres- distansare mer, och en god.
terade ett gott spel, Hansson borde x
dock inte gå så länge med bollen,Re Kungsbackaloppet som i år går
utan i stället centra mer. den 13 maj bliver endast för del-

E. SS. —tagare från Göteborg — det vill
—— säga Kamraterna — ett par till.

Tips: 1, 2, 3.
o .” +

Våra löpare. Backman har ännu ej låtit höra

Vår löparestab har för stundande av sig för året, varför det väl får

säs. fått en del värdefulla tillökningar, anses för givet att han vänt vår
som säkert kommer att i avsevärd förening ryggen, vilket ju bliver en
grad förbättra våra chanser. Vino- Svår förlust för var löparestab. Men

tera med nöje Yngve Lundgren, en ännu är ju inte allt hopp ute, rätt
>kemisk» man, förut i Örgryte, samt  SOm det är kanske Backmans an-

Erik Holmgren, Örgrytes f. d. Kungs- sikte visar sig igen. Ja, han är väl-

backamatador. Från Hagadal ha vi kommen.
återfått f. d. vår Harry Dahlgård x

samt med honom Calle Simonsson

och Charly Sjöholm. Från det
steniga Småland har vi fått »Små-
land>, som också lyssnar till nam-

Till Svenska Mästerskapet i ter-
räng, som går av stapeln i Norr-
köping, kommer i år endast Verner

- Magnusson att deltaga från vär
net Svensson, fast detta mera sällan. törenino. Verner kommer i år ejg.

Så i år skall det kutas stafett på att deltaga i Kungsbackalöpningen,
tid. Tråkigt nog har en del rykten da han samma dag skall hämta hem

om värvning sipprat ut, ett rykte  Bokedalskannani terränglöpning för

som vi dock hoppas att vederbö- tredje gången. Förra året tävlingen

rande pojkar själva kunna demen- om detta pris anordnades, deltog
tera -— så i det fallet är allting ej Verner på grund av att Tors-

»all right>. haugs internationella terränglöpning
+ i Kristiania gick samma dag och vi

En av våra gamla löpare och skulle försöka hämta hem vandrings-

Boysens följeslagare på Kungsbacka, priset där för alltid, vilket emeller-

Hugo Holsner, vilken för sju år tid misslyckades, som förut med-

sedan vände Sverige och vår före- delats. Angående protesten ha vi

( REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC |
REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sverige, Norge, & Danmark till Sydafrika
Australien
Sundaöarna

Persiska viken
Senegambien

Nordamerika

från Australien & Sundaöarna till Sverige, Norge och Danmark

från Sydafrika till Australien
» Indien > Nordamerika
> Nordamerika > Sverige

Vidare meddelar REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC

Ink. avd. 5996, GÖTEBORG. : NI .Tel.: Utg. avd. 4738 5863 Telegramadr.: NIKE, Gbg

 

  

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 25

ligare ett par spelare. Matchen blev

snabb och hård och resp. försvar

hade fullt upp att göra. Under
första halvleken fick B-laget genom

Karl Andersson (som gick center-

forwards) ledningen, vilken behölls

till mitten av andra halvleken, då
3an utjämnade. Målet >»lavades>
av W. Börjesson, som fastän hårt

trängd av B-lagets backar sköt vac-
kert i ena hörnet. Kort före mat-
chens slut sköt emellertid Lindberg?
ett lamt skott mot mål, och 3:ans
målvakt gjorde det otroliga: drulla-

de in bollen. Mellan händerna.
Slutresultat alltså 2—1 till B-lagets
favör. Fast ett oavgjort resultat
skulle nog varit rättvisare. Bästa

män i B-laget: Erik Andersson, Le-
vin, Elam Johansson samt Karl An-
dersson. I 3:dje laget backarna,
Gillis Andersson samt W. Börjes-
son,

+

Söndagen den 11 april spelade
B-laget mot Majornas I. K. äå samma
plan. B-laget hade denna gång

Wenzel från 3:dje laget i mål och
saknade Levin, Karl Andersson samt
Borssén. Kamraterna lågo över

matchen igenom och spelade stund-
lals utmärkt. Ställningen var vid
halvtid 1—0 till B-lagets favör, och

gjordes målet av Ch. Johansson

(Jan) direkt på passning från Hans-
Son, synnerligen vackert. I andra
halvleken ökade Lindberg påtill 2,
iven detta grannt, direkt på pass-
ning från Sven Johansson. De
sista 5-10 min. spelade Kamraterna

med endast 10 man, då Hansson

utgick (han skulle tjänstgöra som

linjeman vid 1:sta lagets match mot
Malmö en stund senare), men voro
fortfarande överlägsna och erhöllo
senom Georg Karlsson sitt tredje
mål kort före full tid. Slutresultat
alltså 3—0 för de blåvita. I B-laget

Presterade Erik Andersson ett utom-
ordentligt spel (bäste man på plan).

. Hans bollbehandling och placerings-
förmåga utmärkt, därtill snabb, djärv
och påpasslig. Han är tydligen
"mannen> == efterträdaren till Hen-

Ning, när han en gång lägger upp

(vilket vi hoppas skall dröja länge). ning ryggen och for till Amerika,
Även Elam utmärkte sig: kolossalt har nu ängrat sig och återvänt —

energisk och uthållig, hård, aldrig till Sverige och vår förening. Trä-
»tappande sugen». Bland forwards ningen har inte börjat ännu — men
voro Georg Karlsson, Lindberg och snart. Så nu har vi kanske en lång-
Hansson bäst, vilka samtliga pres- distansare mer, och en god.
terade ett gott spel, Hansson borde x
dock inte gå så länge med bollen,Re Kungsbackaloppet som i år går
utan i stället centra mer. den 13 maj bliver endast för del-

E. SS. —tagare från Göteborg — det vill
—— säga Kamraterna — ett par till.

Tips: 1, 2, 3.
o .” +

Våra löpare. Backman har ännu ej låtit höra

Vår löparestab har för stundande av sig för året, varför det väl får

säs. fått en del värdefulla tillökningar, anses för givet att han vänt vår
som säkert kommer att i avsevärd förening ryggen, vilket ju bliver en
grad förbättra våra chanser. Vino- Svår förlust för var löparestab. Men

tera med nöje Yngve Lundgren, en ännu är ju inte allt hopp ute, rätt
>kemisk» man, förut i Örgryte, samt  SOm det är kanske Backmans an-

Erik Holmgren, Örgrytes f. d. Kungs- sikte visar sig igen. Ja, han är väl-

backamatador. Från Hagadal ha vi kommen.
återfått f. d. vår Harry Dahlgård x

samt med honom Calle Simonsson

och Charly Sjöholm. Från det
steniga Småland har vi fått »Små-
land>, som också lyssnar till nam-

Till Svenska Mästerskapet i ter-
räng, som går av stapeln i Norr-
köping, kommer i år endast Verner

- Magnusson att deltaga från vär
net Svensson, fast detta mera sällan. törenino. Verner kommer i år ejg.

Så i år skall det kutas stafett på att deltaga i Kungsbackalöpningen,
tid. Tråkigt nog har en del rykten da han samma dag skall hämta hem

om värvning sipprat ut, ett rykte  Bokedalskannani terränglöpning för

som vi dock hoppas att vederbö- tredje gången. Förra året tävlingen

rande pojkar själva kunna demen- om detta pris anordnades, deltog
tera -— så i det fallet är allting ej Verner på grund av att Tors-

»all right>. haugs internationella terränglöpning
+ i Kristiania gick samma dag och vi

En av våra gamla löpare och skulle försöka hämta hem vandrings-

Boysens följeslagare på Kungsbacka, priset där för alltid, vilket emeller-

Hugo Holsner, vilken för sju år tid misslyckades, som förut med-

sedan vände Sverige och vår före- delats. Angående protesten ha vi
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ligare ett par spelare. Matchen blev

snabb och hård och resp. försvar

hade fullt upp att göra. Under
första halvleken fick B-laget genom

Karl Andersson (som gick center-

forwards) ledningen, vilken behölls

till mitten av andra halvleken, då
3an utjämnade. Målet >»lavades>
av W. Börjesson, som fastän hårt

trängd av B-lagets backar sköt vac-
kert i ena hörnet. Kort före mat-
chens slut sköt emellertid Lindberg?
ett lamt skott mot mål, och 3:ans
målvakt gjorde det otroliga: drulla-

de in bollen. Mellan händerna.
Slutresultat alltså 2—1 till B-lagets
favör. Fast ett oavgjort resultat
skulle nog varit rättvisare. Bästa

män i B-laget: Erik Andersson, Le-
vin, Elam Johansson samt Karl An-
dersson. I 3:dje laget backarna,
Gillis Andersson samt W. Börjes-
son,

+

Söndagen den 11 april spelade
B-laget mot Majornas I. K. äå samma
plan. B-laget hade denna gång

Wenzel från 3:dje laget i mål och
saknade Levin, Karl Andersson samt
Borssén. Kamraterna lågo över

matchen igenom och spelade stund-
lals utmärkt. Ställningen var vid
halvtid 1—0 till B-lagets favör, och

gjordes målet av Ch. Johansson
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ännu ej hört något, och som ny
tävlan kommer att avhållas den 13
maj, samma dag som Kungsbacka-

loppet och Bokedalskannan, kom-
mer vår förening ej att i år försvara
det två gånger förut vunna vand-
ringspriset beroende på att endast
ett par av vara löpare tränat i ter-

räng och således har ringa utsikter
att erövra priset. Priset blev förra

året tillerkänt Fredrikshofs Idrotts-
förening i Stockholm och kommer
antagligen denna förening att för-
svara detsamma.

Terängmästerskapet för
Göteborgs distrikt

avgjordes söndagen den 25 april

i Balders Hage på en bana som i
alla avseenden var bättre än kanske
någon gång förut i vår stad. Lätt
och bekväm, m. a. o. en olympisk

terrängbana. Till att vara gjord av
Forsberg så var den något helt

annat än vad han annars låter våra
löpare fresta på när det gäller ter-
räng. Efter gammal vana vann vi

ju också i år lika överlägset som
förut.

Av de 41 anmälda startade 28, av
vilka en del utgingo under tävling-
ens gång, resten passerade målet

på mer eller mindre godatider. Av
våra egna var ju fortfarande Verner

Magnusson den segrande med bro-

dern Arvid några minuter senare.
Efter dem kommo den lille ener-
giske Dahlgård och Boysen Johans-

son i nämnd ordning. Det tycks
som om Johanssoni år skall bliva
bättre än förut. Han bryr sig tyd-

ligen inte om att han är gammal,
utan resonerar som så, ju längre

man håller på ju bättre blir man,
och han tycks sannerligen ha rätt.

Landala I. F. som arrangör hade
en mycket lycklig dag, allting var

väl ordnat och ledningen skötte

sina kall mycket gott. Det tycks
som vår stads idrottsfunktionärer

borde sökas bland småföreningarne

ty där nedlägges nog det största

intresset för att få en god utbild-

ning.
Prislistan såg ut som följer:

1. Verner Magnusson, I. F. K.,

32,06?/10.
2. Arvid Magnusson, I. F. K. 35,05.

3. Harry Dahlgård, >» 36,05.
4. Adolf Johansson, >» 36,11.

Lagpriset vanns till vår förening

med 10 poäng.
Hederspris till bäste man i Lan-

dala I. F., en pokal, en uppmunt-

ran vars exempel borde följas av

alla. Det stegrar intresset.

Pecka.

Göteborg runt.
Nu börjar vårsolen göra sig allt

mera och mera märkbar. Idrotts-

männen har för länge sedan plockat
fram sina grejor från hyllan och

dragit spikskorna på sig mer än
en gång. Men så gäller det ju ock-

så att i år bliva bättre än föregå-
ende år, i all synnerhet som det

i år står mycket av ära och värde

på spel. En liten del av våra poj-

kar gå väl och lura på en plats i

Olympiatruppen, en annan har andra
mål i kikarn. Men alla gå vi itan-

kar om hur vi skola klara av Gö-
teborg runt. Denna tävling som

blivit den mest brännande punkten
på föreningarnes program så här

på försäsongen. Fem år förut har

striden stått het om segrareplatsen,

två gånger har vi tagit hem den,
två gånger har Örgryte gäckat våra

förhoppningar om seger samt en
gång var Göta här och tog pokalen

till Stockholm. Nu kommer inte
Göta ner, alltså bliver det en strid

mellan vårt och Örgrytes lag, en
strid som alldeles säkert kommer
att bliva fruktansvärd hård. Natur-
ligtvis komma från båda håll alla

klutar att tillsättas och inga medel

skys för att försäkra sig om segern.
Den 16 maj kommer att bliva en

stor dag i Göteborgs idrottshistoria.
Nästan varje år har nytt rekord satts

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

på loppet, allt intill dess Göta gjorde:

en sådan attack att det hittills varit:

omöjligt för Göteborgslöparne att:

göra om saken. Men i år — säkert.
kommer det att falla. Såsom Kam-.

rater våga vi naturligtvis hålla en

slant på vårt lag, fastän en omvänd
rangordning icke är alls utesluten;
Hur var det förra året, undras om

våra löpare någon gång förut varit

så säkra på segern som just då,

och tack vare detta så fick vi den
dagen tömma nederlagets bittra kalk,

samtidigt som Örgryte firade sin
kanske en smula överaskande se
ger. Men i år får det inte vara så,
i år skall inte den ene lita på den

andre, utan var och en göra så
mycket han kan, och ändålite till

då finns det hopp om ait Götas
rekord ramlar från den ställning
den har. Våra löpare kunna om de

vilja och de skola göra det. De
ha förut visat att när det riktigt

gäller så kan det göras något mera
än som annars presteras, och det

är just vad som behöves i ett så

dant lopp som detta.
Av allt det resonnemang som ut

spinner sig angående tävlingen så

hörs att I. F. K. dock äro favoriter,

och inte skall allmänhetens förtro:
ende svikas, nej, sätt igång, knata

för livet, och Ni skall se attNi
nog skall bli hejad av det tusental

som väntar vid de olika kontrollerna.

För att giva de eventuella Stock
holmsresandena en välbehövlig trä
ning komma två lag att deltagafrån

oss, två lag som nog skola göra
det besvärligt för sina konkurrenter,
och varför inte två lag i pristagare

gruppen.
Parolen skall vara: När var och

en gör så gott han kan ochlite til
så kan inte fordras mer.

Pecka

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!
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männen har för länge sedan plockat
fram sina grejor från hyllan och

dragit spikskorna på sig mer än
en gång. Men så gäller det ju ock-

så att i år bliva bättre än föregå-
ende år, i all synnerhet som det

i år står mycket av ära och värde

på spel. En liten del av våra poj-

kar gå väl och lura på en plats i

Olympiatruppen, en annan har andra
mål i kikarn. Men alla gå vi itan-

kar om hur vi skola klara av Gö-
teborg runt. Denna tävling som

blivit den mest brännande punkten
på föreningarnes program så här

på försäsongen. Fem år förut har

striden stått het om segrareplatsen,

två gånger har vi tagit hem den,
två gånger har Örgryte gäckat våra

förhoppningar om seger samt en
gång var Göta här och tog pokalen

till Stockholm. Nu kommer inte
Göta ner, alltså bliver det en strid

mellan vårt och Örgrytes lag, en
strid som alldeles säkert kommer
att bliva fruktansvärd hård. Natur-
ligtvis komma från båda håll alla

klutar att tillsättas och inga medel

skys för att försäkra sig om segern.
Den 16 maj kommer att bliva en

stor dag i Göteborgs idrottshistoria.
Nästan varje år har nytt rekord satts

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

på loppet, allt intill dess Göta gjorde:

en sådan attack att det hittills varit:

omöjligt för Göteborgslöparne att:

göra om saken. Men i år — säkert.
kommer det att falla. Såsom Kam-.

rater våga vi naturligtvis hålla en

slant på vårt lag, fastän en omvänd
rangordning icke är alls utesluten;
Hur var det förra året, undras om

våra löpare någon gång förut varit

så säkra på segern som just då,

och tack vare detta så fick vi den
dagen tömma nederlagets bittra kalk,

samtidigt som Örgryte firade sin
kanske en smula överaskande se
ger. Men i år får det inte vara så,
i år skall inte den ene lita på den

andre, utan var och en göra så
mycket han kan, och ändålite till

då finns det hopp om ait Götas
rekord ramlar från den ställning
den har. Våra löpare kunna om de

vilja och de skola göra det. De
ha förut visat att när det riktigt

gäller så kan det göras något mera
än som annars presteras, och det

är just vad som behöves i ett så

dant lopp som detta.
Av allt det resonnemang som ut

spinner sig angående tävlingen så

hörs att I. F. K. dock äro favoriter,

och inte skall allmänhetens förtro:
ende svikas, nej, sätt igång, knata

för livet, och Ni skall se attNi
nog skall bli hejad av det tusental

som väntar vid de olika kontrollerna.

För att giva de eventuella Stock
holmsresandena en välbehövlig trä
ning komma två lag att deltagafrån

oss, två lag som nog skola göra
det besvärligt för sina konkurrenter,
och varför inte två lag i pristagare

gruppen.
Parolen skall vara: När var och

en gör så gott han kan ochlite til
så kan inte fordras mer.

Pecka

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!
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ännu ej hört något, och som ny
tävlan kommer att avhållas den 13
maj, samma dag som Kungsbacka-

loppet och Bokedalskannan, kom-
mer vår förening ej att i år försvara
det två gånger förut vunna vand-
ringspriset beroende på att endast
ett par av vara löpare tränat i ter-

räng och således har ringa utsikter
att erövra priset. Priset blev förra

året tillerkänt Fredrikshofs Idrotts-
förening i Stockholm och kommer
antagligen denna förening att för-
svara detsamma.

Terängmästerskapet för
Göteborgs distrikt

avgjordes söndagen den 25 april

i Balders Hage på en bana som i
alla avseenden var bättre än kanske
någon gång förut i vår stad. Lätt
och bekväm, m. a. o. en olympisk

terrängbana. Till att vara gjord av
Forsberg så var den något helt

annat än vad han annars låter våra
löpare fresta på när det gäller ter-
räng. Efter gammal vana vann vi

ju också i år lika överlägset som
förut.

Av de 41 anmälda startade 28, av
vilka en del utgingo under tävling-
ens gång, resten passerade målet

på mer eller mindre godatider. Av
våra egna var ju fortfarande Verner

Magnusson den segrande med bro-

dern Arvid några minuter senare.
Efter dem kommo den lille ener-
giske Dahlgård och Boysen Johans-

son i nämnd ordning. Det tycks
som om Johanssoni år skall bliva
bättre än förut. Han bryr sig tyd-

ligen inte om att han är gammal,
utan resonerar som så, ju längre

man håller på ju bättre blir man,
och han tycks sannerligen ha rätt.

Landala I. F. som arrangör hade
en mycket lycklig dag, allting var

väl ordnat och ledningen skötte

sina kall mycket gott. Det tycks
som vår stads idrottsfunktionärer

borde sökas bland småföreningarne

ty där nedlägges nog det största

intresset för att få en god utbild-

ning.
Prislistan såg ut som följer:

1. Verner Magnusson, I. F. K.,

32,06?/10.
2. Arvid Magnusson, I. F. K. 35,05.

3. Harry Dahlgård, >» 36,05.
4. Adolf Johansson, >» 36,11.

Lagpriset vanns till vår förening

med 10 poäng.
Hederspris till bäste man i Lan-

dala I. F., en pokal, en uppmunt-

ran vars exempel borde följas av

alla. Det stegrar intresset.
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ran vars exempel borde följas av

alla. Det stegrar intresset.

Pecka.

Göteborg runt.
Nu börjar vårsolen göra sig allt

mera och mera märkbar. Idrotts-

männen har för länge sedan plockat
fram sina grejor från hyllan och

dragit spikskorna på sig mer än
en gång. Men så gäller det ju ock-

så att i år bliva bättre än föregå-
ende år, i all synnerhet som det

i år står mycket av ära och värde

på spel. En liten del av våra poj-

kar gå väl och lura på en plats i

Olympiatruppen, en annan har andra
mål i kikarn. Men alla gå vi itan-

kar om hur vi skola klara av Gö-
teborg runt. Denna tävling som

blivit den mest brännande punkten
på föreningarnes program så här

på försäsongen. Fem år förut har

striden stått het om segrareplatsen,

två gånger har vi tagit hem den,
två gånger har Örgryte gäckat våra

förhoppningar om seger samt en
gång var Göta här och tog pokalen

till Stockholm. Nu kommer inte
Göta ner, alltså bliver det en strid

mellan vårt och Örgrytes lag, en
strid som alldeles säkert kommer
att bliva fruktansvärd hård. Natur-
ligtvis komma från båda håll alla

klutar att tillsättas och inga medel

skys för att försäkra sig om segern.
Den 16 maj kommer att bliva en

stor dag i Göteborgs idrottshistoria.
Nästan varje år har nytt rekord satts

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

på loppet, allt intill dess Göta gjorde:

en sådan attack att det hittills varit:

omöjligt för Göteborgslöparne att:

göra om saken. Men i år — säkert.
kommer det att falla. Såsom Kam-.

rater våga vi naturligtvis hålla en

slant på vårt lag, fastän en omvänd
rangordning icke är alls utesluten;
Hur var det förra året, undras om

våra löpare någon gång förut varit

så säkra på segern som just då,

och tack vare detta så fick vi den
dagen tömma nederlagets bittra kalk,

samtidigt som Örgryte firade sin
kanske en smula överaskande se
ger. Men i år får det inte vara så,
i år skall inte den ene lita på den

andre, utan var och en göra så
mycket han kan, och ändålite till

då finns det hopp om ait Götas
rekord ramlar från den ställning
den har. Våra löpare kunna om de

vilja och de skola göra det. De
ha förut visat att när det riktigt

gäller så kan det göras något mera
än som annars presteras, och det

är just vad som behöves i ett så

dant lopp som detta.
Av allt det resonnemang som ut

spinner sig angående tävlingen så

hörs att I. F. K. dock äro favoriter,

och inte skall allmänhetens förtro:
ende svikas, nej, sätt igång, knata

för livet, och Ni skall se attNi
nog skall bli hejad av det tusental

som väntar vid de olika kontrollerna.

För att giva de eventuella Stock
holmsresandena en välbehövlig trä
ning komma två lag att deltagafrån

oss, två lag som nog skola göra
det besvärligt för sina konkurrenter,
och varför inte två lag i pristagare

gruppen.
Parolen skall vara: När var och

en gör så gott han kan ochlite til
så kan inte fordras mer.

Pecka

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!
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ännu ej hört något, och som ny
tävlan kommer att avhållas den 13
maj, samma dag som Kungsbacka-

loppet och Bokedalskannan, kom-
mer vår förening ej att i år försvara
det två gånger förut vunna vand-
ringspriset beroende på att endast
ett par av vara löpare tränat i ter-

räng och således har ringa utsikter
att erövra priset. Priset blev förra

året tillerkänt Fredrikshofs Idrotts-
förening i Stockholm och kommer
antagligen denna förening att för-
svara detsamma.

Terängmästerskapet för
Göteborgs distrikt

avgjordes söndagen den 25 april

i Balders Hage på en bana som i
alla avseenden var bättre än kanske
någon gång förut i vår stad. Lätt
och bekväm, m. a. o. en olympisk

terrängbana. Till att vara gjord av
Forsberg så var den något helt

annat än vad han annars låter våra
löpare fresta på när det gäller ter-
räng. Efter gammal vana vann vi

ju också i år lika överlägset som
förut.

Av de 41 anmälda startade 28, av
vilka en del utgingo under tävling-
ens gång, resten passerade målet

på mer eller mindre godatider. Av
våra egna var ju fortfarande Verner

Magnusson den segrande med bro-

dern Arvid några minuter senare.
Efter dem kommo den lille ener-
giske Dahlgård och Boysen Johans-

son i nämnd ordning. Det tycks
som om Johanssoni år skall bliva
bättre än förut. Han bryr sig tyd-

ligen inte om att han är gammal,
utan resonerar som så, ju längre

man håller på ju bättre blir man,
och han tycks sannerligen ha rätt.

Landala I. F. som arrangör hade
en mycket lycklig dag, allting var

väl ordnat och ledningen skötte

sina kall mycket gott. Det tycks
som vår stads idrottsfunktionärer

borde sökas bland småföreningarne

ty där nedlägges nog det största

intresset för att få en god utbild-

ning.
Prislistan såg ut som följer:

1. Verner Magnusson, I. F. K.,
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2. Arvid Magnusson, I. F. K. 35,05.

3. Harry Dahlgård, >» 36,05.
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ran vars exempel borde följas av

alla. Det stegrar intresset.

Pecka.

Göteborg runt.
Nu börjar vårsolen göra sig allt

mera och mera märkbar. Idrotts-

männen har för länge sedan plockat
fram sina grejor från hyllan och

dragit spikskorna på sig mer än
en gång. Men så gäller det ju ock-

så att i år bliva bättre än föregå-
ende år, i all synnerhet som det

i år står mycket av ära och värde

på spel. En liten del av våra poj-

kar gå väl och lura på en plats i

Olympiatruppen, en annan har andra
mål i kikarn. Men alla gå vi itan-

kar om hur vi skola klara av Gö-
teborg runt. Denna tävling som

blivit den mest brännande punkten
på föreningarnes program så här

på försäsongen. Fem år förut har

striden stått het om segrareplatsen,

två gånger har vi tagit hem den,
två gånger har Örgryte gäckat våra

förhoppningar om seger samt en
gång var Göta här och tog pokalen

till Stockholm. Nu kommer inte
Göta ner, alltså bliver det en strid

mellan vårt och Örgrytes lag, en
strid som alldeles säkert kommer
att bliva fruktansvärd hård. Natur-
ligtvis komma från båda håll alla

klutar att tillsättas och inga medel

skys för att försäkra sig om segern.
Den 16 maj kommer att bliva en

stor dag i Göteborgs idrottshistoria.
Nästan varje år har nytt rekord satts

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

på loppet, allt intill dess Göta gjorde:

en sådan attack att det hittills varit:

omöjligt för Göteborgslöparne att:

göra om saken. Men i år — säkert.
kommer det att falla. Såsom Kam-.

rater våga vi naturligtvis hålla en

slant på vårt lag, fastän en omvänd
rangordning icke är alls utesluten;
Hur var det förra året, undras om

våra löpare någon gång förut varit

så säkra på segern som just då,

och tack vare detta så fick vi den
dagen tömma nederlagets bittra kalk,

samtidigt som Örgryte firade sin
kanske en smula överaskande se
ger. Men i år får det inte vara så,
i år skall inte den ene lita på den

andre, utan var och en göra så
mycket han kan, och ändålite till

då finns det hopp om ait Götas
rekord ramlar från den ställning
den har. Våra löpare kunna om de

vilja och de skola göra det. De
ha förut visat att när det riktigt

gäller så kan det göras något mera
än som annars presteras, och det

är just vad som behöves i ett så

dant lopp som detta.
Av allt det resonnemang som ut

spinner sig angående tävlingen så

hörs att I. F. K. dock äro favoriter,

och inte skall allmänhetens förtro:
ende svikas, nej, sätt igång, knata

för livet, och Ni skall se attNi
nog skall bli hejad av det tusental

som väntar vid de olika kontrollerna.

För att giva de eventuella Stock
holmsresandena en välbehövlig trä
ning komma två lag att deltagafrån

oss, två lag som nog skola göra
det besvärligt för sina konkurrenter,
och varför inte två lag i pristagare

gruppen.
Parolen skall vara: När var och

en gör så gott han kan ochlite til
så kan inte fordras mer.

Pecka

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!

26

ännu ej hört något, och som ny
tävlan kommer att avhållas den 13
maj, samma dag som Kungsbacka-

loppet och Bokedalskannan, kom-
mer vår förening ej att i år försvara
det två gånger förut vunna vand-
ringspriset beroende på att endast
ett par av vara löpare tränat i ter-

räng och således har ringa utsikter
att erövra priset. Priset blev förra

året tillerkänt Fredrikshofs Idrotts-
förening i Stockholm och kommer
antagligen denna förening att för-
svara detsamma.

Terängmästerskapet för
Göteborgs distrikt

avgjordes söndagen den 25 april

i Balders Hage på en bana som i
alla avseenden var bättre än kanske
någon gång förut i vår stad. Lätt
och bekväm, m. a. o. en olympisk

terrängbana. Till att vara gjord av
Forsberg så var den något helt

annat än vad han annars låter våra
löpare fresta på när det gäller ter-
räng. Efter gammal vana vann vi

ju också i år lika överlägset som
förut.

Av de 41 anmälda startade 28, av
vilka en del utgingo under tävling-
ens gång, resten passerade målet

på mer eller mindre godatider. Av
våra egna var ju fortfarande Verner

Magnusson den segrande med bro-

dern Arvid några minuter senare.
Efter dem kommo den lille ener-
giske Dahlgård och Boysen Johans-

son i nämnd ordning. Det tycks
som om Johanssoni år skall bliva
bättre än förut. Han bryr sig tyd-

ligen inte om att han är gammal,
utan resonerar som så, ju längre

man håller på ju bättre blir man,
och han tycks sannerligen ha rätt.

Landala I. F. som arrangör hade
en mycket lycklig dag, allting var

väl ordnat och ledningen skötte

sina kall mycket gott. Det tycks
som vår stads idrottsfunktionärer

borde sökas bland småföreningarne

ty där nedlägges nog det största

intresset för att få en god utbild-

ning.
Prislistan såg ut som följer:

1. Verner Magnusson, I. F. K.,

32,06?/10.
2. Arvid Magnusson, I. F. K. 35,05.

3. Harry Dahlgård, >» 36,05.
4. Adolf Johansson, >» 36,11.

Lagpriset vanns till vår förening

med 10 poäng.
Hederspris till bäste man i Lan-

dala I. F., en pokal, en uppmunt-

ran vars exempel borde följas av

alla. Det stegrar intresset.

Pecka.

Göteborg runt.
Nu börjar vårsolen göra sig allt

mera och mera märkbar. Idrotts-

männen har för länge sedan plockat
fram sina grejor från hyllan och

dragit spikskorna på sig mer än
en gång. Men så gäller det ju ock-

så att i år bliva bättre än föregå-
ende år, i all synnerhet som det

i år står mycket av ära och värde

på spel. En liten del av våra poj-

kar gå väl och lura på en plats i

Olympiatruppen, en annan har andra
mål i kikarn. Men alla gå vi itan-

kar om hur vi skola klara av Gö-
teborg runt. Denna tävling som

blivit den mest brännande punkten
på föreningarnes program så här

på försäsongen. Fem år förut har

striden stått het om segrareplatsen,

två gånger har vi tagit hem den,
två gånger har Örgryte gäckat våra

förhoppningar om seger samt en
gång var Göta här och tog pokalen

till Stockholm. Nu kommer inte
Göta ner, alltså bliver det en strid

mellan vårt och Örgrytes lag, en
strid som alldeles säkert kommer
att bliva fruktansvärd hård. Natur-
ligtvis komma från båda håll alla

klutar att tillsättas och inga medel

skys för att försäkra sig om segern.
Den 16 maj kommer att bliva en

stor dag i Göteborgs idrottshistoria.
Nästan varje år har nytt rekord satts

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

på loppet, allt intill dess Göta gjorde:

en sådan attack att det hittills varit:

omöjligt för Göteborgslöparne att:

göra om saken. Men i år — säkert.
kommer det att falla. Såsom Kam-.

rater våga vi naturligtvis hålla en

slant på vårt lag, fastän en omvänd
rangordning icke är alls utesluten;
Hur var det förra året, undras om

våra löpare någon gång förut varit

så säkra på segern som just då,

och tack vare detta så fick vi den
dagen tömma nederlagets bittra kalk,

samtidigt som Örgryte firade sin
kanske en smula överaskande se
ger. Men i år får det inte vara så,
i år skall inte den ene lita på den

andre, utan var och en göra så
mycket han kan, och ändålite till

då finns det hopp om ait Götas
rekord ramlar från den ställning
den har. Våra löpare kunna om de

vilja och de skola göra det. De
ha förut visat att när det riktigt

gäller så kan det göras något mera
än som annars presteras, och det

är just vad som behöves i ett så

dant lopp som detta.
Av allt det resonnemang som ut

spinner sig angående tävlingen så

hörs att I. F. K. dock äro favoriter,

och inte skall allmänhetens förtro:
ende svikas, nej, sätt igång, knata

för livet, och Ni skall se attNi
nog skall bli hejad av det tusental

som väntar vid de olika kontrollerna.

För att giva de eventuella Stock
holmsresandena en välbehövlig trä
ning komma två lag att deltagafrån

oss, två lag som nog skola göra
det besvärligt för sina konkurrenter,
och varför inte två lag i pristagare

gruppen.
Parolen skall vara: När var och

en gör så gott han kan ochlite til
så kan inte fordras mer.

Pecka

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!

26

ännu ej hört något, och som ny
tävlan kommer att avhållas den 13
maj, samma dag som Kungsbacka-

loppet och Bokedalskannan, kom-
mer vår förening ej att i år försvara
det två gånger förut vunna vand-
ringspriset beroende på att endast
ett par av vara löpare tränat i ter-

räng och således har ringa utsikter
att erövra priset. Priset blev förra

året tillerkänt Fredrikshofs Idrotts-
förening i Stockholm och kommer
antagligen denna förening att för-
svara detsamma.

Terängmästerskapet för
Göteborgs distrikt

avgjordes söndagen den 25 april

i Balders Hage på en bana som i
alla avseenden var bättre än kanske
någon gång förut i vår stad. Lätt
och bekväm, m. a. o. en olympisk

terrängbana. Till att vara gjord av
Forsberg så var den något helt

annat än vad han annars låter våra
löpare fresta på när det gäller ter-
räng. Efter gammal vana vann vi

ju också i år lika överlägset som
förut.

Av de 41 anmälda startade 28, av
vilka en del utgingo under tävling-
ens gång, resten passerade målet

på mer eller mindre godatider. Av
våra egna var ju fortfarande Verner

Magnusson den segrande med bro-

dern Arvid några minuter senare.
Efter dem kommo den lille ener-
giske Dahlgård och Boysen Johans-

son i nämnd ordning. Det tycks
som om Johanssoni år skall bliva
bättre än förut. Han bryr sig tyd-

ligen inte om att han är gammal,
utan resonerar som så, ju längre

man håller på ju bättre blir man,
och han tycks sannerligen ha rätt.

Landala I. F. som arrangör hade
en mycket lycklig dag, allting var

väl ordnat och ledningen skötte

sina kall mycket gott. Det tycks
som vår stads idrottsfunktionärer

borde sökas bland småföreningarne

ty där nedlägges nog det största

intresset för att få en god utbild-

ning.
Prislistan såg ut som följer:

1. Verner Magnusson, I. F. K.,

32,06?/10.
2. Arvid Magnusson, I. F. K. 35,05.

3. Harry Dahlgård, >» 36,05.
4. Adolf Johansson, >» 36,11.

Lagpriset vanns till vår förening

med 10 poäng.
Hederspris till bäste man i Lan-

dala I. F., en pokal, en uppmunt-

ran vars exempel borde följas av

alla. Det stegrar intresset.

Pecka.

Göteborg runt.
Nu börjar vårsolen göra sig allt

mera och mera märkbar. Idrotts-

männen har för länge sedan plockat
fram sina grejor från hyllan och

dragit spikskorna på sig mer än
en gång. Men så gäller det ju ock-

så att i år bliva bättre än föregå-
ende år, i all synnerhet som det

i år står mycket av ära och värde

på spel. En liten del av våra poj-

kar gå väl och lura på en plats i

Olympiatruppen, en annan har andra
mål i kikarn. Men alla gå vi itan-

kar om hur vi skola klara av Gö-
teborg runt. Denna tävling som

blivit den mest brännande punkten
på föreningarnes program så här

på försäsongen. Fem år förut har

striden stått het om segrareplatsen,

två gånger har vi tagit hem den,
två gånger har Örgryte gäckat våra

förhoppningar om seger samt en
gång var Göta här och tog pokalen

till Stockholm. Nu kommer inte
Göta ner, alltså bliver det en strid

mellan vårt och Örgrytes lag, en
strid som alldeles säkert kommer
att bliva fruktansvärd hård. Natur-
ligtvis komma från båda håll alla

klutar att tillsättas och inga medel

skys för att försäkra sig om segern.
Den 16 maj kommer att bliva en

stor dag i Göteborgs idrottshistoria.
Nästan varje år har nytt rekord satts

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

på loppet, allt intill dess Göta gjorde:

en sådan attack att det hittills varit:

omöjligt för Göteborgslöparne att:

göra om saken. Men i år — säkert.
kommer det att falla. Såsom Kam-.

rater våga vi naturligtvis hålla en

slant på vårt lag, fastän en omvänd
rangordning icke är alls utesluten;
Hur var det förra året, undras om

våra löpare någon gång förut varit

så säkra på segern som just då,

och tack vare detta så fick vi den
dagen tömma nederlagets bittra kalk,

samtidigt som Örgryte firade sin
kanske en smula överaskande se
ger. Men i år får det inte vara så,
i år skall inte den ene lita på den

andre, utan var och en göra så
mycket han kan, och ändålite till

då finns det hopp om ait Götas
rekord ramlar från den ställning
den har. Våra löpare kunna om de

vilja och de skola göra det. De
ha förut visat att när det riktigt

gäller så kan det göras något mera
än som annars presteras, och det

är just vad som behöves i ett så

dant lopp som detta.
Av allt det resonnemang som ut

spinner sig angående tävlingen så

hörs att I. F. K. dock äro favoriter,

och inte skall allmänhetens förtro:
ende svikas, nej, sätt igång, knata

för livet, och Ni skall se attNi
nog skall bli hejad av det tusental

som väntar vid de olika kontrollerna.

För att giva de eventuella Stock
holmsresandena en välbehövlig trä
ning komma två lag att deltagafrån

oss, två lag som nog skola göra
det besvärligt för sina konkurrenter,
och varför inte två lag i pristagare

gruppen.
Parolen skall vara: När var och

en gör så gott han kan ochlite til
så kan inte fordras mer.

Pecka

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!

26

ännu ej hört något, och som ny
tävlan kommer att avhållas den 13
maj, samma dag som Kungsbacka-

loppet och Bokedalskannan, kom-
mer vår förening ej att i år försvara
det två gånger förut vunna vand-
ringspriset beroende på att endast
ett par av vara löpare tränat i ter-

räng och således har ringa utsikter
att erövra priset. Priset blev förra

året tillerkänt Fredrikshofs Idrotts-
förening i Stockholm och kommer
antagligen denna förening att för-
svara detsamma.

Terängmästerskapet för
Göteborgs distrikt

avgjordes söndagen den 25 april

i Balders Hage på en bana som i
alla avseenden var bättre än kanske
någon gång förut i vår stad. Lätt
och bekväm, m. a. o. en olympisk

terrängbana. Till att vara gjord av
Forsberg så var den något helt

annat än vad han annars låter våra
löpare fresta på när det gäller ter-
räng. Efter gammal vana vann vi

ju också i år lika överlägset som
förut.

Av de 41 anmälda startade 28, av
vilka en del utgingo under tävling-
ens gång, resten passerade målet

på mer eller mindre godatider. Av
våra egna var ju fortfarande Verner

Magnusson den segrande med bro-

dern Arvid några minuter senare.
Efter dem kommo den lille ener-
giske Dahlgård och Boysen Johans-

son i nämnd ordning. Det tycks
som om Johanssoni år skall bliva
bättre än förut. Han bryr sig tyd-

ligen inte om att han är gammal,
utan resonerar som så, ju längre

man håller på ju bättre blir man,
och han tycks sannerligen ha rätt.

Landala I. F. som arrangör hade
en mycket lycklig dag, allting var

väl ordnat och ledningen skötte

sina kall mycket gott. Det tycks
som vår stads idrottsfunktionärer

borde sökas bland småföreningarne

ty där nedlägges nog det största

intresset för att få en god utbild-

ning.
Prislistan såg ut som följer:

1. Verner Magnusson, I. F. K.,

32,06?/10.
2. Arvid Magnusson, I. F. K. 35,05.

3. Harry Dahlgård, >» 36,05.
4. Adolf Johansson, >» 36,11.

Lagpriset vanns till vår förening

med 10 poäng.
Hederspris till bäste man i Lan-

dala I. F., en pokal, en uppmunt-

ran vars exempel borde följas av

alla. Det stegrar intresset.

Pecka.

Göteborg runt.
Nu börjar vårsolen göra sig allt

mera och mera märkbar. Idrotts-

männen har för länge sedan plockat
fram sina grejor från hyllan och

dragit spikskorna på sig mer än
en gång. Men så gäller det ju ock-

så att i år bliva bättre än föregå-
ende år, i all synnerhet som det

i år står mycket av ära och värde

på spel. En liten del av våra poj-

kar gå väl och lura på en plats i

Olympiatruppen, en annan har andra
mål i kikarn. Men alla gå vi itan-

kar om hur vi skola klara av Gö-
teborg runt. Denna tävling som

blivit den mest brännande punkten
på föreningarnes program så här

på försäsongen. Fem år förut har

striden stått het om segrareplatsen,

två gånger har vi tagit hem den,
två gånger har Örgryte gäckat våra

förhoppningar om seger samt en
gång var Göta här och tog pokalen

till Stockholm. Nu kommer inte
Göta ner, alltså bliver det en strid

mellan vårt och Örgrytes lag, en
strid som alldeles säkert kommer
att bliva fruktansvärd hård. Natur-
ligtvis komma från båda håll alla

klutar att tillsättas och inga medel

skys för att försäkra sig om segern.
Den 16 maj kommer att bliva en

stor dag i Göteborgs idrottshistoria.
Nästan varje år har nytt rekord satts
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på loppet, allt intill dess Göta gjorde:

en sådan attack att det hittills varit:

omöjligt för Göteborgslöparne att:

göra om saken. Men i år — säkert.
kommer det att falla. Såsom Kam-.

rater våga vi naturligtvis hålla en

slant på vårt lag, fastän en omvänd
rangordning icke är alls utesluten;
Hur var det förra året, undras om

våra löpare någon gång förut varit

så säkra på segern som just då,

och tack vare detta så fick vi den
dagen tömma nederlagets bittra kalk,

samtidigt som Örgryte firade sin
kanske en smula överaskande se
ger. Men i år får det inte vara så,
i år skall inte den ene lita på den

andre, utan var och en göra så
mycket han kan, och ändålite till

då finns det hopp om ait Götas
rekord ramlar från den ställning
den har. Våra löpare kunna om de

vilja och de skola göra det. De
ha förut visat att när det riktigt

gäller så kan det göras något mera
än som annars presteras, och det

är just vad som behöves i ett så

dant lopp som detta.
Av allt det resonnemang som ut

spinner sig angående tävlingen så

hörs att I. F. K. dock äro favoriter,

och inte skall allmänhetens förtro:
ende svikas, nej, sätt igång, knata

för livet, och Ni skall se attNi
nog skall bli hejad av det tusental

som väntar vid de olika kontrollerna.

För att giva de eventuella Stock
holmsresandena en välbehövlig trä
ning komma två lag att deltagafrån

oss, två lag som nog skola göra
det besvärligt för sina konkurrenter,
och varför inte två lag i pristagare

gruppen.
Parolen skall vara: När var och

en gör så gott han kan ochlite til
så kan inte fordras mer.

Pecka

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!
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ännu ej hört något, och som ny
tävlan kommer att avhållas den 13
maj, samma dag som Kungsbacka-

loppet och Bokedalskannan, kom-
mer vår förening ej att i år försvara
det två gånger förut vunna vand-
ringspriset beroende på att endast
ett par av vara löpare tränat i ter-

räng och således har ringa utsikter
att erövra priset. Priset blev förra

året tillerkänt Fredrikshofs Idrotts-
förening i Stockholm och kommer
antagligen denna förening att för-
svara detsamma.

Terängmästerskapet för
Göteborgs distrikt

avgjordes söndagen den 25 april

i Balders Hage på en bana som i
alla avseenden var bättre än kanske
någon gång förut i vår stad. Lätt
och bekväm, m. a. o. en olympisk

terrängbana. Till att vara gjord av
Forsberg så var den något helt

annat än vad han annars låter våra
löpare fresta på när det gäller ter-
räng. Efter gammal vana vann vi

ju också i år lika överlägset som
förut.

Av de 41 anmälda startade 28, av
vilka en del utgingo under tävling-
ens gång, resten passerade målet

på mer eller mindre godatider. Av
våra egna var ju fortfarande Verner

Magnusson den segrande med bro-

dern Arvid några minuter senare.
Efter dem kommo den lille ener-
giske Dahlgård och Boysen Johans-

son i nämnd ordning. Det tycks
som om Johanssoni år skall bliva
bättre än förut. Han bryr sig tyd-

ligen inte om att han är gammal,
utan resonerar som så, ju längre

man håller på ju bättre blir man,
och han tycks sannerligen ha rätt.

Landala I. F. som arrangör hade
en mycket lycklig dag, allting var

väl ordnat och ledningen skötte

sina kall mycket gott. Det tycks
som vår stads idrottsfunktionärer

borde sökas bland småföreningarne

ty där nedlägges nog det största

intresset för att få en god utbild-

ning.
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Svenska Dagbladets
stafettlöpning.

Tankar har i år dvalts inom vår

förening att sända ett lag till Svenska
Dagbladets stafettlöpning i Stock-
holm den 30 maj. Tankarne ha

tagit allt fastare form och numera
kan det anses för givet att vi bliva
representerade där. Det är ju en-

dast ett par år sedan ett kombine-
rat lag från Göteborg var där och
placerade sig som bästa landsorts-

lag. I år skall bravaden göras om,
fastän denna gång med rent klubb-
lag, och bättre placering. Ty vårt

lag är starkt, fullt jämnbördigt med
Stockholmslagen, fastän inte i sam-

ma gynnsammaställning som dessa
vad beträffar banans bekantskap.
Men vi hoppas ändock på en pla-

cering, som vi inte skola behöva
skämmas för. Vi minnas Götas
framfart vid Göteborg runt 1916,

de slogo då överlägset alla Göte-
borgslagen vid denna tävlan. Nu
skall vi upp till Stockholm och tacka
för sist och försöka göra det litet

hett för våra kära Götapojkar. Trä-

ningen bedrives för denna tävling
med utomordentlig precision och

skall säkert bliva vad den är avsedd

att bliva, fruktbärande. Det bliver

på samma gång en uppmuntran
för alla våra yngre förmågor med

gryende anlag att få vara med i en
större tävlan och hjälpa till att knata

in sekunder. En tanke på seger
våga vi i nuvarande stadium inte
tänka på, det vore att flyga högre

än vingarne bär, men — osvurel är
bäst. (Detta skulle egentligen even-
tuella deltagare i färden inte få läsa,
då kanske de redan känna sig säkra
och bliva nonchalanta, när det gäl-

ler, Men den sortens löpare
får det inte finnas i vår förening,

alla måste löpa efter beräkning och
Inte vara trygg, om han ligger en

. bit före, denna bit kan nästa man
. förlora. Det gäller därför att kom-
« Ma alldeles förb-t långt före så det
bliver omöjligt att taga upp. Detta

är ju ett råd som kanske inte be-
hövertillämpas, enär vi kanske mest
få se ryggarne på våra medtävlare.
Men upp och hoppa pojkar så kanske
det går. Det skulle vara roligt för

Er själva och föreningen och hela
Göteborg. -

Apropå Göteborg ja, så har Ni
kanske märkt att allmänheten nu
börjar att visa intresse för idrotten.

Kanske just därför har vår riksdag

beslutatpålägga nöjesskattpå idrotts-
tävlingar. "Man måste medgiva att
vår riksdag är snäll mot idrotten,
detta medel att fostra kraftiga och

härdade medborgare. Skall nu nö-

jesskatt komma att här liksom i
Danmark sätta en fördämning för
idrotten så att den icke utan stora
ekonomiska uppoffringar kan idkas.
Att påtaga sig det ekonomiska an-

Svaret gör tydligen inte riksdagen.
Men den kanske inte vill ha kraf-
tiga och härdada pojkar i sitt land.

Detta var ett passus utom det

egentliga ämnet, men det kan inte
hjälpas. Vi träffas alltså efter den

30 maj, slagna eller segrande.
Pecka.

Göteborg runt och våra

fotbollsspelare.

Det gäller att även i år försvara
våra gamla traditioner och hämta
hem bunken i denna klass.

Det är därför nödvändigt att alla
de fotbollsgrabbar som förra året

löpte de olika distanserna omgåen-
de ge sig tillkänna i och för uttag-

ning av årets lag. Önskvärt vore
ju om vi kunde få ihop sammalag

på samma platser som föregående
år, om det låter sig göra, ty den
löpande bör i förväg känna till vil-
ken sträcka han har att löpa så att
han i största mån löper ekonomiskt
och rätt väg.

De fotbollsspelare som önskar
deltaga i årets löpning torde god-
hetsfullt därför omgående meddela
sin adress till sekr. under telefon
20456 mellan 6—7 e. m.

 

Östra Hamngatan 24.

utom söndagar.

Obs.! 

F. Kamraternas Expedition

Öppen alla dagar mellan kl. 5.30 em.—7 em.

Alla meddelande rörande I. F. K. be-

svaras endast å ovan angivna tid.

Telefon 20456.
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tiga och härdada pojkar i sitt land.

Detta var ett passus utom det

egentliga ämnet, men det kan inte
hjälpas. Vi träffas alltså efter den

30 maj, slagna eller segrande.
Pecka.

Göteborg runt och våra

fotbollsspelare.

Det gäller att även i år försvara
våra gamla traditioner och hämta
hem bunken i denna klass.

Det är därför nödvändigt att alla
de fotbollsgrabbar som förra året

löpte de olika distanserna omgåen-
de ge sig tillkänna i och för uttag-

ning av årets lag. Önskvärt vore
ju om vi kunde få ihop sammalag

på samma platser som föregående
år, om det låter sig göra, ty den
löpande bör i förväg känna till vil-
ken sträcka han har att löpa så att
han i största mån löper ekonomiskt
och rätt väg.

De fotbollsspelare som önskar
deltaga i årets löpning torde god-
hetsfullt därför omgående meddela
sin adress till sekr. under telefon
20456 mellan 6—7 e. m.
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Alla meddelande rörande I. F. K. be-

svaras endast å ovan angivna tid.
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holm den 30 maj. Tankarne ha

tagit allt fastare form och numera
kan det anses för givet att vi bliva
representerade där. Det är ju en-

dast ett par år sedan ett kombine-
rat lag från Göteborg var där och
placerade sig som bästa landsorts-

lag. I år skall bravaden göras om,
fastän denna gång med rent klubb-
lag, och bättre placering. Ty vårt

lag är starkt, fullt jämnbördigt med
Stockholmslagen, fastän inte i sam-

ma gynnsammaställning som dessa
vad beträffar banans bekantskap.
Men vi hoppas ändock på en pla-

cering, som vi inte skola behöva
skämmas för. Vi minnas Götas
framfart vid Göteborg runt 1916,

de slogo då överlägset alla Göte-
borgslagen vid denna tävlan. Nu
skall vi upp till Stockholm och tacka
för sist och försöka göra det litet

hett för våra kära Götapojkar. Trä-

ningen bedrives för denna tävling
med utomordentlig precision och

skall säkert bliva vad den är avsedd

att bliva, fruktbärande. Det bliver

på samma gång en uppmuntran
för alla våra yngre förmågor med

gryende anlag att få vara med i en
större tävlan och hjälpa till att knata

in sekunder. En tanke på seger
våga vi i nuvarande stadium inte
tänka på, det vore att flyga högre

än vingarne bär, men — osvurel är
bäst. (Detta skulle egentligen even-
tuella deltagare i färden inte få läsa,
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ler, Men den sortens löpare
får det inte finnas i vår förening,

alla måste löpa efter beräkning och
Inte vara trygg, om han ligger en

. bit före, denna bit kan nästa man
. förlora. Det gäller därför att kom-
« Ma alldeles förb-t långt före så det
bliver omöjligt att taga upp. Detta

är ju ett råd som kanske inte be-
hövertillämpas, enär vi kanske mest
få se ryggarne på våra medtävlare.
Men upp och hoppa pojkar så kanske
det går. Det skulle vara roligt för

Er själva och föreningen och hela
Göteborg. -

Apropå Göteborg ja, så har Ni
kanske märkt att allmänheten nu
börjar att visa intresse för idrotten.

Kanske just därför har vår riksdag

beslutatpålägga nöjesskattpå idrotts-
tävlingar. "Man måste medgiva att
vår riksdag är snäll mot idrotten,
detta medel att fostra kraftiga och

härdade medborgare. Skall nu nö-

jesskatt komma att här liksom i
Danmark sätta en fördämning för
idrotten så att den icke utan stora
ekonomiska uppoffringar kan idkas.
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tävlingar. "Man måste medgiva att
vår riksdag är snäll mot idrotten,
detta medel att fostra kraftiga och

härdade medborgare. Skall nu nö-

jesskatt komma att här liksom i
Danmark sätta en fördämning för
idrotten så att den icke utan stora
ekonomiska uppoffringar kan idkas.
Att påtaga sig det ekonomiska an-

Svaret gör tydligen inte riksdagen.
Men den kanske inte vill ha kraf-
tiga och härdada pojkar i sitt land.

Detta var ett passus utom det

egentliga ämnet, men det kan inte
hjälpas. Vi träffas alltså efter den

30 maj, slagna eller segrande.
Pecka.

Göteborg runt och våra

fotbollsspelare.

Det gäller att även i år försvara
våra gamla traditioner och hämta
hem bunken i denna klass.

Det är därför nödvändigt att alla
de fotbollsgrabbar som förra året

löpte de olika distanserna omgåen-
de ge sig tillkänna i och för uttag-

ning av årets lag. Önskvärt vore
ju om vi kunde få ihop sammalag

på samma platser som föregående
år, om det låter sig göra, ty den
löpande bör i förväg känna till vil-
ken sträcka han har att löpa så att
han i största mån löper ekonomiskt
och rätt väg.

De fotbollsspelare som önskar
deltaga i årets löpning torde god-
hetsfullt därför omgående meddela
sin adress till sekr. under telefon
20456 mellan 6—7 e. m.
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Alla meddelande rörande I. F. K. be-

svaras endast å ovan angivna tid.
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stafettlöpning.

Tankar har i år dvalts inom vår

förening att sända ett lag till Svenska
Dagbladets stafettlöpning i Stock-
holm den 30 maj. Tankarne ha

tagit allt fastare form och numera
kan det anses för givet att vi bliva
representerade där. Det är ju en-

dast ett par år sedan ett kombine-
rat lag från Göteborg var där och
placerade sig som bästa landsorts-

lag. I år skall bravaden göras om,
fastän denna gång med rent klubb-
lag, och bättre placering. Ty vårt

lag är starkt, fullt jämnbördigt med
Stockholmslagen, fastän inte i sam-

ma gynnsammaställning som dessa
vad beträffar banans bekantskap.
Men vi hoppas ändock på en pla-

cering, som vi inte skola behöva
skämmas för. Vi minnas Götas
framfart vid Göteborg runt 1916,

de slogo då överlägset alla Göte-
borgslagen vid denna tävlan. Nu
skall vi upp till Stockholm och tacka
för sist och försöka göra det litet

hett för våra kära Götapojkar. Trä-

ningen bedrives för denna tävling
med utomordentlig precision och

skall säkert bliva vad den är avsedd

att bliva, fruktbärande. Det bliver

på samma gång en uppmuntran
för alla våra yngre förmågor med

gryende anlag att få vara med i en
större tävlan och hjälpa till att knata

in sekunder. En tanke på seger
våga vi i nuvarande stadium inte
tänka på, det vore att flyga högre

än vingarne bär, men — osvurel är
bäst. (Detta skulle egentligen even-
tuella deltagare i färden inte få läsa,
då kanske de redan känna sig säkra
och bliva nonchalanta, när det gäl-

ler, Men den sortens löpare
får det inte finnas i vår förening,

alla måste löpa efter beräkning och
Inte vara trygg, om han ligger en

. bit före, denna bit kan nästa man
. förlora. Det gäller därför att kom-
« Ma alldeles förb-t långt före så det
bliver omöjligt att taga upp. Detta

är ju ett råd som kanske inte be-
hövertillämpas, enär vi kanske mest
få se ryggarne på våra medtävlare.
Men upp och hoppa pojkar så kanske
det går. Det skulle vara roligt för

Er själva och föreningen och hela
Göteborg. -

Apropå Göteborg ja, så har Ni
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är ju ett råd som kanske inte be-
hövertillämpas, enär vi kanske mest
få se ryggarne på våra medtävlare.
Men upp och hoppa pojkar så kanske
det går. Det skulle vara roligt för

Er själva och föreningen och hela
Göteborg. -

Apropå Göteborg ja, så har Ni
kanske märkt att allmänheten nu
börjar att visa intresse för idrotten.

Kanske just därför har vår riksdag

beslutatpålägga nöjesskattpå idrotts-
tävlingar. "Man måste medgiva att
vår riksdag är snäll mot idrotten,
detta medel att fostra kraftiga och

härdade medborgare. Skall nu nö-

jesskatt komma att här liksom i
Danmark sätta en fördämning för
idrotten så att den icke utan stora
ekonomiska uppoffringar kan idkas.
Att påtaga sig det ekonomiska an-

Svaret gör tydligen inte riksdagen.
Men den kanske inte vill ha kraf-
tiga och härdada pojkar i sitt land.

Detta var ett passus utom det

egentliga ämnet, men det kan inte
hjälpas. Vi träffas alltså efter den

30 maj, slagna eller segrande.
Pecka.

Göteborg runt och våra

fotbollsspelare.

Det gäller att även i år försvara
våra gamla traditioner och hämta
hem bunken i denna klass.

Det är därför nödvändigt att alla
de fotbollsgrabbar som förra året

löpte de olika distanserna omgåen-
de ge sig tillkänna i och för uttag-

ning av årets lag. Önskvärt vore
ju om vi kunde få ihop sammalag

på samma platser som föregående
år, om det låter sig göra, ty den
löpande bör i förväg känna till vil-
ken sträcka han har att löpa så att
han i största mån löper ekonomiskt
och rätt väg.

De fotbollsspelare som önskar
deltaga i årets löpning torde god-
hetsfullt därför omgående meddela
sin adress till sekr. under telefon
20456 mellan 6—7 e. m.

 

Östra Hamngatan 24.

utom söndagar.

Obs.! 

F. Kamraternas Expedition

Öppen alla dagar mellan kl. 5.30 em.—7 em.

Alla meddelande rörande I. F. K. be-

svaras endast å ovan angivna tid.

Telefon 20456.
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Svenska Dagbladets
stafettlöpning.
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placerade sig som bästa landsorts-
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Stockholmslagen, fastän inte i sam-

ma gynnsammaställning som dessa
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KÄGELBANORNA
| I ARKADEN |
OBS.! Nya amerikanska

Skruvbanor.

Vardagar 2—12 em. Sön-

. o. helgd. 1—35 0. 6—12 em.

BESTÄLL BANA PER TEL. 13705.

Tero rr rr rr SS SNS PPP SPN RN SHE PEPS RISPPPAFFA PP AP PRRRPP AAAH PR ERA R ERA R ERNER R RR

Öppet:

I. F. Kamraternas styrelse

1920:
Ordförande: Carl Linde, bostad Svanga-

tan 7, telefon 18399.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, bostad

Östra Hamngatan 24, telefon 2986.

Gustaf Magnusson, bostad, Små-

telefon 15242.
Kassör:

landsgatan 1,

v. Sekreterare: Gustaf Waller, bostad

Friggagatan 7, telefon 7850.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 3640.

Klubbmästare: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20, telefon 13224.

Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668,

Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Suppleanter:

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: |. Holsner.

Supleant: ]. Rosell.
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tan 7, telefon 18399.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, bostad

Östra Hamngatan 24, telefon 2986.

Gustaf Magnusson, bostad, Små-

telefon 15242.
Kassör:

landsgatan 1,

v. Sekreterare: Gustaf Waller, bostad

Friggagatan 7, telefon 7850.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 3640.

Klubbmästare: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20, telefon 13224.

Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668,

Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Suppleanter:

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: |. Holsner.

Supleant: ]. Rosell.

 

   

EftertryckaviiMedlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.
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salongen ::

Telefon 3338.

 
  
Håller alla slags dryckesv
c:a 12 timmar och varma i ca
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duraLE
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FINNES i STÖRSTA URVAL OCH
TILL MODERATA PRISER

 
sättUUAABbb oabnaI LFAÄDREt Såna sanaSURAbb tabbenennenLRUAEAN bnSURADESSA bb sbaarURNA

Gvnna våra
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StoKfiranodTnites annofortsStåvaantaolnLI

Oscar Andersons Boktr, Göteborg 1920.

2TL TRANS APS PSN P NANNA PAPP H SHS NN HANS NANA PPP PAFA FA HANAR RAPPA A FARA RANA RANN ANN

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare

RTR NRA NPR ANA N PANNA ANA HAREN A PSA PPRNENFNGNPFEPEPSPKE FPGA FAKE R KNARKARE RANN
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Öppet:

I. F. Kamraternas styrelse

1920:
Ordförande: Carl Linde, bostad Svanga-

tan 7, telefon 18399.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, bostad

Östra Hamngatan 24, telefon 2986.

Gustaf Magnusson, bostad, Små-

telefon 15242.
Kassör:

landsgatan 1,

v. Sekreterare: Gustaf Waller, bostad

Friggagatan 7, telefon 7850.
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husgatan 32, telefon 3640.

Klubbmästare: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20, telefon 13224.

Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668,

Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Suppleanter:

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: |. Holsner.

Supleant: ]. Rosell.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles

 PNGati av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1920, 2020 IFK Göte
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Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles
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N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles

 PNGati av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1920, 2020 IFK Göte

   L
E
K
S
A
K
N
T
V
K
N
E
S
I

5 MED
   

U
I
K
E
E
S
Y
T
T
Y
Y
Y

[
U
K
N

T
NN

T
Y
N
S
N
L

(
E
L
S
E

S

TN
T
Y
N
T
T

  

   

       

   

FEEMVMSEEREAPD

 

 

N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles

 PNGati av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1920, 2020 IFK Göte
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N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles

 PNGati av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1920, 2020 IFK Göte
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N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles

 PNGati av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1920, 2020 IFK Göte
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N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles

 PNGati av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1920, 2020 IFK Göte
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N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles
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N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles
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N:o 5
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Maj 1920
  

Den andra internationella fotbollsturnéen.

 

H. B. S. Hoiland

För första gången
1 Göteborgs
presenterades

fotbollsspels historia

holländska fotbolls-

spelare för Göteborgspubliken, vid

den af I. F. K. och Ö. I. 8. gemen-

samt anordnade s. k. 2:dra Int. fot-

bollsturneringen den 16, 18 och 20

maj. Det var H. B. S. (Haudt Braef
Staont), som gjorde vår stad den
äran.

Första matchen
Pelades å Ullevi, mellan vårt lag
Och gästerna. (Publik c:a 8,500 per-

soner.) Omedelbart efter starten
för ”Göteborg runt” blåste herr
Björklund från Norrköping till spel.
Lagen mönstrade följande spelare:

H. B. S.: Backer,

Reysegen, van Heyden, van

Thiel, Rappard, den Hartog,

Peereboom, de Bas, van Dapperen.

Kamraterna: Rylander, Lund, H.

Olsson, Törnqvist, Eiser-

Bouwman,

Maas,

van

Svensson,

man, Th. Svensson, Herb. Carlsson,

Börjesson, Hjelm, Sandberg.

I första halvleken hade våra grab-

bar odisputabelt det mesta av spelet,

gästernas försvar voro också ytterst

liberala i, att bortskänka hörnspar-

kartill de våra, samtliga utan resul-

tat, den holländske jätten i mål,

Backer, gjorde Sven Duva,

släppte ingen jäkel över bron. Halv-

tid 0-—0.

I andra halvleks början, begagna-

som

pressade

de sig holländarne av ett ögonblicks

kortslutning i vårt försvar, och v. i.

de Bas, skaffade demledningen. Ry-

lander fastän fackman 'kunde ingen-

ting göra åt den saken.

släppte nu

De våra

pålite starkare ström,

och si, efter flera energiska anfall,

överraskade Törnqvist menigheten

och motspelarne, med en hård låg

boll, vars bana ändades av nätet.

Bravo Konrad. Håll även i fortsätt-

ningen56 :orna inställda. De blåvita

nu värre, men nix, ingen-

ting mera blev uträttat. Sista echan-

sen att Tförskaffa oss segern hade

Murren, som efter Sandbergs fram-

på v. i. erhöll en delikat

Murren tyckte förmodli-

brytning

passning,

gen, ”det är bra som där är

sände bollen över ribban. Slutresul-

tat 1—1.

Gästernas spel präglades av parol-

len: Inga onödiga omvägar. Fuil

fart framåt, forwardskedjan högt

uppdragen, varför våra halvbadkar

ofta voro ur spel, och backarne en-

samma fingo taga stöten.

Holländarnes halvbackar såg man

sällan dämpa en boll, passningarne

” och

gjordes merendels direkt, oftast till

rätt spelare, om beroende på turel-

ler skicklighet är svårt att avgöra.

Bäste man på plan var gästernas c.

h., van Heyden, som också erhöll

dens. k. Ullevistatyetten, samt mål-

vakten Backer.

Våra pojkar väva ibland alldeles

 PNGati av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. O1920, 2020 IFK Göte
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Rabatt mot uppvisande av I. F. K. medlemskort
 

för fina broderier, som ofta sönder-

trasas av ett snabbt och robust för-

svar, men voro dock i denna match,

det bättre laget. Backarne o. ce. halv,

de mäst framträdande. HPiserman

halv utmärkt så länge

Halvbackar, fot-

behöva ju

spelade v.

krafterna räckte.

hollslagens slitvargar,

mycken och hård träning.

2:dra matchen

spelades mot Örgryte å Walhalla,

ävenledes under herr Björklunds

ledning. Tråkigt väder. Publik c:a

3,000 personer. Örgryte togo fasta

på ”de lokale forhold””, en plan hal
som såpa, och arrangerade en liten

uppvisning i konsten att

bort” fotbollsspelare som åkaskrid-

sko. I flotta passningar från man

till man kollrade de fullständigt

bort sina storväxta och långbenta

motståndare. Halvleksresultat 2—0.

Slutresultat 5—1 till de rödas favör.

Holländarne somi denna mateh

insatt reserver för målvakt, h. back,

v. halv, h. i. och v. ytter, kunde ej

anpassa sitt spel efter planens be-

skaffenhet, spelarne satte full fart,

vid åväl tacklingar som anfall, re-

sultatet blev att Örgrytarne, fullt

riktigt, endast pillade undan bollen,

och motståndaren fick träna i att

åka kana. Örgryte spelade trevligt

och målmedvetet, resultatet var, ef-

ter förhållandena, fullt rättvist.

&x

3:dje uch sista matchen

annonserades av arrangörerna att

bliva en kamp mellan Sveriges Fe-

derationslag av 1919 i Amsterdam

och komb. Holländskt lag. Matchen

spelades å Ullevi under stor publik-

”göra'

tillslutning och med David Anders-

son som domare. Det komb. Göte-

borgsaget var också på tre undantag

när, samma lag som i Amsterdam.

Zander ersatte Rylander i mål, Hen-
ning Svensson spelade back istället

för Liljenberg och som Sandberg

fått förhinder spelade Appelgren v.

y. Laget hade således följande upp-

ställning:

Zander, Alb. Andersson, Henning

Svensson, Karl Olsson, Friberg,

Klingström, Eiserman, Sjunne Hall-

berg, Herh. Carlsson, Hjelm och Ap-

peloren.

Holländarne mötte med samma

lag somi första matchen mot Kam-

raterna.

Göteborgarne togo i första halv-

lek ledningen. Första målet kom ef-

ter straffspark, vilken Herb. Carls-

son sände i nät. Efter ett vackert

anfall mellan innerforwards petade

filallberg in 2:dra målet, såväl spe-

'are som publik voro nu tämligen

äkra på 'konfekten. Sedan hollän-

larne, tack vare Zanders nonchalans,

orhållit första målet, började gäster-

na mer och mer få övertaget, efter

vörnspark sköt också gästernas v. y.

van Dapperen,

:kott förbi Zander. I matchens sista

skede råkade Alb. Andersson, som

ligen oförkylt dirigera en boll i eg-

na lagets mål. Såväl den holländska

klacken på läktaren som spelarne på

plan gåvo sina känslor luft medelst

små orgier, viftningar och akroba-

tik.

Resultatet stod ej att ändra, oak-

tat ”Murren” försökte och lyckades 

    

    

hade en Tycho-Brahedag.

ett oerhört kanon-,

vid brytningen erhöll en 'knuff, täm-'
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sin kedjatill nya anfall.dirigera

Hjelm glömde till och med för ett

ögonblick av att tråckla, satte full

fart framåt för att få tillfälle till

skott, stopp och belägg, sluiresultat

blev alla ansträngningartill trots

3—2.

Holländarne förtjänte vinna,

självsäkerheten återkom efter för-

sta framgången, spelarne visade en

helt annan sida, än vid föregäende

matcher. Bollbehandling, snabbhet

och placering kommotill synes, sär-

skilt försvarsspelarne briljerade un-

der matchens sista halvlek.

vöteborgslaget förloradt på for-

wards långsamhet, särskilt yttrarne

Friberg

erhöll Ullevistatyetten försitt ele-

ganta ce. halvbackspel. Zander god

som vanligt, men bör lägga bort att

vara nocholant.

Turneringen har varit lyckad ur

 

mer än en synpunkt. Våra spelare

hava i dessa holländare mött justa

och trevliga idrottskamrater, vars

spel väl ej varit så märkvärdigt,

men präglat av osjälviskhet, snabb-

het och ett friskt humör.
Pe; Cober.
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och målmedvetet, resultatet var, ef-

ter förhållandena, fullt rättvist.
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3:dje uch sista matchen

annonserades av arrangörerna att

bliva en kamp mellan Sveriges Fe-

derationslag av 1919 i Amsterdam

och komb. Holländskt lag. Matchen

spelades å Ullevi under stor publik-

”göra'

tillslutning och med David Anders-

son som domare. Det komb. Göte-

borgsaget var också på tre undantag

när, samma lag som i Amsterdam.

Zander ersatte Rylander i mål, Hen-
ning Svensson spelade back istället

för Liljenberg och som Sandberg

fått förhinder spelade Appelgren v.

y. Laget hade således följande upp-

ställning:

Zander, Alb. Andersson, Henning

Svensson, Karl Olsson, Friberg,

Klingström, Eiserman, Sjunne Hall-

berg, Herh. Carlsson, Hjelm och Ap-

peloren.

Holländarne mötte med samma

lag somi första matchen mot Kam-

raterna.

Göteborgarne togo i första halv-

lek ledningen. Första målet kom ef-

ter straffspark, vilken Herb. Carls-

son sände i nät. Efter ett vackert

anfall mellan innerforwards petade

filallberg in 2:dra målet, såväl spe-

'are som publik voro nu tämligen

äkra på 'konfekten. Sedan hollän-

larne, tack vare Zanders nonchalans,

orhållit första målet, började gäster-

na mer och mer få övertaget, efter

vörnspark sköt också gästernas v. y.

van Dapperen,

:kott förbi Zander. I matchens sista

skede råkade Alb. Andersson, som

ligen oförkylt dirigera en boll i eg-

na lagets mål. Såväl den holländska

klacken på läktaren som spelarne på

plan gåvo sina känslor luft medelst

små orgier, viftningar och akroba-

tik.

Resultatet stod ej att ändra, oak-

tat ”Murren” försökte och lyckades 

    

    

hade en Tycho-Brahedag.

ett oerhört kanon-,

vid brytningen erhöll en 'knuff, täm-'
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sin kedjatill nya anfall.dirigera

Hjelm glömde till och med för ett

ögonblick av att tråckla, satte full

fart framåt för att få tillfälle till

skott, stopp och belägg, sluiresultat

blev alla ansträngningartill trots

3—2.

Holländarne förtjänte vinna,

självsäkerheten återkom efter för-

sta framgången, spelarne visade en

helt annan sida, än vid föregäende

matcher. Bollbehandling, snabbhet

och placering kommotill synes, sär-

skilt försvarsspelarne briljerade un-

der matchens sista halvlek.

vöteborgslaget förloradt på for-

wards långsamhet, särskilt yttrarne

Friberg

erhöll Ullevistatyetten försitt ele-

ganta ce. halvbackspel. Zander god

som vanligt, men bör lägga bort att

vara nocholant.

Turneringen har varit lyckad ur

 

mer än en synpunkt. Våra spelare

hava i dessa holländare mött justa

och trevliga idrottskamrater, vars

spel väl ej varit så märkvärdigt,

men präglat av osjälviskhet, snabb-

het och ett friskt humör.
Pe; Cober.
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för fina broderier, som ofta sönder-

trasas av ett snabbt och robust för-

svar, men voro dock i denna match,

det bättre laget. Backarne o. ce. halv,

de mäst framträdande. HPiserman

halv utmärkt så länge

Halvbackar, fot-

behöva ju

spelade v.

krafterna räckte.

hollslagens slitvargar,
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ledning. Tråkigt väder. Publik c:a
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på ”de lokale forhold””, en plan hal
som såpa, och arrangerade en liten

uppvisning i konsten att

bort” fotbollsspelare som åkaskrid-

sko. I flotta passningar från man

till man kollrade de fullständigt

bort sina storväxta och långbenta

motståndare. Halvleksresultat 2—0.

Slutresultat 5—1 till de rödas favör.

Holländarne somi denna mateh
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fått förhinder spelade Appelgren v.

y. Laget hade således följande upp-

ställning:

Zander, Alb. Andersson, Henning

Svensson, Karl Olsson, Friberg,

Klingström, Eiserman, Sjunne Hall-

berg, Herh. Carlsson, Hjelm och Ap-

peloren.

Holländarne mötte med samma

lag somi första matchen mot Kam-

raterna.

Göteborgarne togo i första halv-

lek ledningen. Första målet kom ef-

ter straffspark, vilken Herb. Carls-

son sände i nät. Efter ett vackert

anfall mellan innerforwards petade

filallberg in 2:dra målet, såväl spe-

'are som publik voro nu tämligen

äkra på 'konfekten. Sedan hollän-

larne, tack vare Zanders nonchalans,

orhållit första målet, började gäster-

na mer och mer få övertaget, efter

vörnspark sköt också gästernas v. y.

van Dapperen,

:kott förbi Zander. I matchens sista

skede råkade Alb. Andersson, som

ligen oförkylt dirigera en boll i eg-

na lagets mål. Såväl den holländska

klacken på läktaren som spelarne på

plan gåvo sina känslor luft medelst

små orgier, viftningar och akroba-

tik.

Resultatet stod ej att ändra, oak-

tat ”Murren” försökte och lyckades 

    

    

hade en Tycho-Brahedag.

ett oerhört kanon-,

vid brytningen erhöll en 'knuff, täm-'
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sin kedjatill nya anfall.dirigera

Hjelm glömde till och med för ett

ögonblick av att tråckla, satte full

fart framåt för att få tillfälle till

skott, stopp och belägg, sluiresultat

blev alla ansträngningartill trots

3—2.

Holländarne förtjänte vinna,

självsäkerheten återkom efter för-

sta framgången, spelarne visade en

helt annan sida, än vid föregäende

matcher. Bollbehandling, snabbhet

och placering kommotill synes, sär-

skilt försvarsspelarne briljerade un-

der matchens sista halvlek.

vöteborgslaget förloradt på for-

wards långsamhet, särskilt yttrarne

Friberg

erhöll Ullevistatyetten försitt ele-

ganta ce. halvbackspel. Zander god

som vanligt, men bör lägga bort att

vara nocholant.

Turneringen har varit lyckad ur

 

mer än en synpunkt. Våra spelare

hava i dessa holländare mött justa

och trevliga idrottskamrater, vars

spel väl ej varit så märkvärdigt,

men präglat av osjälviskhet, snabb-

het och ett friskt humör.
Pe; Cober.
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för fina broderier, som ofta sönder-

trasas av ett snabbt och robust för-

svar, men voro dock i denna match,

det bättre laget. Backarne o. ce. halv,

de mäst framträdande. HPiserman

halv utmärkt så länge

Halvbackar, fot-

behöva ju

spelade v.

krafterna räckte.

hollslagens slitvargar,

mycken och hård träning.

2:dra matchen

spelades mot Örgryte å Walhalla,

ävenledes under herr Björklunds

ledning. Tråkigt väder. Publik c:a

3,000 personer. Örgryte togo fasta

på ”de lokale forhold””, en plan hal
som såpa, och arrangerade en liten

uppvisning i konsten att

bort” fotbollsspelare som åkaskrid-

sko. I flotta passningar från man

till man kollrade de fullständigt

bort sina storväxta och långbenta

motståndare. Halvleksresultat 2—0.

Slutresultat 5—1 till de rödas favör.

Holländarne somi denna mateh

insatt reserver för målvakt, h. back,

v. halv, h. i. och v. ytter, kunde ej

anpassa sitt spel efter planens be-

skaffenhet, spelarne satte full fart,

vid åväl tacklingar som anfall, re-

sultatet blev att Örgrytarne, fullt

riktigt, endast pillade undan bollen,

och motståndaren fick träna i att

åka kana. Örgryte spelade trevligt

och målmedvetet, resultatet var, ef-

ter förhållandena, fullt rättvist.
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'are som publik voro nu tämligen

äkra på 'konfekten. Sedan hollän-

larne, tack vare Zanders nonchalans,

orhållit första målet, började gäster-

na mer och mer få övertaget, efter

vörnspark sköt också gästernas v. y.

van Dapperen,

:kott förbi Zander. I matchens sista

skede råkade Alb. Andersson, som

ligen oförkylt dirigera en boll i eg-

na lagets mål. Såväl den holländska

klacken på läktaren som spelarne på

plan gåvo sina känslor luft medelst

små orgier, viftningar och akroba-

tik.

Resultatet stod ej att ändra, oak-

tat ”Murren” försökte och lyckades 

    

    

hade en Tycho-Brahedag.

ett oerhört kanon-,

vid brytningen erhöll en 'knuff, täm-'
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sin kedjatill nya anfall.dirigera

Hjelm glömde till och med för ett

ögonblick av att tråckla, satte full

fart framåt för att få tillfälle till

skott, stopp och belägg, sluiresultat

blev alla ansträngningartill trots

3—2.

Holländarne förtjänte vinna,

självsäkerheten återkom efter för-

sta framgången, spelarne visade en

helt annan sida, än vid föregäende

matcher. Bollbehandling, snabbhet

och placering kommotill synes, sär-

skilt försvarsspelarne briljerade un-

der matchens sista halvlek.

vöteborgslaget förloradt på for-

wards långsamhet, särskilt yttrarne

Friberg

erhöll Ullevistatyetten försitt ele-

ganta ce. halvbackspel. Zander god

som vanligt, men bör lägga bort att

vara nocholant.

Turneringen har varit lyckad ur

 

mer än en synpunkt. Våra spelare

hava i dessa holländare mött justa

och trevliga idrottskamrater, vars

spel väl ej varit så märkvärdigt,

men präglat av osjälviskhet, snabb-

het och ett friskt humör.
Pe; Cober.
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Kobenhavns

Boldklub

våra gamla vänner och läromästare,

gästade oss den 9 och 10 Maj i och
för tvenne duster. Som alltid när

de båda kumpanerna mötas var pu-

blikens intresse på helspänn. Vid

1:sta matchen,

som bevittnades av 8- å 9,000 själar,

med Osear Thulin som domare, blev

resultatet 1—1. Matchen karaktäri-

serades av den massa målchanser
som sumpades, i det avseendet voro
våra grabbar överlägsna. Börje sy-
nes ha svårt att få respekten för ”de
blåstripede”” ur kroppen,-han var
vid flera tillfällen ensam med den
Graae, men ångrade i sista sekunden
sina onda avsikter. Mål skulle det
dock bliva, Henning drev med oer-
hörd kraft en boll mot mål. Graae
parerade dock ej bättre än att Mur-
ren påpassligt placerade kulan bak-
om den danske målväktaren. Halv-
lek kom med resultat 1—0 till vår
favör. I andra halvleken utjämnade
danskarne genom Petersen, som ef-
ter spel i 'klunga lyckades tränga in
bollen, dessförinnan hade de våra
haft chanser att öka sin ledning, vid
olika tillfällen, bl. a. ”Murren”'”, som
vid försök att bryta igenom fälldes
av krokben inom straffområdet, den
härpå följande straffsparken, utförd
av sistnämnda spelare sattes med
kraft i ena stolpen, för att via den
andra försvinna till, för den danske
målvakten, betydligt lugnare legio-
ner. Mera blev ej uträttat trots akt-
ningsvärda försök från båda sidor.

Lagen mötte med följande spelare:
K. B.: Graae, W. Nörland, Blicher,
W. Jörgensen, Lycke, Agerschou,
Dannin, Alf. Olsen, Remtoft, Axel
Petersen och Laursen. Kamraterna:
(. Wenzel, Lund, H. Svensson, Carl
Olsson, Törnqvist, Karl Johansson,
Biserman, Börjesson, Hjelm och

4

Sandberg.

x

2:dra matchen

blev en vacker, fast ”kneben sejr
för de våra. Planen sur och tung-

Sprungen. K. B. hade givit ett halvt
löfte om att skicka hem Alf. Olsen

och Lycke, men sedermera ångrat
8, varför de mötte med sammalag
Som i första matchen. Börje vilade
S8 för seriematehen mot Norrkö-

ping (på Kristi Himmelfärdsdag).
Rylander var åter i målet, ”Mur-
ren”” spelade ce. forward, som höger-
inner debuterade ej utan framgång,
en ung spelare, Thorsten Svensson.
I övrigt oförändrad uppställning.
Spelet var vid denna match betyd-
ligt mera rivande och energiskt. Vå-
ra pojkars projektiler voro betyd-
ligt mera farliga än i 1:sta matchen.
Kalle Olsson sköt den 1:sta fullträf-
fen, bidrog även nästa gång med in-
riktningen, den bollen satte ”Mur-
ren stil på med benan. 2—0. Dan-
skarne tyckte det gick för långt och
ilsknade till, Remtoft gjorde 1:sta
avbetalningen, Axel Petersen den
andra. Halvlek 2—2. I andra halv-
leken fortsattes den vilda dansen.
Eiserman ändrade siffrorna till vår
favör, 3—2. Thorsten Svenssonvil-
le också tydligen vara med på ett
hörn, satte pannan lugnt och behär-
skat till kulan, 4—2. Efter detta

fingo danemännen en oerhörd fart i
påkarne och reducerade till 4—3,
vilket resultat stod sig till full tid.
Joel Björkmanblåste och blåste bra.
4,500 personer övervoro matchen.

RK. B. har i år ett jämt och starkt
lag. De synas hava föresatt sig att
återtaga sin plats i solen i ”Kongens
By”. Forwardskedjan har snabba
och -skjutskiekliga ytterforward,
Axel Petersen och Remtoft äro båda
unga och på uppåtgående, och sist
menicke minst, ”trollgubben””, Alf.
Olsen, halvbackarne äro hårda och
välspelande, med Lycke som pådri-
vare. Blicher med brillorna sopade
ofta rent framför Graae, som belö-
ning härför erhöll han i sista mat-
chen Ullevistatyetten. V. Nörland
är ännu lite blygsam och rädd om
påkarne, Graae tillhör den bättre
målvaktskategorien.

Av ”de våra” var som förut un-
der säsongen ”Gobben” och Hen-
ning lagets stöttespelare, ”Gobben””
erhöll efter första matchen ”Ullevi-
statyetten””. Halvbadkskedjan med
”Kalle Kill” som starkaste namn är
något tungrodd, Törnqvist kan få
upp farten i löpningen betydligt,
och framför allt bättre passningar,
”Kalle Makarn” hade i båda mat-
cherna ett tråkigt jobb mot ”karu-
sellspelaren”” Alf, som när han äri
sitt esse, kan ”göra bort” vilken
halvback som helst. Akta dig Kalle
för gubbhullet.

Moje spelade flegmatiskt som
vanligt och med fina centringar,
Hjelm bör lägga omsitt spel, in-
skränk dribblingarne ute på banan
till det minsta möjliga, passningar

leder oftast till snabbare resultat,
använd istället dribblingsförmågan
framför målet, och så skjut, och
skjut ofta. ”Murren” börjar åter-
finnasitt forna jag, Börje kanju se-
dan gammalt konsten, när han äri
humör, lite större agressivitet och
gåpåaranda skadar aldrig. Eiserman
somi 2:dra matchen spelade sitt bä-
sta spel för säsongen, bör liksom
yttrar i allmänhet tänka på en yt-
ters egenskap som framdrivare av
anfallen, större fart och mera rusceh-
ning med bollen å la Harry Magnus-
son och Wenzel är att rekommende-
ra, när snabbheten finns bör den

också utnyttjas. Med så goda indi-
viduella spelare som våra forwards
bör spelet kunna flyta lättare, stop-
pa själviskheten i en påse och lämna
den hemma, kom ihåg att hela laget
vinner matchen. Debutanten Th.
Svensson, bör med större rutin och
erfarenhet bliva god, lejonklon
skönjdes vid sina tillfällen, men
Rombyggdes ju ej på en dag. Wen-
zel i mål, har stora förutsättningar,
arbeta under träningen upp kvick-
heten, Rylander gör ju mestadels så
gott han kan. Tappa inte sugen gub-
bar, friskt humör, allting ordnarsig.
”Pånigen.”

5.

Svenska serien.
Kamraterna—Öis 0—0.

Denna match, som spelades den 5
Maj, ingick i Svenska serien, och det
var icke utan en viss nyfikenhet
man gick för att åse densamma. Fö-
re matchen hade talats mycket om
den nya anda som Örgrytes tränare,

Mr. OCarr, ingjutit i laget, vilket
skulle besitta en utomordentlig styr-
ka. Nå, ifråga om snabbhet och ener-
gi samt passningar kan man säga
Örgryte motsvarade förväntningar-
na, men målskjutning och individu-
ella genombrott äro tydligen fortfa-
rande förborgade för dem. Kampen
blev emellertid ytterst hård och ri-
vande, som kanske aldrig förr mel-
lan oss och Öis. Den första kvarten
eller så hade Örgryte ett deciderat
övertag, men så småningom kommo
de våra ”i slag” och spelet gled
över i våra händer. Både Börje och
Murren voro nära att tränga ige-
nom, menalltid var det någon fient-
lig fot somi sista sek. hindrade dem.
Börje var f. ö. synnerligen väl vak-
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nom, menalltid var det någon fient-
lig fot somi sista sek. hindrade dem.
Börje var f. ö. synnerligen väl vak-
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våra gamla vänner och läromästare,

gästade oss den 9 och 10 Maj i och
för tvenne duster. Som alltid när

de båda kumpanerna mötas var pu-

blikens intresse på helspänn. Vid

1:sta matchen,

som bevittnades av 8- å 9,000 själar,

med Osear Thulin som domare, blev

resultatet 1—1. Matchen karaktäri-

serades av den massa målchanser
som sumpades, i det avseendet voro
våra grabbar överlägsna. Börje sy-
nes ha svårt att få respekten för ”de
blåstripede”” ur kroppen,-han var
vid flera tillfällen ensam med den
Graae, men ångrade i sista sekunden
sina onda avsikter. Mål skulle det
dock bliva, Henning drev med oer-
hörd kraft en boll mot mål. Graae
parerade dock ej bättre än att Mur-
ren påpassligt placerade kulan bak-
om den danske målväktaren. Halv-
lek kom med resultat 1—0 till vår
favör. I andra halvleken utjämnade
danskarne genom Petersen, som ef-
ter spel i 'klunga lyckades tränga in
bollen, dessförinnan hade de våra
haft chanser att öka sin ledning, vid
olika tillfällen, bl. a. ”Murren”'”, som
vid försök att bryta igenom fälldes
av krokben inom straffområdet, den
härpå följande straffsparken, utförd
av sistnämnda spelare sattes med
kraft i ena stolpen, för att via den
andra försvinna till, för den danske
målvakten, betydligt lugnare legio-
ner. Mera blev ej uträttat trots akt-
ningsvärda försök från båda sidor.

Lagen mötte med följande spelare:
K. B.: Graae, W. Nörland, Blicher,
W. Jörgensen, Lycke, Agerschou,
Dannin, Alf. Olsen, Remtoft, Axel
Petersen och Laursen. Kamraterna:
(. Wenzel, Lund, H. Svensson, Carl
Olsson, Törnqvist, Karl Johansson,
Biserman, Börjesson, Hjelm och

4

Sandberg.

x

2:dra matchen

blev en vacker, fast ”kneben sejr
för de våra. Planen sur och tung-

Sprungen. K. B. hade givit ett halvt
löfte om att skicka hem Alf. Olsen

och Lycke, men sedermera ångrat
8, varför de mötte med sammalag
Som i första matchen. Börje vilade
S8 för seriematehen mot Norrkö-

ping (på Kristi Himmelfärdsdag).
Rylander var åter i målet, ”Mur-
ren”” spelade ce. forward, som höger-
inner debuterade ej utan framgång,
en ung spelare, Thorsten Svensson.
I övrigt oförändrad uppställning.
Spelet var vid denna match betyd-
ligt mera rivande och energiskt. Vå-
ra pojkars projektiler voro betyd-
ligt mera farliga än i 1:sta matchen.
Kalle Olsson sköt den 1:sta fullträf-
fen, bidrog även nästa gång med in-
riktningen, den bollen satte ”Mur-
ren stil på med benan. 2—0. Dan-
skarne tyckte det gick för långt och
ilsknade till, Remtoft gjorde 1:sta
avbetalningen, Axel Petersen den
andra. Halvlek 2—2. I andra halv-
leken fortsattes den vilda dansen.
Eiserman ändrade siffrorna till vår
favör, 3—2. Thorsten Svenssonvil-
le också tydligen vara med på ett
hörn, satte pannan lugnt och behär-
skat till kulan, 4—2. Efter detta

fingo danemännen en oerhörd fart i
påkarne och reducerade till 4—3,
vilket resultat stod sig till full tid.
Joel Björkmanblåste och blåste bra.
4,500 personer övervoro matchen.

RK. B. har i år ett jämt och starkt
lag. De synas hava föresatt sig att
återtaga sin plats i solen i ”Kongens
By”. Forwardskedjan har snabba
och -skjutskiekliga ytterforward,
Axel Petersen och Remtoft äro båda
unga och på uppåtgående, och sist
menicke minst, ”trollgubben””, Alf.
Olsen, halvbackarne äro hårda och
välspelande, med Lycke som pådri-
vare. Blicher med brillorna sopade
ofta rent framför Graae, som belö-
ning härför erhöll han i sista mat-
chen Ullevistatyetten. V. Nörland
är ännu lite blygsam och rädd om
påkarne, Graae tillhör den bättre
målvaktskategorien.

Av ”de våra” var som förut un-
der säsongen ”Gobben” och Hen-
ning lagets stöttespelare, ”Gobben””
erhöll efter första matchen ”Ullevi-
statyetten””. Halvbadkskedjan med
”Kalle Kill” som starkaste namn är
något tungrodd, Törnqvist kan få
upp farten i löpningen betydligt,
och framför allt bättre passningar,
”Kalle Makarn” hade i båda mat-
cherna ett tråkigt jobb mot ”karu-
sellspelaren”” Alf, som när han äri
sitt esse, kan ”göra bort” vilken
halvback som helst. Akta dig Kalle
för gubbhullet.

Moje spelade flegmatiskt som
vanligt och med fina centringar,
Hjelm bör lägga omsitt spel, in-
skränk dribblingarne ute på banan
till det minsta möjliga, passningar

leder oftast till snabbare resultat,
använd istället dribblingsförmågan
framför målet, och så skjut, och
skjut ofta. ”Murren” börjar åter-
finnasitt forna jag, Börje kanju se-
dan gammalt konsten, när han äri
humör, lite större agressivitet och
gåpåaranda skadar aldrig. Eiserman
somi 2:dra matchen spelade sitt bä-
sta spel för säsongen, bör liksom
yttrar i allmänhet tänka på en yt-
ters egenskap som framdrivare av
anfallen, större fart och mera rusceh-
ning med bollen å la Harry Magnus-
son och Wenzel är att rekommende-
ra, när snabbheten finns bör den

också utnyttjas. Med så goda indi-
viduella spelare som våra forwards
bör spelet kunna flyta lättare, stop-
pa själviskheten i en påse och lämna
den hemma, kom ihåg att hela laget
vinner matchen. Debutanten Th.
Svensson, bör med större rutin och
erfarenhet bliva god, lejonklon
skönjdes vid sina tillfällen, men
Rombyggdes ju ej på en dag. Wen-
zel i mål, har stora förutsättningar,
arbeta under träningen upp kvick-
heten, Rylander gör ju mestadels så
gott han kan. Tappa inte sugen gub-
bar, friskt humör, allting ordnarsig.
”Pånigen.”

5.

Svenska serien.
Kamraterna—Öis 0—0.

Denna match, som spelades den 5
Maj, ingick i Svenska serien, och det
var icke utan en viss nyfikenhet
man gick för att åse densamma. Fö-
re matchen hade talats mycket om
den nya anda som Örgrytes tränare,

Mr. OCarr, ingjutit i laget, vilket
skulle besitta en utomordentlig styr-
ka. Nå, ifråga om snabbhet och ener-
gi samt passningar kan man säga
Örgryte motsvarade förväntningar-
na, men målskjutning och individu-
ella genombrott äro tydligen fortfa-
rande förborgade för dem. Kampen
blev emellertid ytterst hård och ri-
vande, som kanske aldrig förr mel-
lan oss och Öis. Den första kvarten
eller så hade Örgryte ett deciderat
övertag, men så småningom kommo
de våra ”i slag” och spelet gled
över i våra händer. Både Börje och
Murren voro nära att tränga ige-
nom, menalltid var det någon fient-
lig fot somi sista sek. hindrade dem.
Börje var f. ö. synnerligen väl vak-
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våra grabbar överlägsna. Börje sy-
nes ha svårt att få respekten för ”de
blåstripede”” ur kroppen,-han var
vid flera tillfällen ensam med den
Graae, men ångrade i sista sekunden
sina onda avsikter. Mål skulle det
dock bliva, Henning drev med oer-
hörd kraft en boll mot mål. Graae
parerade dock ej bättre än att Mur-
ren påpassligt placerade kulan bak-
om den danske målväktaren. Halv-
lek kom med resultat 1—0 till vår
favör. I andra halvleken utjämnade
danskarne genom Petersen, som ef-
ter spel i 'klunga lyckades tränga in
bollen, dessförinnan hade de våra
haft chanser att öka sin ledning, vid
olika tillfällen, bl. a. ”Murren”'”, som
vid försök att bryta igenom fälldes
av krokben inom straffområdet, den
härpå följande straffsparken, utförd
av sistnämnda spelare sattes med
kraft i ena stolpen, för att via den
andra försvinna till, för den danske
målvakten, betydligt lugnare legio-
ner. Mera blev ej uträttat trots akt-
ningsvärda försök från båda sidor.

Lagen mötte med följande spelare:
K. B.: Graae, W. Nörland, Blicher,
W. Jörgensen, Lycke, Agerschou,
Dannin, Alf. Olsen, Remtoft, Axel
Petersen och Laursen. Kamraterna:
(. Wenzel, Lund, H. Svensson, Carl
Olsson, Törnqvist, Karl Johansson,
Biserman, Börjesson, Hjelm och

4

Sandberg.
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2:dra matchen

blev en vacker, fast ”kneben sejr
för de våra. Planen sur och tung-

Sprungen. K. B. hade givit ett halvt
löfte om att skicka hem Alf. Olsen

och Lycke, men sedermera ångrat
8, varför de mötte med sammalag
Som i första matchen. Börje vilade
S8 för seriematehen mot Norrkö-

ping (på Kristi Himmelfärdsdag).
Rylander var åter i målet, ”Mur-
ren”” spelade ce. forward, som höger-
inner debuterade ej utan framgång,
en ung spelare, Thorsten Svensson.
I övrigt oförändrad uppställning.
Spelet var vid denna match betyd-
ligt mera rivande och energiskt. Vå-
ra pojkars projektiler voro betyd-
ligt mera farliga än i 1:sta matchen.
Kalle Olsson sköt den 1:sta fullträf-
fen, bidrog även nästa gång med in-
riktningen, den bollen satte ”Mur-
ren stil på med benan. 2—0. Dan-
skarne tyckte det gick för långt och
ilsknade till, Remtoft gjorde 1:sta
avbetalningen, Axel Petersen den
andra. Halvlek 2—2. I andra halv-
leken fortsattes den vilda dansen.
Eiserman ändrade siffrorna till vår
favör, 3—2. Thorsten Svenssonvil-
le också tydligen vara med på ett
hörn, satte pannan lugnt och behär-
skat till kulan, 4—2. Efter detta

fingo danemännen en oerhörd fart i
påkarne och reducerade till 4—3,
vilket resultat stod sig till full tid.
Joel Björkmanblåste och blåste bra.
4,500 personer övervoro matchen.

RK. B. har i år ett jämt och starkt
lag. De synas hava föresatt sig att
återtaga sin plats i solen i ”Kongens
By”. Forwardskedjan har snabba
och -skjutskiekliga ytterforward,
Axel Petersen och Remtoft äro båda
unga och på uppåtgående, och sist
menicke minst, ”trollgubben””, Alf.
Olsen, halvbackarne äro hårda och
välspelande, med Lycke som pådri-
vare. Blicher med brillorna sopade
ofta rent framför Graae, som belö-
ning härför erhöll han i sista mat-
chen Ullevistatyetten. V. Nörland
är ännu lite blygsam och rädd om
påkarne, Graae tillhör den bättre
målvaktskategorien.

Av ”de våra” var som förut un-
der säsongen ”Gobben” och Hen-
ning lagets stöttespelare, ”Gobben””
erhöll efter första matchen ”Ullevi-
statyetten””. Halvbadkskedjan med
”Kalle Kill” som starkaste namn är
något tungrodd, Törnqvist kan få
upp farten i löpningen betydligt,
och framför allt bättre passningar,
”Kalle Makarn” hade i båda mat-
cherna ett tråkigt jobb mot ”karu-
sellspelaren”” Alf, som när han äri
sitt esse, kan ”göra bort” vilken
halvback som helst. Akta dig Kalle
för gubbhullet.

Moje spelade flegmatiskt som
vanligt och med fina centringar,
Hjelm bör lägga omsitt spel, in-
skränk dribblingarne ute på banan
till det minsta möjliga, passningar

leder oftast till snabbare resultat,
använd istället dribblingsförmågan
framför målet, och så skjut, och
skjut ofta. ”Murren” börjar åter-
finnasitt forna jag, Börje kanju se-
dan gammalt konsten, när han äri
humör, lite större agressivitet och
gåpåaranda skadar aldrig. Eiserman
somi 2:dra matchen spelade sitt bä-
sta spel för säsongen, bör liksom
yttrar i allmänhet tänka på en yt-
ters egenskap som framdrivare av
anfallen, större fart och mera rusceh-
ning med bollen å la Harry Magnus-
son och Wenzel är att rekommende-
ra, när snabbheten finns bör den

också utnyttjas. Med så goda indi-
viduella spelare som våra forwards
bör spelet kunna flyta lättare, stop-
pa själviskheten i en påse och lämna
den hemma, kom ihåg att hela laget
vinner matchen. Debutanten Th.
Svensson, bör med större rutin och
erfarenhet bliva god, lejonklon
skönjdes vid sina tillfällen, men
Rombyggdes ju ej på en dag. Wen-
zel i mål, har stora förutsättningar,
arbeta under träningen upp kvick-
heten, Rylander gör ju mestadels så
gott han kan. Tappa inte sugen gub-
bar, friskt humör, allting ordnarsig.
”Pånigen.”

5.

Svenska serien.
Kamraterna—Öis 0—0.

Denna match, som spelades den 5
Maj, ingick i Svenska serien, och det
var icke utan en viss nyfikenhet
man gick för att åse densamma. Fö-
re matchen hade talats mycket om
den nya anda som Örgrytes tränare,

Mr. OCarr, ingjutit i laget, vilket
skulle besitta en utomordentlig styr-
ka. Nå, ifråga om snabbhet och ener-
gi samt passningar kan man säga
Örgryte motsvarade förväntningar-
na, men målskjutning och individu-
ella genombrott äro tydligen fortfa-
rande förborgade för dem. Kampen
blev emellertid ytterst hård och ri-
vande, som kanske aldrig förr mel-
lan oss och Öis. Den första kvarten
eller så hade Örgryte ett deciderat
övertag, men så småningom kommo
de våra ”i slag” och spelet gled
över i våra händer. Både Börje och
Murren voro nära att tränga ige-
nom, menalltid var det någon fient-
lig fot somi sista sek. hindrade dem.
Börje var f. ö. synnerligen väl vak-
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bollen, dessförinnan hade de våra
haft chanser att öka sin ledning, vid
olika tillfällen, bl. a. ”Murren”'”, som
vid försök att bryta igenom fälldes
av krokben inom straffområdet, den
härpå följande straffsparken, utförd
av sistnämnda spelare sattes med
kraft i ena stolpen, för att via den
andra försvinna till, för den danske
målvakten, betydligt lugnare legio-
ner. Mera blev ej uträttat trots akt-
ningsvärda försök från båda sidor.

Lagen mötte med följande spelare:
K. B.: Graae, W. Nörland, Blicher,
W. Jörgensen, Lycke, Agerschou,
Dannin, Alf. Olsen, Remtoft, Axel
Petersen och Laursen. Kamraterna:
(. Wenzel, Lund, H. Svensson, Carl
Olsson, Törnqvist, Karl Johansson,
Biserman, Börjesson, Hjelm och
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2:dra matchen

blev en vacker, fast ”kneben sejr
för de våra. Planen sur och tung-

Sprungen. K. B. hade givit ett halvt
löfte om att skicka hem Alf. Olsen

och Lycke, men sedermera ångrat
8, varför de mötte med sammalag
Som i första matchen. Börje vilade
S8 för seriematehen mot Norrkö-

ping (på Kristi Himmelfärdsdag).
Rylander var åter i målet, ”Mur-
ren”” spelade ce. forward, som höger-
inner debuterade ej utan framgång,
en ung spelare, Thorsten Svensson.
I övrigt oförändrad uppställning.
Spelet var vid denna match betyd-
ligt mera rivande och energiskt. Vå-
ra pojkars projektiler voro betyd-
ligt mera farliga än i 1:sta matchen.
Kalle Olsson sköt den 1:sta fullträf-
fen, bidrog även nästa gång med in-
riktningen, den bollen satte ”Mur-
ren stil på med benan. 2—0. Dan-
skarne tyckte det gick för långt och
ilsknade till, Remtoft gjorde 1:sta
avbetalningen, Axel Petersen den
andra. Halvlek 2—2. I andra halv-
leken fortsattes den vilda dansen.
Eiserman ändrade siffrorna till vår
favör, 3—2. Thorsten Svenssonvil-
le också tydligen vara med på ett
hörn, satte pannan lugnt och behär-
skat till kulan, 4—2. Efter detta

fingo danemännen en oerhörd fart i
påkarne och reducerade till 4—3,
vilket resultat stod sig till full tid.
Joel Björkmanblåste och blåste bra.
4,500 personer övervoro matchen.

RK. B. har i år ett jämt och starkt
lag. De synas hava föresatt sig att
återtaga sin plats i solen i ”Kongens
By”. Forwardskedjan har snabba
och -skjutskiekliga ytterforward,
Axel Petersen och Remtoft äro båda
unga och på uppåtgående, och sist
menicke minst, ”trollgubben””, Alf.
Olsen, halvbackarne äro hårda och
välspelande, med Lycke som pådri-
vare. Blicher med brillorna sopade
ofta rent framför Graae, som belö-
ning härför erhöll han i sista mat-
chen Ullevistatyetten. V. Nörland
är ännu lite blygsam och rädd om
påkarne, Graae tillhör den bättre
målvaktskategorien.

Av ”de våra” var som förut un-
der säsongen ”Gobben” och Hen-
ning lagets stöttespelare, ”Gobben””
erhöll efter första matchen ”Ullevi-
statyetten””. Halvbadkskedjan med
”Kalle Kill” som starkaste namn är
något tungrodd, Törnqvist kan få
upp farten i löpningen betydligt,
och framför allt bättre passningar,
”Kalle Makarn” hade i båda mat-
cherna ett tråkigt jobb mot ”karu-
sellspelaren”” Alf, som när han äri
sitt esse, kan ”göra bort” vilken
halvback som helst. Akta dig Kalle
för gubbhullet.

Moje spelade flegmatiskt som
vanligt och med fina centringar,
Hjelm bör lägga omsitt spel, in-
skränk dribblingarne ute på banan
till det minsta möjliga, passningar

leder oftast till snabbare resultat,
använd istället dribblingsförmågan
framför målet, och så skjut, och
skjut ofta. ”Murren” börjar åter-
finnasitt forna jag, Börje kanju se-
dan gammalt konsten, när han äri
humör, lite större agressivitet och
gåpåaranda skadar aldrig. Eiserman
somi 2:dra matchen spelade sitt bä-
sta spel för säsongen, bör liksom
yttrar i allmänhet tänka på en yt-
ters egenskap som framdrivare av
anfallen, större fart och mera rusceh-
ning med bollen å la Harry Magnus-
son och Wenzel är att rekommende-
ra, när snabbheten finns bör den

också utnyttjas. Med så goda indi-
viduella spelare som våra forwards
bör spelet kunna flyta lättare, stop-
pa själviskheten i en påse och lämna
den hemma, kom ihåg att hela laget
vinner matchen. Debutanten Th.
Svensson, bör med större rutin och
erfarenhet bliva god, lejonklon
skönjdes vid sina tillfällen, men
Rombyggdes ju ej på en dag. Wen-
zel i mål, har stora förutsättningar,
arbeta under träningen upp kvick-
heten, Rylander gör ju mestadels så
gott han kan. Tappa inte sugen gub-
bar, friskt humör, allting ordnarsig.
”Pånigen.”

5.

Svenska serien.
Kamraterna—Öis 0—0.

Denna match, som spelades den 5
Maj, ingick i Svenska serien, och det
var icke utan en viss nyfikenhet
man gick för att åse densamma. Fö-
re matchen hade talats mycket om
den nya anda som Örgrytes tränare,

Mr. OCarr, ingjutit i laget, vilket
skulle besitta en utomordentlig styr-
ka. Nå, ifråga om snabbhet och ener-
gi samt passningar kan man säga
Örgryte motsvarade förväntningar-
na, men målskjutning och individu-
ella genombrott äro tydligen fortfa-
rande förborgade för dem. Kampen
blev emellertid ytterst hård och ri-
vande, som kanske aldrig förr mel-
lan oss och Öis. Den första kvarten
eller så hade Örgryte ett deciderat
övertag, men så småningom kommo
de våra ”i slag” och spelet gled
över i våra händer. Både Börje och
Murren voro nära att tränga ige-
nom, menalltid var det någon fient-
lig fot somi sista sek. hindrade dem.
Börje var f. ö. synnerligen väl vak-
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serades av den massa målchanser
som sumpades, i det avseendet voro
våra grabbar överlägsna. Börje sy-
nes ha svårt att få respekten för ”de
blåstripede”” ur kroppen,-han var
vid flera tillfällen ensam med den
Graae, men ångrade i sista sekunden
sina onda avsikter. Mål skulle det
dock bliva, Henning drev med oer-
hörd kraft en boll mot mål. Graae
parerade dock ej bättre än att Mur-
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K. B.: Graae, W. Nörland, Blicher,
W. Jörgensen, Lycke, Agerschou,
Dannin, Alf. Olsen, Remtoft, Axel
Petersen och Laursen. Kamraterna:
(. Wenzel, Lund, H. Svensson, Carl
Olsson, Törnqvist, Karl Johansson,
Biserman, Börjesson, Hjelm och

4

Sandberg.

x

2:dra matchen

blev en vacker, fast ”kneben sejr
för de våra. Planen sur och tung-

Sprungen. K. B. hade givit ett halvt
löfte om att skicka hem Alf. Olsen

och Lycke, men sedermera ångrat
8, varför de mötte med sammalag
Som i första matchen. Börje vilade
S8 för seriematehen mot Norrkö-

ping (på Kristi Himmelfärdsdag).
Rylander var åter i målet, ”Mur-
ren”” spelade ce. forward, som höger-
inner debuterade ej utan framgång,
en ung spelare, Thorsten Svensson.
I övrigt oförändrad uppställning.
Spelet var vid denna match betyd-
ligt mera rivande och energiskt. Vå-
ra pojkars projektiler voro betyd-
ligt mera farliga än i 1:sta matchen.
Kalle Olsson sköt den 1:sta fullträf-
fen, bidrog även nästa gång med in-
riktningen, den bollen satte ”Mur-
ren stil på med benan. 2—0. Dan-
skarne tyckte det gick för långt och
ilsknade till, Remtoft gjorde 1:sta
avbetalningen, Axel Petersen den
andra. Halvlek 2—2. I andra halv-
leken fortsattes den vilda dansen.
Eiserman ändrade siffrorna till vår
favör, 3—2. Thorsten Svenssonvil-
le också tydligen vara med på ett
hörn, satte pannan lugnt och behär-
skat till kulan, 4—2. Efter detta

fingo danemännen en oerhörd fart i
påkarne och reducerade till 4—3,
vilket resultat stod sig till full tid.
Joel Björkmanblåste och blåste bra.
4,500 personer övervoro matchen.

RK. B. har i år ett jämt och starkt
lag. De synas hava föresatt sig att
återtaga sin plats i solen i ”Kongens
By”. Forwardskedjan har snabba
och -skjutskiekliga ytterforward,
Axel Petersen och Remtoft äro båda
unga och på uppåtgående, och sist
menicke minst, ”trollgubben””, Alf.
Olsen, halvbackarne äro hårda och
välspelande, med Lycke som pådri-
vare. Blicher med brillorna sopade
ofta rent framför Graae, som belö-
ning härför erhöll han i sista mat-
chen Ullevistatyetten. V. Nörland
är ännu lite blygsam och rädd om
påkarne, Graae tillhör den bättre
målvaktskategorien.

Av ”de våra” var som förut un-
der säsongen ”Gobben” och Hen-
ning lagets stöttespelare, ”Gobben””
erhöll efter första matchen ”Ullevi-
statyetten””. Halvbadkskedjan med
”Kalle Kill” som starkaste namn är
något tungrodd, Törnqvist kan få
upp farten i löpningen betydligt,
och framför allt bättre passningar,
”Kalle Makarn” hade i båda mat-
cherna ett tråkigt jobb mot ”karu-
sellspelaren”” Alf, som när han äri
sitt esse, kan ”göra bort” vilken
halvback som helst. Akta dig Kalle
för gubbhullet.

Moje spelade flegmatiskt som
vanligt och med fina centringar,
Hjelm bör lägga omsitt spel, in-
skränk dribblingarne ute på banan
till det minsta möjliga, passningar

leder oftast till snabbare resultat,
använd istället dribblingsförmågan
framför målet, och så skjut, och
skjut ofta. ”Murren” börjar åter-
finnasitt forna jag, Börje kanju se-
dan gammalt konsten, när han äri
humör, lite större agressivitet och
gåpåaranda skadar aldrig. Eiserman
somi 2:dra matchen spelade sitt bä-
sta spel för säsongen, bör liksom
yttrar i allmänhet tänka på en yt-
ters egenskap som framdrivare av
anfallen, större fart och mera rusceh-
ning med bollen å la Harry Magnus-
son och Wenzel är att rekommende-
ra, när snabbheten finns bör den

också utnyttjas. Med så goda indi-
viduella spelare som våra forwards
bör spelet kunna flyta lättare, stop-
pa själviskheten i en påse och lämna
den hemma, kom ihåg att hela laget
vinner matchen. Debutanten Th.
Svensson, bör med större rutin och
erfarenhet bliva god, lejonklon
skönjdes vid sina tillfällen, men
Rombyggdes ju ej på en dag. Wen-
zel i mål, har stora förutsättningar,
arbeta under träningen upp kvick-
heten, Rylander gör ju mestadels så
gott han kan. Tappa inte sugen gub-
bar, friskt humör, allting ordnarsig.
”Pånigen.”

5.

Svenska serien.
Kamraterna—Öis 0—0.

Denna match, som spelades den 5
Maj, ingick i Svenska serien, och det
var icke utan en viss nyfikenhet
man gick för att åse densamma. Fö-
re matchen hade talats mycket om
den nya anda som Örgrytes tränare,

Mr. OCarr, ingjutit i laget, vilket
skulle besitta en utomordentlig styr-
ka. Nå, ifråga om snabbhet och ener-
gi samt passningar kan man säga
Örgryte motsvarade förväntningar-
na, men målskjutning och individu-
ella genombrott äro tydligen fortfa-
rande förborgade för dem. Kampen
blev emellertid ytterst hård och ri-
vande, som kanske aldrig förr mel-
lan oss och Öis. Den första kvarten
eller så hade Örgryte ett deciderat
övertag, men så småningom kommo
de våra ”i slag” och spelet gled
över i våra händer. Både Börje och
Murren voro nära att tränga ige-
nom, menalltid var det någon fient-
lig fot somi sista sek. hindrade dem.
Börje var f. ö. synnerligen väl vak-
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de båda kumpanerna mötas var pu-

blikens intresse på helspänn. Vid

1:sta matchen,

som bevittnades av 8- å 9,000 själar,

med Osear Thulin som domare, blev
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för de våra. Planen sur och tung-

Sprungen. K. B. hade givit ett halvt
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inner debuterade ej utan framgång,
en ung spelare, Thorsten Svensson.
I övrigt oförändrad uppställning.
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skarne tyckte det gick för långt och
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vilket resultat stod sig till full tid.
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ofta rent framför Graae, som belö-
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Kamraterna—Öis 0—0.

Denna match, som spelades den 5
Maj, ingick i Svenska serien, och det
var icke utan en viss nyfikenhet
man gick för att åse densamma. Fö-
re matchen hade talats mycket om
den nya anda som Örgrytes tränare,
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skulle besitta en utomordentlig styr-
ka. Nå, ifråga om snabbhet och ener-
gi samt passningar kan man säga
Örgryte motsvarade förväntningar-
na, men målskjutning och individu-
ella genombrott äro tydligen fortfa-
rande förborgade för dem. Kampen
blev emellertid ytterst hård och ri-
vande, som kanske aldrig förr mel-
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eller så hade Örgryte ett deciderat
övertag, men så småningom kommo
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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lo upp deras spel och i synnerhet
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lätt, beroende på att högersidan i
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dåligt tillsamman.
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tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter

 

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
>» Indien

Ink. avd. 5996,
Tel.: Utg. avd. 4738 5863 

| 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.
nd

32 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

Strax efter spelets början gjorde
Murren mål och våra förhoppningar
stego, då även vårt lag visade ett
gott spel. Under andra halvleken
togo Djurgården så småningom
hand omspelet och lyckades tränga
igenom vårt försvar hela 3 gånger,
varav dock den sista off-side. Det
var gästernas halvbackar, vilka höl-
lo upp deras spel och i synnerhet
vänstersidan komframalldeles för
lätt, beroende på att högersidan i
vårt försvar markerade motspelarne
dåligt tillsamman.
Matchen slutade således med 3—1

och Wicksell tillerkändes Ullevi-sta-
tyetten för sitt utmärkta centerhalv-
ba'kespel.

I. F. K Malmö.
Den 11 April spelade vi en vän-

skapsmateh mot Malmö-Kamraterna
å Valhalla, vilken slutade med ett

nederlag för vårt lag med 1—2. Vi
ställe upp med samma lag, som sön-
dagen förut hade avfärdat Österbro
B. K. med 6--1 och hade naturligt-
vis ej beräknat något nederlag, då
pojkarne förut visat ett utmärkt
spel. Carl Ohlson ställde upp, ehuru
sjuk, men måste avbryta vid halv-

tid, samt ersättas med Victor Hans-

son som högerytter, varför Eiser-
man flyttades ner som högerhalv,
Nederlaget verkade denna gång, lik-
som förra gången, 1918, då vi fingo
stryka på foten i Malmö, som en
uppryckning på pojkarne samt att
ej underskatta ens det svagaste lag.

Veckojournalens pokal
ett bland de dyrbaraste och ståtliga-
ste pris, som uppsats i en fotbollstäv-
ling här i Sverge, hamnade eftersis-
ta stadsmatchen Stockholm—Göte-
borg definitivt hos Göteborgs Fot- :
bollsförbund, ff. v. b. till Göteborgs
Museum, där det jämte övriga
idrottstroféer kommer att för efter-
världen vittna om idrottsföreningar-
nes intresserade och målmedvetna
arbete, ledningens vakenhet, de
kommunala lekfältens proselytvär-
vande uppgitt, vilka tillsammans va-
rit orsaken till Götastadens stora
och överlägsna insats i svenk fot-
bollsidrott.

Sista striden om pokalen ägde
rum i Stockholms Stadion införfull-
satt salong, vilken sin vana trogen
begärde göteborgarnes huvud på ett
fat. Göteborgslaget, vilket stod un-
der vår Carl Lindes ledning, hade
följande uppställning: Zander,
Lund, H. Svensson, Carl Olsson,
Törnqvist, Nils Carlsson, Wenzel,
Alb. Olson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Slutresultatet blev 2—1 till göte-
borgarnes favör, målsiffran ej i stor-
lek så överlägsen, men tillräcklig
för att besegla pokalens öde, d. v. s.
att Antons och Gelbords förbund ej
kom åt, att gravera något å bunken.
Fackpressen konstaterade «efter
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tad, vilket ofta satte honom ur stånd
att fullfölja sina avsikter. Lund och
Svensson spelade utmärkt jämte
Carl Olsson, som var planens bäste
halvback, och på denna mur stran-
dade alla anfall, varför Wenzel
(somstod i mål, då Rylander skadat
sig i matchen mot ”Örn”) endast
undantagsvis sattes på svårare prov.
Wenzel debuterade f. ö. på ett lyc-
kat sätt och har nog framtiden för
sig. I andra halvleken tilldömdes vi
en straffspark för hands på Alb.
Andersson, men antingen av nervo-
sitet eller också därför att han an-
såg densamma för strängt tilldömd
(troligen det senare) sköt Börje
lamt mitt på Zander. Kamraterna
voro nu synnerligen agressiva och
målet hängde i luften, men Ö. I. S.
försvar var lagets styrka och spelet
jämnade åter ut sig. Trots alla an-
satser slöt alltså denna, jämnaste
o. kanske snabbaste match, som nå-
gonsin spelats mellan oss och Ö. I. S.
utan mål å någondera sidan, ett re-
sultat som båda parterna kunna va-
ra belåtna med. Bland de våra ut-
märkte sig särskilt: Lund, Carl Ols-
son samt Börjesson. Hjelm arbetar
för tre, men skjuter för sällan.
Uppställningen var: G. Wenzel,
Lund, Svensson, Carl Olsson, Törn-
qvist, K. Johansson, Fiserman, H.
Karlsson, Börjesson, Hjelm, Sand-
berg.

Ullevistatyetten
Olsson.

tilldelades Carl

Compis.

Första seriesegern blev i

Norrköping.

Torsdagen den 13 Maj (Kirsti
Himmelfärdsdag) spelade vi vår

tredje seriematch i Norrköping mot
därvarande I. F. K. och ställde upp
med följande lag fr. mål till v. y.:
Rylander, Lund, Svensson, Carl Ohl-
son, Törnqvist, Eiserman, Th. Svens-
son, H. Carlsson, Börjesson, Hjelm,
Sandberg.

Vårt lag behärskade spelet under
nästan hela matchen, men lyckades
det oaktat i första halvleken icke
spela in en enda boll i motståndar-
nes mål. Andra halvleken gick det
bättre, i det att Börje, Murren och
Hjelm gjorde två mål var. Vi vann
därigenom en överlägsen andra
halvlek med 6-0, ett gott resultat
för vår målkvot.

Nederlag mot Djurgården i

seriens 4:e match.

Söndagen den 30 maj spelade vi
mot ovannämnda lag och hade nog
hoppats på en seger då Djurgården
under sista tiden visat sig varai
dålig form, Carl Ohlson hade anmält
förhinder, varförvi ställde uppi föl-
jande slagordning: Rylander, Lund,
Svensson, Eiserman, Törnqvist, Carl
Johansson, Gillis Andersson, Th.
Svensson, Herbert Carlsson, Hjelm,
Sandberg.
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matchen att, ”Göteborg alltjämt är
nummer ett i fotboll”, beträffande
de enskilda spelarne får gamle Bör-

je betyget ”Sveriges centerforward
det är Börjesson””. Den stockholm-

ska lokalpressen är som vanligt ef-
ter en smocka mycket besk i kriti-

ken av sina egna, och slutar med en

resignationens suck: ”Ja, så var
den da'n förstörd”.
För oss ”kamrater” är pokalens

historia till en stor del historien om
vår förenings insats i Göteborgs fot-
bollsspel.
Av de sex spelade matcherna hava

fem vunnits av Göteborg och enslu-
tat oavgjord. I alla matcherna hava
spelare från vår förening represen-
terat, i de flesta, hava de varit i ma-
joritet.
Följande ”kamrater” hava enel-

ler flera gånger varit med om, att
för Göteborgs räkning draga sitt
strå till stacken:
John Carlsson, Valdus Lund, Hen-

ning Svensson, H. Ahlmén, K. Törn-
qvist, Carl Olsson, Caleb Schylander,
Moje Sandberg, Erik Hjelm, E. Bör-
Jesson, Herbert Karlsson.

,

Cober.

”Orn” från Horten

gästade oss den 1:sta Maj och spe-
lade samma dag en match på Wal-
halla mot vårt B-lag, vilket många
gånger under årens lopp varit norr-
männens gäster ”hjemme paa Hor-
ten”. B-laget mötte med ordinarie
lag, förstärkt med Rylander i mål,
Kalle Makarn” v. h.-b. och ”Mur-

ren” som h. i. Efter 25 min. spel er-
höllo våra pojkar ledningen, genom
en något omtvistad straffspark,
Murren ” utsågs till exekutor, satte
bollen hårt på Falkenberg, vilken
var vänlig nogatt returneradentill
'Murren” som fick tid på sig att
linda in den runda tingesten i pap-
Der och hysta in den i målburens ena
hörn. Spelet var under första halv-
eken omväxlande och intressant.
Norrmännens yttrar voro ytterst
Snabba, och flera rätt så tillkrångla-
e situationer uppstodo genom deras
bete. Den internationelle h. y.
Poulsen hölls dock bra nere av vårt
ags kulörte back, vars kvickhet på
ulan vännen Mikael ej senterade.
Inder andra halvleken ökade vå-

"Pojkar målsiffrantill 3, 1:sta må-
Man denna halvlek, kanonerade

en in efter en bra passning

från Georg. En stund efter denna
händelse uppstod stockning framför
”Örns”” målbur, varvid bollen råka-
de träffa Georg i huvudet, med det
för ”Örn” beklagliga resultatet att
kulan hamnadei nätet.
Norrmännenspelade ettfriskt och

gott spel, äro dock betydligt farli-
gare hemmapå sin mammas gata;
de våra skötte sig över hela linjen
rätt så tillfredsställande.

&x

En mellan B-laget och ”Örn” av

sistnämnda klubbs ordf., Apotekare

Nielsen, uppsatt pokal,

för alltid i vår ägo.

stannade

Matchresultaten äro somföljer:

1918 i Horten 6—1.
1918 i d:o 0—2.

1920 i Göteborg 3—0.

B-lagets uppställning: Rylander,

Erik Levin, Erik Andersson, Th. Pe-

Elam Johansson, Karl Jo-

Sven Johansson, Herb.

terson,

hansson,

Karlson, Georg Carlsson, Erik Lind-

berg, Vietor Hansson.
1 S.

R

Söndagen den 2 Maj reste våra norska

gäster till Borås för att kämpa en match

mot Borås-Kamraterna.  Norskarne fingo

ställa upp med 3 reserver, emedan tre av

dess spelare blevo skadade i matchen mot

vårt B lag. Matchen blev en seger för bo-

råsarne med 4—1, efterett livligt och om-

växlande Efter

ordnad middag för gästerna, varvid sär-

skilt dessa hyllades, men även Göteborgs-

Kamraterna och dess närvarande represen-

tant, herr Gösta Lundquist, på vilkas ini-

tiativ den första internationella matchen i

Borås kommit till stånd.

spel. matchen var an-

Centralföreningens

mästerskap i fotboll.
I kvalificerande omgången i detta mä-

sterskap lyckades värt lag i Balders Hage

besegra I. K. Wirgos lag med 2—0 efter

ett intressant spel. Vårt lag hade följary

de uppställning fr. mål till v. y.: Wenzel,

E. Lund, Erik Andersson, Lundberg, O.

Brandberg, Th. Larsson, H. Olsson, B. Ap-

pelgren, G. Hermansson, H. Svensson.

Semifinalen spelas den 5 Juli i samband

med Centralföreningens jubileumstävling-

ar mot I. K. Wega och vore det önskligt

att sådana spelare som ””Gobben””, Moje

Sandberg och Carl Ohlsson, ville ställa sig

till förfogande för att förstärka laget.

Dessa tre äro de enda i första laget, vilka

inneha mästerskapstecknet. Till det

i tävlingen kommerdess-
ej.
segrande laget

utom med anledning av jubiléet troligtvis

att utdelas särskild minnesdiplom och hop-

pas undertecknad att de spelare, som stäl-

la upptill spel i dessa matcher skola göra

sitt yttersta för att till I. F. K. hemföra

Centralföreningens mästerskap för fjärde

gången, vilket i så fall blir rekord. G. A.

I. S. har nämligen förut erövrat mäster-

skapet tre gånger och Örgryte två gånger.

Vårt 35:e lag i Borås.
Torsdagen den 13 maj (K. H-f.-dag) gä-

stade V-laget därvarande Älvsborgs Ju-

niorlag. Vi mötte upp med följande spela-

re från mål: Simson, Svantesson, D.

Bengtsson, R. Johansson, H. Johansson,

Verheyen, Hallin, Svahnström, V. Johans-

son, Larsson, Pettersson. Redan efter 12

min. spel hade vi ledningen med ett mål

genom h. i. Efter 30 min. spel fingo vi

igång ett farligt upplopp på vänstersidan,

som så-när hade blivit mål, men den all-

tid påpasslige v. b. i Älvsborg räddade si-

tuationen i sista sek. genom att göra hör-

na, vilken dock lades upp bakom mål.

Halvtid slutade med 1—0 till vår favör.

I andra halvleken blev det mera fart över

spelet än i första och spelet hårdnade till

från båda sidor, så att domaren fick in-

gripa ett par gånger. En frispark på vän-

.stersidantill vår fördel lades upp av vhb.,

vilken sköt ett hårt skott mot mål, men

bollen slog i stolpen och ut igen på plan.
Efter en utspark från Borås mål kom bol-

len ånyo ut på vänstersidan, varvid ””Boy-

sen”? fick tag i den och rusade ned mot

mål, ämnade centra, men i st. blev det

skott och bollen smet förbi den förvånade

målvakten in i nätet. Mål n:o 2. Detta

resultat bibehölls en stund, men Älvsborg

pressade nu. Bl. a. avfyrades ett skott av

deras centerf., men Simson kastade sig

och fångade bollen på mållinjen. Publiken

ropade dock p å mål och en del gott folk

påstodo t. o. m. att bollen var 2 meter in-

nanför linjen. Boråsarne gingo så åter till

anfall, klunga uppstod framför vårt mål,

varvid bollen rullade över den kritiska

linjen och publiken jublade. Trots ytter-

ligare en del anfall blev resultatet oför-
ändrat och vi kunde alltså lämna platsen.

som segrare med 2—1.

Linjeman.
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de uppställning fr. mål till v. y.: Wenzel,

E. Lund, Erik Andersson, Lundberg, O.

Brandberg, Th. Larsson, H. Olsson, B. Ap-

pelgren, G. Hermansson, H. Svensson.

Semifinalen spelas den 5 Juli i samband

med Centralföreningens jubileumstävling-

ar mot I. K. Wega och vore det önskligt

att sådana spelare som ””Gobben””, Moje

Sandberg och Carl Ohlsson, ville ställa sig

till förfogande för att förstärka laget.

Dessa tre äro de enda i första laget, vilka

inneha mästerskapstecknet. Till det

i tävlingen kommerdess-
ej.
segrande laget

utom med anledning av jubiléet troligtvis

att utdelas särskild minnesdiplom och hop-

pas undertecknad att de spelare, som stäl-

la upptill spel i dessa matcher skola göra

sitt yttersta för att till I. F. K. hemföra

Centralföreningens mästerskap för fjärde

gången, vilket i så fall blir rekord. G. A.

I. S. har nämligen förut erövrat mäster-

skapet tre gånger och Örgryte två gånger.

Vårt 35:e lag i Borås.
Torsdagen den 13 maj (K. H-f.-dag) gä-

stade V-laget därvarande Älvsborgs Ju-

niorlag. Vi mötte upp med följande spela-

re från mål: Simson, Svantesson, D.

Bengtsson, R. Johansson, H. Johansson,

Verheyen, Hallin, Svahnström, V. Johans-

son, Larsson, Pettersson. Redan efter 12

min. spel hade vi ledningen med ett mål

genom h. i. Efter 30 min. spel fingo vi

igång ett farligt upplopp på vänstersidan,

som så-när hade blivit mål, men den all-

tid påpasslige v. b. i Älvsborg räddade si-

tuationen i sista sek. genom att göra hör-

na, vilken dock lades upp bakom mål.

Halvtid slutade med 1—0 till vår favör.

I andra halvleken blev det mera fart över

spelet än i första och spelet hårdnade till

från båda sidor, så att domaren fick in-

gripa ett par gånger. En frispark på vän-

.stersidantill vår fördel lades upp av vhb.,

vilken sköt ett hårt skott mot mål, men

bollen slog i stolpen och ut igen på plan.
Efter en utspark från Borås mål kom bol-

len ånyo ut på vänstersidan, varvid ””Boy-

sen”? fick tag i den och rusade ned mot

mål, ämnade centra, men i st. blev det

skott och bollen smet förbi den förvånade

målvakten in i nätet. Mål n:o 2. Detta

resultat bibehölls en stund, men Älvsborg

pressade nu. Bl. a. avfyrades ett skott av

deras centerf., men Simson kastade sig

och fångade bollen på mållinjen. Publiken

ropade dock p å mål och en del gott folk

påstodo t. o. m. att bollen var 2 meter in-

nanför linjen. Boråsarne gingo så åter till

anfall, klunga uppstod framför vårt mål,

varvid bollen rullade över den kritiska

linjen och publiken jublade. Trots ytter-

ligare en del anfall blev resultatet oför-
ändrat och vi kunde alltså lämna platsen.

som segrare med 2—1.

Linjeman.
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matchen att, ”Göteborg alltjämt är
nummer ett i fotboll”, beträffande
de enskilda spelarne får gamle Bör-

je betyget ”Sveriges centerforward
det är Börjesson””. Den stockholm-

ska lokalpressen är som vanligt ef-
ter en smocka mycket besk i kriti-

ken av sina egna, och slutar med en

resignationens suck: ”Ja, så var
den da'n förstörd”.
För oss ”kamrater” är pokalens

historia till en stor del historien om
vår förenings insats i Göteborgs fot-
bollsspel.
Av de sex spelade matcherna hava

fem vunnits av Göteborg och enslu-
tat oavgjord. I alla matcherna hava
spelare från vår förening represen-
terat, i de flesta, hava de varit i ma-
joritet.
Följande ”kamrater” hava enel-

ler flera gånger varit med om, att
för Göteborgs räkning draga sitt
strå till stacken:
John Carlsson, Valdus Lund, Hen-

ning Svensson, H. Ahlmén, K. Törn-
qvist, Carl Olsson, Caleb Schylander,
Moje Sandberg, Erik Hjelm, E. Bör-
Jesson, Herbert Karlsson.

,

Cober.

”Orn” från Horten

gästade oss den 1:sta Maj och spe-
lade samma dag en match på Wal-
halla mot vårt B-lag, vilket många
gånger under årens lopp varit norr-
männens gäster ”hjemme paa Hor-
ten”. B-laget mötte med ordinarie
lag, förstärkt med Rylander i mål,
Kalle Makarn” v. h.-b. och ”Mur-

ren” som h. i. Efter 25 min. spel er-
höllo våra pojkar ledningen, genom
en något omtvistad straffspark,
Murren ” utsågs till exekutor, satte
bollen hårt på Falkenberg, vilken
var vänlig nogatt returneradentill
'Murren” som fick tid på sig att
linda in den runda tingesten i pap-
Der och hysta in den i målburens ena
hörn. Spelet var under första halv-
eken omväxlande och intressant.
Norrmännens yttrar voro ytterst
Snabba, och flera rätt så tillkrångla-
e situationer uppstodo genom deras
bete. Den internationelle h. y.
Poulsen hölls dock bra nere av vårt
ags kulörte back, vars kvickhet på
ulan vännen Mikael ej senterade.
Inder andra halvleken ökade vå-

"Pojkar målsiffrantill 3, 1:sta må-
Man denna halvlek, kanonerade

en in efter en bra passning

från Georg. En stund efter denna
händelse uppstod stockning framför
”Örns”” målbur, varvid bollen råka-
de träffa Georg i huvudet, med det
för ”Örn” beklagliga resultatet att
kulan hamnadei nätet.
Norrmännenspelade ettfriskt och

gott spel, äro dock betydligt farli-
gare hemmapå sin mammas gata;
de våra skötte sig över hela linjen
rätt så tillfredsställande.

&x

En mellan B-laget och ”Örn” av

sistnämnda klubbs ordf., Apotekare

Nielsen, uppsatt pokal,

för alltid i vår ägo.

stannade

Matchresultaten äro somföljer:

1918 i Horten 6—1.
1918 i d:o 0—2.

1920 i Göteborg 3—0.

B-lagets uppställning: Rylander,

Erik Levin, Erik Andersson, Th. Pe-

Elam Johansson, Karl Jo-

Sven Johansson, Herb.

terson,

hansson,

Karlson, Georg Carlsson, Erik Lind-

berg, Vietor Hansson.
1 S.

R

Söndagen den 2 Maj reste våra norska

gäster till Borås för att kämpa en match

mot Borås-Kamraterna.  Norskarne fingo

ställa upp med 3 reserver, emedan tre av

dess spelare blevo skadade i matchen mot

vårt B lag. Matchen blev en seger för bo-

råsarne med 4—1, efterett livligt och om-

växlande Efter

ordnad middag för gästerna, varvid sär-

skilt dessa hyllades, men även Göteborgs-

Kamraterna och dess närvarande represen-

tant, herr Gösta Lundquist, på vilkas ini-

tiativ den första internationella matchen i

Borås kommit till stånd.

spel. matchen var an-

Centralföreningens
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med Centralföreningens jubileumstävling-

ar mot I. K. Wega och vore det önskligt

att sådana spelare som ””Gobben””, Moje

Sandberg och Carl Ohlsson, ville ställa sig

till förfogande för att förstärka laget.

Dessa tre äro de enda i första laget, vilka

inneha mästerskapstecknet. Till det

i tävlingen kommerdess-
ej.
segrande laget

utom med anledning av jubiléet troligtvis

att utdelas särskild minnesdiplom och hop-

pas undertecknad att de spelare, som stäl-

la upptill spel i dessa matcher skola göra

sitt yttersta för att till I. F. K. hemföra

Centralföreningens mästerskap för fjärde

gången, vilket i så fall blir rekord. G. A.

I. S. har nämligen förut erövrat mäster-

skapet tre gånger och Örgryte två gånger.

Vårt 35:e lag i Borås.
Torsdagen den 13 maj (K. H-f.-dag) gä-

stade V-laget därvarande Älvsborgs Ju-

niorlag. Vi mötte upp med följande spela-

re från mål: Simson, Svantesson, D.

Bengtsson, R. Johansson, H. Johansson,

Verheyen, Hallin, Svahnström, V. Johans-

son, Larsson, Pettersson. Redan efter 12

min. spel hade vi ledningen med ett mål

genom h. i. Efter 30 min. spel fingo vi

igång ett farligt upplopp på vänstersidan,

som så-när hade blivit mål, men den all-

tid påpasslige v. b. i Älvsborg räddade si-

tuationen i sista sek. genom att göra hör-

na, vilken dock lades upp bakom mål.

Halvtid slutade med 1—0 till vår favör.

I andra halvleken blev det mera fart över

spelet än i första och spelet hårdnade till

från båda sidor, så att domaren fick in-

gripa ett par gånger. En frispark på vän-

.stersidantill vår fördel lades upp av vhb.,

vilken sköt ett hårt skott mot mål, men

bollen slog i stolpen och ut igen på plan.
Efter en utspark från Borås mål kom bol-

len ånyo ut på vänstersidan, varvid ””Boy-

sen”? fick tag i den och rusade ned mot

mål, ämnade centra, men i st. blev det

skott och bollen smet förbi den förvånade

målvakten in i nätet. Mål n:o 2. Detta

resultat bibehölls en stund, men Älvsborg

pressade nu. Bl. a. avfyrades ett skott av

deras centerf., men Simson kastade sig

och fångade bollen på mållinjen. Publiken

ropade dock p å mål och en del gott folk

påstodo t. o. m. att bollen var 2 meter in-

nanför linjen. Boråsarne gingo så åter till

anfall, klunga uppstod framför vårt mål,

varvid bollen rullade över den kritiska

linjen och publiken jublade. Trots ytter-

ligare en del anfall blev resultatet oför-
ändrat och vi kunde alltså lämna platsen.

som segrare med 2—1.

Linjeman.
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matchen att, ”Göteborg alltjämt är
nummer ett i fotboll”, beträffande
de enskilda spelarne får gamle Bör-

je betyget ”Sveriges centerforward
det är Börjesson””. Den stockholm-

ska lokalpressen är som vanligt ef-
ter en smocka mycket besk i kriti-

ken av sina egna, och slutar med en

resignationens suck: ”Ja, så var
den da'n förstörd”.
För oss ”kamrater” är pokalens

historia till en stor del historien om
vår förenings insats i Göteborgs fot-
bollsspel.
Av de sex spelade matcherna hava

fem vunnits av Göteborg och enslu-
tat oavgjord. I alla matcherna hava
spelare från vår förening represen-
terat, i de flesta, hava de varit i ma-
joritet.
Följande ”kamrater” hava enel-

ler flera gånger varit med om, att
för Göteborgs räkning draga sitt
strå till stacken:
John Carlsson, Valdus Lund, Hen-

ning Svensson, H. Ahlmén, K. Törn-
qvist, Carl Olsson, Caleb Schylander,
Moje Sandberg, Erik Hjelm, E. Bör-
Jesson, Herbert Karlsson.

,

Cober.

”Orn” från Horten

gästade oss den 1:sta Maj och spe-
lade samma dag en match på Wal-
halla mot vårt B-lag, vilket många
gånger under årens lopp varit norr-
männens gäster ”hjemme paa Hor-
ten”. B-laget mötte med ordinarie
lag, förstärkt med Rylander i mål,
Kalle Makarn” v. h.-b. och ”Mur-

ren” som h. i. Efter 25 min. spel er-
höllo våra pojkar ledningen, genom
en något omtvistad straffspark,
Murren ” utsågs till exekutor, satte
bollen hårt på Falkenberg, vilken
var vänlig nogatt returneradentill
'Murren” som fick tid på sig att
linda in den runda tingesten i pap-
Der och hysta in den i målburens ena
hörn. Spelet var under första halv-
eken omväxlande och intressant.
Norrmännens yttrar voro ytterst
Snabba, och flera rätt så tillkrångla-
e situationer uppstodo genom deras
bete. Den internationelle h. y.
Poulsen hölls dock bra nere av vårt
ags kulörte back, vars kvickhet på
ulan vännen Mikael ej senterade.
Inder andra halvleken ökade vå-

"Pojkar målsiffrantill 3, 1:sta må-
Man denna halvlek, kanonerade

en in efter en bra passning

från Georg. En stund efter denna
händelse uppstod stockning framför
”Örns”” målbur, varvid bollen råka-
de träffa Georg i huvudet, med det
för ”Örn” beklagliga resultatet att
kulan hamnadei nätet.
Norrmännenspelade ettfriskt och

gott spel, äro dock betydligt farli-
gare hemmapå sin mammas gata;
de våra skötte sig över hela linjen
rätt så tillfredsställande.

&x

En mellan B-laget och ”Örn” av

sistnämnda klubbs ordf., Apotekare

Nielsen, uppsatt pokal,

för alltid i vår ägo.

stannade

Matchresultaten äro somföljer:

1918 i Horten 6—1.
1918 i d:o 0—2.

1920 i Göteborg 3—0.

B-lagets uppställning: Rylander,

Erik Levin, Erik Andersson, Th. Pe-

Elam Johansson, Karl Jo-

Sven Johansson, Herb.

terson,

hansson,

Karlson, Georg Carlsson, Erik Lind-

berg, Vietor Hansson.
1 S.

R
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gäster till Borås för att kämpa en match

mot Borås-Kamraterna.  Norskarne fingo

ställa upp med 3 reserver, emedan tre av

dess spelare blevo skadade i matchen mot

vårt B lag. Matchen blev en seger för bo-

råsarne med 4—1, efterett livligt och om-

växlande Efter

ordnad middag för gästerna, varvid sär-

skilt dessa hyllades, men även Göteborgs-

Kamraterna och dess närvarande represen-

tant, herr Gösta Lundquist, på vilkas ini-

tiativ den första internationella matchen i

Borås kommit till stånd.

spel. matchen var an-

Centralföreningens

mästerskap i fotboll.
I kvalificerande omgången i detta mä-

sterskap lyckades värt lag i Balders Hage
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de uppställning fr. mål till v. y.: Wenzel,

E. Lund, Erik Andersson, Lundberg, O.

Brandberg, Th. Larsson, H. Olsson, B. Ap-

pelgren, G. Hermansson, H. Svensson.

Semifinalen spelas den 5 Juli i samband

med Centralföreningens jubileumstävling-

ar mot I. K. Wega och vore det önskligt

att sådana spelare som ””Gobben””, Moje

Sandberg och Carl Ohlsson, ville ställa sig

till förfogande för att förstärka laget.

Dessa tre äro de enda i första laget, vilka

inneha mästerskapstecknet. Till det

i tävlingen kommerdess-
ej.
segrande laget

utom med anledning av jubiléet troligtvis

att utdelas särskild minnesdiplom och hop-

pas undertecknad att de spelare, som stäl-

la upptill spel i dessa matcher skola göra

sitt yttersta för att till I. F. K. hemföra

Centralföreningens mästerskap för fjärde

gången, vilket i så fall blir rekord. G. A.

I. S. har nämligen förut erövrat mäster-

skapet tre gånger och Örgryte två gånger.

Vårt 35:e lag i Borås.
Torsdagen den 13 maj (K. H-f.-dag) gä-

stade V-laget därvarande Älvsborgs Ju-

niorlag. Vi mötte upp med följande spela-

re från mål: Simson, Svantesson, D.

Bengtsson, R. Johansson, H. Johansson,

Verheyen, Hallin, Svahnström, V. Johans-

son, Larsson, Pettersson. Redan efter 12

min. spel hade vi ledningen med ett mål

genom h. i. Efter 30 min. spel fingo vi

igång ett farligt upplopp på vänstersidan,

som så-när hade blivit mål, men den all-

tid påpasslige v. b. i Älvsborg räddade si-

tuationen i sista sek. genom att göra hör-

na, vilken dock lades upp bakom mål.

Halvtid slutade med 1—0 till vår favör.

I andra halvleken blev det mera fart över

spelet än i första och spelet hårdnade till

från båda sidor, så att domaren fick in-

gripa ett par gånger. En frispark på vän-

.stersidantill vår fördel lades upp av vhb.,

vilken sköt ett hårt skott mot mål, men

bollen slog i stolpen och ut igen på plan.
Efter en utspark från Borås mål kom bol-

len ånyo ut på vänstersidan, varvid ””Boy-

sen”? fick tag i den och rusade ned mot

mål, ämnade centra, men i st. blev det

skott och bollen smet förbi den förvånade

målvakten in i nätet. Mål n:o 2. Detta

resultat bibehölls en stund, men Älvsborg

pressade nu. Bl. a. avfyrades ett skott av

deras centerf., men Simson kastade sig

och fångade bollen på mållinjen. Publiken

ropade dock p å mål och en del gott folk

påstodo t. o. m. att bollen var 2 meter in-

nanför linjen. Boråsarne gingo så åter till

anfall, klunga uppstod framför vårt mål,

varvid bollen rullade över den kritiska

linjen och publiken jublade. Trots ytter-

ligare en del anfall blev resultatet oför-
ändrat och vi kunde alltså lämna platsen.

som segrare med 2—1.

Linjeman.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 33
 

matchen att, ”Göteborg alltjämt är
nummer ett i fotboll”, beträffande
de enskilda spelarne får gamle Bör-

je betyget ”Sveriges centerforward
det är Börjesson””. Den stockholm-

ska lokalpressen är som vanligt ef-
ter en smocka mycket besk i kriti-

ken av sina egna, och slutar med en

resignationens suck: ”Ja, så var
den da'n förstörd”.
För oss ”kamrater” är pokalens

historia till en stor del historien om
vår förenings insats i Göteborgs fot-
bollsspel.
Av de sex spelade matcherna hava

fem vunnits av Göteborg och enslu-
tat oavgjord. I alla matcherna hava
spelare från vår förening represen-
terat, i de flesta, hava de varit i ma-
joritet.
Följande ”kamrater” hava enel-

ler flera gånger varit med om, att
för Göteborgs räkning draga sitt
strå till stacken:
John Carlsson, Valdus Lund, Hen-

ning Svensson, H. Ahlmén, K. Törn-
qvist, Carl Olsson, Caleb Schylander,
Moje Sandberg, Erik Hjelm, E. Bör-
Jesson, Herbert Karlsson.

,

Cober.

”Orn” från Horten

gästade oss den 1:sta Maj och spe-
lade samma dag en match på Wal-
halla mot vårt B-lag, vilket många
gånger under årens lopp varit norr-
männens gäster ”hjemme paa Hor-
ten”. B-laget mötte med ordinarie
lag, förstärkt med Rylander i mål,
Kalle Makarn” v. h.-b. och ”Mur-

ren” som h. i. Efter 25 min. spel er-
höllo våra pojkar ledningen, genom
en något omtvistad straffspark,
Murren ” utsågs till exekutor, satte
bollen hårt på Falkenberg, vilken
var vänlig nogatt returneradentill
'Murren” som fick tid på sig att
linda in den runda tingesten i pap-
Der och hysta in den i målburens ena
hörn. Spelet var under första halv-
eken omväxlande och intressant.
Norrmännens yttrar voro ytterst
Snabba, och flera rätt så tillkrångla-
e situationer uppstodo genom deras
bete. Den internationelle h. y.
Poulsen hölls dock bra nere av vårt
ags kulörte back, vars kvickhet på
ulan vännen Mikael ej senterade.
Inder andra halvleken ökade vå-

"Pojkar målsiffrantill 3, 1:sta må-
Man denna halvlek, kanonerade

en in efter en bra passning

från Georg. En stund efter denna
händelse uppstod stockning framför
”Örns”” målbur, varvid bollen råka-
de träffa Georg i huvudet, med det
för ”Örn” beklagliga resultatet att
kulan hamnadei nätet.
Norrmännenspelade ettfriskt och

gott spel, äro dock betydligt farli-
gare hemmapå sin mammas gata;
de våra skötte sig över hela linjen
rätt så tillfredsställande.

&x

En mellan B-laget och ”Örn” av

sistnämnda klubbs ordf., Apotekare

Nielsen, uppsatt pokal,

för alltid i vår ägo.

stannade

Matchresultaten äro somföljer:

1918 i Horten 6—1.
1918 i d:o 0—2.

1920 i Göteborg 3—0.

B-lagets uppställning: Rylander,

Erik Levin, Erik Andersson, Th. Pe-

Elam Johansson, Karl Jo-

Sven Johansson, Herb.

terson,

hansson,

Karlson, Georg Carlsson, Erik Lind-

berg, Vietor Hansson.
1 S.

R

Söndagen den 2 Maj reste våra norska

gäster till Borås för att kämpa en match

mot Borås-Kamraterna.  Norskarne fingo

ställa upp med 3 reserver, emedan tre av

dess spelare blevo skadade i matchen mot

vårt B lag. Matchen blev en seger för bo-

råsarne med 4—1, efterett livligt och om-

växlande Efter

ordnad middag för gästerna, varvid sär-

skilt dessa hyllades, men även Göteborgs-

Kamraterna och dess närvarande represen-

tant, herr Gösta Lundquist, på vilkas ini-

tiativ den första internationella matchen i

Borås kommit till stånd.

spel. matchen var an-

Centralföreningens

mästerskap i fotboll.
I kvalificerande omgången i detta mä-

sterskap lyckades värt lag i Balders Hage

besegra I. K. Wirgos lag med 2—0 efter

ett intressant spel. Vårt lag hade följary

de uppställning fr. mål till v. y.: Wenzel,

E. Lund, Erik Andersson, Lundberg, O.

Brandberg, Th. Larsson, H. Olsson, B. Ap-

pelgren, G. Hermansson, H. Svensson.

Semifinalen spelas den 5 Juli i samband

med Centralföreningens jubileumstävling-

ar mot I. K. Wega och vore det önskligt

att sådana spelare som ””Gobben””, Moje

Sandberg och Carl Ohlsson, ville ställa sig

till förfogande för att förstärka laget.

Dessa tre äro de enda i första laget, vilka

inneha mästerskapstecknet. Till det

i tävlingen kommerdess-
ej.
segrande laget

utom med anledning av jubiléet troligtvis

att utdelas särskild minnesdiplom och hop-

pas undertecknad att de spelare, som stäl-

la upptill spel i dessa matcher skola göra

sitt yttersta för att till I. F. K. hemföra

Centralföreningens mästerskap för fjärde

gången, vilket i så fall blir rekord. G. A.

I. S. har nämligen förut erövrat mäster-

skapet tre gånger och Örgryte två gånger.

Vårt 35:e lag i Borås.
Torsdagen den 13 maj (K. H-f.-dag) gä-

stade V-laget därvarande Älvsborgs Ju-

niorlag. Vi mötte upp med följande spela-

re från mål: Simson, Svantesson, D.

Bengtsson, R. Johansson, H. Johansson,

Verheyen, Hallin, Svahnström, V. Johans-

son, Larsson, Pettersson. Redan efter 12

min. spel hade vi ledningen med ett mål

genom h. i. Efter 30 min. spel fingo vi

igång ett farligt upplopp på vänstersidan,

som så-när hade blivit mål, men den all-

tid påpasslige v. b. i Älvsborg räddade si-

tuationen i sista sek. genom att göra hör-

na, vilken dock lades upp bakom mål.

Halvtid slutade med 1—0 till vår favör.

I andra halvleken blev det mera fart över

spelet än i första och spelet hårdnade till

från båda sidor, så att domaren fick in-

gripa ett par gånger. En frispark på vän-

.stersidantill vår fördel lades upp av vhb.,

vilken sköt ett hårt skott mot mål, men

bollen slog i stolpen och ut igen på plan.
Efter en utspark från Borås mål kom bol-

len ånyo ut på vänstersidan, varvid ””Boy-

sen”? fick tag i den och rusade ned mot

mål, ämnade centra, men i st. blev det

skott och bollen smet förbi den förvånade

målvakten in i nätet. Mål n:o 2. Detta

resultat bibehölls en stund, men Älvsborg

pressade nu. Bl. a. avfyrades ett skott av

deras centerf., men Simson kastade sig

och fångade bollen på mållinjen. Publiken

ropade dock p å mål och en del gott folk

påstodo t. o. m. att bollen var 2 meter in-

nanför linjen. Boråsarne gingo så åter till

anfall, klunga uppstod framför vårt mål,

varvid bollen rullade över den kritiska

linjen och publiken jublade. Trots ytter-

ligare en del anfall blev resultatet oför-
ändrat och vi kunde alltså lämna platsen.

som segrare med 2—1.

Linjeman.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 33
 

matchen att, ”Göteborg alltjämt är
nummer ett i fotboll”, beträffande
de enskilda spelarne får gamle Bör-

je betyget ”Sveriges centerforward
det är Börjesson””. Den stockholm-

ska lokalpressen är som vanligt ef-
ter en smocka mycket besk i kriti-

ken av sina egna, och slutar med en

resignationens suck: ”Ja, så var
den da'n förstörd”.
För oss ”kamrater” är pokalens

historia till en stor del historien om
vår förenings insats i Göteborgs fot-
bollsspel.
Av de sex spelade matcherna hava

fem vunnits av Göteborg och enslu-
tat oavgjord. I alla matcherna hava
spelare från vår förening represen-
terat, i de flesta, hava de varit i ma-
joritet.
Följande ”kamrater” hava enel-

ler flera gånger varit med om, att
för Göteborgs räkning draga sitt
strå till stacken:
John Carlsson, Valdus Lund, Hen-

ning Svensson, H. Ahlmén, K. Törn-
qvist, Carl Olsson, Caleb Schylander,
Moje Sandberg, Erik Hjelm, E. Bör-
Jesson, Herbert Karlsson.

,

Cober.

”Orn” från Horten

gästade oss den 1:sta Maj och spe-
lade samma dag en match på Wal-
halla mot vårt B-lag, vilket många
gånger under årens lopp varit norr-
männens gäster ”hjemme paa Hor-
ten”. B-laget mötte med ordinarie
lag, förstärkt med Rylander i mål,
Kalle Makarn” v. h.-b. och ”Mur-

ren” som h. i. Efter 25 min. spel er-
höllo våra pojkar ledningen, genom
en något omtvistad straffspark,
Murren ” utsågs till exekutor, satte
bollen hårt på Falkenberg, vilken
var vänlig nogatt returneradentill
'Murren” som fick tid på sig att
linda in den runda tingesten i pap-
Der och hysta in den i målburens ena
hörn. Spelet var under första halv-
eken omväxlande och intressant.
Norrmännens yttrar voro ytterst
Snabba, och flera rätt så tillkrångla-
e situationer uppstodo genom deras
bete. Den internationelle h. y.
Poulsen hölls dock bra nere av vårt
ags kulörte back, vars kvickhet på
ulan vännen Mikael ej senterade.
Inder andra halvleken ökade vå-

"Pojkar målsiffrantill 3, 1:sta må-
Man denna halvlek, kanonerade

en in efter en bra passning

från Georg. En stund efter denna
händelse uppstod stockning framför
”Örns”” målbur, varvid bollen råka-
de träffa Georg i huvudet, med det
för ”Örn” beklagliga resultatet att
kulan hamnadei nätet.
Norrmännenspelade ettfriskt och

gott spel, äro dock betydligt farli-
gare hemmapå sin mammas gata;
de våra skötte sig över hela linjen
rätt så tillfredsställande.

&x

En mellan B-laget och ”Örn” av

sistnämnda klubbs ordf., Apotekare

Nielsen, uppsatt pokal,

för alltid i vår ägo.

stannade

Matchresultaten äro somföljer:

1918 i Horten 6—1.
1918 i d:o 0—2.

1920 i Göteborg 3—0.

B-lagets uppställning: Rylander,

Erik Levin, Erik Andersson, Th. Pe-

Elam Johansson, Karl Jo-

Sven Johansson, Herb.

terson,

hansson,

Karlson, Georg Carlsson, Erik Lind-

berg, Vietor Hansson.
1 S.

R

Söndagen den 2 Maj reste våra norska

gäster till Borås för att kämpa en match

mot Borås-Kamraterna.  Norskarne fingo

ställa upp med 3 reserver, emedan tre av

dess spelare blevo skadade i matchen mot

vårt B lag. Matchen blev en seger för bo-

råsarne med 4—1, efterett livligt och om-

växlande Efter

ordnad middag för gästerna, varvid sär-

skilt dessa hyllades, men även Göteborgs-

Kamraterna och dess närvarande represen-

tant, herr Gösta Lundquist, på vilkas ini-

tiativ den första internationella matchen i

Borås kommit till stånd.

spel. matchen var an-

Centralföreningens

mästerskap i fotboll.
I kvalificerande omgången i detta mä-

sterskap lyckades värt lag i Balders Hage

besegra I. K. Wirgos lag med 2—0 efter

ett intressant spel. Vårt lag hade följary

de uppställning fr. mål till v. y.: Wenzel,

E. Lund, Erik Andersson, Lundberg, O.

Brandberg, Th. Larsson, H. Olsson, B. Ap-

pelgren, G. Hermansson, H. Svensson.

Semifinalen spelas den 5 Juli i samband

med Centralföreningens jubileumstävling-

ar mot I. K. Wega och vore det önskligt

att sådana spelare som ””Gobben””, Moje

Sandberg och Carl Ohlsson, ville ställa sig

till förfogande för att förstärka laget.

Dessa tre äro de enda i första laget, vilka

inneha mästerskapstecknet. Till det

i tävlingen kommerdess-
ej.
segrande laget

utom med anledning av jubiléet troligtvis

att utdelas särskild minnesdiplom och hop-

pas undertecknad att de spelare, som stäl-

la upptill spel i dessa matcher skola göra

sitt yttersta för att till I. F. K. hemföra

Centralföreningens mästerskap för fjärde

gången, vilket i så fall blir rekord. G. A.

I. S. har nämligen förut erövrat mäster-

skapet tre gånger och Örgryte två gånger.

Vårt 35:e lag i Borås.
Torsdagen den 13 maj (K. H-f.-dag) gä-

stade V-laget därvarande Älvsborgs Ju-

niorlag. Vi mötte upp med följande spela-

re från mål: Simson, Svantesson, D.

Bengtsson, R. Johansson, H. Johansson,

Verheyen, Hallin, Svahnström, V. Johans-

son, Larsson, Pettersson. Redan efter 12

min. spel hade vi ledningen med ett mål

genom h. i. Efter 30 min. spel fingo vi

igång ett farligt upplopp på vänstersidan,

som så-när hade blivit mål, men den all-

tid påpasslige v. b. i Älvsborg räddade si-

tuationen i sista sek. genom att göra hör-

na, vilken dock lades upp bakom mål.

Halvtid slutade med 1—0 till vår favör.

I andra halvleken blev det mera fart över

spelet än i första och spelet hårdnade till

från båda sidor, så att domaren fick in-

gripa ett par gånger. En frispark på vän-

.stersidantill vår fördel lades upp av vhb.,

vilken sköt ett hårt skott mot mål, men

bollen slog i stolpen och ut igen på plan.
Efter en utspark från Borås mål kom bol-

len ånyo ut på vänstersidan, varvid ””Boy-

sen”? fick tag i den och rusade ned mot

mål, ämnade centra, men i st. blev det

skott och bollen smet förbi den förvånade

målvakten in i nätet. Mål n:o 2. Detta

resultat bibehölls en stund, men Älvsborg

pressade nu. Bl. a. avfyrades ett skott av

deras centerf., men Simson kastade sig

och fångade bollen på mållinjen. Publiken

ropade dock p å mål och en del gott folk

påstodo t. o. m. att bollen var 2 meter in-

nanför linjen. Boråsarne gingo så åter till

anfall, klunga uppstod framför vårt mål,

varvid bollen rullade över den kritiska

linjen och publiken jublade. Trots ytter-

ligare en del anfall blev resultatet oför-
ändrat och vi kunde alltså lämna platsen.

som segrare med 2—1.

Linjeman.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 33
 

matchen att, ”Göteborg alltjämt är
nummer ett i fotboll”, beträffande
de enskilda spelarne får gamle Bör-

je betyget ”Sveriges centerforward
det är Börjesson””. Den stockholm-

ska lokalpressen är som vanligt ef-
ter en smocka mycket besk i kriti-

ken av sina egna, och slutar med en

resignationens suck: ”Ja, så var
den da'n förstörd”.
För oss ”kamrater” är pokalens

historia till en stor del historien om
vår förenings insats i Göteborgs fot-
bollsspel.
Av de sex spelade matcherna hava

fem vunnits av Göteborg och enslu-
tat oavgjord. I alla matcherna hava
spelare från vår förening represen-
terat, i de flesta, hava de varit i ma-
joritet.
Följande ”kamrater” hava enel-

ler flera gånger varit med om, att
för Göteborgs räkning draga sitt
strå till stacken:
John Carlsson, Valdus Lund, Hen-

ning Svensson, H. Ahlmén, K. Törn-
qvist, Carl Olsson, Caleb Schylander,
Moje Sandberg, Erik Hjelm, E. Bör-
Jesson, Herbert Karlsson.

,

Cober.

”Orn” från Horten

gästade oss den 1:sta Maj och spe-
lade samma dag en match på Wal-
halla mot vårt B-lag, vilket många
gånger under årens lopp varit norr-
männens gäster ”hjemme paa Hor-
ten”. B-laget mötte med ordinarie
lag, förstärkt med Rylander i mål,
Kalle Makarn” v. h.-b. och ”Mur-

ren” som h. i. Efter 25 min. spel er-
höllo våra pojkar ledningen, genom
en något omtvistad straffspark,
Murren ” utsågs till exekutor, satte
bollen hårt på Falkenberg, vilken
var vänlig nogatt returneradentill
'Murren” som fick tid på sig att
linda in den runda tingesten i pap-
Der och hysta in den i målburens ena
hörn. Spelet var under första halv-
eken omväxlande och intressant.
Norrmännens yttrar voro ytterst
Snabba, och flera rätt så tillkrångla-
e situationer uppstodo genom deras
bete. Den internationelle h. y.
Poulsen hölls dock bra nere av vårt
ags kulörte back, vars kvickhet på
ulan vännen Mikael ej senterade.
Inder andra halvleken ökade vå-

"Pojkar målsiffrantill 3, 1:sta må-
Man denna halvlek, kanonerade

en in efter en bra passning

från Georg. En stund efter denna
händelse uppstod stockning framför
”Örns”” målbur, varvid bollen råka-
de träffa Georg i huvudet, med det
för ”Örn” beklagliga resultatet att
kulan hamnadei nätet.
Norrmännenspelade ettfriskt och

gott spel, äro dock betydligt farli-
gare hemmapå sin mammas gata;
de våra skötte sig över hela linjen
rätt så tillfredsställande.

&x

En mellan B-laget och ”Örn” av

sistnämnda klubbs ordf., Apotekare

Nielsen, uppsatt pokal,

för alltid i vår ägo.

stannade

Matchresultaten äro somföljer:

1918 i Horten 6—1.
1918 i d:o 0—2.

1920 i Göteborg 3—0.

B-lagets uppställning: Rylander,

Erik Levin, Erik Andersson, Th. Pe-

Elam Johansson, Karl Jo-

Sven Johansson, Herb.

terson,

hansson,

Karlson, Georg Carlsson, Erik Lind-

berg, Vietor Hansson.
1 S.

R
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gäster till Borås för att kämpa en match

mot Borås-Kamraterna.  Norskarne fingo

ställa upp med 3 reserver, emedan tre av

dess spelare blevo skadade i matchen mot

vårt B lag. Matchen blev en seger för bo-

råsarne med 4—1, efterett livligt och om-

växlande Efter

ordnad middag för gästerna, varvid sär-

skilt dessa hyllades, men även Göteborgs-

Kamraterna och dess närvarande represen-

tant, herr Gösta Lundquist, på vilkas ini-

tiativ den första internationella matchen i

Borås kommit till stånd.

spel. matchen var an-

Centralföreningens

mästerskap i fotboll.
I kvalificerande omgången i detta mä-

sterskap lyckades värt lag i Balders Hage

besegra I. K. Wirgos lag med 2—0 efter

ett intressant spel. Vårt lag hade följary
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att utdelas särskild minnesdiplom och hop-

pas undertecknad att de spelare, som stäl-

la upptill spel i dessa matcher skola göra

sitt yttersta för att till I. F. K. hemföra

Centralföreningens mästerskap för fjärde

gången, vilket i så fall blir rekord. G. A.

I. S. har nämligen förut erövrat mäster-

skapet tre gånger och Örgryte två gånger.

Vårt 35:e lag i Borås.
Torsdagen den 13 maj (K. H-f.-dag) gä-

stade V-laget därvarande Älvsborgs Ju-

niorlag. Vi mötte upp med följande spela-

re från mål: Simson, Svantesson, D.

Bengtsson, R. Johansson, H. Johansson,

Verheyen, Hallin, Svahnström, V. Johans-

son, Larsson, Pettersson. Redan efter 12

min. spel hade vi ledningen med ett mål

genom h. i. Efter 30 min. spel fingo vi

igång ett farligt upplopp på vänstersidan,

som så-när hade blivit mål, men den all-

tid påpasslige v. b. i Älvsborg räddade si-

tuationen i sista sek. genom att göra hör-

na, vilken dock lades upp bakom mål.

Halvtid slutade med 1—0 till vår favör.

I andra halvleken blev det mera fart över

spelet än i första och spelet hårdnade till

från båda sidor, så att domaren fick in-

gripa ett par gånger. En frispark på vän-

.stersidantill vår fördel lades upp av vhb.,

vilken sköt ett hårt skott mot mål, men

bollen slog i stolpen och ut igen på plan.
Efter en utspark från Borås mål kom bol-

len ånyo ut på vänstersidan, varvid ””Boy-

sen”? fick tag i den och rusade ned mot

mål, ämnade centra, men i st. blev det

skott och bollen smet förbi den förvånade

målvakten in i nätet. Mål n:o 2. Detta

resultat bibehölls en stund, men Älvsborg

pressade nu. Bl. a. avfyrades ett skott av

deras centerf., men Simson kastade sig

och fångade bollen på mållinjen. Publiken

ropade dock p å mål och en del gott folk

påstodo t. o. m. att bollen var 2 meter in-

nanför linjen. Boråsarne gingo så åter till

anfall, klunga uppstod framför vårt mål,

varvid bollen rullade över den kritiska

linjen och publiken jublade. Trots ytter-

ligare en del anfall blev resultatet oför-
ändrat och vi kunde alltså lämna platsen.

som segrare med 2—1.

Linjeman.
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matchen att, ”Göteborg alltjämt är
nummer ett i fotboll”, beträffande
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,

Cober.

”Orn” från Horten
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"Pojkar målsiffrantill 3, 1:sta må-
Man denna halvlek, kanonerade

en in efter en bra passning
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&x
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stannade
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1 S.

R
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Några snapshots från

engelska fotbollsfinalen.
Skulle man följa regeln att låta bli att

skriva om saker, som maninte sett, så ha-

de dessa rader aldrig kommit till. Jag

fick nämligen inte se den engelska fot-

bollsfinalen — jag kom inte in. Min ho-

tell portier sökte i fjorton dagars tid före

matehen att för 100 kronor få tag i den

enklaste sittplats, men nix. Omöjligt. Por-

tiern påstod att han sedan jul (antagligen

överdrift) sökt reservera en biljett för sig

själv meninte lyckats.

hade verkligen

komma in — den nämligen, att tränga mig

in på de amfiteatraliskt ordnade ståplat-

serna, men då man väntade 90,000 perso-

ner till platsen och då det alltemellanåt

händeratt en eller ett par bli ihjälklämda,

0. 8. Vv. så drog jag mig för denna utväg

och gav upp. RA

Hea London var den dagen fotboll =

även vi, som inte varken voro på matchen

eller ens voro engelsmän. Det dallrade av

fotboll i luften.

från Aston Villas hemstad, Birmingham,

Jag en möjlighet att

På morgonen anlände

icke mindre än 11 extra kurirtåg, innehål-
lande alla lediga boggievagnar, som järn-'
vägen kunde skrapa ihop. Och även från
Huddersfields hemtrakter kommo åtskilli-
ga extratåg.

Lagen, som 'skulle mötas, voro som sagt
Aston Villa, hemmahörande i Birminghar
och Hudderfield från mellersta England
Aston Villa hade fem år förut vunnit cu
pen under det att Huddersfield från ati
vara ett relativt svagt lag i år gått ce
meteorlik bana mot höjden och till oer
hörd förvåning slagit ut alla övriga lag
inom sin rayon. Denna Huddersfields sa-
golika bana gjorde dels att de allmänna
sympatierna stodo huvudsakligen på deras
sida, dels att spänningen var oerhörd.
Vemskulle vinna?  
Hela London var fotboll. Gatorna voro

till trängsel fyllda med entusiaster, skru-
dade i de resp. lagens färger i stora kokar-.
der och långa fladdrande band. Redan på
fredags kväll — matchen skulle spelas lör-
dag middag klockan halv tre — voro åt-
skilliga tusen personer på planen för att
få goda platser. De hade mat med sig och
stodo där hela natten och hela lördags för-
middag tills matchen började. Hela lör-
dags förmiddag var det absolut omöjligt
att komma med en bus eller ett ””under-
groundståg””, som överhuvudtaget gick nå-
gotsånär i riktning mot fotbollsplanen.
Överallt i gatorna såg man privata char-a-
bancs och bussar, skrudade i lagens färger
på väg till matchen med mängder av pas-
sagerare.
Så började matehen, en andlös spänning

tåg över London. Klockan en kvart över

fyra löpte extrablad genom staden. Mat-

ehen var spelad full tid utan mål på nå-

gon sida. Man måste utsträcka tiden med

en kvart på varje sida.

Och så . . . Resultatet förelåg. Aston

Villa hade vunnit. I respit-tidens sista

skede gjorde Aston Villa mål. Ett mål,

som ingen av de nära sjuttiotusen åskå-

darna och ingen av spelarna kunde förkla-

ra hur det gått till eller vem som gjort

det. Ett synnerligen tarvligt mål, som

blev Huddersfields bane. Ur en klunga

Huddersfields mål lär bollen av

okänd anledning sakta rullat in i målet.

Sakta, sakta. Och så var det slut. Aston

Villa hade för sjätte gången vunnit mä-

sterskapet.

Det låg en

över fotbollsvärlden en stund efter.

hade gärna sett att Huddersfield vunnit.

Man hadeinte brytt sig så mycket om, om

Aston Villa. vunnit, men att det skulle gå

till på det sättet, det var beklagligt. Ett

rent mål skulle det varit att fälla det un-

derbara Huddersfield-laget med.

framför

något betryckt stämning

Man

Någon dag senare råkade jag händelse-

vis vara i Birmingham när Aston Villas

spelare kommo hem. En oerhörd folkmas-

sa var samlad vid stationen, lord-mayorn

i Birminghamvar själv nere och höll ett

storslaget hälsningstal, poliskårens musik-

avdelning spelade och massan tjöt av för-

tjusning. Spelarna placerades i bilar för

att fara hem, och mängden nästan barbi-

larna genom gatorna. Det hela gick myc-

ket, mycket långsamt och dagen efter såg

jag i tidningen, att spelarnas bilar på två

timmar endast kommit ett par gator fram-

åt så att spelarna måste rädda sig in på

en restaurant för att få en kopp té och

för att ge mängden tillfälle att lugna sig.

Ja, detta var om en match, som jag inte

fick se, men jag tänkte det kanske intres-

serade Göteborgs fotbollsentusiaster att få

höra litet om de yttre tilldragelserna vid

en sådan mateh och därföre kommo dessa

radertill.

Vandrare.

Stadsmatchen mot Borås
somspelades den 15 Maj å Walhalla,
representerades vår förening av 6 st.
B-lags spelare, nämligen: G. Wen-
zel, Erik Andersson, Erik Levin,
Elam Johansson, Erik Lindberg och
Karl Andersson; övriga spelare i
göteborgslaget voro: Nils Anders-
son och E. Hedeberg Ö. I. S. B-lag;
Nils Larsson, Virgo, E. Zachrisson,
Fässberg, och Evert Lundqvist, Ve-
ga.

Matchen, som slöt oavgjord 2—2,
kännetecknades av Göteborgarnes
försök att spela fotboll, boråspoj-
karnes sparka och spring, komplet-
terat med friskt gåpåhumör plus
Borås-Lasse.
Av ”de våra” var Elamgöte-

borgelagets ”primus motor”; Carl
Andersson. och Erik Lindberg gjor
de var sitt mål, de övriga fyllde,
utan att särskilt framträda, gott si
na platser.

Cober.

3:e laget i Vänersborg.
Söndagen den 2 Maj spelade ovannämn-

da lag i Vänersborg mot därvarande kam

ratkrets, vilka sistnämnda vunno med

2—1. Vårt lag hade följande uppställning

fr. måltill v. y.: G. Wenzel, E. Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, O. Brandberg,

Thh. Larsson, Sven Johansson, Ch. Johans-

son, Carl Andersson, William Börjesson,

Holger Svensson. Matchen spelades i regn

väder och på en synnerligen miserabel ba-

na.

WwW—L

En god tradition
nämligen att deltaga i, och vinna
fotbollsspelarnes klass i löpningen
”(Göteborg runt”, sveko våra re
servlagsspelare vid årets tävling.
Vid föregående löpningar hava vi
lagt beslag på första platsen, och
hade det naturligtvis varit i sin ord-
ning, att vi även denna gång, vid
den mest spännande av samtliga löp:
ningar, åtminstone varit represente-
rade. Det är ju ett fattigdomsbevis
att vi, trots ett stort antal goda re

servlag, icke orkade ställa upp it
minstone ett lag. Så dåligt intresse
får icke lov att finnas bland dem
som kanske i framtiden skola repre
sentera vår förening i första linjen
Visserligen lockade Hollandsmat-
chen, men ett givet löfte bör alltid
hållas, och icke som vid nämnda till

fälle, endast ett fåtal infinna sig på
samlingsplatsen oaktat mani go
tid meddelats både tid och plats av
dem, som haft organisationen av la
get om hand.
Sens moral: Har man fordringar,

har man också skyldigheter.
Cober.

34 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Några snapshots från

engelska fotbollsfinalen.
Skulle man följa regeln att låta bli att

skriva om saker, som maninte sett, så ha-

de dessa rader aldrig kommit till. Jag

fick nämligen inte se den engelska fot-

bollsfinalen — jag kom inte in. Min ho-

tell portier sökte i fjorton dagars tid före

matehen att för 100 kronor få tag i den

enklaste sittplats, men nix. Omöjligt. Por-

tiern påstod att han sedan jul (antagligen

överdrift) sökt reservera en biljett för sig

själv meninte lyckats.

hade verkligen

komma in — den nämligen, att tränga mig

in på de amfiteatraliskt ordnade ståplat-

serna, men då man väntade 90,000 perso-

ner till platsen och då det alltemellanåt

händeratt en eller ett par bli ihjälklämda,

0. 8. Vv. så drog jag mig för denna utväg

och gav upp. RA

Hea London var den dagen fotboll =

även vi, som inte varken voro på matchen

eller ens voro engelsmän. Det dallrade av

fotboll i luften.

från Aston Villas hemstad, Birmingham,

Jag en möjlighet att

På morgonen anlände

icke mindre än 11 extra kurirtåg, innehål-
lande alla lediga boggievagnar, som järn-'
vägen kunde skrapa ihop. Och även från
Huddersfields hemtrakter kommo åtskilli-
ga extratåg.

Lagen, som 'skulle mötas, voro som sagt
Aston Villa, hemmahörande i Birminghar
och Hudderfield från mellersta England
Aston Villa hade fem år förut vunnit cu
pen under det att Huddersfield från ati
vara ett relativt svagt lag i år gått ce
meteorlik bana mot höjden och till oer
hörd förvåning slagit ut alla övriga lag
inom sin rayon. Denna Huddersfields sa-
golika bana gjorde dels att de allmänna
sympatierna stodo huvudsakligen på deras
sida, dels att spänningen var oerhörd.
Vemskulle vinna?  
Hela London var fotboll. Gatorna voro

till trängsel fyllda med entusiaster, skru-
dade i de resp. lagens färger i stora kokar-.
der och långa fladdrande band. Redan på
fredags kväll — matchen skulle spelas lör-
dag middag klockan halv tre — voro åt-
skilliga tusen personer på planen för att
få goda platser. De hade mat med sig och
stodo där hela natten och hela lördags för-
middag tills matchen började. Hela lör-
dags förmiddag var det absolut omöjligt
att komma med en bus eller ett ””under-
groundståg””, som överhuvudtaget gick nå-
gotsånär i riktning mot fotbollsplanen.
Överallt i gatorna såg man privata char-a-
bancs och bussar, skrudade i lagens färger
på väg till matchen med mängder av pas-
sagerare.
Så började matehen, en andlös spänning

tåg över London. Klockan en kvart över

fyra löpte extrablad genom staden. Mat-

ehen var spelad full tid utan mål på nå-

gon sida. Man måste utsträcka tiden med

en kvart på varje sida.

Och så . . . Resultatet förelåg. Aston

Villa hade vunnit. I respit-tidens sista

skede gjorde Aston Villa mål. Ett mål,

som ingen av de nära sjuttiotusen åskå-

darna och ingen av spelarna kunde förkla-

ra hur det gått till eller vem som gjort

det. Ett synnerligen tarvligt mål, som

blev Huddersfields bane. Ur en klunga

Huddersfields mål lär bollen av

okänd anledning sakta rullat in i målet.

Sakta, sakta. Och så var det slut. Aston

Villa hade för sjätte gången vunnit mä-

sterskapet.

Det låg en

över fotbollsvärlden en stund efter.

hade gärna sett att Huddersfield vunnit.

Man hadeinte brytt sig så mycket om, om

Aston Villa. vunnit, men att det skulle gå

till på det sättet, det var beklagligt. Ett

rent mål skulle det varit att fälla det un-

derbara Huddersfield-laget med.

framför

något betryckt stämning

Man

Någon dag senare råkade jag händelse-

vis vara i Birmingham när Aston Villas

spelare kommo hem. En oerhörd folkmas-

sa var samlad vid stationen, lord-mayorn

i Birminghamvar själv nere och höll ett

storslaget hälsningstal, poliskårens musik-

avdelning spelade och massan tjöt av för-

tjusning. Spelarna placerades i bilar för

att fara hem, och mängden nästan barbi-

larna genom gatorna. Det hela gick myc-

ket, mycket långsamt och dagen efter såg

jag i tidningen, att spelarnas bilar på två

timmar endast kommit ett par gator fram-

åt så att spelarna måste rädda sig in på

en restaurant för att få en kopp té och

för att ge mängden tillfälle att lugna sig.

Ja, detta var om en match, som jag inte

fick se, men jag tänkte det kanske intres-

serade Göteborgs fotbollsentusiaster att få

höra litet om de yttre tilldragelserna vid

en sådan mateh och därföre kommo dessa

radertill.

Vandrare.

Stadsmatchen mot Borås
somspelades den 15 Maj å Walhalla,
representerades vår förening av 6 st.
B-lags spelare, nämligen: G. Wen-
zel, Erik Andersson, Erik Levin,
Elam Johansson, Erik Lindberg och
Karl Andersson; övriga spelare i
göteborgslaget voro: Nils Anders-
son och E. Hedeberg Ö. I. S. B-lag;
Nils Larsson, Virgo, E. Zachrisson,
Fässberg, och Evert Lundqvist, Ve-
ga.

Matchen, som slöt oavgjord 2—2,
kännetecknades av Göteborgarnes
försök att spela fotboll, boråspoj-
karnes sparka och spring, komplet-
terat med friskt gåpåhumör plus
Borås-Lasse.
Av ”de våra” var Elamgöte-

borgelagets ”primus motor”; Carl
Andersson. och Erik Lindberg gjor
de var sitt mål, de övriga fyllde,
utan att särskilt framträda, gott si
na platser.

Cober.

3:e laget i Vänersborg.
Söndagen den 2 Maj spelade ovannämn-

da lag i Vänersborg mot därvarande kam

ratkrets, vilka sistnämnda vunno med

2—1. Vårt lag hade följande uppställning

fr. måltill v. y.: G. Wenzel, E. Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, O. Brandberg,

Thh. Larsson, Sven Johansson, Ch. Johans-

son, Carl Andersson, William Börjesson,

Holger Svensson. Matchen spelades i regn

väder och på en synnerligen miserabel ba-

na.

WwW—L

En god tradition
nämligen att deltaga i, och vinna
fotbollsspelarnes klass i löpningen
”(Göteborg runt”, sveko våra re
servlagsspelare vid årets tävling.
Vid föregående löpningar hava vi
lagt beslag på första platsen, och
hade det naturligtvis varit i sin ord-
ning, att vi även denna gång, vid
den mest spännande av samtliga löp:
ningar, åtminstone varit represente-
rade. Det är ju ett fattigdomsbevis
att vi, trots ett stort antal goda re

servlag, icke orkade ställa upp it
minstone ett lag. Så dåligt intresse
får icke lov att finnas bland dem
som kanske i framtiden skola repre
sentera vår förening i första linjen
Visserligen lockade Hollandsmat-
chen, men ett givet löfte bör alltid
hållas, och icke som vid nämnda till

fälle, endast ett fåtal infinna sig på
samlingsplatsen oaktat mani go
tid meddelats både tid och plats av
dem, som haft organisationen av la
get om hand.
Sens moral: Har man fordringar,

har man också skyldigheter.
Cober.
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Några snapshots från

engelska fotbollsfinalen.
Skulle man följa regeln att låta bli att

skriva om saker, som maninte sett, så ha-

de dessa rader aldrig kommit till. Jag

fick nämligen inte se den engelska fot-

bollsfinalen — jag kom inte in. Min ho-

tell portier sökte i fjorton dagars tid före

matehen att för 100 kronor få tag i den

enklaste sittplats, men nix. Omöjligt. Por-

tiern påstod att han sedan jul (antagligen

överdrift) sökt reservera en biljett för sig

själv meninte lyckats.

hade verkligen

komma in — den nämligen, att tränga mig

in på de amfiteatraliskt ordnade ståplat-

serna, men då man väntade 90,000 perso-

ner till platsen och då det alltemellanåt

händeratt en eller ett par bli ihjälklämda,

0. 8. Vv. så drog jag mig för denna utväg

och gav upp. RA

Hea London var den dagen fotboll =

även vi, som inte varken voro på matchen

eller ens voro engelsmän. Det dallrade av

fotboll i luften.

från Aston Villas hemstad, Birmingham,

Jag en möjlighet att

På morgonen anlände

icke mindre än 11 extra kurirtåg, innehål-
lande alla lediga boggievagnar, som järn-'
vägen kunde skrapa ihop. Och även från
Huddersfields hemtrakter kommo åtskilli-
ga extratåg.

Lagen, som 'skulle mötas, voro som sagt
Aston Villa, hemmahörande i Birminghar
och Hudderfield från mellersta England
Aston Villa hade fem år förut vunnit cu
pen under det att Huddersfield från ati
vara ett relativt svagt lag i år gått ce
meteorlik bana mot höjden och till oer
hörd förvåning slagit ut alla övriga lag
inom sin rayon. Denna Huddersfields sa-
golika bana gjorde dels att de allmänna
sympatierna stodo huvudsakligen på deras
sida, dels att spänningen var oerhörd.
Vemskulle vinna?  
Hela London var fotboll. Gatorna voro

till trängsel fyllda med entusiaster, skru-
dade i de resp. lagens färger i stora kokar-.
der och långa fladdrande band. Redan på
fredags kväll — matchen skulle spelas lör-
dag middag klockan halv tre — voro åt-
skilliga tusen personer på planen för att
få goda platser. De hade mat med sig och
stodo där hela natten och hela lördags för-
middag tills matchen började. Hela lör-
dags förmiddag var det absolut omöjligt
att komma med en bus eller ett ””under-
groundståg””, som överhuvudtaget gick nå-
gotsånär i riktning mot fotbollsplanen.
Överallt i gatorna såg man privata char-a-
bancs och bussar, skrudade i lagens färger
på väg till matchen med mängder av pas-
sagerare.
Så började matehen, en andlös spänning

tåg över London. Klockan en kvart över

fyra löpte extrablad genom staden. Mat-

ehen var spelad full tid utan mål på nå-

gon sida. Man måste utsträcka tiden med

en kvart på varje sida.

Och så . . . Resultatet förelåg. Aston

Villa hade vunnit. I respit-tidens sista

skede gjorde Aston Villa mål. Ett mål,

som ingen av de nära sjuttiotusen åskå-

darna och ingen av spelarna kunde förkla-

ra hur det gått till eller vem som gjort

det. Ett synnerligen tarvligt mål, som

blev Huddersfields bane. Ur en klunga

Huddersfields mål lär bollen av

okänd anledning sakta rullat in i målet.

Sakta, sakta. Och så var det slut. Aston

Villa hade för sjätte gången vunnit mä-

sterskapet.

Det låg en

över fotbollsvärlden en stund efter.

hade gärna sett att Huddersfield vunnit.

Man hadeinte brytt sig så mycket om, om

Aston Villa. vunnit, men att det skulle gå

till på det sättet, det var beklagligt. Ett

rent mål skulle det varit att fälla det un-

derbara Huddersfield-laget med.

framför

något betryckt stämning

Man

Någon dag senare råkade jag händelse-

vis vara i Birmingham när Aston Villas

spelare kommo hem. En oerhörd folkmas-

sa var samlad vid stationen, lord-mayorn

i Birminghamvar själv nere och höll ett

storslaget hälsningstal, poliskårens musik-

avdelning spelade och massan tjöt av för-

tjusning. Spelarna placerades i bilar för

att fara hem, och mängden nästan barbi-

larna genom gatorna. Det hela gick myc-

ket, mycket långsamt och dagen efter såg

jag i tidningen, att spelarnas bilar på två

timmar endast kommit ett par gator fram-

åt så att spelarna måste rädda sig in på

en restaurant för att få en kopp té och

för att ge mängden tillfälle att lugna sig.

Ja, detta var om en match, som jag inte

fick se, men jag tänkte det kanske intres-

serade Göteborgs fotbollsentusiaster att få
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representerades vår förening av 6 st.
B-lags spelare, nämligen: G. Wen-
zel, Erik Andersson, Erik Levin,
Elam Johansson, Erik Lindberg och
Karl Andersson; övriga spelare i
göteborgslaget voro: Nils Anders-
son och E. Hedeberg Ö. I. S. B-lag;
Nils Larsson, Virgo, E. Zachrisson,
Fässberg, och Evert Lundqvist, Ve-
ga.

Matchen, som slöt oavgjord 2—2,
kännetecknades av Göteborgarnes
försök att spela fotboll, boråspoj-
karnes sparka och spring, komplet-
terat med friskt gåpåhumör plus
Borås-Lasse.
Av ”de våra” var Elamgöte-

borgelagets ”primus motor”; Carl
Andersson. och Erik Lindberg gjor
de var sitt mål, de övriga fyllde,
utan att särskilt framträda, gott si
na platser.

Cober.

3:e laget i Vänersborg.
Söndagen den 2 Maj spelade ovannämn-

da lag i Vänersborg mot därvarande kam

ratkrets, vilka sistnämnda vunno med

2—1. Vårt lag hade följande uppställning

fr. måltill v. y.: G. Wenzel, E. Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, O. Brandberg,

Thh. Larsson, Sven Johansson, Ch. Johans-

son, Carl Andersson, William Börjesson,

Holger Svensson. Matchen spelades i regn

väder och på en synnerligen miserabel ba-

na.

WwW—L

En god tradition
nämligen att deltaga i, och vinna
fotbollsspelarnes klass i löpningen
”(Göteborg runt”, sveko våra re
servlagsspelare vid årets tävling.
Vid föregående löpningar hava vi
lagt beslag på första platsen, och
hade det naturligtvis varit i sin ord-
ning, att vi även denna gång, vid
den mest spännande av samtliga löp:
ningar, åtminstone varit represente-
rade. Det är ju ett fattigdomsbevis
att vi, trots ett stort antal goda re

servlag, icke orkade ställa upp it
minstone ett lag. Så dåligt intresse
får icke lov att finnas bland dem
som kanske i framtiden skola repre
sentera vår förening i första linjen
Visserligen lockade Hollandsmat-
chen, men ett givet löfte bör alltid
hållas, och icke som vid nämnda till

fälle, endast ett fåtal infinna sig på
samlingsplatsen oaktat mani go
tid meddelats både tid och plats av
dem, som haft organisationen av la
get om hand.
Sens moral: Har man fordringar,

har man också skyldigheter.
Cober.
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Några snapshots från

engelska fotbollsfinalen.
Skulle man följa regeln att låta bli att

skriva om saker, som maninte sett, så ha-

de dessa rader aldrig kommit till. Jag

fick nämligen inte se den engelska fot-

bollsfinalen — jag kom inte in. Min ho-

tell portier sökte i fjorton dagars tid före

matehen att för 100 kronor få tag i den

enklaste sittplats, men nix. Omöjligt. Por-

tiern påstod att han sedan jul (antagligen

överdrift) sökt reservera en biljett för sig

själv meninte lyckats.

hade verkligen

komma in — den nämligen, att tränga mig

in på de amfiteatraliskt ordnade ståplat-

serna, men då man väntade 90,000 perso-

ner till platsen och då det alltemellanåt

händeratt en eller ett par bli ihjälklämda,

0. 8. Vv. så drog jag mig för denna utväg

och gav upp. RA

Hea London var den dagen fotboll =

även vi, som inte varken voro på matchen

eller ens voro engelsmän. Det dallrade av

fotboll i luften.

från Aston Villas hemstad, Birmingham,

Jag en möjlighet att

På morgonen anlände

icke mindre än 11 extra kurirtåg, innehål-
lande alla lediga boggievagnar, som järn-'
vägen kunde skrapa ihop. Och även från
Huddersfields hemtrakter kommo åtskilli-
ga extratåg.

Lagen, som 'skulle mötas, voro som sagt
Aston Villa, hemmahörande i Birminghar
och Hudderfield från mellersta England
Aston Villa hade fem år förut vunnit cu
pen under det att Huddersfield från ati
vara ett relativt svagt lag i år gått ce
meteorlik bana mot höjden och till oer
hörd förvåning slagit ut alla övriga lag
inom sin rayon. Denna Huddersfields sa-
golika bana gjorde dels att de allmänna
sympatierna stodo huvudsakligen på deras
sida, dels att spänningen var oerhörd.
Vemskulle vinna?  
Hela London var fotboll. Gatorna voro

till trängsel fyllda med entusiaster, skru-
dade i de resp. lagens färger i stora kokar-.
der och långa fladdrande band. Redan på
fredags kväll — matchen skulle spelas lör-
dag middag klockan halv tre — voro åt-
skilliga tusen personer på planen för att
få goda platser. De hade mat med sig och
stodo där hela natten och hela lördags för-
middag tills matchen började. Hela lör-
dags förmiddag var det absolut omöjligt
att komma med en bus eller ett ””under-
groundståg””, som överhuvudtaget gick nå-
gotsånär i riktning mot fotbollsplanen.
Överallt i gatorna såg man privata char-a-
bancs och bussar, skrudade i lagens färger
på väg till matchen med mängder av pas-
sagerare.
Så började matehen, en andlös spänning

tåg över London. Klockan en kvart över

fyra löpte extrablad genom staden. Mat-

ehen var spelad full tid utan mål på nå-

gon sida. Man måste utsträcka tiden med

en kvart på varje sida.

Och så . . . Resultatet förelåg. Aston

Villa hade vunnit. I respit-tidens sista

skede gjorde Aston Villa mål. Ett mål,

som ingen av de nära sjuttiotusen åskå-

darna och ingen av spelarna kunde förkla-

ra hur det gått till eller vem som gjort

det. Ett synnerligen tarvligt mål, som

blev Huddersfields bane. Ur en klunga

Huddersfields mål lär bollen av

okänd anledning sakta rullat in i målet.

Sakta, sakta. Och så var det slut. Aston

Villa hade för sjätte gången vunnit mä-

sterskapet.

Det låg en

över fotbollsvärlden en stund efter.

hade gärna sett att Huddersfield vunnit.

Man hadeinte brytt sig så mycket om, om

Aston Villa. vunnit, men att det skulle gå

till på det sättet, det var beklagligt. Ett

rent mål skulle det varit att fälla det un-

derbara Huddersfield-laget med.

framför

något betryckt stämning

Man

Någon dag senare råkade jag händelse-

vis vara i Birmingham när Aston Villas

spelare kommo hem. En oerhörd folkmas-

sa var samlad vid stationen, lord-mayorn

i Birminghamvar själv nere och höll ett

storslaget hälsningstal, poliskårens musik-

avdelning spelade och massan tjöt av för-

tjusning. Spelarna placerades i bilar för

att fara hem, och mängden nästan barbi-

larna genom gatorna. Det hela gick myc-

ket, mycket långsamt och dagen efter såg

jag i tidningen, att spelarnas bilar på två

timmar endast kommit ett par gator fram-

åt så att spelarna måste rädda sig in på

en restaurant för att få en kopp té och

för att ge mängden tillfälle att lugna sig.

Ja, detta var om en match, som jag inte

fick se, men jag tänkte det kanske intres-
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representerades vår förening av 6 st.
B-lags spelare, nämligen: G. Wen-
zel, Erik Andersson, Erik Levin,
Elam Johansson, Erik Lindberg och
Karl Andersson; övriga spelare i
göteborgslaget voro: Nils Anders-
son och E. Hedeberg Ö. I. S. B-lag;
Nils Larsson, Virgo, E. Zachrisson,
Fässberg, och Evert Lundqvist, Ve-
ga.

Matchen, som slöt oavgjord 2—2,
kännetecknades av Göteborgarnes
försök att spela fotboll, boråspoj-
karnes sparka och spring, komplet-
terat med friskt gåpåhumör plus
Borås-Lasse.
Av ”de våra” var Elamgöte-

borgelagets ”primus motor”; Carl
Andersson. och Erik Lindberg gjor
de var sitt mål, de övriga fyllde,
utan att särskilt framträda, gott si
na platser.

Cober.

3:e laget i Vänersborg.
Söndagen den 2 Maj spelade ovannämn-

da lag i Vänersborg mot därvarande kam

ratkrets, vilka sistnämnda vunno med

2—1. Vårt lag hade följande uppställning

fr. måltill v. y.: G. Wenzel, E. Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, O. Brandberg,

Thh. Larsson, Sven Johansson, Ch. Johans-

son, Carl Andersson, William Börjesson,

Holger Svensson. Matchen spelades i regn

väder och på en synnerligen miserabel ba-

na.

WwW—L

En god tradition
nämligen att deltaga i, och vinna
fotbollsspelarnes klass i löpningen
”(Göteborg runt”, sveko våra re
servlagsspelare vid årets tävling.
Vid föregående löpningar hava vi
lagt beslag på första platsen, och
hade det naturligtvis varit i sin ord-
ning, att vi även denna gång, vid
den mest spännande av samtliga löp:
ningar, åtminstone varit represente-
rade. Det är ju ett fattigdomsbevis
att vi, trots ett stort antal goda re

servlag, icke orkade ställa upp it
minstone ett lag. Så dåligt intresse
får icke lov att finnas bland dem
som kanske i framtiden skola repre
sentera vår förening i första linjen
Visserligen lockade Hollandsmat-
chen, men ett givet löfte bör alltid
hållas, och icke som vid nämnda till

fälle, endast ett fåtal infinna sig på
samlingsplatsen oaktat mani go
tid meddelats både tid och plats av
dem, som haft organisationen av la
get om hand.
Sens moral: Har man fordringar,

har man också skyldigheter.
Cober.
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Några snapshots från

engelska fotbollsfinalen.
Skulle man följa regeln att låta bli att

skriva om saker, som maninte sett, så ha-

de dessa rader aldrig kommit till. Jag

fick nämligen inte se den engelska fot-

bollsfinalen — jag kom inte in. Min ho-

tell portier sökte i fjorton dagars tid före

matehen att för 100 kronor få tag i den

enklaste sittplats, men nix. Omöjligt. Por-

tiern påstod att han sedan jul (antagligen

överdrift) sökt reservera en biljett för sig

själv meninte lyckats.

hade verkligen

komma in — den nämligen, att tränga mig

in på de amfiteatraliskt ordnade ståplat-

serna, men då man väntade 90,000 perso-

ner till platsen och då det alltemellanåt

händeratt en eller ett par bli ihjälklämda,

0. 8. Vv. så drog jag mig för denna utväg

och gav upp. RA

Hea London var den dagen fotboll =

även vi, som inte varken voro på matchen

eller ens voro engelsmän. Det dallrade av

fotboll i luften.

från Aston Villas hemstad, Birmingham,

Jag en möjlighet att

På morgonen anlände

icke mindre än 11 extra kurirtåg, innehål-
lande alla lediga boggievagnar, som järn-'
vägen kunde skrapa ihop. Och även från
Huddersfields hemtrakter kommo åtskilli-
ga extratåg.

Lagen, som 'skulle mötas, voro som sagt
Aston Villa, hemmahörande i Birminghar
och Hudderfield från mellersta England
Aston Villa hade fem år förut vunnit cu
pen under det att Huddersfield från ati
vara ett relativt svagt lag i år gått ce
meteorlik bana mot höjden och till oer
hörd förvåning slagit ut alla övriga lag
inom sin rayon. Denna Huddersfields sa-
golika bana gjorde dels att de allmänna
sympatierna stodo huvudsakligen på deras
sida, dels att spänningen var oerhörd.
Vemskulle vinna?  
Hela London var fotboll. Gatorna voro

till trängsel fyllda med entusiaster, skru-
dade i de resp. lagens färger i stora kokar-.
der och långa fladdrande band. Redan på
fredags kväll — matchen skulle spelas lör-
dag middag klockan halv tre — voro åt-
skilliga tusen personer på planen för att
få goda platser. De hade mat med sig och
stodo där hela natten och hela lördags för-
middag tills matchen började. Hela lör-
dags förmiddag var det absolut omöjligt
att komma med en bus eller ett ””under-
groundståg””, som överhuvudtaget gick nå-
gotsånär i riktning mot fotbollsplanen.
Överallt i gatorna såg man privata char-a-
bancs och bussar, skrudade i lagens färger
på väg till matchen med mängder av pas-
sagerare.
Så började matehen, en andlös spänning

tåg över London. Klockan en kvart över

fyra löpte extrablad genom staden. Mat-

ehen var spelad full tid utan mål på nå-

gon sida. Man måste utsträcka tiden med

en kvart på varje sida.

Och så . . . Resultatet förelåg. Aston

Villa hade vunnit. I respit-tidens sista

skede gjorde Aston Villa mål. Ett mål,

som ingen av de nära sjuttiotusen åskå-

darna och ingen av spelarna kunde förkla-

ra hur det gått till eller vem som gjort

det. Ett synnerligen tarvligt mål, som

blev Huddersfields bane. Ur en klunga

Huddersfields mål lär bollen av

okänd anledning sakta rullat in i målet.

Sakta, sakta. Och så var det slut. Aston

Villa hade för sjätte gången vunnit mä-

sterskapet.

Det låg en

över fotbollsvärlden en stund efter.

hade gärna sett att Huddersfield vunnit.

Man hadeinte brytt sig så mycket om, om

Aston Villa. vunnit, men att det skulle gå

till på det sättet, det var beklagligt. Ett

rent mål skulle det varit att fälla det un-

derbara Huddersfield-laget med.

framför

något betryckt stämning

Man

Någon dag senare råkade jag händelse-

vis vara i Birmingham när Aston Villas

spelare kommo hem. En oerhörd folkmas-

sa var samlad vid stationen, lord-mayorn

i Birminghamvar själv nere och höll ett

storslaget hälsningstal, poliskårens musik-

avdelning spelade och massan tjöt av för-

tjusning. Spelarna placerades i bilar för

att fara hem, och mängden nästan barbi-

larna genom gatorna. Det hela gick myc-

ket, mycket långsamt och dagen efter såg

jag i tidningen, att spelarnas bilar på två

timmar endast kommit ett par gator fram-

åt så att spelarna måste rädda sig in på

en restaurant för att få en kopp té och

för att ge mängden tillfälle att lugna sig.
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B-lags spelare, nämligen: G. Wen-
zel, Erik Andersson, Erik Levin,
Elam Johansson, Erik Lindberg och
Karl Andersson; övriga spelare i
göteborgslaget voro: Nils Anders-
son och E. Hedeberg Ö. I. S. B-lag;
Nils Larsson, Virgo, E. Zachrisson,
Fässberg, och Evert Lundqvist, Ve-
ga.

Matchen, som slöt oavgjord 2—2,
kännetecknades av Göteborgarnes
försök att spela fotboll, boråspoj-
karnes sparka och spring, komplet-
terat med friskt gåpåhumör plus
Borås-Lasse.
Av ”de våra” var Elamgöte-

borgelagets ”primus motor”; Carl
Andersson. och Erik Lindberg gjor
de var sitt mål, de övriga fyllde,
utan att särskilt framträda, gott si
na platser.

Cober.

3:e laget i Vänersborg.
Söndagen den 2 Maj spelade ovannämn-

da lag i Vänersborg mot därvarande kam

ratkrets, vilka sistnämnda vunno med

2—1. Vårt lag hade följande uppställning

fr. måltill v. y.: G. Wenzel, E. Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, O. Brandberg,

Thh. Larsson, Sven Johansson, Ch. Johans-

son, Carl Andersson, William Börjesson,

Holger Svensson. Matchen spelades i regn

väder och på en synnerligen miserabel ba-

na.

WwW—L

En god tradition
nämligen att deltaga i, och vinna
fotbollsspelarnes klass i löpningen
”(Göteborg runt”, sveko våra re
servlagsspelare vid årets tävling.
Vid föregående löpningar hava vi
lagt beslag på första platsen, och
hade det naturligtvis varit i sin ord-
ning, att vi även denna gång, vid
den mest spännande av samtliga löp:
ningar, åtminstone varit represente-
rade. Det är ju ett fattigdomsbevis
att vi, trots ett stort antal goda re

servlag, icke orkade ställa upp it
minstone ett lag. Så dåligt intresse
får icke lov att finnas bland dem
som kanske i framtiden skola repre
sentera vår förening i första linjen
Visserligen lockade Hollandsmat-
chen, men ett givet löfte bör alltid
hållas, och icke som vid nämnda till

fälle, endast ett fåtal infinna sig på
samlingsplatsen oaktat mani go
tid meddelats både tid och plats av
dem, som haft organisationen av la
get om hand.
Sens moral: Har man fordringar,

har man också skyldigheter.
Cober.
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Några snapshots från

engelska fotbollsfinalen.
Skulle man följa regeln att låta bli att

skriva om saker, som maninte sett, så ha-

de dessa rader aldrig kommit till. Jag

fick nämligen inte se den engelska fot-

bollsfinalen — jag kom inte in. Min ho-

tell portier sökte i fjorton dagars tid före

matehen att för 100 kronor få tag i den

enklaste sittplats, men nix. Omöjligt. Por-

tiern påstod att han sedan jul (antagligen

överdrift) sökt reservera en biljett för sig

själv meninte lyckats.

hade verkligen

komma in — den nämligen, att tränga mig

in på de amfiteatraliskt ordnade ståplat-

serna, men då man väntade 90,000 perso-

ner till platsen och då det alltemellanåt

händeratt en eller ett par bli ihjälklämda,

0. 8. Vv. så drog jag mig för denna utväg

och gav upp. RA

Hea London var den dagen fotboll =

även vi, som inte varken voro på matchen

eller ens voro engelsmän. Det dallrade av

fotboll i luften.

från Aston Villas hemstad, Birmingham,

Jag en möjlighet att

På morgonen anlände

icke mindre än 11 extra kurirtåg, innehål-
lande alla lediga boggievagnar, som järn-'
vägen kunde skrapa ihop. Och även från
Huddersfields hemtrakter kommo åtskilli-
ga extratåg.

Lagen, som 'skulle mötas, voro som sagt
Aston Villa, hemmahörande i Birminghar
och Hudderfield från mellersta England
Aston Villa hade fem år förut vunnit cu
pen under det att Huddersfield från ati
vara ett relativt svagt lag i år gått ce
meteorlik bana mot höjden och till oer
hörd förvåning slagit ut alla övriga lag
inom sin rayon. Denna Huddersfields sa-
golika bana gjorde dels att de allmänna
sympatierna stodo huvudsakligen på deras
sida, dels att spänningen var oerhörd.
Vemskulle vinna?  
Hela London var fotboll. Gatorna voro

till trängsel fyllda med entusiaster, skru-
dade i de resp. lagens färger i stora kokar-.
der och långa fladdrande band. Redan på
fredags kväll — matchen skulle spelas lör-
dag middag klockan halv tre — voro åt-
skilliga tusen personer på planen för att
få goda platser. De hade mat med sig och
stodo där hela natten och hela lördags för-
middag tills matchen började. Hela lör-
dags förmiddag var det absolut omöjligt
att komma med en bus eller ett ””under-
groundståg””, som överhuvudtaget gick nå-
gotsånär i riktning mot fotbollsplanen.
Överallt i gatorna såg man privata char-a-
bancs och bussar, skrudade i lagens färger
på väg till matchen med mängder av pas-
sagerare.
Så började matehen, en andlös spänning

tåg över London. Klockan en kvart över

fyra löpte extrablad genom staden. Mat-

ehen var spelad full tid utan mål på nå-

gon sida. Man måste utsträcka tiden med

en kvart på varje sida.

Och så . . . Resultatet förelåg. Aston

Villa hade vunnit. I respit-tidens sista

skede gjorde Aston Villa mål. Ett mål,

som ingen av de nära sjuttiotusen åskå-

darna och ingen av spelarna kunde förkla-

ra hur det gått till eller vem som gjort

det. Ett synnerligen tarvligt mål, som

blev Huddersfields bane. Ur en klunga

Huddersfields mål lär bollen av

okänd anledning sakta rullat in i målet.

Sakta, sakta. Och så var det slut. Aston

Villa hade för sjätte gången vunnit mä-

sterskapet.

Det låg en

över fotbollsvärlden en stund efter.

hade gärna sett att Huddersfield vunnit.

Man hadeinte brytt sig så mycket om, om

Aston Villa. vunnit, men att det skulle gå

till på det sättet, det var beklagligt. Ett

rent mål skulle det varit att fälla det un-

derbara Huddersfield-laget med.

framför

något betryckt stämning

Man

Någon dag senare råkade jag händelse-

vis vara i Birmingham när Aston Villas

spelare kommo hem. En oerhörd folkmas-

sa var samlad vid stationen, lord-mayorn

i Birminghamvar själv nere och höll ett

storslaget hälsningstal, poliskårens musik-

avdelning spelade och massan tjöt av för-

tjusning. Spelarna placerades i bilar för

att fara hem, och mängden nästan barbi-

larna genom gatorna. Det hela gick myc-

ket, mycket långsamt och dagen efter såg

jag i tidningen, att spelarnas bilar på två

timmar endast kommit ett par gator fram-

åt så att spelarna måste rädda sig in på

en restaurant för att få en kopp té och

för att ge mängden tillfälle att lugna sig.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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synd att Holsner skulle fortsätta
längre och efter som han hade sett
hela hlavleken så bad han Holsner
att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.

3. E. Persson.

1

2

1400 met.: I. Svensson 54.9 sek.

. J. Holsner 55.5 sek.

3. E. Persson.

1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.

2. R. Kronberg 4.25 min.

3. A. Magnusson 4.27.5min.

4. H. Dahlgård.

10,000 met.: 1. E. Larsson 326.26.2 min.

Stafettlöpning 4X100 met.:

1. I. F. K. 47.6 sek.

KR. Simonsson, R. Äkerström, Åke Svens-

son, G. Svensson.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
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pas på att det är någon hygglig själ
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mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
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gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
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röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
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förfara. Så småningom «började
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göra vad han kunde. Precis på slaget
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flaggan. Starten var dodk så till vi-
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Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
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Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
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Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
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göra att löpa 'kapp den flyende röd-
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"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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synd att Holsner skulle fortsätta
längre och efter som han hade sett
hela hlavleken så bad han Holsner
att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:
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3. E. Persson.
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Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
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kvar tills flaggan föll, men som
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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synd att Holsner skulle fortsätta
längre och efter som han hade sett
hela hlavleken så bad han Holsner
att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.

3. E. Persson.

1

2

1400 met.: I. Svensson 54.9 sek.

. J. Holsner 55.5 sek.

3. E. Persson.

1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.

2. R. Kronberg 4.25 min.

3. A. Magnusson 4.27.5min.

4. H. Dahlgård.

10,000 met.: 1. E. Larsson 326.26.2 min.

Stafettlöpning 4X100 met.:

1. I. F. K. 47.6 sek.

KR. Simonsson, R. Äkerström, Åke Svens-

son, G. Svensson.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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synd att Holsner skulle fortsätta
längre och efter som han hade sett
hela hlavleken så bad han Holsner
att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.

3. E. Persson.

1

2

1400 met.: I. Svensson 54.9 sek.

. J. Holsner 55.5 sek.

3. E. Persson.

1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.

2. R. Kronberg 4.25 min.

3. A. Magnusson 4.27.5min.

4. H. Dahlgård.

10,000 met.: 1. E. Larsson 326.26.2 min.

Stafettlöpning 4X100 met.:

1. I. F. K. 47.6 sek.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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synd att Holsner skulle fortsätta
längre och efter som han hade sett
hela hlavleken så bad han Holsner
att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.

3. E. Persson.
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1400 met.: I. Svensson 54.9 sek.

. J. Holsner 55.5 sek.

3. E. Persson.

1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.

2. R. Kronberg 4.25 min.
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4. H. Dahlgård.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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synd att Holsner skulle fortsätta
längre och efter som han hade sett
hela hlavleken så bad han Holsner
att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.

3. E. Persson.

1

2

1400 met.: I. Svensson 54.9 sek.

. J. Holsner 55.5 sek.

3. E. Persson.

1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.

2. R. Kronberg 4.25 min.

3. A. Magnusson 4.27.5min.

4. H. Dahlgård.

10,000 met.: 1. E. Larsson 326.26.2 min.

Stafettlöpning 4X100 met.:

1. I. F. K. 47.6 sek.

KR. Simonsson, R. Äkerström, Åke Svens-

son, G. Svensson.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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längre och efter som han hade sett
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att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.

3. E. Persson.
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1400 met.: I. Svensson 54.9 sek.

. J. Holsner 55.5 sek.

3. E. Persson.

1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.

2. R. Kronberg 4.25 min.

3. A. Magnusson 4.27.5min.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.
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1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
era intryck. Vid första växlingen
Yr Örgryte först, vårt första lag
växlade här som 8 eller 9 man. Det
blev för Arvid Magnusson ett drygt
göra att löpa 'kapp den flyende röd-
yxan på vägen till Gullbergsbro-
"emmet. Ian tog in den ena metern
titer den andra så att vid nästa väx-
ng lågo vi endast c:a 5 meter efter.

Detta försprång tog snart Oscar
Svensson in vid jakten genom Ols-
kroken, och detta så väl att när Sö-
derbom tog pinnen varvi ett tjugo-
tal meter före, vilket avstånd Sö-
derbom än mer förökade. Från Eg-
gers till Residensbron var det Hed-
bergs sak att sköta bibehållandet av
det vunna avståndet. Detta gjorde
han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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synd att Holsner skulle fortsätta
längre och efter som han hade sett
hela hlavleken så bad han Holsner
att få pinnen och löpa resten. Detta
lät Holsner icke säga sig två gång-
er, utan gav honomden och ställde
sig att se på spelet. När Svensson
fullbordat loppet dröjde det hela
två minuter innan Örgrytes man
fullbordat sin slutspurt. Sedan
kommo lagenslag i slag med vårt
andra lag på fjärde plats. Nu ha
vi G.-T. pokal väl förvarad på mu-
seum, och där skall han stå, oss själ-
va till en sporre och andra till en
varnagel att bättre förbereda sig.
Det skulle vara tråkigt om denna

löpning nu skulle bliva slopad när
pokalen togs hem, menvi få väl hop-
pas på att det är någon hygglig själ

som träder fram och presenterar en
ny pokal.

G. W—n.

Centralföreningens mä-
sterskapstävlingari

allmän idrott.
Annandag Pingst anordnades som sed-

vanligt dessa mästerskap och placerade

sig våra deltagare enligt följande:

100 met.: 1. G. Svensson 11.6 seck.

2. K. Simonsson 11.8 sek.

3. E. Persson.

1

2

1400 met.: I. Svensson 54.9 sek.

. J. Holsner 55.5 sek.

3. E. Persson.

1,500 met.: 1. O. Svensson 4.23.7 min.

2. R. Kronberg 4.25 min.

3. A. Magnusson 4.27.5min.

4. H. Dahlgård.

10,000 met.: 1. E. Larsson 326.26.2 min.

Stafettlöpning 4X100 met.:

1. I. F. K. 47.6 sek.

KR. Simonsson, R. Äkerström, Åke Svens-

son, G. Svensson.
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Göteborg runt.

Det var medenviss spänning man

komtill Exercishuset i söndags, där

deltagarna i löpningen ”Göteborg

nant”” höllo till och rustade sig för

kraftmätningen. Samtalet rörde sig

mest om vem som skulle vinna, vi

eler Örgryte. Allt efter som tiden

led steg nervositeten, och åtskilliga
personer gick nog med hjärtat i hals-
gropen eller på något annat Ställe.
Vi visste ju vad striden gällde, trä-
ningen hade bedrivits med den stör-
sta omtanke, o. varje mani vårt lag
svor en tyst men kraftig ed att Ör-
gryte skulle ha en smocka nu. Det
var en värre röra i omklädningslo-
kalerna, ett evinnerligt surrande av
röster, så att Gillis Ahlberg hade
ibland svårt att göra sig hörd: AN-
ting ordnade sig dock fullt tillfreds-
ställande, och ingen behövde vara
oviss om huru han eller han skulle
förfara. Så småningom «började
vandringen till de olika stafettväx-
lingsplatserna, och löparne spredos
runt staden, var och en beredd att
göra vad han kunde. Precis på slaget
1 satte fältet igång från Ullevi, ef-
ter. det vår ordförande fält start-
flaggan. Starten var dodk så till vi-

da felaktig att de flesta hade givit
sig av då kommandot ”gå”” hördes.
Starten borde fått gå om, men det
var förlåtligt, ty nu vunno vi ju i
alla fall. Men faktum är att vår
förste man stod jämte ett par andra
kvar tills flaggan föll, men som
nämnts så voro de andra redan då
på väg till första kontrollstationen.
Inte heller ett litet missöde som
drabbade vår första man kunde för-
hindra att vi togo hem segern mera
överlägset än någon gång förut,
samtidigt sättande nytt rekord för
föteborgslag, och Gud vet om inte
också Götas rekord åkte sin väg i
det två stycken klockor bland åskå-
darne visade 43,13, vilket skulle va-
Mn jämt en minut bättre än de offi-
della uret och alltså 5 sekunder
bättre än Götas rekord. Ho vet vil-
ket man skall tro. För atti någon
mån följa loppet skall vi från K. 8.
referentbil och referent? knycka nå-
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gers till Residensbron var det Hed-
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han så väl att han ytterligare ökade
det, vilket ju var bra gjort. Lund-
gren skötte sin lilla bit till Sväng-
bron utan att vara hotad, så även
Melander, som nu sprang ifrån allt
vad Öisare och andra hette, så att vi
under hela loppet sedan aldrig vari
tillfälle att se mer än Kamraternas
man på en gång. Verner Magnus-
son körde genom ”Hängmattan”
med känd bravur, långt om länge
kom Örgrytes man som vid närmare
beskådande befanns vara en av våra
gamla löpare, som nu sällat sig till
Örgryte. Denlille Dahlgård knyck-
te pinnen från Verner vid Carl Jo-
hanskyrkan och sprang till Lasse
med den, som i sin tur tog den med
sig en tur genom Slottsskogen, men
när han komtill Linnéplatsen less-
nade han och lät Kronberg sköta om
framfarten en bit. Rosell galoppe-
rade upp genom Föreningsbackarne
till Kapellplatsen, där Småland be-
händigt snöt stickan ifrån honom
och placerade den hos Rolf som ku-
tade nertill Ilolsner, som stod vid
Ridhuset och undrade huru många
mål Holländarne gjort på Ullevi.
Han fick dock annat att tänka på
när Småland kom och sa” till ho-
nem att han skulle springa nertill
Ullevi meden stafettpinne. Holsner,
som aldrig nekar att göra en tjänst
gav sig utan vidare muck i väg ner
till Ullevi, men han tog en lov runt
om Walhalla för att se om damerna
höllo på med träningen. När där var
alldeles tomt fortsatte han till mat-
chen, han var naturligtvis intresse-
rad. Åke Svensson tyckte det var
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KÄGELBANORNA
I ARKADEN i

O BS.! nya amerikanska

Skruvbanor.

Öppet: Vardagar 2—12 em. Sön-

o. helgd. 1—5 0. 6—12 em.

BESTÄLL BANA PERTEL. 13705. 
I. F. Kamraternasstyrelse

1920:
Ordförande: Carl Linde, bostad Svanga-

tan 7, telefon 18399.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, bostad

Östra Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad, Små-

landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gustaf Waller, bostad

Friggagatan 7, telefon 7850.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 3640.

Klubbmästare: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20, telefon 13224.

Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668,

Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Suppleanter:

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

- Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, > 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: ]. Holsner.

Supleant: J. Rosell.
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N:o 6
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Juni 1920

Våra internationella tävlingar.

 
Stafettlaget.

Det är inte blott inom fotbollsom-
rådet som vår förening nu har gott
namn om sig. Även den allmänna
idrotten, speciellt då löpning, har
sJort vår förening kändi vida kret-
sar, både inom och utom Sverge.

Många äro de segrar vi vunnit, och
en icke föraktfull samling vand-
mgs- och individuella priser vittna
om de framgångar vår förening
vunnit under de år den allmänna

idrotten utgjort en mera framskju-
ten gren av föreningens verksamhet.
ter att från början ha imtagit en
helt blygsam ställning gjordes år

1911 en kraftig uppryckning. Kam-

rat-sällskapet bildades, och allt se-

dan denna tid har idrotten allt mer

och mer trängt sig framåt. Vi ha

oiästat Norge, där vi tvänne gänger

crövrat Tourshaugs I. F:s vandrings-

pris i terräng. Vi ha ferfaldiga

oånger varit representerade vid täv-

lingar i Danmark, där vi alltid mött

det mest sympatiska mottagande. I

all synnerhet har mellan vår före-

ning och I. F. Sparta knutits ett in-

timt samarbete, vilket förra året

renderade i att vi i gemenskap upp-

satte ett vandringspris å 4£X1500

meter att tävlas om omväxlande i
Köpenhamn och Göteborg. Vid för-
sta tävlingen om detta pris, som äg-
de rum i Köpenhamnförra året, er-
övrade vi priset på en tid av 16 min.
23 sek., vid samma tillfälle erövran-

de flera priser i andra lopp.
Alltså, det var i år vår tur att an-

ordna tävlingen om vandringspriset,
samtidigt som vi i samband med

denna löpning anordnade ruwerna-
tionella tävlingar i stor stil, bl. a.
med uttagningstävlingar i kast för

Olympiska Spelen.
En gansk representativ samling av

idrottsmän anmälde sig, i övervä-

gande antal till kasttävlingarna, där

det ju gällde Antwerpen. Även i
löpningarna deltog en hel del av
storheter, nya och gamla, Backman,

Sundblad, Dam, Gunnersen, Kjerby
och Rasmussen som gjorde det gan-
ska hett för våra egna medlemmar.

En del ganska goda resultat upp-
nåddes, särskilt å 100 m., där Agne
Holmström gjorde distansen på 10,8
sek., en tid som blott Sandströmi år
uppnått. Sundblad och Backman
visade sig i fin form, och i all syn-
nerhet den sistnämnde ingav oss för-
hoppning om god placerirg vid hös-
tens tävlingar i Antwerpen. Av vå-
ra egna framträdde Småland, Söder-
hom, Holsner och Melander (som
räddade äran1 stafetten). Men över
lag visade våra pojkar att de även i

år gått framåt, om än icke så myc-
ket som förr. Det slutliga resulta-
tet av våra första internationella

tävlingar blev:
100 met.: 1. A. Holmström, Ö. I.

5., 10.8 sek. 2. A. Steen, d:o, 2 met.
efter, G. Dahlén, d:o, 3 met. efter.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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N:o 6
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Juni 1920

Våra internationella tävlingar.

 
Stafettlaget.

Det är inte blott inom fotbollsom-
rådet som vår förening nu har gott
namn om sig. Även den allmänna
idrotten, speciellt då löpning, har
sJort vår förening kändi vida kret-
sar, både inom och utom Sverge.

Många äro de segrar vi vunnit, och
en icke föraktfull samling vand-
mgs- och individuella priser vittna
om de framgångar vår förening
vunnit under de år den allmänna

idrotten utgjort en mera framskju-
ten gren av föreningens verksamhet.
ter att från början ha imtagit en
helt blygsam ställning gjordes år

1911 en kraftig uppryckning. Kam-

rat-sällskapet bildades, och allt se-

dan denna tid har idrotten allt mer

och mer trängt sig framåt. Vi ha

oiästat Norge, där vi tvänne gänger

crövrat Tourshaugs I. F:s vandrings-

pris i terräng. Vi ha ferfaldiga

oånger varit representerade vid täv-

lingar i Danmark, där vi alltid mött

det mest sympatiska mottagande. I

all synnerhet har mellan vår före-

ning och I. F. Sparta knutits ett in-

timt samarbete, vilket förra året

renderade i att vi i gemenskap upp-

satte ett vandringspris å 4£X1500

meter att tävlas om omväxlande i
Köpenhamn och Göteborg. Vid för-
sta tävlingen om detta pris, som äg-
de rum i Köpenhamnförra året, er-
övrade vi priset på en tid av 16 min.
23 sek., vid samma tillfälle erövran-

de flera priser i andra lopp.
Alltså, det var i år vår tur att an-

ordna tävlingen om vandringspriset,
samtidigt som vi i samband med

denna löpning anordnade ruwerna-
tionella tävlingar i stor stil, bl. a.
med uttagningstävlingar i kast för

Olympiska Spelen.
En gansk representativ samling av

idrottsmän anmälde sig, i övervä-

gande antal till kasttävlingarna, där

det ju gällde Antwerpen. Även i
löpningarna deltog en hel del av
storheter, nya och gamla, Backman,

Sundblad, Dam, Gunnersen, Kjerby
och Rasmussen som gjorde det gan-
ska hett för våra egna medlemmar.

En del ganska goda resultat upp-
nåddes, särskilt å 100 m., där Agne
Holmström gjorde distansen på 10,8
sek., en tid som blott Sandströmi år
uppnått. Sundblad och Backman
visade sig i fin form, och i all syn-
nerhet den sistnämnde ingav oss för-
hoppning om god placerirg vid hös-
tens tävlingar i Antwerpen. Av vå-
ra egna framträdde Småland, Söder-
hom, Holsner och Melander (som
räddade äran1 stafetten). Men över
lag visade våra pojkar att de även i

år gått framåt, om än icke så myc-
ket som förr. Det slutliga resulta-
tet av våra första internationella

tävlingar blev:
100 met.: 1. A. Holmström, Ö. I.

5., 10.8 sek. 2. A. Steen, d:o, 2 met.
efter, G. Dahlén, d:o, 3 met. efter.
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och mer trängt sig framåt. Vi ha

oiästat Norge, där vi tvänne gänger

crövrat Tourshaugs I. F:s vandrings-

pris i terräng. Vi ha ferfaldiga

oånger varit representerade vid täv-

lingar i Danmark, där vi alltid mött

det mest sympatiska mottagande. I

all synnerhet har mellan vår före-

ning och I. F. Sparta knutits ett in-

timt samarbete, vilket förra året

renderade i att vi i gemenskap upp-

satte ett vandringspris å 4£X1500

meter att tävlas om omväxlande i
Köpenhamn och Göteborg. Vid för-
sta tävlingen om detta pris, som äg-
de rum i Köpenhamnförra året, er-
övrade vi priset på en tid av 16 min.
23 sek., vid samma tillfälle erövran-

de flera priser i andra lopp.
Alltså, det var i år vår tur att an-

ordna tävlingen om vandringspriset,
samtidigt som vi i samband med

denna löpning anordnade ruwerna-
tionella tävlingar i stor stil, bl. a.
med uttagningstävlingar i kast för

Olympiska Spelen.
En gansk representativ samling av

idrottsmän anmälde sig, i övervä-

gande antal till kasttävlingarna, där

det ju gällde Antwerpen. Även i
löpningarna deltog en hel del av
storheter, nya och gamla, Backman,

Sundblad, Dam, Gunnersen, Kjerby
och Rasmussen som gjorde det gan-
ska hett för våra egna medlemmar.

En del ganska goda resultat upp-
nåddes, särskilt å 100 m., där Agne
Holmström gjorde distansen på 10,8
sek., en tid som blott Sandströmi år
uppnått. Sundblad och Backman
visade sig i fin form, och i all syn-
nerhet den sistnämnde ingav oss för-
hoppning om god placerirg vid hös-
tens tävlingar i Antwerpen. Av vå-
ra egna framträdde Småland, Söder-
hom, Holsner och Melander (som
räddade äran1 stafetten). Men över
lag visade våra pojkar att de även i

år gått framåt, om än icke så myc-
ket som förr. Det slutliga resulta-
tet av våra första internationella

tävlingar blev:
100 met.: 1. A. Holmström, Ö. I.

5., 10.8 sek. 2. A. Steen, d:o, 2 met.
efter, G. Dahlén, d:o, 3 met. efter.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Juni 1920
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.

löpning i stället för
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ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.

löpning i stället för
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.

löpning i stället för
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.

löpning i stället för
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.

löpning i stället för
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).
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hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
met.

Diskuskastning: 1. A. Erikson,
Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.

Spjutkastning: 1. H. Lillier, Ma-
riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
fettlöpningen 4£X<1500 metertilldrog
sig det allmänna intresset, enär lö-
parne de första 3,000 met. höllo
jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.

löpning i stället för
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Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.
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ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
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S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
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verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i
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I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
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lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
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Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).
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tes på det tusental åskådare som vo-
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gårdsföreningen, präglades av den
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
Ebbeling, I. S. Halmia, Halmstad.
4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.

400 met. (Jun.): 1. BE. Persson, I.
F. K., Gbg, 55.8 sek. 2. A. Öberg, I.
F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.

1,500 met. (Jun.): 1. S. Clark, Ö. I.
S., 4.30 min. 2. E. Carlsson, I. F. K.,
Gbg, 4.30 min. 3. O. Gunnarsson, I.
K. Wega, 4.33.8 min. 4. J. Rosell, I.
F. K., Gbg.

Stafett 1,000 met.: (400X<300X<
200100) : 1. Göteborgs Latinläro-
verk, 2.17.2 min.

Stafett 4<100 met. (Sen.): 1. Ö.
I S.,, 46.1 sek. 2. I. F. K., Gbg,
46.8 sek. i

Stafett 44400 met. (Jun.): 1. Ö.
I. S., 3.46.4 min. 2. I. F. K., Gbg.

Stafett 4£<100 met. (Jun..): 1 I.
FF K., Gbg, 48 sek.
Höjdhopp: 1. Folke Jansson, Ö.

I. S., 165 em. 2. T. Englund, L. S.,
160 em.

Längdhopp: 1. BE. Lilie, Ö. I. S.,
638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
Trestegshopp: 1. F. Jansson, Ö. I.

S., 1417 em. 2. E. Lilie, d:o 1326
em. 3. P. V. Carlsson, d:o, 1314 em.
Kulstötning: 1. Bertil Jansson,

Örebro S. K., 13.80 met. 2. Einar
Nilsson, Ö. I. S., 13.20 met. 3. Nils
Hegardt, d:o, 12.64 met. 4. P. Bei-
scher, I. F. Älvsborg, Borås, 12.25
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Katrineholms A. I. K., 40.91 met. 2.
F. Acke, S. o. I. K. Hellas, Sthlm,
Sthlm, 40.30 met. 3. Th. Olsson, I.
K. Göta, Karlstad, 38.43 met. 4
Einar Nilsson, Ö. I. S., 38.17 met.
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riebergs I. K., 57.38 met. 2. K. Lil-

lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
I. S., 55.15 met. 4. F. Almqvist, d:o,
24.86 met.

Släggkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 49.56 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 47.22 met. 3. Nils
Linde, d:o, 47.10 met. 4. M. Svens-
son, Jönköpings A. I. K., 44.90 met.

Viktkastning: 1. C. J. Lind, I. K.
Göta, Karlstad, 10.61 met. 2. Rob.
Olsson, Ö. I. S., 9.38 met. 3. M.
Svensson, Jönköpings A. I. K., 9.24
met.

Stafettlöpning
(Sparta-statyetten) : 1.

4X1,500 meter.
I. F. K,,

Gbg, (Kronberg, Mellander, Hols-
ner, Söderbom), 17 min. 20.4 sek.

2 I F. Sparta, Köpenhamn, (P.
Kjaerby, A. Rasmussen, V. Gunner-
sen, L. Dam).

Tyvärr, jag måste begagna detta
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ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.
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gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
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400 met.: (Sen.) 1. IE. Sundblad,
I. EK. Göta, Sthlm, 52 sek. 2. G.
Svensson, I. F. K., Gbg, 53 sek. 3. O.
Svensson, d:0.

800 met.: 1. E. Sundblad, Göta,

Sthlm, 2,3 2/10 min. 2. E. Söder-
bom, I. F. K., Gbg, 2.04 min. 3. A.
Rasmussen, I. F. Sparta, Köpen-
hamn, 4. P. Kjaerby, d:o, d:o.

3,000 met.: 1. E. Backman, I. F.
K., Tidaholm, 9.10 min. 2. J. Hols-
ner, I. F. K., Gbg, 9.22 min. 3. 8S.
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4, E. Larsson, I; F. K., Gbg.
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F. K., Gbg. 3. Sv. Svensson, Ö. I. S.
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638 em. 2. F. Jansson, d:o, 628 em.
3. P. V. Carlsson, d:o, 616 em.
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lier, d:o, 55.91 met. 3. B. Ryde, Ö.
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Tyvärr, jag måste begagna detta
uttryck, infann sig icke publiken i
den myckenhet som varit önskligt,
och skada var det, ty tävlingarna
hbjödo mycket av intresse. Det syn-
tes på det tusental åskådare som vo-
ro närvarande. I all synnerhetsta-
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jämnt avstånd, hejaropen voro kraf-
tiga och entusiastiska. Men i kon-
kurrens med en fotbollsmatch kan
aldrig en tävling i allmän idrott gö-
ra sig gällande, så länge allmänhe-
ten icke genom nödig propaganda
lär sig att inse det vackra i t. ex. en
löpning.
Våra tävlingar, vilka präglades

av det allra bästa samförstånd mel-
lan funktionärer och deltagare, av-
löpte på ett mycket förtjänstfullt
sätt, betraktat i idrottsligt hänseen-

de . Publiken var hela tiden i spän-
ning, enär det ena loppet avlöste det
andra, allt under det de mera tids-
utdragande grenarne, hopp och kast,
avgjordes. Det fanns inga dödpunk-
ter, inga väntestunder för publiken,
alltsamman gick med en precision

som var berömvärd. Man fick ab-

solut ett intryck av att det förr dra-

git ut onödigt mycket på tiden vid

en tävling, ett förhållande, som jag
hoppas hädanefter skall bliva ändrat
till det bättre.

Våra danska gäster var en syn-
nerligen angenäm bekantskap, gla-
da och trevliga, sitt nederlagtill
trots. Själva hade de stora förhopp-
ningar om att vinna, men Holsners
goda löpning i tredje växlingen, och
Dams mindre goda kondition, gjor-
de att vår seger blev kollossalt över-
lägsen. De andra deltagarne voro
alla kända från föregående tävling-
ar, alla lika trevliga, och vår före-
ning som värdar skötte sig förträft
ligt.

Vid den enkla, men angenäma fäst
som hölls för deltagarne å Träd-
gårdsföreningen, präglades av den
bästa stämning, hölls tal, på danska
och svenska, leven utbringades och
besvarades. Det blev allt mer och
mer klart för deltagarne att dagen
varit angenäm;
Det är att hoppas att Göteborgs

kamraterna låta dessa tävlingar bli
va ett årligen återkommande evene-
mang, idrotten till uppryckelse, och
våra löpare till heder.

G. W--n.s
Reflektioner

efter tävlingen:
Det var inte vackert gjort:
av Oscar Svensson, som sveklaget
i stafetten,
av de funktionärer, som rökade på
planen.

Bättre var då:
Melanders
Svensson,
Holsners goda löpning i hård kor
kurrens samt Söderboms kraftiga
slutkläm,
Folke Janssons trestegshopp, 14,57
och Holmströms 100 m. 10,8,

Linds släggkastning.

löpning i stället för

 

 WE
N
 

Kom ihåg

  
ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN 13 |

vid köp av

SKOD ON) 
 ln



GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 39

Svenska Dagbladets
Stafettlöpning.

Redan i säsongens första skede
bebådades att våra löpare i nådens
år 1920 ställdes i utsikt att få del-

taga i Sv. Dagbladets stafettlöp-
ning. Denna lilla erinran gjorde att
K. S. fiek så att säga ”alla sina

järn i elden”, det tränades intensivt
av allt och alla. Forsberg, i samråd
med hr Hjertberg mönstrade skaran,
och se, de funno allt vara gott. I
tidens fullbordan utsågs så det lag
som skulle representera I. F. K. i
denna stora tävlan, och följande ble-
vo de korade:

Bb. Söderbom, J. Rosell, J. Hols-
ner, Å. Svensson, E. Holmberg, A.
Magnusson, H. Dahlgård, C. Simon-
son, Sv. Magnusson, BE. Larsson, A.

Öberg, R. Åkerström, Th. Jonsson,
Ernst Larsson, R. Kronberg, G.

Wahlgren, G. Svensson, C. Lefin, Y.
Lundgren, Th. Valdenborg, V. Mag-
nusson, Å. Melander, Ad. Johans-

son, G. Hedberg, Oh. Sjöholm, E.
Carlsson, E. Persson, O. Svensson,
E. Andersson och P. Magnusson.
Den 29 maj startade dessa plus 2

reserver. Forsberg och underteck-
nad som ledare samt vår ”egne” te-
aterdirektör Carl Johnsson som hej-
are, Hejaren var högst nödvändig,
det visade sig i löpningens sista ske-
de, då Magnusson tog fel på mållin-
jen.
Alltnog, vår placering blev på

sjätte plats, ett resultat som vi nog
själva hade tänkt oss något bättre,
men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
sago kunde vara stolta med sådant
det blev.
Vår vistelse i Stockholm blev av

det angenämaslaget, tack vare vår
kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och

förtäring. Logiet 'kan jag visserli-
gen inte skryta över, det bestod av
en övergiven soldatkasern, belägen
på Söder, och numera appterad till
härbärge för Stockholms ”lösa” ele-
ment. Att det var en kasern tyck-
tes en del pojkar ha klart för sig,
ty språklådorna voro i oavbruten
verksamhet. I synnerhet denlille
energiske Sjöholm och Dahlgård vo-
ro i outtröttlig verksamhet, väl as-
sisterade av några andra. Alla Fors-

bergs ”tystnadssignaler”” förklinga-
de ohörda. Till slut gjorde Holsner
dock slag i saken genomatt blåsa en
kraftig ”eld upphör”, varefter tyst-
naden sänkte sig över mängden.
Redan kl. 6 på söndagsmorgonen

voro starka krafter i rörelse, i färd
med att väcka dem där ännu vilade
i Morfei (och i drömmen i andra)
armar. Kl 7 voro de flesta redan
utpurrade och på väg mot Centralen
att möta den förstärkning som skul-
le anlända från Göteborg med natt-
tåget.

Efter en lättare frukost rustades
så för utpostering-av deltagarne. I
en anskaffad lastbil embarkerade
Forsberg med c:a 20 man, och under
en kraftig I. F. K. brass kördes de
första truppernauti slaglinjen. Ef-
ter en stunds körning blev dock bör-
dan för tung för bilen och med en
ljudelig smäll ”gick” ringarne —
och så stod man där. Det var atti
hast söka få tag i hyrbilar, med vil-
ka utposteringen sedan gjordes. Allt
avlöpte dock lyckligt till slut, och
när kontrollbilen gjorde sin rond
var varje manpå sin plats, beredda
att göra sitt bästa. Ingen kan hel-
ler klandra en enda av våra mannar,

alla gjorde sin sak bra. HLyckligt
nog hade heller icke någon felplace-
ring förekommit, en sak som hade
varit förlåtlig, då banan var obe-
kant och löparnes nammpå förhand
skulle uppgivas.
Eftermiddagen tillbringades på

Hasselbacken under en angenäm
stämning, det syntes att alla voro
nöjda med resultatet. Redan på
söndagskvällen lämnade en del
Stockholm, en annan grupp reste på
måndag, de sista lämnade först på
tisdag huvudstaden.
Vår första Stockholmsresa är nu

ett minne blott, men ett vackert så-
dant. En sporre för våra löpare att
ett kommande år ännu mera ener-
giskt bedriva träningen, så, att vi
kunna belägga platsen som bästa
landsortslag.
Tråkigt nog ser det ut som en hel

del av våra pojkar nuslutat upp att
träna. Inte skall manväl liggai
blott för en tävling. Nej, fram med
pinalerna igen, ännu väntar oss
många tävlingar innan året är slut.
Alla skola vara med, ingen får dra-

ga sig nu, blott för att en trevlig re-

sa inte är ställd i utsikt. I. F. K:s

löpare bör tänka på sina förpliktel-

ser mot föreningen, icke blott på sitt

eget jag.
Innan jag avslutar denna artikel

vill jag begagna tillfället att tacka

dem som med bidrag gjort resan

möjlig, främst då föreningens sty-

relse samt styrelsen för Ullevibola-

get.
Pekka.

Malmö.
Göteborgskamraterna ha i år löpt

stafett litet mer och även litet bätt-
re än vanligt. Vi började med att
vinna en stafettlöpning.mot ”Öis””
på dess ägande Walhalla, vilket ej
var så illa gjort. ””Göteborg runt”
gjordes än bättre och stockholmssta-
fetten i betraktande av vissa om-
ständigheter bäst.
Framgångarna kom vår ihärdige

och i sitt arbete mycket lyckosam-
me löparepappa att yvas — ja, rent
av förhäva sig. Och då det en vac-
ker dag begav sig, att en styrelse-
ledamot i ”Malmökamraterna”” be-
klagade sig för göteborgspampen i
fråga över att att deras dyrbara
vandringspris i stafett 1000 meter nu
syntes tillspillogivet vid deras kom-
mande tävlingar, så tröstade våran
Adolf malmöbon, talade och sade:
”Tag ner vårt lag! Det slår föregå-
ende vinnare så säkert som ameni
kyrkan.”
Detta var inte snällt sagt av herr

Forsberg. Dels skojade han, dock
icke medvetet, med Malmökamrater-
na. (Forsberg är större optimist än
till och med ”Gubben”, och han
tror pojkarnai stånd till vilka stor-
dåd som helst). Och dels var det
tämligen obehagligt för oss stafett-
löpare att föregås av ett sådant ryk-
te i Malmö, då vi ju själva visste,
rad vi dugde till och kände till våra
motståndares — rekordbrytarnas —

förmåga på denna distans.
Det var emellertid ingenting an-

nat att göra än att resa, och det

gjorde vi med onda aningar, trots
alla lyckosparkar, och utan någon
av våra tv bästa 100-meterslöpare,
vilka sveko. Alltså vinkade Fors-
berg lördag middag farväl åt ett
lag, som i sig inneslöt Persson, Kron-
berg, G. Svensson och Söderbom.

På tåget upplystes vi om, att
”Hellas” även skulle komma med
ett lag. ”Malmö” hade alltså icke
fullt litat på Adolfs ord. Underrät-
telsen var nästan en tröst för oss,
trots att vi nu visste oss ha ännu ett
lag före i mål.

När, sällskapet komtill Varberg,

hittade Söderbom en flaska ””banan-
cider”, (jag svär på, att det var in-
genting annat) —i smyg vänligt
ditlagd av flickorna på ”K. SV”
stamkafé. Hettan i vagnen och vår
törst voro sådana, att vi välsignade

flickorna, tömde flaskan och stoppa-

de den full med våra sorger efter-
som vi ingen ”gammal säck” ägde,

och slängde flaskposten i Kattegatt,
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reserver. Forsberg och underteck-
nad som ledare samt vår ”egne” te-
aterdirektör Carl Johnsson som hej-
are, Hejaren var högst nödvändig,
det visade sig i löpningens sista ske-
de, då Magnusson tog fel på mållin-
jen.
Alltnog, vår placering blev på

sjätte plats, ett resultat som vi nog
själva hade tänkt oss något bättre,
men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
sago kunde vara stolta med sådant
det blev.
Vår vistelse i Stockholm blev av

det angenämaslaget, tack vare vår
kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och

förtäring. Logiet 'kan jag visserli-
gen inte skryta över, det bestod av
en övergiven soldatkasern, belägen
på Söder, och numera appterad till
härbärge för Stockholms ”lösa” ele-
ment. Att det var en kasern tyck-
tes en del pojkar ha klart för sig,
ty språklådorna voro i oavbruten
verksamhet. I synnerhet denlille
energiske Sjöholm och Dahlgård vo-
ro i outtröttlig verksamhet, väl as-
sisterade av några andra. Alla Fors-

bergs ”tystnadssignaler”” förklinga-
de ohörda. Till slut gjorde Holsner
dock slag i saken genomatt blåsa en
kraftig ”eld upphör”, varefter tyst-
naden sänkte sig över mängden.
Redan kl. 6 på söndagsmorgonen

voro starka krafter i rörelse, i färd
med att väcka dem där ännu vilade
i Morfei (och i drömmen i andra)
armar. Kl 7 voro de flesta redan
utpurrade och på väg mot Centralen
att möta den förstärkning som skul-
le anlända från Göteborg med natt-
tåget.

Efter en lättare frukost rustades
så för utpostering-av deltagarne. I
en anskaffad lastbil embarkerade
Forsberg med c:a 20 man, och under
en kraftig I. F. K. brass kördes de
första truppernauti slaglinjen. Ef-
ter en stunds körning blev dock bör-
dan för tung för bilen och med en
ljudelig smäll ”gick” ringarne —
och så stod man där. Det var atti
hast söka få tag i hyrbilar, med vil-
ka utposteringen sedan gjordes. Allt
avlöpte dock lyckligt till slut, och
när kontrollbilen gjorde sin rond
var varje manpå sin plats, beredda
att göra sitt bästa. Ingen kan hel-
ler klandra en enda av våra mannar,

alla gjorde sin sak bra. HLyckligt
nog hade heller icke någon felplace-
ring förekommit, en sak som hade
varit förlåtlig, då banan var obe-
kant och löparnes nammpå förhand
skulle uppgivas.
Eftermiddagen tillbringades på

Hasselbacken under en angenäm
stämning, det syntes att alla voro
nöjda med resultatet. Redan på
söndagskvällen lämnade en del
Stockholm, en annan grupp reste på
måndag, de sista lämnade först på
tisdag huvudstaden.
Vår första Stockholmsresa är nu

ett minne blott, men ett vackert så-
dant. En sporre för våra löpare att
ett kommande år ännu mera ener-
giskt bedriva träningen, så, att vi
kunna belägga platsen som bästa
landsortslag.
Tråkigt nog ser det ut som en hel

del av våra pojkar nuslutat upp att
träna. Inte skall manväl liggai
blott för en tävling. Nej, fram med
pinalerna igen, ännu väntar oss
många tävlingar innan året är slut.
Alla skola vara med, ingen får dra-

ga sig nu, blott för att en trevlig re-

sa inte är ställd i utsikt. I. F. K:s

löpare bör tänka på sina förpliktel-

ser mot föreningen, icke blott på sitt

eget jag.
Innan jag avslutar denna artikel

vill jag begagna tillfället att tacka

dem som med bidrag gjort resan

möjlig, främst då föreningens sty-

relse samt styrelsen för Ullevibola-

get.
Pekka.

Malmö.
Göteborgskamraterna ha i år löpt

stafett litet mer och även litet bätt-
re än vanligt. Vi började med att
vinna en stafettlöpning.mot ”Öis””
på dess ägande Walhalla, vilket ej
var så illa gjort. ””Göteborg runt”
gjordes än bättre och stockholmssta-
fetten i betraktande av vissa om-
ständigheter bäst.
Framgångarna kom vår ihärdige

och i sitt arbete mycket lyckosam-
me löparepappa att yvas — ja, rent
av förhäva sig. Och då det en vac-
ker dag begav sig, att en styrelse-
ledamot i ”Malmökamraterna”” be-
klagade sig för göteborgspampen i
fråga över att att deras dyrbara
vandringspris i stafett 1000 meter nu
syntes tillspillogivet vid deras kom-
mande tävlingar, så tröstade våran
Adolf malmöbon, talade och sade:
”Tag ner vårt lag! Det slår föregå-
ende vinnare så säkert som ameni
kyrkan.”
Detta var inte snällt sagt av herr

Forsberg. Dels skojade han, dock
icke medvetet, med Malmökamrater-
na. (Forsberg är större optimist än
till och med ”Gubben”, och han
tror pojkarnai stånd till vilka stor-
dåd som helst). Och dels var det
tämligen obehagligt för oss stafett-
löpare att föregås av ett sådant ryk-
te i Malmö, då vi ju själva visste,
rad vi dugde till och kände till våra
motståndares — rekordbrytarnas —

förmåga på denna distans.
Det var emellertid ingenting an-

nat att göra än att resa, och det

gjorde vi med onda aningar, trots
alla lyckosparkar, och utan någon
av våra tv bästa 100-meterslöpare,
vilka sveko. Alltså vinkade Fors-
berg lördag middag farväl åt ett
lag, som i sig inneslöt Persson, Kron-
berg, G. Svensson och Söderbom.

På tåget upplystes vi om, att
”Hellas” även skulle komma med
ett lag. ”Malmö” hade alltså icke
fullt litat på Adolfs ord. Underrät-
telsen var nästan en tröst för oss,
trots att vi nu visste oss ha ännu ett
lag före i mål.

När, sällskapet komtill Varberg,

hittade Söderbom en flaska ””banan-
cider”, (jag svär på, att det var in-
genting annat) —i smyg vänligt
ditlagd av flickorna på ”K. SV”
stamkafé. Hettan i vagnen och vår
törst voro sådana, att vi välsignade

flickorna, tömde flaskan och stoppa-

de den full med våra sorger efter-
som vi ingen ”gammal säck” ägde,

och slängde flaskposten i Kattegatt,
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bebådades att våra löpare i nådens
år 1920 ställdes i utsikt att få del-

taga i Sv. Dagbladets stafettlöp-
ning. Denna lilla erinran gjorde att
K. S. fiek så att säga ”alla sina

järn i elden”, det tränades intensivt
av allt och alla. Forsberg, i samråd
med hr Hjertberg mönstrade skaran,
och se, de funno allt vara gott. I
tidens fullbordan utsågs så det lag
som skulle representera I. F. K. i
denna stora tävlan, och följande ble-
vo de korade:
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reserver. Forsberg och underteck-
nad som ledare samt vår ”egne” te-
aterdirektör Carl Johnsson som hej-
are, Hejaren var högst nödvändig,
det visade sig i löpningens sista ske-
de, då Magnusson tog fel på mållin-
jen.
Alltnog, vår placering blev på

sjätte plats, ett resultat som vi nog
själva hade tänkt oss något bättre,
men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
sago kunde vara stolta med sådant
det blev.
Vår vistelse i Stockholm blev av

det angenämaslaget, tack vare vår
kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och

förtäring. Logiet 'kan jag visserli-
gen inte skryta över, det bestod av
en övergiven soldatkasern, belägen
på Söder, och numera appterad till
härbärge för Stockholms ”lösa” ele-
ment. Att det var en kasern tyck-
tes en del pojkar ha klart för sig,
ty språklådorna voro i oavbruten
verksamhet. I synnerhet denlille
energiske Sjöholm och Dahlgård vo-
ro i outtröttlig verksamhet, väl as-
sisterade av några andra. Alla Fors-

bergs ”tystnadssignaler”” förklinga-
de ohörda. Till slut gjorde Holsner
dock slag i saken genomatt blåsa en
kraftig ”eld upphör”, varefter tyst-
naden sänkte sig över mängden.
Redan kl. 6 på söndagsmorgonen

voro starka krafter i rörelse, i färd
med att väcka dem där ännu vilade
i Morfei (och i drömmen i andra)
armar. Kl 7 voro de flesta redan
utpurrade och på väg mot Centralen
att möta den förstärkning som skul-
le anlända från Göteborg med natt-
tåget.

Efter en lättare frukost rustades
så för utpostering-av deltagarne. I
en anskaffad lastbil embarkerade
Forsberg med c:a 20 man, och under
en kraftig I. F. K. brass kördes de
första truppernauti slaglinjen. Ef-
ter en stunds körning blev dock bör-
dan för tung för bilen och med en
ljudelig smäll ”gick” ringarne —
och så stod man där. Det var atti
hast söka få tag i hyrbilar, med vil-
ka utposteringen sedan gjordes. Allt
avlöpte dock lyckligt till slut, och
när kontrollbilen gjorde sin rond
var varje manpå sin plats, beredda
att göra sitt bästa. Ingen kan hel-
ler klandra en enda av våra mannar,

alla gjorde sin sak bra. HLyckligt
nog hade heller icke någon felplace-
ring förekommit, en sak som hade
varit förlåtlig, då banan var obe-
kant och löparnes nammpå förhand
skulle uppgivas.
Eftermiddagen tillbringades på

Hasselbacken under en angenäm
stämning, det syntes att alla voro
nöjda med resultatet. Redan på
söndagskvällen lämnade en del
Stockholm, en annan grupp reste på
måndag, de sista lämnade först på
tisdag huvudstaden.
Vår första Stockholmsresa är nu

ett minne blott, men ett vackert så-
dant. En sporre för våra löpare att
ett kommande år ännu mera ener-
giskt bedriva träningen, så, att vi
kunna belägga platsen som bästa
landsortslag.
Tråkigt nog ser det ut som en hel

del av våra pojkar nuslutat upp att
träna. Inte skall manväl liggai
blott för en tävling. Nej, fram med
pinalerna igen, ännu väntar oss
många tävlingar innan året är slut.
Alla skola vara med, ingen får dra-

ga sig nu, blott för att en trevlig re-

sa inte är ställd i utsikt. I. F. K:s

löpare bör tänka på sina förpliktel-

ser mot föreningen, icke blott på sitt

eget jag.
Innan jag avslutar denna artikel

vill jag begagna tillfället att tacka

dem som med bidrag gjort resan

möjlig, främst då föreningens sty-

relse samt styrelsen för Ullevibola-

get.
Pekka.

Malmö.
Göteborgskamraterna ha i år löpt

stafett litet mer och även litet bätt-
re än vanligt. Vi började med att
vinna en stafettlöpning.mot ”Öis””
på dess ägande Walhalla, vilket ej
var så illa gjort. ””Göteborg runt”
gjordes än bättre och stockholmssta-
fetten i betraktande av vissa om-
ständigheter bäst.
Framgångarna kom vår ihärdige

och i sitt arbete mycket lyckosam-
me löparepappa att yvas — ja, rent
av förhäva sig. Och då det en vac-
ker dag begav sig, att en styrelse-
ledamot i ”Malmökamraterna”” be-
klagade sig för göteborgspampen i
fråga över att att deras dyrbara
vandringspris i stafett 1000 meter nu
syntes tillspillogivet vid deras kom-
mande tävlingar, så tröstade våran
Adolf malmöbon, talade och sade:
”Tag ner vårt lag! Det slår föregå-
ende vinnare så säkert som ameni
kyrkan.”
Detta var inte snällt sagt av herr

Forsberg. Dels skojade han, dock
icke medvetet, med Malmökamrater-
na. (Forsberg är större optimist än
till och med ”Gubben”, och han
tror pojkarnai stånd till vilka stor-
dåd som helst). Och dels var det
tämligen obehagligt för oss stafett-
löpare att föregås av ett sådant ryk-
te i Malmö, då vi ju själva visste,
rad vi dugde till och kände till våra
motståndares — rekordbrytarnas —

förmåga på denna distans.
Det var emellertid ingenting an-

nat att göra än att resa, och det

gjorde vi med onda aningar, trots
alla lyckosparkar, och utan någon
av våra tv bästa 100-meterslöpare,
vilka sveko. Alltså vinkade Fors-
berg lördag middag farväl åt ett
lag, som i sig inneslöt Persson, Kron-
berg, G. Svensson och Söderbom.

På tåget upplystes vi om, att
”Hellas” även skulle komma med
ett lag. ”Malmö” hade alltså icke
fullt litat på Adolfs ord. Underrät-
telsen var nästan en tröst för oss,
trots att vi nu visste oss ha ännu ett
lag före i mål.

När, sällskapet komtill Varberg,

hittade Söderbom en flaska ””banan-
cider”, (jag svär på, att det var in-
genting annat) —i smyg vänligt
ditlagd av flickorna på ”K. SV”
stamkafé. Hettan i vagnen och vår
törst voro sådana, att vi välsignade

flickorna, tömde flaskan och stoppa-

de den full med våra sorger efter-
som vi ingen ”gammal säck” ägde,

och slängde flaskposten i Kattegatt,
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av allt och alla. Forsberg, i samråd
med hr Hjertberg mönstrade skaran,
och se, de funno allt vara gott. I
tidens fullbordan utsågs så det lag
som skulle representera I. F. K. i
denna stora tävlan, och följande ble-
vo de korade:
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Magnusson, H. Dahlgård, C. Simon-
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are, Hejaren var högst nödvändig,
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de, då Magnusson tog fel på mållin-
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Alltnog, vår placering blev på
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men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
sago kunde vara stolta med sådant
det blev.
Vår vistelse i Stockholm blev av
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kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och

förtäring. Logiet 'kan jag visserli-
gen inte skryta över, det bestod av
en övergiven soldatkasern, belägen
på Söder, och numera appterad till
härbärge för Stockholms ”lösa” ele-
ment. Att det var en kasern tyck-
tes en del pojkar ha klart för sig,
ty språklådorna voro i oavbruten
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ro i outtröttlig verksamhet, väl as-
sisterade av några andra. Alla Fors-
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de ohörda. Till slut gjorde Holsner
dock slag i saken genomatt blåsa en
kraftig ”eld upphör”, varefter tyst-
naden sänkte sig över mängden.
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en anskaffad lastbil embarkerade
Forsberg med c:a 20 man, och under
en kraftig I. F. K. brass kördes de
första truppernauti slaglinjen. Ef-
ter en stunds körning blev dock bör-
dan för tung för bilen och med en
ljudelig smäll ”gick” ringarne —
och så stod man där. Det var atti
hast söka få tag i hyrbilar, med vil-
ka utposteringen sedan gjordes. Allt
avlöpte dock lyckligt till slut, och
när kontrollbilen gjorde sin rond
var varje manpå sin plats, beredda
att göra sitt bästa. Ingen kan hel-
ler klandra en enda av våra mannar,

alla gjorde sin sak bra. HLyckligt
nog hade heller icke någon felplace-
ring förekommit, en sak som hade
varit förlåtlig, då banan var obe-
kant och löparnes nammpå förhand
skulle uppgivas.
Eftermiddagen tillbringades på

Hasselbacken under en angenäm
stämning, det syntes att alla voro
nöjda med resultatet. Redan på
söndagskvällen lämnade en del
Stockholm, en annan grupp reste på
måndag, de sista lämnade först på
tisdag huvudstaden.
Vår första Stockholmsresa är nu

ett minne blott, men ett vackert så-
dant. En sporre för våra löpare att
ett kommande år ännu mera ener-
giskt bedriva träningen, så, att vi
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landsortslag.
Tråkigt nog ser det ut som en hel

del av våra pojkar nuslutat upp att
träna. Inte skall manväl liggai
blott för en tävling. Nej, fram med
pinalerna igen, ännu väntar oss
många tävlingar innan året är slut.
Alla skola vara med, ingen får dra-
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vandringspris i stafett 1000 meter nu
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mande tävlingar, så tröstade våran
Adolf malmöbon, talade och sade:
”Tag ner vårt lag! Det slår föregå-
ende vinnare så säkert som ameni
kyrkan.”
Detta var inte snällt sagt av herr

Forsberg. Dels skojade han, dock
icke medvetet, med Malmökamrater-
na. (Forsberg är större optimist än
till och med ”Gubben”, och han
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På tåget upplystes vi om, att
”Hellas” även skulle komma med
ett lag. ”Malmö” hade alltså icke
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telsen var nästan en tröst för oss,
trots att vi nu visste oss ha ännu ett
lag före i mål.

När, sällskapet komtill Varberg,

hittade Söderbom en flaska ””banan-
cider”, (jag svär på, att det var in-
genting annat) —i smyg vänligt
ditlagd av flickorna på ”K. SV”
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de, då Magnusson tog fel på mållin-
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sjätte plats, ett resultat som vi nog
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men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
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att på förhand ordna med logi och
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gen inte skryta över, det bestod av
en övergiven soldatkasern, belägen
på Söder, och numera appterad till
härbärge för Stockholms ”lösa” ele-
ment. Att det var en kasern tyck-
tes en del pojkar ha klart för sig,
ty språklådorna voro i oavbruten
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energiske Sjöholm och Dahlgård vo-
ro i outtröttlig verksamhet, väl as-
sisterade av några andra. Alla Fors-

bergs ”tystnadssignaler”” förklinga-
de ohörda. Till slut gjorde Holsner
dock slag i saken genomatt blåsa en
kraftig ”eld upphör”, varefter tyst-
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ett kommande år ännu mera ener-
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landsortslag.
Tråkigt nog ser det ut som en hel
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blott för en tävling. Nej, fram med
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många tävlingar innan året är slut.
Alla skola vara med, ingen får dra-

ga sig nu, blott för att en trevlig re-
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På tåget upplystes vi om, att
”Hellas” även skulle komma med
ett lag. ”Malmö” hade alltså icke
fullt litat på Adolfs ord. Underrät-
telsen var nästan en tröst för oss,
trots att vi nu visste oss ha ännu ett
lag före i mål.

När, sällskapet komtill Varberg,

hittade Söderbom en flaska ””banan-
cider”, (jag svär på, att det var in-
genting annat) —i smyg vänligt
ditlagd av flickorna på ”K. SV”
stamkafé. Hettan i vagnen och vår
törst voro sådana, att vi välsignade
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med hr Hjertberg mönstrade skaran,
och se, de funno allt vara gott. I
tidens fullbordan utsågs så det lag
som skulle representera I. F. K. i
denna stora tävlan, och följande ble-
vo de korade:

Bb. Söderbom, J. Rosell, J. Hols-
ner, Å. Svensson, E. Holmberg, A.
Magnusson, H. Dahlgård, C. Simon-
son, Sv. Magnusson, BE. Larsson, A.

Öberg, R. Åkerström, Th. Jonsson,
Ernst Larsson, R. Kronberg, G.

Wahlgren, G. Svensson, C. Lefin, Y.
Lundgren, Th. Valdenborg, V. Mag-
nusson, Å. Melander, Ad. Johans-

son, G. Hedberg, Oh. Sjöholm, E.
Carlsson, E. Persson, O. Svensson,
E. Andersson och P. Magnusson.
Den 29 maj startade dessa plus 2

reserver. Forsberg och underteck-
nad som ledare samt vår ”egne” te-
aterdirektör Carl Johnsson som hej-
are, Hejaren var högst nödvändig,
det visade sig i löpningens sista ske-
de, då Magnusson tog fel på mållin-
jen.
Alltnog, vår placering blev på

sjätte plats, ett resultat som vi nog
själva hade tänkt oss något bättre,
men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
sago kunde vara stolta med sådant
det blev.
Vår vistelse i Stockholm blev av

det angenämaslaget, tack vare vår
kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och

förtäring. Logiet 'kan jag visserli-
gen inte skryta över, det bestod av
en övergiven soldatkasern, belägen
på Söder, och numera appterad till
härbärge för Stockholms ”lösa” ele-
ment. Att det var en kasern tyck-
tes en del pojkar ha klart för sig,
ty språklådorna voro i oavbruten
verksamhet. I synnerhet denlille
energiske Sjöholm och Dahlgård vo-
ro i outtröttlig verksamhet, väl as-
sisterade av några andra. Alla Fors-

bergs ”tystnadssignaler”” förklinga-
de ohörda. Till slut gjorde Holsner
dock slag i saken genomatt blåsa en
kraftig ”eld upphör”, varefter tyst-
naden sänkte sig över mängden.
Redan kl. 6 på söndagsmorgonen

voro starka krafter i rörelse, i färd
med att väcka dem där ännu vilade
i Morfei (och i drömmen i andra)
armar. Kl 7 voro de flesta redan
utpurrade och på väg mot Centralen
att möta den förstärkning som skul-
le anlända från Göteborg med natt-
tåget.

Efter en lättare frukost rustades
så för utpostering-av deltagarne. I
en anskaffad lastbil embarkerade
Forsberg med c:a 20 man, och under
en kraftig I. F. K. brass kördes de
första truppernauti slaglinjen. Ef-
ter en stunds körning blev dock bör-
dan för tung för bilen och med en
ljudelig smäll ”gick” ringarne —
och så stod man där. Det var atti
hast söka få tag i hyrbilar, med vil-
ka utposteringen sedan gjordes. Allt
avlöpte dock lyckligt till slut, och
när kontrollbilen gjorde sin rond
var varje manpå sin plats, beredda
att göra sitt bästa. Ingen kan hel-
ler klandra en enda av våra mannar,

alla gjorde sin sak bra. HLyckligt
nog hade heller icke någon felplace-
ring förekommit, en sak som hade
varit förlåtlig, då banan var obe-
kant och löparnes nammpå förhand
skulle uppgivas.
Eftermiddagen tillbringades på

Hasselbacken under en angenäm
stämning, det syntes att alla voro
nöjda med resultatet. Redan på
söndagskvällen lämnade en del
Stockholm, en annan grupp reste på
måndag, de sista lämnade först på
tisdag huvudstaden.
Vår första Stockholmsresa är nu

ett minne blott, men ett vackert så-
dant. En sporre för våra löpare att
ett kommande år ännu mera ener-
giskt bedriva träningen, så, att vi
kunna belägga platsen som bästa
landsortslag.
Tråkigt nog ser det ut som en hel

del av våra pojkar nuslutat upp att
träna. Inte skall manväl liggai
blott för en tävling. Nej, fram med
pinalerna igen, ännu väntar oss
många tävlingar innan året är slut.
Alla skola vara med, ingen får dra-

ga sig nu, blott för att en trevlig re-

sa inte är ställd i utsikt. I. F. K:s

löpare bör tänka på sina förpliktel-

ser mot föreningen, icke blott på sitt

eget jag.
Innan jag avslutar denna artikel

vill jag begagna tillfället att tacka

dem som med bidrag gjort resan

möjlig, främst då föreningens sty-

relse samt styrelsen för Ullevibola-

get.
Pekka.

Malmö.
Göteborgskamraterna ha i år löpt

stafett litet mer och även litet bätt-
re än vanligt. Vi började med att
vinna en stafettlöpning.mot ”Öis””
på dess ägande Walhalla, vilket ej
var så illa gjort. ””Göteborg runt”
gjordes än bättre och stockholmssta-
fetten i betraktande av vissa om-
ständigheter bäst.
Framgångarna kom vår ihärdige

och i sitt arbete mycket lyckosam-
me löparepappa att yvas — ja, rent
av förhäva sig. Och då det en vac-
ker dag begav sig, att en styrelse-
ledamot i ”Malmökamraterna”” be-
klagade sig för göteborgspampen i
fråga över att att deras dyrbara
vandringspris i stafett 1000 meter nu
syntes tillspillogivet vid deras kom-
mande tävlingar, så tröstade våran
Adolf malmöbon, talade och sade:
”Tag ner vårt lag! Det slår föregå-
ende vinnare så säkert som ameni
kyrkan.”
Detta var inte snällt sagt av herr

Forsberg. Dels skojade han, dock
icke medvetet, med Malmökamrater-
na. (Forsberg är större optimist än
till och med ”Gubben”, och han
tror pojkarnai stånd till vilka stor-
dåd som helst). Och dels var det
tämligen obehagligt för oss stafett-
löpare att föregås av ett sådant ryk-
te i Malmö, då vi ju själva visste,
rad vi dugde till och kände till våra
motståndares — rekordbrytarnas —

förmåga på denna distans.
Det var emellertid ingenting an-

nat att göra än att resa, och det

gjorde vi med onda aningar, trots
alla lyckosparkar, och utan någon
av våra tv bästa 100-meterslöpare,
vilka sveko. Alltså vinkade Fors-
berg lördag middag farväl åt ett
lag, som i sig inneslöt Persson, Kron-
berg, G. Svensson och Söderbom.

På tåget upplystes vi om, att
”Hellas” även skulle komma med
ett lag. ”Malmö” hade alltså icke
fullt litat på Adolfs ord. Underrät-
telsen var nästan en tröst för oss,
trots att vi nu visste oss ha ännu ett
lag före i mål.

När, sällskapet komtill Varberg,

hittade Söderbom en flaska ””banan-
cider”, (jag svär på, att det var in-
genting annat) —i smyg vänligt
ditlagd av flickorna på ”K. SV”
stamkafé. Hettan i vagnen och vår
törst voro sådana, att vi välsignade

flickorna, tömde flaskan och stoppa-

de den full med våra sorger efter-
som vi ingen ”gammal säck” ägde,

och slängde flaskposten i Kattegatt,
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kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och
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på Söder, och numera appterad till
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ment. Att det var en kasern tyck-
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en kraftig I. F. K. brass kördes de
första truppernauti slaglinjen. Ef-
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de, då Magnusson tog fel på mållin-
jen.
Alltnog, vår placering blev på

sjätte plats, ett resultat som vi nog
själva hade tänkt oss något bättre,
men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
sago kunde vara stolta med sådant
det blev.
Vår vistelse i Stockholm blev av

det angenämaslaget, tack vare vår
kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och
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hittade Söderbom en flaska ””banan-
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och slängde flaskposten i Kattegatt,

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 39

Svenska Dagbladets
Stafettlöpning.

Redan i säsongens första skede
bebådades att våra löpare i nådens
år 1920 ställdes i utsikt att få del-

taga i Sv. Dagbladets stafettlöp-
ning. Denna lilla erinran gjorde att
K. S. fiek så att säga ”alla sina

järn i elden”, det tränades intensivt
av allt och alla. Forsberg, i samråd
med hr Hjertberg mönstrade skaran,
och se, de funno allt vara gott. I
tidens fullbordan utsågs så det lag
som skulle representera I. F. K. i
denna stora tävlan, och följande ble-
vo de korade:

Bb. Söderbom, J. Rosell, J. Hols-
ner, Å. Svensson, E. Holmberg, A.
Magnusson, H. Dahlgård, C. Simon-
son, Sv. Magnusson, BE. Larsson, A.

Öberg, R. Åkerström, Th. Jonsson,
Ernst Larsson, R. Kronberg, G.

Wahlgren, G. Svensson, C. Lefin, Y.
Lundgren, Th. Valdenborg, V. Mag-
nusson, Å. Melander, Ad. Johans-

son, G. Hedberg, Oh. Sjöholm, E.
Carlsson, E. Persson, O. Svensson,
E. Andersson och P. Magnusson.
Den 29 maj startade dessa plus 2

reserver. Forsberg och underteck-
nad som ledare samt vår ”egne” te-
aterdirektör Carl Johnsson som hej-
are, Hejaren var högst nödvändig,
det visade sig i löpningens sista ske-
de, då Magnusson tog fel på mållin-
jen.
Alltnog, vår placering blev på

sjätte plats, ett resultat som vi nog
själva hade tänkt oss något bättre,
men somvi enligt hr Hjertbergs ut-
sago kunde vara stolta med sådant
det blev.
Vår vistelse i Stockholm blev av

det angenämaslaget, tack vare vår
kamrat Lundgrens ansträngningar
att på förhand ordna med logi och

förtäring. Logiet 'kan jag visserli-
gen inte skryta över, det bestod av
en övergiven soldatkasern, belägen
på Söder, och numera appterad till
härbärge för Stockholms ”lösa” ele-
ment. Att det var en kasern tyck-
tes en del pojkar ha klart för sig,
ty språklådorna voro i oavbruten
verksamhet. I synnerhet denlille
energiske Sjöholm och Dahlgård vo-
ro i outtröttlig verksamhet, väl as-
sisterade av några andra. Alla Fors-

bergs ”tystnadssignaler”” förklinga-
de ohörda. Till slut gjorde Holsner
dock slag i saken genomatt blåsa en
kraftig ”eld upphör”, varefter tyst-
naden sänkte sig över mängden.
Redan kl. 6 på söndagsmorgonen

voro starka krafter i rörelse, i färd
med att väcka dem där ännu vilade
i Morfei (och i drömmen i andra)
armar. Kl 7 voro de flesta redan
utpurrade och på väg mot Centralen
att möta den förstärkning som skul-
le anlända från Göteborg med natt-
tåget.

Efter en lättare frukost rustades
så för utpostering-av deltagarne. I
en anskaffad lastbil embarkerade
Forsberg med c:a 20 man, och under
en kraftig I. F. K. brass kördes de
första truppernauti slaglinjen. Ef-
ter en stunds körning blev dock bör-
dan för tung för bilen och med en
ljudelig smäll ”gick” ringarne —
och så stod man där. Det var atti
hast söka få tag i hyrbilar, med vil-
ka utposteringen sedan gjordes. Allt
avlöpte dock lyckligt till slut, och
när kontrollbilen gjorde sin rond
var varje manpå sin plats, beredda
att göra sitt bästa. Ingen kan hel-
ler klandra en enda av våra mannar,

alla gjorde sin sak bra. HLyckligt
nog hade heller icke någon felplace-
ring förekommit, en sak som hade
varit förlåtlig, då banan var obe-
kant och löparnes nammpå förhand
skulle uppgivas.
Eftermiddagen tillbringades på

Hasselbacken under en angenäm
stämning, det syntes att alla voro
nöjda med resultatet. Redan på
söndagskvällen lämnade en del
Stockholm, en annan grupp reste på
måndag, de sista lämnade först på
tisdag huvudstaden.
Vår första Stockholmsresa är nu

ett minne blott, men ett vackert så-
dant. En sporre för våra löpare att
ett kommande år ännu mera ener-
giskt bedriva träningen, så, att vi
kunna belägga platsen som bästa
landsortslag.
Tråkigt nog ser det ut som en hel

del av våra pojkar nuslutat upp att
träna. Inte skall manväl liggai
blott för en tävling. Nej, fram med
pinalerna igen, ännu väntar oss
många tävlingar innan året är slut.
Alla skola vara med, ingen får dra-

ga sig nu, blott för att en trevlig re-

sa inte är ställd i utsikt. I. F. K:s

löpare bör tänka på sina förpliktel-

ser mot föreningen, icke blott på sitt

eget jag.
Innan jag avslutar denna artikel

vill jag begagna tillfället att tacka

dem som med bidrag gjort resan

möjlig, främst då föreningens sty-

relse samt styrelsen för Ullevibola-

get.
Pekka.

Malmö.
Göteborgskamraterna ha i år löpt

stafett litet mer och även litet bätt-
re än vanligt. Vi började med att
vinna en stafettlöpning.mot ”Öis””
på dess ägande Walhalla, vilket ej
var så illa gjort. ””Göteborg runt”
gjordes än bättre och stockholmssta-
fetten i betraktande av vissa om-
ständigheter bäst.
Framgångarna kom vår ihärdige

och i sitt arbete mycket lyckosam-
me löparepappa att yvas — ja, rent
av förhäva sig. Och då det en vac-
ker dag begav sig, att en styrelse-
ledamot i ”Malmökamraterna”” be-
klagade sig för göteborgspampen i
fråga över att att deras dyrbara
vandringspris i stafett 1000 meter nu
syntes tillspillogivet vid deras kom-
mande tävlingar, så tröstade våran
Adolf malmöbon, talade och sade:
”Tag ner vårt lag! Det slår föregå-
ende vinnare så säkert som ameni
kyrkan.”
Detta var inte snällt sagt av herr

Forsberg. Dels skojade han, dock
icke medvetet, med Malmökamrater-
na. (Forsberg är större optimist än
till och med ”Gubben”, och han
tror pojkarnai stånd till vilka stor-
dåd som helst). Och dels var det
tämligen obehagligt för oss stafett-
löpare att föregås av ett sådant ryk-
te i Malmö, då vi ju själva visste,
rad vi dugde till och kände till våra
motståndares — rekordbrytarnas —

förmåga på denna distans.
Det var emellertid ingenting an-

nat att göra än att resa, och det

gjorde vi med onda aningar, trots
alla lyckosparkar, och utan någon
av våra tv bästa 100-meterslöpare,
vilka sveko. Alltså vinkade Fors-
berg lördag middag farväl åt ett
lag, som i sig inneslöt Persson, Kron-
berg, G. Svensson och Söderbom.

På tåget upplystes vi om, att
”Hellas” även skulle komma med
ett lag. ”Malmö” hade alltså icke
fullt litat på Adolfs ord. Underrät-
telsen var nästan en tröst för oss,
trots att vi nu visste oss ha ännu ett
lag före i mål.

När, sällskapet komtill Varberg,

hittade Söderbom en flaska ””banan-
cider”, (jag svär på, att det var in-
genting annat) —i smyg vänligt
ditlagd av flickorna på ”K. SV”
stamkafé. Hettan i vagnen och vår
törst voro sådana, att vi välsignade

flickorna, tömde flaskan och stoppa-

de den full med våra sorger efter-
som vi ingen ”gammal säck” ägde,

och slängde flaskposten i Kattegatt,



40 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

som vi förtillfället hade på bara
några ”bröstlängders”” avstånd. Se-
dan kom ångan upp, bättre hos oss
än på det långsamma lok som mas-
kade fram oss mot mereller mindre
okända öden. Men när vi anlände
till Halmstad, blev ”Pelle”” melan-

kolisk igen, ville vända om och tap-
pade fördenskull sin biljett. Han
visste hur klen reskassan var och
tänkte mycket riktigt, att den ej
räckte till för en extra biljett H-stad
-—Malmö. Söderbom, som mellertid
hade en ledares tunga ansvar och i
allmänhet icke gersig i första taget,
ställde hastigt och lustigt tillmed en
konferens mellan samtliga vid den-
na station av- och pågående tågfö-
rare och konduktörer, de där, efter

att hava trakterat ”Söder” med
minst var sin stora skopa ovett.
täcktes resolvera, att förbrytaren
kunde få fortsätta färden utan bil-
Jett. Vilket skedde.
Vi kommo till Malmö ”'i god kon-

dition””, ytterst artigt välkomnade
av våra värdar.

Nästa dag stod slaget. Stafetten
vick sist på programmet, och ingen
av oss ville förminska lagets kapa-
citet genomatt deltaga i några indi-
viduella tävlingar.

”Pelle” startade, gick sträckan

bra och lämnade till ”Kronis”, som

också skötte sig väl. Han nådde i
sinom tid ”Småland”, som bevitt-
nat kampens första del, blek av ner-
vositet och med påkarna inställda på
”högsta hastighet”. Och så brän-
de den långe manneniväg i vilt ur-
sinne. Han snuvade alla sina kon-
kurrenter och hann upp självaste
den ledande Holmström, men, hun-

nen så långt, blev han fundersam.
Hankliade sig med stafetten bakom
örat ett tag, och efter att hava be-
tänkt sig 1/1000 sekund tog ”Små-
land” gud i hågen och hoppade ner
så tätt framför Holmström, att den-
ne både tappade balansen och måste
sakta farten ett ögonblick. ”Disk-
ning”, tänkte undertecknad, mense-
dan såg jag ingenting mer av lop-
pet, ty jag fick bråttom med att gö-
ra i ordning ”Söder” och ställa ut
honomvid sista växlingen. Dit in-
kom ”Småland” i slutet av en väl
samlad klunga efter att hava gått
igenom ett hårt lopp. Vid växlandet
förlorades en hel del dyrbara meter
i trängseln. För att säkra lagets
jumboplacering passade Söderbom
på att göra något slags hokus pokus
med ena benet, så att en gammal

muskelskada gick upp, varpå han
presterade en ömklig 400-meterslöp-

ning på ett och ett halvt ben och in-
komtill målet soklar, icke särde-
les godsiste.
Sen var det ingenting mer.
Jo. Det var sant! Det blev en

skiva, som trots allt var trevlig äv-
en för oss. Pojkarna voro verkligen
så nedslagna över utgången, att de
icke 'kunde antaga den invit, som ar-
rangörerna bådo Söderbom över-
bringa. Och roligt kändes det hel-
ler icke att efter den prestation, som
följt på så stora ord, gå och bänka
sig bland de riktiga idrottsmännen.
Vi ramlade därför iväg till ett an-
nat ställe för att stärka oss efter de
stora ansträngningarna, trots att li-
tet var tyckte ”det var för jäkligt”
handlat, men våra värdar voro mer

än artiga och nådde oss under mid-
dagsätandet genom ”Skädda”', som
per telefon efterlyste oss. Så myc-
ken vänlighet kunde ingen motstå,
och vi befunno oss efter en stund i
lag med våra vänner och ”fiender””.
Sedan ångrade vi bara att vi icke
från början varit med i det gänget.
Därvarande ”Örgrytare” tittade ic-
ke så värst hånleende på oss och de
trevliga malmöidrottsmännen o. de-

ras fedare voro sådana glada och go-
da prissar, som man gärna vill kom-
maihåg.

”Småland” gjorde frampå kväl-
len ännu en insats för Göteborgs-
kamraterna. Dock med ganska klent
resultat. Han bröt arm med Lem-
ming!
Sedan var det absolut ingenting

mer än att ”Skädda” had mig med-
taga hälsningar till ”Kalle Ma-
karn” och ”Murren”, vilket här-
med varder verkställt.

Dag.

Kungsbacka—-Göteborg.
Dennatraditionella löpning gick i

år av stapeln Kristi Himmelsfärds-
dag under väderleksförhållanden,
som icke voro allt för angenäma.
Regnochblåst var dagarne förutrå-
dande och själva tävlingsdagen in-
gick i precis samma grådagkiga
stämning. Allt det myckna regnan-
det hade gjort vägarne till formliga
lervällingar, vilket gjorde löpningen
mera ansträngande än under norma-

la förhållanden. —Vid starten i
Kungsbacka silade ännu regnet ner,
fastän nu mera sparsamt, mentill
all lycka stod vinden rätt mot Göte.
borg, varför den ju icke vartill nå-
got hinder. Allt efter som löparne

närmade sig Göteborg klarnade him-
meln upp mer och mer, så, att när
löparne visade sig vid Mölndal gri-
nade solen upp sig ett slag och visa-
de sig med ett strålande anlete re-
sten av loppet. I den allra mest bril.
janta kondition var vår populäre
Boysen i téten, skrattande och för-
nöjd, alla strapatser till trots. Ing-
en människa som inte känner honom
skulle våga att hålla en hacka på att
hanär 43 år, han liknar mera entju-
goåring när han kommer löpande,
Hans prestation är värd allt beröm,
och nu giver han väl sig både den
och den på att han skall ta” hem
den nyuppsatta pokalen för alltid
innan han lägger upp. Och ingen
skulle väl missunna honom det. Nå-
gra hundratal meter efter Boysen
'kom Holmberg, även hani en kondi-
tion som var den allra bästa. Som
tredje man inkom Carl Hulthin, som
måst sacka efter i Lindome till följd
av håll, som sedan besvärade honom
hela loppet. Det var vackert gjort
att ändå inte giva upp utan fortsät-
ta till mål. Som fjärde man inkom
Ferdinand, en yngling, ännu knap-
past på tjugotalet. Det bliver väl
han som sedan Boysen en gång be-
slutar att vila sig, får taga upp man-
teln och uppehålla vår förenings
traditioner i kamratskap med de öv-
riga. Detta var första gången Fer-
dinand löpte distansen, och att än-
dock kommain i en så bra kondition
visar ju att krafterna och energien
finnas. Men Ferdinand har kanske
sin träning i skidåkning mycket att
tacka för sin uthållighet. En stund
efter dessa kom som femte man Lan-
dala I. FT. s. representant, även han
en ganska långt till åren kommen
löpare. Visserligen var hans kondi-
tion vid inloppet ganska dålig, men
det berodde helt visst uteslutande
på otillräcklig träning för ett så
pass långt lopp. Erlando från Ma
jorna inlöpte som sjätte man under
det Örgrytes representant ledsnade
på att vara i kön alldeles ensam var-

för han föredrog en mera konforta-
hel hemfärd.

Bokedalskannan.'
Kristi Himmelfärdsdag var terränglöp:

ning anordnad i Jonsered om Bokedals

kannan, vilien vår medlem Werner Mag
nusson förut crövrat två gånger och vil

ken han nu hemförde för alltid, överläg

set besegrande sina konkurrenter. Andre

man i löpningen var 314 minut efter.
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pade fördenskull sin biljett. Han
visste hur klen reskassan var och
tänkte mycket riktigt, att den ej
räckte till för en extra biljett H-stad
-—Malmö. Söderbom, som mellertid
hade en ledares tunga ansvar och i
allmänhet icke gersig i första taget,
ställde hastigt och lustigt tillmed en
konferens mellan samtliga vid den-
na station av- och pågående tågfö-
rare och konduktörer, de där, efter

att hava trakterat ”Söder” med
minst var sin stora skopa ovett.
täcktes resolvera, att förbrytaren
kunde få fortsätta färden utan bil-
Jett. Vilket skedde.
Vi kommo till Malmö ”'i god kon-

dition””, ytterst artigt välkomnade
av våra värdar.

Nästa dag stod slaget. Stafetten
vick sist på programmet, och ingen
av oss ville förminska lagets kapa-
citet genomatt deltaga i några indi-
viduella tävlingar.

”Pelle” startade, gick sträckan

bra och lämnade till ”Kronis”, som

också skötte sig väl. Han nådde i
sinom tid ”Småland”, som bevitt-
nat kampens första del, blek av ner-
vositet och med påkarna inställda på
”högsta hastighet”. Och så brän-
de den långe manneniväg i vilt ur-
sinne. Han snuvade alla sina kon-
kurrenter och hann upp självaste
den ledande Holmström, men, hun-

nen så långt, blev han fundersam.
Hankliade sig med stafetten bakom
örat ett tag, och efter att hava be-
tänkt sig 1/1000 sekund tog ”Små-
land” gud i hågen och hoppade ner
så tätt framför Holmström, att den-
ne både tappade balansen och måste
sakta farten ett ögonblick. ”Disk-
ning”, tänkte undertecknad, mense-
dan såg jag ingenting mer av lop-
pet, ty jag fick bråttom med att gö-
ra i ordning ”Söder” och ställa ut
honomvid sista växlingen. Dit in-
kom ”Småland” i slutet av en väl
samlad klunga efter att hava gått
igenom ett hårt lopp. Vid växlandet
förlorades en hel del dyrbara meter
i trängseln. För att säkra lagets
jumboplacering passade Söderbom
på att göra något slags hokus pokus
med ena benet, så att en gammal

muskelskada gick upp, varpå han
presterade en ömklig 400-meterslöp-

ning på ett och ett halvt ben och in-
komtill målet soklar, icke särde-
les godsiste.
Sen var det ingenting mer.
Jo. Det var sant! Det blev en

skiva, som trots allt var trevlig äv-
en för oss. Pojkarna voro verkligen
så nedslagna över utgången, att de
icke 'kunde antaga den invit, som ar-
rangörerna bådo Söderbom över-
bringa. Och roligt kändes det hel-
ler icke att efter den prestation, som
följt på så stora ord, gå och bänka
sig bland de riktiga idrottsmännen.
Vi ramlade därför iväg till ett an-
nat ställe för att stärka oss efter de
stora ansträngningarna, trots att li-
tet var tyckte ”det var för jäkligt”
handlat, men våra värdar voro mer

än artiga och nådde oss under mid-
dagsätandet genom ”Skädda”', som
per telefon efterlyste oss. Så myc-
ken vänlighet kunde ingen motstå,
och vi befunno oss efter en stund i
lag med våra vänner och ”fiender””.
Sedan ångrade vi bara att vi icke
från början varit med i det gänget.
Därvarande ”Örgrytare” tittade ic-
ke så värst hånleende på oss och de
trevliga malmöidrottsmännen o. de-

ras fedare voro sådana glada och go-
da prissar, som man gärna vill kom-
maihåg.

”Småland” gjorde frampå kväl-
len ännu en insats för Göteborgs-
kamraterna. Dock med ganska klent
resultat. Han bröt arm med Lem-
ming!
Sedan var det absolut ingenting

mer än att ”Skädda” had mig med-
taga hälsningar till ”Kalle Ma-
karn” och ”Murren”, vilket här-
med varder verkställt.

Dag.

Kungsbacka—-Göteborg.
Dennatraditionella löpning gick i

år av stapeln Kristi Himmelsfärds-
dag under väderleksförhållanden,
som icke voro allt för angenäma.
Regnochblåst var dagarne förutrå-
dande och själva tävlingsdagen in-
gick i precis samma grådagkiga
stämning. Allt det myckna regnan-
det hade gjort vägarne till formliga
lervällingar, vilket gjorde löpningen
mera ansträngande än under norma-

la förhållanden. —Vid starten i
Kungsbacka silade ännu regnet ner,
fastän nu mera sparsamt, mentill
all lycka stod vinden rätt mot Göte.
borg, varför den ju icke vartill nå-
got hinder. Allt efter som löparne

närmade sig Göteborg klarnade him-
meln upp mer och mer, så, att när
löparne visade sig vid Mölndal gri-
nade solen upp sig ett slag och visa-
de sig med ett strålande anlete re-
sten av loppet. I den allra mest bril.
janta kondition var vår populäre
Boysen i téten, skrattande och för-
nöjd, alla strapatser till trots. Ing-
en människa som inte känner honom
skulle våga att hålla en hacka på att
hanär 43 år, han liknar mera entju-
goåring när han kommer löpande,
Hans prestation är värd allt beröm,
och nu giver han väl sig både den
och den på att han skall ta” hem
den nyuppsatta pokalen för alltid
innan han lägger upp. Och ingen
skulle väl missunna honom det. Nå-
gra hundratal meter efter Boysen
'kom Holmberg, även hani en kondi-
tion som var den allra bästa. Som
tredje man inkom Carl Hulthin, som
måst sacka efter i Lindome till följd
av håll, som sedan besvärade honom
hela loppet. Det var vackert gjort
att ändå inte giva upp utan fortsät-
ta till mål. Som fjärde man inkom
Ferdinand, en yngling, ännu knap-
past på tjugotalet. Det bliver väl
han som sedan Boysen en gång be-
slutar att vila sig, får taga upp man-
teln och uppehålla vår förenings
traditioner i kamratskap med de öv-
riga. Detta var första gången Fer-
dinand löpte distansen, och att än-
dock kommain i en så bra kondition
visar ju att krafterna och energien
finnas. Men Ferdinand har kanske
sin träning i skidåkning mycket att
tacka för sin uthållighet. En stund
efter dessa kom som femte man Lan-
dala I. FT. s. representant, även han
en ganska långt till åren kommen
löpare. Visserligen var hans kondi-
tion vid inloppet ganska dålig, men
det berodde helt visst uteslutande
på otillräcklig träning för ett så
pass långt lopp. Erlando från Ma
jorna inlöpte som sjätte man under
det Örgrytes representant ledsnade
på att vara i kön alldeles ensam var-

för han föredrog en mera konforta-
hel hemfärd.

Bokedalskannan.'
Kristi Himmelfärdsdag var terränglöp:

ning anordnad i Jonsered om Bokedals

kannan, vilien vår medlem Werner Mag
nusson förut crövrat två gånger och vil

ken han nu hemförde för alltid, överläg

set besegrande sina konkurrenter. Andre

man i löpningen var 314 minut efter.
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kunde få fortsätta färden utan bil-
Jett. Vilket skedde.
Vi kommo till Malmö ”'i god kon-

dition””, ytterst artigt välkomnade
av våra värdar.

Nästa dag stod slaget. Stafetten
vick sist på programmet, och ingen
av oss ville förminska lagets kapa-
citet genomatt deltaga i några indi-
viduella tävlingar.

”Pelle” startade, gick sträckan

bra och lämnade till ”Kronis”, som

också skötte sig väl. Han nådde i
sinom tid ”Småland”, som bevitt-
nat kampens första del, blek av ner-
vositet och med påkarna inställda på
”högsta hastighet”. Och så brän-
de den långe manneniväg i vilt ur-
sinne. Han snuvade alla sina kon-
kurrenter och hann upp självaste
den ledande Holmström, men, hun-

nen så långt, blev han fundersam.
Hankliade sig med stafetten bakom
örat ett tag, och efter att hava be-
tänkt sig 1/1000 sekund tog ”Små-
land” gud i hågen och hoppade ner
så tätt framför Holmström, att den-
ne både tappade balansen och måste
sakta farten ett ögonblick. ”Disk-
ning”, tänkte undertecknad, mense-
dan såg jag ingenting mer av lop-
pet, ty jag fick bråttom med att gö-
ra i ordning ”Söder” och ställa ut
honomvid sista växlingen. Dit in-
kom ”Småland” i slutet av en väl
samlad klunga efter att hava gått
igenom ett hårt lopp. Vid växlandet
förlorades en hel del dyrbara meter
i trängseln. För att säkra lagets
jumboplacering passade Söderbom
på att göra något slags hokus pokus
med ena benet, så att en gammal

muskelskada gick upp, varpå han
presterade en ömklig 400-meterslöp-

ning på ett och ett halvt ben och in-
komtill målet soklar, icke särde-
les godsiste.
Sen var det ingenting mer.
Jo. Det var sant! Det blev en

skiva, som trots allt var trevlig äv-
en för oss. Pojkarna voro verkligen
så nedslagna över utgången, att de
icke 'kunde antaga den invit, som ar-
rangörerna bådo Söderbom över-
bringa. Och roligt kändes det hel-
ler icke att efter den prestation, som
följt på så stora ord, gå och bänka
sig bland de riktiga idrottsmännen.
Vi ramlade därför iväg till ett an-
nat ställe för att stärka oss efter de
stora ansträngningarna, trots att li-
tet var tyckte ”det var för jäkligt”
handlat, men våra värdar voro mer

än artiga och nådde oss under mid-
dagsätandet genom ”Skädda”', som
per telefon efterlyste oss. Så myc-
ken vänlighet kunde ingen motstå,
och vi befunno oss efter en stund i
lag med våra vänner och ”fiender””.
Sedan ångrade vi bara att vi icke
från början varit med i det gänget.
Därvarande ”Örgrytare” tittade ic-
ke så värst hånleende på oss och de
trevliga malmöidrottsmännen o. de-

ras fedare voro sådana glada och go-
da prissar, som man gärna vill kom-
maihåg.

”Småland” gjorde frampå kväl-
len ännu en insats för Göteborgs-
kamraterna. Dock med ganska klent
resultat. Han bröt arm med Lem-
ming!
Sedan var det absolut ingenting

mer än att ”Skädda” had mig med-
taga hälsningar till ”Kalle Ma-
karn” och ”Murren”, vilket här-
med varder verkställt.

Dag.

Kungsbacka—-Göteborg.
Dennatraditionella löpning gick i

år av stapeln Kristi Himmelsfärds-
dag under väderleksförhållanden,
som icke voro allt för angenäma.
Regnochblåst var dagarne förutrå-
dande och själva tävlingsdagen in-
gick i precis samma grådagkiga
stämning. Allt det myckna regnan-
det hade gjort vägarne till formliga
lervällingar, vilket gjorde löpningen
mera ansträngande än under norma-

la förhållanden. —Vid starten i
Kungsbacka silade ännu regnet ner,
fastän nu mera sparsamt, mentill
all lycka stod vinden rätt mot Göte.
borg, varför den ju icke vartill nå-
got hinder. Allt efter som löparne

närmade sig Göteborg klarnade him-
meln upp mer och mer, så, att när
löparne visade sig vid Mölndal gri-
nade solen upp sig ett slag och visa-
de sig med ett strålande anlete re-
sten av loppet. I den allra mest bril.
janta kondition var vår populäre
Boysen i téten, skrattande och för-
nöjd, alla strapatser till trots. Ing-
en människa som inte känner honom
skulle våga att hålla en hacka på att
hanär 43 år, han liknar mera entju-
goåring när han kommer löpande,
Hans prestation är värd allt beröm,
och nu giver han väl sig både den
och den på att han skall ta” hem
den nyuppsatta pokalen för alltid
innan han lägger upp. Och ingen
skulle väl missunna honom det. Nå-
gra hundratal meter efter Boysen
'kom Holmberg, även hani en kondi-
tion som var den allra bästa. Som
tredje man inkom Carl Hulthin, som
måst sacka efter i Lindome till följd
av håll, som sedan besvärade honom
hela loppet. Det var vackert gjort
att ändå inte giva upp utan fortsät-
ta till mål. Som fjärde man inkom
Ferdinand, en yngling, ännu knap-
past på tjugotalet. Det bliver väl
han som sedan Boysen en gång be-
slutar att vila sig, får taga upp man-
teln och uppehålla vår förenings
traditioner i kamratskap med de öv-
riga. Detta var första gången Fer-
dinand löpte distansen, och att än-
dock kommain i en så bra kondition
visar ju att krafterna och energien
finnas. Men Ferdinand har kanske
sin träning i skidåkning mycket att
tacka för sin uthållighet. En stund
efter dessa kom som femte man Lan-
dala I. FT. s. representant, även han
en ganska långt till åren kommen
löpare. Visserligen var hans kondi-
tion vid inloppet ganska dålig, men
det berodde helt visst uteslutande
på otillräcklig träning för ett så
pass långt lopp. Erlando från Ma
jorna inlöpte som sjätte man under
det Örgrytes representant ledsnade
på att vara i kön alldeles ensam var-

för han föredrog en mera konforta-
hel hemfärd.

Bokedalskannan.'
Kristi Himmelfärdsdag var terränglöp:

ning anordnad i Jonsered om Bokedals

kannan, vilien vår medlem Werner Mag
nusson förut crövrat två gånger och vil

ken han nu hemförde för alltid, överläg

set besegrande sina konkurrenter. Andre

man i löpningen var 314 minut efter.
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vositet och med påkarna inställda på
”högsta hastighet”. Och så brän-
de den långe manneniväg i vilt ur-
sinne. Han snuvade alla sina kon-
kurrenter och hann upp självaste
den ledande Holmström, men, hun-

nen så långt, blev han fundersam.
Hankliade sig med stafetten bakom
örat ett tag, och efter att hava be-
tänkt sig 1/1000 sekund tog ”Små-
land” gud i hågen och hoppade ner
så tätt framför Holmström, att den-
ne både tappade balansen och måste
sakta farten ett ögonblick. ”Disk-
ning”, tänkte undertecknad, mense-
dan såg jag ingenting mer av lop-
pet, ty jag fick bråttom med att gö-
ra i ordning ”Söder” och ställa ut
honomvid sista växlingen. Dit in-
kom ”Småland” i slutet av en väl
samlad klunga efter att hava gått
igenom ett hårt lopp. Vid växlandet
förlorades en hel del dyrbara meter
i trängseln. För att säkra lagets
jumboplacering passade Söderbom
på att göra något slags hokus pokus
med ena benet, så att en gammal

muskelskada gick upp, varpå han
presterade en ömklig 400-meterslöp-

ning på ett och ett halvt ben och in-
komtill målet soklar, icke särde-
les godsiste.
Sen var det ingenting mer.
Jo. Det var sant! Det blev en

skiva, som trots allt var trevlig äv-
en för oss. Pojkarna voro verkligen
så nedslagna över utgången, att de
icke 'kunde antaga den invit, som ar-
rangörerna bådo Söderbom över-
bringa. Och roligt kändes det hel-
ler icke att efter den prestation, som
följt på så stora ord, gå och bänka
sig bland de riktiga idrottsmännen.
Vi ramlade därför iväg till ett an-
nat ställe för att stärka oss efter de
stora ansträngningarna, trots att li-
tet var tyckte ”det var för jäkligt”
handlat, men våra värdar voro mer

än artiga och nådde oss under mid-
dagsätandet genom ”Skädda”', som
per telefon efterlyste oss. Så myc-
ken vänlighet kunde ingen motstå,
och vi befunno oss efter en stund i
lag med våra vänner och ”fiender””.
Sedan ångrade vi bara att vi icke
från början varit med i det gänget.
Därvarande ”Örgrytare” tittade ic-
ke så värst hånleende på oss och de
trevliga malmöidrottsmännen o. de-

ras fedare voro sådana glada och go-
da prissar, som man gärna vill kom-
maihåg.

”Småland” gjorde frampå kväl-
len ännu en insats för Göteborgs-
kamraterna. Dock med ganska klent
resultat. Han bröt arm med Lem-
ming!
Sedan var det absolut ingenting

mer än att ”Skädda” had mig med-
taga hälsningar till ”Kalle Ma-
karn” och ”Murren”, vilket här-
med varder verkställt.

Dag.

Kungsbacka—-Göteborg.
Dennatraditionella löpning gick i

år av stapeln Kristi Himmelsfärds-
dag under väderleksförhållanden,
som icke voro allt för angenäma.
Regnochblåst var dagarne förutrå-
dande och själva tävlingsdagen in-
gick i precis samma grådagkiga
stämning. Allt det myckna regnan-
det hade gjort vägarne till formliga
lervällingar, vilket gjorde löpningen
mera ansträngande än under norma-

la förhållanden. —Vid starten i
Kungsbacka silade ännu regnet ner,
fastän nu mera sparsamt, mentill
all lycka stod vinden rätt mot Göte.
borg, varför den ju icke vartill nå-
got hinder. Allt efter som löparne

närmade sig Göteborg klarnade him-
meln upp mer och mer, så, att när
löparne visade sig vid Mölndal gri-
nade solen upp sig ett slag och visa-
de sig med ett strålande anlete re-
sten av loppet. I den allra mest bril.
janta kondition var vår populäre
Boysen i téten, skrattande och för-
nöjd, alla strapatser till trots. Ing-
en människa som inte känner honom
skulle våga att hålla en hacka på att
hanär 43 år, han liknar mera entju-
goåring när han kommer löpande,
Hans prestation är värd allt beröm,
och nu giver han väl sig både den
och den på att han skall ta” hem
den nyuppsatta pokalen för alltid
innan han lägger upp. Och ingen
skulle väl missunna honom det. Nå-
gra hundratal meter efter Boysen
'kom Holmberg, även hani en kondi-
tion som var den allra bästa. Som
tredje man inkom Carl Hulthin, som
måst sacka efter i Lindome till följd
av håll, som sedan besvärade honom
hela loppet. Det var vackert gjort
att ändå inte giva upp utan fortsät-
ta till mål. Som fjärde man inkom
Ferdinand, en yngling, ännu knap-
past på tjugotalet. Det bliver väl
han som sedan Boysen en gång be-
slutar att vila sig, får taga upp man-
teln och uppehålla vår förenings
traditioner i kamratskap med de öv-
riga. Detta var första gången Fer-
dinand löpte distansen, och att än-
dock kommain i en så bra kondition
visar ju att krafterna och energien
finnas. Men Ferdinand har kanske
sin träning i skidåkning mycket att
tacka för sin uthållighet. En stund
efter dessa kom som femte man Lan-
dala I. FT. s. representant, även han
en ganska långt till åren kommen
löpare. Visserligen var hans kondi-
tion vid inloppet ganska dålig, men
det berodde helt visst uteslutande
på otillräcklig träning för ett så
pass långt lopp. Erlando från Ma
jorna inlöpte som sjätte man under
det Örgrytes representant ledsnade
på att vara i kön alldeles ensam var-

för han föredrog en mera konforta-
hel hemfärd.

Bokedalskannan.'
Kristi Himmelfärdsdag var terränglöp:

ning anordnad i Jonsered om Bokedals

kannan, vilien vår medlem Werner Mag
nusson förut crövrat två gånger och vil

ken han nu hemförde för alltid, överläg

set besegrande sina konkurrenter. Andre

man i löpningen var 314 minut efter.
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som vi förtillfället hade på bara
några ”bröstlängders”” avstånd. Se-
dan kom ångan upp, bättre hos oss
än på det långsamma lok som mas-
kade fram oss mot mereller mindre
okända öden. Men när vi anlände
till Halmstad, blev ”Pelle”” melan-

kolisk igen, ville vända om och tap-
pade fördenskull sin biljett. Han
visste hur klen reskassan var och
tänkte mycket riktigt, att den ej
räckte till för en extra biljett H-stad
-—Malmö. Söderbom, som mellertid
hade en ledares tunga ansvar och i
allmänhet icke gersig i första taget,
ställde hastigt och lustigt tillmed en
konferens mellan samtliga vid den-
na station av- och pågående tågfö-
rare och konduktörer, de där, efter

att hava trakterat ”Söder” med
minst var sin stora skopa ovett.
täcktes resolvera, att förbrytaren
kunde få fortsätta färden utan bil-
Jett. Vilket skedde.
Vi kommo till Malmö ”'i god kon-

dition””, ytterst artigt välkomnade
av våra värdar.
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ning anordnad i Jonsered om Bokedals
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set besegrande sina konkurrenter. Andre

man i löpningen var 314 minut efter.
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Tvekampen Örgryte—
Göteborg.

I denna tävlan deltogo större delen av
våra löpare, vilka vid uttagningstävling-
arne visade sig ganska överlägsna små-
föreningarnes, så t. ex. vid uttagning av
400-meteislöpare till stafeitlöpningen 15X
400 meter blevo alla småföreningarnes re-
presentanter utslagna.
Våra spelare placerade sig sålunda:

100 met.: 5. G. Svensson.
K. Simonsson.
E. Persson.
E. Söderbom.
J. Holsner.
R. Kronberg.
O. Svensson.
E. Carlsson.
H. Dahlgård.
E. Larsson,

10. W. Magnusson.
11. A. Magnusson.
12. CC. Sjöholm.
14. C. Svensson.
15. J. Rosell.

3,000 met.: 1. J. Holsner.
. V. Magnusson.

A. Melander.
E. Larsson.
A. Magnusson.
Ad. Johansson.

9. E. Holmberg.
11. C. Sjöholm.

Stafettlöpning 15X400 meter:
1. Göteborg.

Y. Lundgren, K. Simonsson, E. Larsson,
A; Melander, R. Åkerström: G. Hedberg,
J. Rosell, R. Kronberg, E. Persson, A.
Öberg, Åke Svensson, G. Svensson, J.
Holsner, O. Svensson, E. Söderbom, (samt-
liga tillhörande I. F. K.)

1,500 met.:
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Kamratmästerskapstävl. i
Nyköping.

I. F. K:s mästerskapstävlingar avhöllos

innevarande år i Nyköping den 6 Juni,

varför vi endast kunde sända en represcen-

tant, då vi samma dag hade våra interna-

tionella tävlingar här i Göteborg och be-

hövde hela vår löpareskara för dessa. Det

var Werner Magnusson, som hade att för-

svara, sitt vandringspris på 10,000 meter,

vilket

årets Kamratmästerskanyv :;

han även lyckades och. Femföråc

löpning 10,0£:0

meter, överlägset besegrande sina medtäv-

lare

Tiden blev 34 min. 28 sek.

 

Svenska serien.
5:te matchen

blev en ljusglimt, och ett pinnhål
uppåt på serietabellen.

Motståndarne voro Gt. A. I. 8. och
Matchen spelades onsdagend. 2 juni

på Ullevi. Domare David Anders-
Son,

Intresset var koncentrerat till, om
vi skulle ta stryk för 3:dje gången

i rad, något som ej inträffat på de
sista nio åren. Glädjande nog ville
våra pojkar, ej ens med Sveriges
mästare som motståndare, vara med
om en dylik historia.
ooA. IL. S. satte genast full fart,
tydligen med beslutet att ”här ska”
städas”, vårt försvar blev genast
satt i arbete, efter en kvarts timmas
spel hamnade dock kulan hakom
Rylander.
Motgångenblev signalen till mera

”tusanjäklar” i våra leder. Efter 7
minuter klämde sig Hjelm energiskt
igenom och resultatet var 1—1.

Spelet fördes efter detta i ett ur-

sinnigt tempo från båda sidor.
Strax före paus överraskade ”Mur-
ren” med en hårdsnedstöt mot ena
stolpen. Lukas fick bekväma sig
med att plocka fram bollen.

1 :sta halvlek 2—1.
I andra halvlek dominerade de

våra. G. A. I. S. anföllo till att bör-
ja med med all kraft. Kamraterna
svarade med samma mynt, ett flertal
skott i stolparne blev resultatet.

”Murren” löste den gordiska
knuten genomatt göra mål nummer
tre.

Gi. ÅA. I. S. voro nu i det närmaste
groggy och de våra härjade värre.
Murren återupplivade minnet av

gamle Börjes glansnummer, genom
att kopiera den store centerforwar-
dens sologenombrytningar. Från
mittlinjen drev hani långa 'kliv mot
G. A. I. S:målet, lurade först ”Snär-
jan”, spelade om Hillén och sköt så
förbi den utrusande Lukas, vilken
sjönk till markentillföljd av projek-

tilens luftvågor. 4—1.
Det blev nu ”ordning i sång”

bland våra forwards, samspelet var
nu det bästa de presterat under
året, ingen själviskhet komtill sy-
nes, passningarna lades med lugno.
säkerhet, resultatet blev mål n:r 5.
Den debuterande h. i., Hermansson,

sköt för högt, närmare bestämt i
plankan, Hjelm hjälpte påpassligt
bollentill rätt bestämmelseort.

Det mesta var nu undanstökat, de
blåvita voro fortfarande i arbetsta-
gen, hörnspark på hörnspark följde
vid G. A. I. S:målet, t. o. m. Valdus

försökte sig på skott. G. A. I. S.

anfall krossades i sin linda, längre

än till C'obben och Henning kommo

de aldrig.
I matchens sista minut erhöllo G.

A. I. 8. en straffspark. Rylander

hade inget besvär med att fånga den

tama bollen.

Slutresultat 5—1.
För oss blev största behållningen

av matchen, utom de värdefulla po-
ängen, vilka förhjälpte oss från sc-

riens jumboplats, våra pojkars goda
moral. ”För eget och för varandra”
var dagens lösen, inget onödigt
glävs, varje man gjorde sitt bästa,
anpassande sitt spel efter kännedom
om motspelarens kvalité. T. ex.
Kalle Makarn, vars stationering vid
G. A. I. S. Wenzel, bland publiken
väckte blandade känslor, men i rea-
liteten nedsatte Gi. A. I. S. forwards-
kedjas värde med 50 9. Vidare
uppmärksammade man Kalle Ols-

sons lugna och behärskande pass-
ningar till vår högersving, vilken
mycket tack vare detta kom rätt bra
i slag. HermanssonIII:dje lagets c.-
forward har god fysik, litet större
mjukhet o. snabbhet i påkarna fora-
ras, resten kommer nog med erfa-
renheten.
Murren erhöll välförtjänt Ullevi-

statyetten, den första som utdelats
till en forwardsspelare.

Liten men systematisk träning un-
der den döda säsongen under som-
maren erfordras och vi få se, om vi
ej ännu en gång skola nå toppen.

Uppställning: Rylander, Lund,
Svensson, Carl Olsson, Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,
G. Hermansson, Herb. Karlsson,

Erik Hjelm, Moje Sandberg.

Compis.

x

6:te matchen
gick av stapeln på Ullevi söndagen
d. 13 juni. Motståndare voro Malmö-
Kamraterna. Domare Oscar Thulin.

Trots en präktig sommarhettaha-
de cirka 4,000 personer kommit till-
städes, och fingo bevittna den re-
vanseh våra pojkar utkrävde för
sitt nederlag i vänskapsmatcheni
April mot sina skånska kamrater.
Matchen började med en fram-

gång för ”de kristna”', som efter ett
par minuters spel fingo mål genom
h.-i. Hermansson, vilken snabbt ut-
nyttjade en generalmiss av Malmös
vänsterback, och skickade bollen via
Jacks” fingertoppar i nät. Spelet
fördes trots ”finsk badstu” i god
fart från mål till mål.
Andra målet erhöllo våra pojkar

efter en halvtimmas spel. Moje lade
in en perfekt hörnspark, varvid bol-
len av Hjelm, gott assisterad av ett
par malmöiter, vidare-befordrades i
mål. Halvtid 2—0.
Andra halvlekens spel artade sig

till att tack vare värmen, bliva hur
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Matchen spelades onsdagend. 2 juni

på Ullevi. Domare David Anders-
Son,

Intresset var koncentrerat till, om
vi skulle ta stryk för 3:dje gången

i rad, något som ej inträffat på de
sista nio åren. Glädjande nog ville
våra pojkar, ej ens med Sveriges
mästare som motståndare, vara med
om en dylik historia.
ooA. IL. S. satte genast full fart,
tydligen med beslutet att ”här ska”
städas”, vårt försvar blev genast
satt i arbete, efter en kvarts timmas
spel hamnade dock kulan hakom
Rylander.
Motgångenblev signalen till mera

”tusanjäklar” i våra leder. Efter 7
minuter klämde sig Hjelm energiskt
igenom och resultatet var 1—1.

Spelet fördes efter detta i ett ur-

sinnigt tempo från båda sidor.
Strax före paus överraskade ”Mur-
ren” med en hårdsnedstöt mot ena
stolpen. Lukas fick bekväma sig
med att plocka fram bollen.

1 :sta halvlek 2—1.
I andra halvlek dominerade de

våra. G. A. I. S. anföllo till att bör-
ja med med all kraft. Kamraterna
svarade med samma mynt, ett flertal
skott i stolparne blev resultatet.

”Murren” löste den gordiska
knuten genomatt göra mål nummer
tre.

Gi. ÅA. I. S. voro nu i det närmaste
groggy och de våra härjade värre.
Murren återupplivade minnet av

gamle Börjes glansnummer, genom
att kopiera den store centerforwar-
dens sologenombrytningar. Från
mittlinjen drev hani långa 'kliv mot
G. A. I. S:målet, lurade först ”Snär-
jan”, spelade om Hillén och sköt så
förbi den utrusande Lukas, vilken
sjönk till markentillföljd av projek-

tilens luftvågor. 4—1.
Det blev nu ”ordning i sång”

bland våra forwards, samspelet var
nu det bästa de presterat under
året, ingen själviskhet komtill sy-
nes, passningarna lades med lugno.
säkerhet, resultatet blev mål n:r 5.
Den debuterande h. i., Hermansson,

sköt för högt, närmare bestämt i
plankan, Hjelm hjälpte påpassligt
bollentill rätt bestämmelseort.

Det mesta var nu undanstökat, de
blåvita voro fortfarande i arbetsta-
gen, hörnspark på hörnspark följde
vid G. A. I. S:målet, t. o. m. Valdus

försökte sig på skott. G. A. I. S.

anfall krossades i sin linda, längre

än till C'obben och Henning kommo

de aldrig.
I matchens sista minut erhöllo G.

A. I. 8. en straffspark. Rylander

hade inget besvär med att fånga den

tama bollen.

Slutresultat 5—1.
För oss blev största behållningen

av matchen, utom de värdefulla po-
ängen, vilka förhjälpte oss från sc-

riens jumboplats, våra pojkars goda
moral. ”För eget och för varandra”
var dagens lösen, inget onödigt
glävs, varje man gjorde sitt bästa,
anpassande sitt spel efter kännedom
om motspelarens kvalité. T. ex.
Kalle Makarn, vars stationering vid
G. A. I. S. Wenzel, bland publiken
väckte blandade känslor, men i rea-
liteten nedsatte Gi. A. I. S. forwards-
kedjas värde med 50 9. Vidare
uppmärksammade man Kalle Ols-

sons lugna och behärskande pass-
ningar till vår högersving, vilken
mycket tack vare detta kom rätt bra
i slag. HermanssonIII:dje lagets c.-
forward har god fysik, litet större
mjukhet o. snabbhet i påkarna fora-
ras, resten kommer nog med erfa-
renheten.
Murren erhöll välförtjänt Ullevi-

statyetten, den första som utdelats
till en forwardsspelare.

Liten men systematisk träning un-
der den döda säsongen under som-
maren erfordras och vi få se, om vi
ej ännu en gång skola nå toppen.

Uppställning: Rylander, Lund,
Svensson, Carl Olsson, Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,
G. Hermansson, Herb. Karlsson,

Erik Hjelm, Moje Sandberg.

Compis.

x

6:te matchen
gick av stapeln på Ullevi söndagen
d. 13 juni. Motståndare voro Malmö-
Kamraterna. Domare Oscar Thulin.

Trots en präktig sommarhettaha-
de cirka 4,000 personer kommit till-
städes, och fingo bevittna den re-
vanseh våra pojkar utkrävde för
sitt nederlag i vänskapsmatcheni
April mot sina skånska kamrater.
Matchen började med en fram-

gång för ”de kristna”', som efter ett
par minuters spel fingo mål genom
h.-i. Hermansson, vilken snabbt ut-
nyttjade en generalmiss av Malmös
vänsterback, och skickade bollen via
Jacks” fingertoppar i nät. Spelet
fördes trots ”finsk badstu” i god
fart från mål till mål.
Andra målet erhöllo våra pojkar

efter en halvtimmas spel. Moje lade
in en perfekt hörnspark, varvid bol-
len av Hjelm, gott assisterad av ett
par malmöiter, vidare-befordrades i
mål. Halvtid 2—0.
Andra halvlekens spel artade sig

till att tack vare värmen, bliva hur

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 41
 

Tvekampen Örgryte—
Göteborg.

I denna tävlan deltogo större delen av
våra löpare, vilka vid uttagningstävling-
arne visade sig ganska överlägsna små-
föreningarnes, så t. ex. vid uttagning av
400-meteislöpare till stafeitlöpningen 15X
400 meter blevo alla småföreningarnes re-
presentanter utslagna.
Våra spelare placerade sig sålunda:

100 met.: 5. G. Svensson.
K. Simonsson.
E. Persson.
E. Söderbom.
J. Holsner.
R. Kronberg.
O. Svensson.
E. Carlsson.
H. Dahlgård.
E. Larsson,

10. W. Magnusson.
11. A. Magnusson.
12. CC. Sjöholm.
14. C. Svensson.
15. J. Rosell.

3,000 met.: 1. J. Holsner.
. V. Magnusson.

A. Melander.
E. Larsson.
A. Magnusson.
Ad. Johansson.

9. E. Holmberg.
11. C. Sjöholm.

Stafettlöpning 15X400 meter:
1. Göteborg.

Y. Lundgren, K. Simonsson, E. Larsson,
A; Melander, R. Åkerström: G. Hedberg,
J. Rosell, R. Kronberg, E. Persson, A.
Öberg, Åke Svensson, G. Svensson, J.
Holsner, O. Svensson, E. Söderbom, (samt-
liga tillhörande I. F. K.)
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Kamratmästerskapstävl. i
Nyköping.

I. F. K:s mästerskapstävlingar avhöllos

innevarande år i Nyköping den 6 Juni,

varför vi endast kunde sända en represcen-

tant, då vi samma dag hade våra interna-

tionella tävlingar här i Göteborg och be-

hövde hela vår löpareskara för dessa. Det

var Werner Magnusson, som hade att för-

svara, sitt vandringspris på 10,000 meter,

vilket

årets Kamratmästerskanyv :;

han även lyckades och. Femföråc

löpning 10,0£:0

meter, överlägset besegrande sina medtäv-

lare

Tiden blev 34 min. 28 sek.
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i rad, något som ej inträffat på de
sista nio åren. Glädjande nog ville
våra pojkar, ej ens med Sveriges
mästare som motståndare, vara med
om en dylik historia.
ooA. IL. S. satte genast full fart,
tydligen med beslutet att ”här ska”
städas”, vårt försvar blev genast
satt i arbete, efter en kvarts timmas
spel hamnade dock kulan hakom
Rylander.
Motgångenblev signalen till mera

”tusanjäklar” i våra leder. Efter 7
minuter klämde sig Hjelm energiskt
igenom och resultatet var 1—1.

Spelet fördes efter detta i ett ur-

sinnigt tempo från båda sidor.
Strax före paus överraskade ”Mur-
ren” med en hårdsnedstöt mot ena
stolpen. Lukas fick bekväma sig
med att plocka fram bollen.

1 :sta halvlek 2—1.
I andra halvlek dominerade de

våra. G. A. I. S. anföllo till att bör-
ja med med all kraft. Kamraterna
svarade med samma mynt, ett flertal
skott i stolparne blev resultatet.

”Murren” löste den gordiska
knuten genomatt göra mål nummer
tre.

Gi. ÅA. I. S. voro nu i det närmaste
groggy och de våra härjade värre.
Murren återupplivade minnet av

gamle Börjes glansnummer, genom
att kopiera den store centerforwar-
dens sologenombrytningar. Från
mittlinjen drev hani långa 'kliv mot
G. A. I. S:målet, lurade först ”Snär-
jan”, spelade om Hillén och sköt så
förbi den utrusande Lukas, vilken
sjönk till markentillföljd av projek-

tilens luftvågor. 4—1.
Det blev nu ”ordning i sång”

bland våra forwards, samspelet var
nu det bästa de presterat under
året, ingen själviskhet komtill sy-
nes, passningarna lades med lugno.
säkerhet, resultatet blev mål n:r 5.
Den debuterande h. i., Hermansson,

sköt för högt, närmare bestämt i
plankan, Hjelm hjälpte påpassligt
bollentill rätt bestämmelseort.

Det mesta var nu undanstökat, de
blåvita voro fortfarande i arbetsta-
gen, hörnspark på hörnspark följde
vid G. A. I. S:målet, t. o. m. Valdus

försökte sig på skott. G. A. I. S.

anfall krossades i sin linda, längre

än till C'obben och Henning kommo

de aldrig.
I matchens sista minut erhöllo G.

A. I. 8. en straffspark. Rylander

hade inget besvär med att fånga den

tama bollen.

Slutresultat 5—1.
För oss blev största behållningen

av matchen, utom de värdefulla po-
ängen, vilka förhjälpte oss från sc-

riens jumboplats, våra pojkars goda
moral. ”För eget och för varandra”
var dagens lösen, inget onödigt
glävs, varje man gjorde sitt bästa,
anpassande sitt spel efter kännedom
om motspelarens kvalité. T. ex.
Kalle Makarn, vars stationering vid
G. A. I. S. Wenzel, bland publiken
väckte blandade känslor, men i rea-
liteten nedsatte Gi. A. I. S. forwards-
kedjas värde med 50 9. Vidare
uppmärksammade man Kalle Ols-

sons lugna och behärskande pass-
ningar till vår högersving, vilken
mycket tack vare detta kom rätt bra
i slag. HermanssonIII:dje lagets c.-
forward har god fysik, litet större
mjukhet o. snabbhet i påkarna fora-
ras, resten kommer nog med erfa-
renheten.
Murren erhöll välförtjänt Ullevi-

statyetten, den första som utdelats
till en forwardsspelare.

Liten men systematisk träning un-
der den döda säsongen under som-
maren erfordras och vi få se, om vi
ej ännu en gång skola nå toppen.

Uppställning: Rylander, Lund,
Svensson, Carl Olsson, Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,
G. Hermansson, Herb. Karlsson,

Erik Hjelm, Moje Sandberg.

Compis.

x

6:te matchen
gick av stapeln på Ullevi söndagen
d. 13 juni. Motståndare voro Malmö-
Kamraterna. Domare Oscar Thulin.

Trots en präktig sommarhettaha-
de cirka 4,000 personer kommit till-
städes, och fingo bevittna den re-
vanseh våra pojkar utkrävde för
sitt nederlag i vänskapsmatcheni
April mot sina skånska kamrater.
Matchen började med en fram-

gång för ”de kristna”', som efter ett
par minuters spel fingo mål genom
h.-i. Hermansson, vilken snabbt ut-
nyttjade en generalmiss av Malmös
vänsterback, och skickade bollen via
Jacks” fingertoppar i nät. Spelet
fördes trots ”finsk badstu” i god
fart från mål till mål.
Andra målet erhöllo våra pojkar

efter en halvtimmas spel. Moje lade
in en perfekt hörnspark, varvid bol-
len av Hjelm, gott assisterad av ett
par malmöiter, vidare-befordrades i
mål. Halvtid 2—0.
Andra halvlekens spel artade sig

till att tack vare värmen, bliva hur

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 41
 

Tvekampen Örgryte—
Göteborg.

I denna tävlan deltogo större delen av
våra löpare, vilka vid uttagningstävling-
arne visade sig ganska överlägsna små-
föreningarnes, så t. ex. vid uttagning av
400-meteislöpare till stafeitlöpningen 15X
400 meter blevo alla småföreningarnes re-
presentanter utslagna.
Våra spelare placerade sig sålunda:

100 met.: 5. G. Svensson.
K. Simonsson.
E. Persson.
E. Söderbom.
J. Holsner.
R. Kronberg.
O. Svensson.
E. Carlsson.
H. Dahlgård.
E. Larsson,

10. W. Magnusson.
11. A. Magnusson.
12. CC. Sjöholm.
14. C. Svensson.
15. J. Rosell.

3,000 met.: 1. J. Holsner.
. V. Magnusson.

A. Melander.
E. Larsson.
A. Magnusson.
Ad. Johansson.

9. E. Holmberg.
11. C. Sjöholm.

Stafettlöpning 15X400 meter:
1. Göteborg.

Y. Lundgren, K. Simonsson, E. Larsson,
A; Melander, R. Åkerström: G. Hedberg,
J. Rosell, R. Kronberg, E. Persson, A.
Öberg, Åke Svensson, G. Svensson, J.
Holsner, O. Svensson, E. Söderbom, (samt-
liga tillhörande I. F. K.)
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Kamratmästerskapstävl. i
Nyköping.

I. F. K:s mästerskapstävlingar avhöllos

innevarande år i Nyköping den 6 Juni,

varför vi endast kunde sända en represcen-

tant, då vi samma dag hade våra interna-

tionella tävlingar här i Göteborg och be-

hövde hela vår löpareskara för dessa. Det

var Werner Magnusson, som hade att för-

svara, sitt vandringspris på 10,000 meter,

vilket

årets Kamratmästerskanyv :;

han även lyckades och. Femföråc

löpning 10,0£:0

meter, överlägset besegrande sina medtäv-

lare

Tiden blev 34 min. 28 sek.
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mästare som motståndare, vara med
om en dylik historia.
ooA. IL. S. satte genast full fart,
tydligen med beslutet att ”här ska”
städas”, vårt försvar blev genast
satt i arbete, efter en kvarts timmas
spel hamnade dock kulan hakom
Rylander.
Motgångenblev signalen till mera

”tusanjäklar” i våra leder. Efter 7
minuter klämde sig Hjelm energiskt
igenom och resultatet var 1—1.

Spelet fördes efter detta i ett ur-

sinnigt tempo från båda sidor.
Strax före paus överraskade ”Mur-
ren” med en hårdsnedstöt mot ena
stolpen. Lukas fick bekväma sig
med att plocka fram bollen.

1 :sta halvlek 2—1.
I andra halvlek dominerade de

våra. G. A. I. S. anföllo till att bör-
ja med med all kraft. Kamraterna
svarade med samma mynt, ett flertal
skott i stolparne blev resultatet.

”Murren” löste den gordiska
knuten genomatt göra mål nummer
tre.

Gi. ÅA. I. S. voro nu i det närmaste
groggy och de våra härjade värre.
Murren återupplivade minnet av

gamle Börjes glansnummer, genom
att kopiera den store centerforwar-
dens sologenombrytningar. Från
mittlinjen drev hani långa 'kliv mot
G. A. I. S:målet, lurade först ”Snär-
jan”, spelade om Hillén och sköt så
förbi den utrusande Lukas, vilken
sjönk till markentillföljd av projek-

tilens luftvågor. 4—1.
Det blev nu ”ordning i sång”

bland våra forwards, samspelet var
nu det bästa de presterat under
året, ingen själviskhet komtill sy-
nes, passningarna lades med lugno.
säkerhet, resultatet blev mål n:r 5.
Den debuterande h. i., Hermansson,

sköt för högt, närmare bestämt i
plankan, Hjelm hjälpte påpassligt
bollentill rätt bestämmelseort.

Det mesta var nu undanstökat, de
blåvita voro fortfarande i arbetsta-
gen, hörnspark på hörnspark följde
vid G. A. I. S:målet, t. o. m. Valdus

försökte sig på skott. G. A. I. S.

anfall krossades i sin linda, längre

än till C'obben och Henning kommo

de aldrig.
I matchens sista minut erhöllo G.

A. I. 8. en straffspark. Rylander

hade inget besvär med att fånga den

tama bollen.

Slutresultat 5—1.
För oss blev största behållningen

av matchen, utom de värdefulla po-
ängen, vilka förhjälpte oss från sc-

riens jumboplats, våra pojkars goda
moral. ”För eget och för varandra”
var dagens lösen, inget onödigt
glävs, varje man gjorde sitt bästa,
anpassande sitt spel efter kännedom
om motspelarens kvalité. T. ex.
Kalle Makarn, vars stationering vid
G. A. I. S. Wenzel, bland publiken
väckte blandade känslor, men i rea-
liteten nedsatte Gi. A. I. S. forwards-
kedjas värde med 50 9. Vidare
uppmärksammade man Kalle Ols-

sons lugna och behärskande pass-
ningar till vår högersving, vilken
mycket tack vare detta kom rätt bra
i slag. HermanssonIII:dje lagets c.-
forward har god fysik, litet större
mjukhet o. snabbhet i påkarna fora-
ras, resten kommer nog med erfa-
renheten.
Murren erhöll välförtjänt Ullevi-

statyetten, den första som utdelats
till en forwardsspelare.

Liten men systematisk träning un-
der den döda säsongen under som-
maren erfordras och vi få se, om vi
ej ännu en gång skola nå toppen.

Uppställning: Rylander, Lund,
Svensson, Carl Olsson, Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,
G. Hermansson, Herb. Karlsson,

Erik Hjelm, Moje Sandberg.

Compis.

x

6:te matchen
gick av stapeln på Ullevi söndagen
d. 13 juni. Motståndare voro Malmö-
Kamraterna. Domare Oscar Thulin.

Trots en präktig sommarhettaha-
de cirka 4,000 personer kommit till-
städes, och fingo bevittna den re-
vanseh våra pojkar utkrävde för
sitt nederlag i vänskapsmatcheni
April mot sina skånska kamrater.
Matchen började med en fram-

gång för ”de kristna”', som efter ett
par minuters spel fingo mål genom
h.-i. Hermansson, vilken snabbt ut-
nyttjade en generalmiss av Malmös
vänsterback, och skickade bollen via
Jacks” fingertoppar i nät. Spelet
fördes trots ”finsk badstu” i god
fart från mål till mål.
Andra målet erhöllo våra pojkar

efter en halvtimmas spel. Moje lade
in en perfekt hörnspark, varvid bol-
len av Hjelm, gott assisterad av ett
par malmöiter, vidare-befordrades i
mål. Halvtid 2—0.
Andra halvlekens spel artade sig

till att tack vare värmen, bliva hur
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Tvekampen Örgryte—
Göteborg.

I denna tävlan deltogo större delen av
våra löpare, vilka vid uttagningstävling-
arne visade sig ganska överlägsna små-
föreningarnes, så t. ex. vid uttagning av
400-meteislöpare till stafeitlöpningen 15X
400 meter blevo alla småföreningarnes re-
presentanter utslagna.
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15. J. Rosell.
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A. Melander.
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9. E. Holmberg.
11. C. Sjöholm.
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A; Melander, R. Åkerström: G. Hedberg,
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Kamratmästerskapstävl. i
Nyköping.
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han även lyckades och. Femföråc

löpning 10,0£:0

meter, överlägset besegrande sina medtäv-
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!

Cober.
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!

Cober.
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
 

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
>» Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
'" Utg. avd. 4738 5863 

| 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.  

gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!

Cober.
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!

Cober.
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!

Cober.
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.

Cober.

Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!

Cober.
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!

Målsiffran var för stor i förhål-
lande till det spel de båda lagen pre-
sterade.
Malmö-Kamraterna spelade som

vanligt ytterst energiskt, ”här du-
ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.

Som G. Wenzel, Lund,
Johansson, Törn-

qvist, Thorw. Larsson, Gillis An-
dersson, G. Hermansson, Herbert
Karlsson, Erik Hjelm, M. Sandberg.

8.

Uppställning:
Svensson, Karl

I tävlingen om G. A. I.S.
jubileumspokal drabbade våra poj-

kar ihop med Örgrytes ”elva” å Ul-
levi d. 26/5 inför en publik på mel-
lan 4 och 3,000 personer.

Matchen, som slöt med en seger
för Ö. I. S., blev historien om, huru

en fenomenal målvakt, naturligtvis
med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
 

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
>» Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
'" Utg. avd. 4738 5863 

| 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.  

gången nu blev var pokalens saga
all, och därmed basta.
Domare var Alb. Nummelin, vil-

gen blåste ”då och då”. Vi mötte
med följande spelare: Rylander,
Lund, H. Svensson. Carl Olsson,
Törnqvist, Karl Johansson. Gillis
Andersson, Th. Svensson, Herbert
Carlsson, Hjelm och Sandberg.
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Federationsmatchen

Sverige—Schweiz
den första som spelats mellan de bå-
da nationerna, utkämpades i Stock-
holms idrottsborg den 6 juni.
Det svenska laget bestodtill stör-

re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
man efter en ”smocka”” föräras en
klocka!
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helst, målvakterna fingo dock
alltemellanåt röra på sig. Sista
kvarten blev göteborgarnes, dessa
fjäskade nämligen upp takten högst
be-ydligt. Moje tog gud i hågeno.
siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
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oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.
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för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
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chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
över Ö. I. S., hade vi således fått
spela isär med G. A. I. S. Somut-
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vår förening: Valdus Lund, IHen-
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tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.
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Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
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siktade mot ena hörnet, det hårda

skottet parerades av ”Jack”, vilken
dock ej kunde fasthålla läderbiten.
Denna blev i stället en smakbit för
Murren, somi största hast skickade

den förbi Skånes Zander. 3—0.
Ögonblicket efter lurade sig Murren
igenom, mål n:r 4 blev lönen för på-
hittet. å:te och sista målet gjorde
Hjelm, ett skott i nämnda spelares
gamla fina stil; god fortsättning!
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ger ej att titta på” är tydligen pa-
rollen, något för våra pojkar att ta-
oa lärdom av.

I vårt lag voro backarne och mäl-
vakten utmärkta. Halvbackarne,
med en ny man, Thorv. Larsson,

från IIT:an, som ersättare för den

sjukanmälde Carl Olsson, voro minst
framträdande.

Debutanten Larsson var god i
passningarne, har ännu att lära ifrå-
ga om placering och tacklingar;
kroppen bör 1 sistnämda moment va-
ra mera med, i annat fall får man
alltför ofta göra bekantskap med
moder jord. C.-halv matar för en-

sidigt, båda vingarna böra uppmärk-
sammas, bättre blick för luckorna i
motspelarnes försvar; platsen är ju
ytterst tacksam för en god strateg.
Av forwards voro vensterving och

i andra havleken c.-f. bäst. Höger-
sidan erhöllo för lite bollar, såväl

bakifrån som från centrum, mera
variation och jämnare fördelning av
spelet bör läggas på minnet.
Tack vare det goda målresultatet

ryckte vi upp på fjärde plats i serie-
tabellen.
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dersson, G. Hermansson, Herbert
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med lite hjälp av fru Fortuna, av-
gör matchentill sitt lags favör.
Örgrytes målvakt Zander spelade

hela matehen igenomi stor stil och
kan taga åt sig större delen av äran
för sitt lags seger. Lönen för mö-
dan blev den s. k. Ullevistatyetten.

Resultatet verkade orättvist mot
våra pojkar, som gnubbade värre
och 1 stort sett större delen av mat-
chen behärskade spelet.
Örgryte fick det vinnande målet i

andra halvlekens sista. skede. De-
ras h. i. sände från långt håll en boll
mot Rylander, som varit rätt så ar-
petslös. Av pur häpenhet övertilltag-
senheten fumlade Sven, och mat-
chens resultat var 'klart.

I vårt lag debuterade 3:ans Gillis
Andersson. Han var ej alls oäven.
Humöret finns, men ännu är mycket
att lära och slipa av. Finns bara
tillväckligt intresse och självrannsa-
kan, bör han kunna fylla platsen.

G. A. I. S. behöllo således själva
sin pokal. I tävlingen om densam-
ma hava de under förra året slagit
Ö. IT. S. och spelat oavgjort mot oss
1-—1. I händelse av att vi segrat
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da nationerna, utkämpades i Stock-
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re delen av göteborgare, varav från
vår förening: Valdus Lund, IHen-
ning Svensson, Moje Sandberg och
Herb. Carlsson. Carl Olsson varut-
tagen som h. halvback, men var av
sjukdom förhindrad deltaga.

Sverges lag hade följande upp-
ktällning: Zander, V. Lund, KH.
Svensson, Berndtsson, Wicksell,
Nils Carlsson, Wenzel, Alb. Olsson,
Herb. Carlsson, Dahl, M. Sandberg,
således på papperet ett mycket
starkt lag, men dock tillräckligt
mycket kombinerat” för att det
där ”gemensamma” inför en stor
uppgift skulle saknas.

Resultatet av matchen blev att
Schweiz hemförde segern med 1—0,
oaktat svenskarne i stort sett haft
vad man kallar ”det mästa av spe
let””.
Fackpressen och lokalpressen kon-

staterar att ”det blev ingen skar
dal”. Manförsökeratt vara så glad
och god som möjligt i kritiken; mag
syran kan dock ej undgås. Mandi
lar om ”tröga Sandberg”, ”självis-
ka Murren”, ”Veka Wenzel”.

”Detta är ju inget att fästa sig
vid, sa” käringen som ramlanerför
taket”, göteborgarna voro ju i mår

joritet.
Schweizarne, somäro ”ena lyck

liga ostar”, överlämnade som minne
av matchen till var och en av de
svenska spelarne ett snyggt arm

bandsur. Det händer inte ofta, att
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B-laget blamerar sig i
Borås.

Efter den seger, som B-laget vann
förra hösten överI. F. Elfsborg, Bo-

rås, hade laget vissa förpliktelser att
inför Borås-publiken stadfästa sitt
goda namn och sitt relativt goda
rykte. Därav blev emellertid intet.
I stället visade laget, sorgligt nog
vid den match, somi söndags spela-
des i Borås mot Borås-Kamraterna
en hart när otrolig brist på ambi-
tion, i det flera av spelarna togosi-
na förpliktelser gent emot medspe-
lare, motspelare och publiken påett
iögonfallande sätt. Men däromi re-
feratet. Matchen blev emellertid ett
bevis på vart det leder, då ett lag,
det må var hur gott som helst, tap-
par bort det viktigaste tillbehöret,
nämligen självkänslan. Det är ur-
säktligt och till och med behövligt
att få smaka nederlagets bittra kalk
någon gång, men att i onödan som
här var fallet låta sig besegras med
3—1 är absolut oursäktligt och t.
0. m. vanhedrande.
B-laget hade vid denna matchlik-

som i höstas mot ”Elfsborg”” måst
sätta in en icke Kamratspelare på
vänsterytterplatsen, Detta berodde
på, att två av våra spelare av olika
anledningar uteblevo. För övrigt
var uppställningen den vanliga. Spe-
let begynte i hastigt tempo och in-
nan vi riktigt hunnit fatta vad som
skett, hade 2 bollar hamnat bakom
vår målvakt. Vi började nufalla in
i galoppen och pressade en god
stund på Boråsarnes mål. «Spelet
försiggick mest på högersidan, där
Sven Johansson individuellt spelade
mycket gott men utantillstymmelse
till uppfattning om hur farliga si-
tuationer skapas. Särskilt Carl An-
dersson bör lägga på minnet, att en
match ej vinnes på vackra brode-
ringar och dribblingar bakåt och
tvärs över planen, utan genomsnab-
ba passningar till om möjligt bättre
placerade medspelare. Så småning-
om fördelade sig spelet något och
vår vänsterytter fick in några farli-
ga centringar. På en av dessa gjor-
de centerforward med knapp nöd
mål, trots finfin placering några me-
ter frå'fån mål ensam med målvakten.
Andra halvtid blev bedrövlig, till

stor del beroende på försvarets då-
liga placering. B-lagets försvar med
dess friska humör och kraft har hit-
tills varit en ypperlig motvikt mot
forwardskedjans något märglösa ele-
Ment. I denna match utmärkte sig

däremot försvaret för en slöhet ut-
an like. Många gånger fingo mot-
ståndarna dra upp bollen ända till
vårt mål, innan någon komsig för
att på något sätt angripaeller irrite-
ra dem. Att boråsarne under denna
halvtid kunde göra 3 mål mot våra
0 är därför ej underligt, och hade
de haft tur med sina skott kunde de
minst haft dubbla antalet.

Till sist vill jag så här halft of-
fentligt ge backarna och målvakten
en lektion i god ton (sådan bör fin-
nas även inom fotbollssporten). Man
får ej tillåta sig så öppet åsidosät-
tande av anständighetens fordring-
ar, som det bakre försvaret gjorde
vid utsparkningarna från mål. För
det första sölades det kollosalt, in-
nan bollen blev upplagd för utspark.
En stund därefter infann sig en av
hackarna för att lyfta bollen till
målvakten. Detta tillgick på så sätt
att spelaren, som av utseendet att
döma hade sina tankar på ett helt
annat håll, petade till bollen i vil-
ken riktning det föll honomin. Mål-
vakten fick sedan försöka leta reda
på bollen bäst han kunde. När han
sent omsider var så nära bollen att
han skulle 'kunnat ta den med hän-
derna, tror den ärade läsaren att
han gjorde det? Nej, då ville han
visa vad handög till mera än att
släppa in bollar, och i stil med
Ljungqvists och Calle Andreas sax-
ningar utförde han en del tricks,
somtillvunno sig åskådarens, om ej
bifall, så dock odelade uppmärksam-
het.

Omjag kanske i förestående kri-
tik varit något hård mot vissa spe-
lare, medan det att andra ej om-
nämnts får det likväl ej tagas som
partiskhet, ty tystnaden betyder
denna gång ej detsamma som gillan-
de. Den ende, som spelade alldeles
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som påtalats i början av detta refe-
rat.

Ovanstående skall ej vara blott
ett refererande av matchen utan ock-
så en predikan, ur vilken jag hopras
att de 10 det närmast rör skola kun-
na hämta någon ”vederkvickelse”
och lärdom. Den 11:te.

Från ”smålagens” horisont.
Tisdagen den 20 april spelade B-

laget en match mot Örgrytes B-lag
på Walhalla. Örgryte hade för sä-
kerhets skull tagit Kristiansson och
Hagardh med från 1:an, men inte
ens detta hjälpte utan de våra vun-
no med 3—1. Vid halvtid var ställ-
ningen 1—0 tack vare Sven Johans-
son och i andra ökade Lindberg samt
”Elam” på siffran till 3, det sista
påpassligt för resten vid en stock-
ning framför Ö. I. S. mål. ”Krisch-
an” försökte ibland ”gå igenom”
men Levin och Erik Andersson voro
för svåra. Båda spelade utmärkto.
släppte ingen ”över bron”. Georg
Karlsson lade fina passningar till
yttrarna, som därigenom ofta skapa-
de farliga situationer framför Öis-
målet, och hade endast Karl Ander-
son varit litet mera energisk kunde
det lätt varit ytterligare ett par bol-
lar inne. Just genom denna lojhet
och nonehalans blev hans spel lidan-
de och ineffektivt, trots hans odispu-
tabla bollbehandling och teknik. Få
vi alltså be om mera humör och
energi härnäst, och Karl ”Andrea”
skall själv bli förvånad över resul-
tatet. Även snabbheten behöverf.
ö. upptränas.  Halvbackarna böra
även tänka mera på yttrarna o. icke
lägga passningarna för ensidigt i
centern, ty därigenom ”låses” ju
faktiskt anfallsspelet, och hela la-
get blir lidande på detta. Bland vå-

 

 

 

utmärkt och gjorde god nytta var ra pojkar märktes särskilt: Levin,

Sven Johansson, om man bortser Erik Andersson, ”Elam”, Georg
från 1:sta halvtids ineffektivitet, Karlsson samt Lindberg.
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de haft tur med sina skott kunde de
minst haft dubbla antalet.

Till sist vill jag så här halft of-
fentligt ge backarna och målvakten
en lektion i god ton (sådan bör fin-
nas även inom fotbollssporten). Man
får ej tillåta sig så öppet åsidosät-
tande av anständighetens fordring-
ar, som det bakre försvaret gjorde
vid utsparkningarna från mål. För
det första sölades det kollosalt, in-
nan bollen blev upplagd för utspark.
En stund därefter infann sig en av
hackarna för att lyfta bollen till
målvakten. Detta tillgick på så sätt
att spelaren, som av utseendet att
döma hade sina tankar på ett helt
annat håll, petade till bollen i vil-
ken riktning det föll honomin. Mål-
vakten fick sedan försöka leta reda
på bollen bäst han kunde. När han
sent omsider var så nära bollen att
han skulle 'kunnat ta den med hän-
derna, tror den ärade läsaren att
han gjorde det? Nej, då ville han
visa vad handög till mera än att
släppa in bollar, och i stil med
Ljungqvists och Calle Andreas sax-
ningar utförde han en del tricks,
somtillvunno sig åskådarens, om ej
bifall, så dock odelade uppmärksam-
het.

Omjag kanske i förestående kri-
tik varit något hård mot vissa spe-
lare, medan det att andra ej om-
nämnts får det likväl ej tagas som
partiskhet, ty tystnaden betyder
denna gång ej detsamma som gillan-
de. Den ende, som spelade alldeles

 

43

som påtalats i början av detta refe-
rat.

Ovanstående skall ej vara blott
ett refererande av matchen utan ock-
så en predikan, ur vilken jag hopras
att de 10 det närmast rör skola kun-
na hämta någon ”vederkvickelse”
och lärdom. Den 11:te.

Från ”smålagens” horisont.
Tisdagen den 20 april spelade B-

laget en match mot Örgrytes B-lag
på Walhalla. Örgryte hade för sä-
kerhets skull tagit Kristiansson och
Hagardh med från 1:an, men inte
ens detta hjälpte utan de våra vun-
no med 3—1. Vid halvtid var ställ-
ningen 1—0 tack vare Sven Johans-
son och i andra ökade Lindberg samt
”Elam” på siffran till 3, det sista
påpassligt för resten vid en stock-
ning framför Ö. I. S. mål. ”Krisch-
an” försökte ibland ”gå igenom”
men Levin och Erik Andersson voro
för svåra. Båda spelade utmärkto.
släppte ingen ”över bron”. Georg
Karlsson lade fina passningar till
yttrarna, som därigenom ofta skapa-
de farliga situationer framför Öis-
målet, och hade endast Karl Ander-
son varit litet mera energisk kunde
det lätt varit ytterligare ett par bol-
lar inne. Just genom denna lojhet
och nonehalans blev hans spel lidan-
de och ineffektivt, trots hans odispu-
tabla bollbehandling och teknik. Få
vi alltså be om mera humör och
energi härnäst, och Karl ”Andrea”
skall själv bli förvånad över resul-
tatet. Även snabbheten behöverf.
ö. upptränas.  Halvbackarna böra
även tänka mera på yttrarna o. icke
lägga passningarna för ensidigt i
centern, ty därigenom ”låses” ju
faktiskt anfallsspelet, och hela la-
get blir lidande på detta. Bland vå-

 

 

 

utmärkt och gjorde god nytta var ra pojkar märktes särskilt: Levin,

Sven Johansson, om man bortser Erik Andersson, ”Elam”, Georg
från 1:sta halvtids ineffektivitet, Karlsson samt Lindberg.
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B-laget blamerar sig i
Borås.

Efter den seger, som B-laget vann
förra hösten överI. F. Elfsborg, Bo-

rås, hade laget vissa förpliktelser att
inför Borås-publiken stadfästa sitt
goda namn och sitt relativt goda
rykte. Därav blev emellertid intet.
I stället visade laget, sorgligt nog
vid den match, somi söndags spela-
des i Borås mot Borås-Kamraterna
en hart när otrolig brist på ambi-
tion, i det flera av spelarna togosi-
na förpliktelser gent emot medspe-
lare, motspelare och publiken påett
iögonfallande sätt. Men däromi re-
feratet. Matchen blev emellertid ett
bevis på vart det leder, då ett lag,
det må var hur gott som helst, tap-
par bort det viktigaste tillbehöret,
nämligen självkänslan. Det är ur-
säktligt och till och med behövligt
att få smaka nederlagets bittra kalk
någon gång, men att i onödan som
här var fallet låta sig besegras med
3—1 är absolut oursäktligt och t.
0. m. vanhedrande.
B-laget hade vid denna matchlik-

som i höstas mot ”Elfsborg”” måst
sätta in en icke Kamratspelare på
vänsterytterplatsen, Detta berodde
på, att två av våra spelare av olika
anledningar uteblevo. För övrigt
var uppställningen den vanliga. Spe-
let begynte i hastigt tempo och in-
nan vi riktigt hunnit fatta vad som
skett, hade 2 bollar hamnat bakom
vår målvakt. Vi började nufalla in
i galoppen och pressade en god
stund på Boråsarnes mål. «Spelet
försiggick mest på högersidan, där
Sven Johansson individuellt spelade
mycket gott men utantillstymmelse
till uppfattning om hur farliga si-
tuationer skapas. Särskilt Carl An-
dersson bör lägga på minnet, att en
match ej vinnes på vackra brode-
ringar och dribblingar bakåt och
tvärs över planen, utan genomsnab-
ba passningar till om möjligt bättre
placerade medspelare. Så småning-
om fördelade sig spelet något och
vår vänsterytter fick in några farli-
ga centringar. På en av dessa gjor-
de centerforward med knapp nöd
mål, trots finfin placering några me-
ter frå'fån mål ensam med målvakten.
Andra halvtid blev bedrövlig, till

stor del beroende på försvarets då-
liga placering. B-lagets försvar med
dess friska humör och kraft har hit-
tills varit en ypperlig motvikt mot
forwardskedjans något märglösa ele-
Ment. I denna match utmärkte sig

däremot försvaret för en slöhet ut-
an like. Många gånger fingo mot-
ståndarna dra upp bollen ända till
vårt mål, innan någon komsig för
att på något sätt angripaeller irrite-
ra dem. Att boråsarne under denna
halvtid kunde göra 3 mål mot våra
0 är därför ej underligt, och hade
de haft tur med sina skott kunde de
minst haft dubbla antalet.

Till sist vill jag så här halft of-
fentligt ge backarna och målvakten
en lektion i god ton (sådan bör fin-
nas även inom fotbollssporten). Man
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ken riktning det föll honomin. Mål-
vakten fick sedan försöka leta reda
på bollen bäst han kunde. När han
sent omsider var så nära bollen att
han skulle 'kunnat ta den med hän-
derna, tror den ärade läsaren att
han gjorde det? Nej, då ville han
visa vad handög till mera än att
släppa in bollar, och i stil med
Ljungqvists och Calle Andreas sax-
ningar utförde han en del tricks,
somtillvunno sig åskådarens, om ej
bifall, så dock odelade uppmärksam-
het.

Omjag kanske i förestående kri-
tik varit något hård mot vissa spe-
lare, medan det att andra ej om-
nämnts får det likväl ej tagas som
partiskhet, ty tystnaden betyder
denna gång ej detsamma som gillan-
de. Den ende, som spelade alldeles
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som påtalats i början av detta refe-
rat.

Ovanstående skall ej vara blott
ett refererande av matchen utan ock-
så en predikan, ur vilken jag hopras
att de 10 det närmast rör skola kun-
na hämta någon ”vederkvickelse”
och lärdom. Den 11:te.
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son och i andra ökade Lindberg samt
”Elam” på siffran till 3, det sista
påpassligt för resten vid en stock-
ning framför Ö. I. S. mål. ”Krisch-
an” försökte ibland ”gå igenom”
men Levin och Erik Andersson voro
för svåra. Båda spelade utmärkto.
släppte ingen ”över bron”. Georg
Karlsson lade fina passningar till
yttrarna, som därigenom ofta skapa-
de farliga situationer framför Öis-
målet, och hade endast Karl Ander-
son varit litet mera energisk kunde
det lätt varit ytterligare ett par bol-
lar inne. Just genom denna lojhet
och nonehalans blev hans spel lidan-
de och ineffektivt, trots hans odispu-
tabla bollbehandling och teknik. Få
vi alltså be om mera humör och
energi härnäst, och Karl ”Andrea”
skall själv bli förvånad över resul-
tatet. Även snabbheten behöverf.
ö. upptränas.  Halvbackarna böra
även tänka mera på yttrarna o. icke
lägga passningarna för ensidigt i
centern, ty därigenom ”låses” ju
faktiskt anfallsspelet, och hela la-
get blir lidande på detta. Bland vå-
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släppte ingen ”över bron”. Georg
Karlsson lade fina passningar till
yttrarna, som därigenom ofta skapa-
de farliga situationer framför Öis-
målet, och hade endast Karl Ander-
son varit litet mera energisk kunde
det lätt varit ytterligare ett par bol-
lar inne. Just genom denna lojhet
och nonehalans blev hans spel lidan-
de och ineffektivt, trots hans odispu-
tabla bollbehandling och teknik. Få
vi alltså be om mera humör och
energi härnäst, och Karl ”Andrea”
skall själv bli förvånad över resul-
tatet. Även snabbheten behöverf.
ö. upptränas.  Halvbackarna böra
även tänka mera på yttrarna o. icke
lägga passningarna för ensidigt i
centern, ty därigenom ”låses” ju
faktiskt anfallsspelet, och hela la-
get blir lidande på detta. Bland vå-

 

 

 

utmärkt och gjorde god nytta var ra pojkar märktes särskilt: Levin,

Sven Johansson, om man bortser Erik Andersson, ”Elam”, Georg
från 1:sta halvtids ineffektivitet, Karlsson samt Lindberg.
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B-laget blamerar sig i
Borås.

Efter den seger, som B-laget vann
förra hösten överI. F. Elfsborg, Bo-

rås, hade laget vissa förpliktelser att
inför Borås-publiken stadfästa sitt
goda namn och sitt relativt goda
rykte. Därav blev emellertid intet.
I stället visade laget, sorgligt nog
vid den match, somi söndags spela-
des i Borås mot Borås-Kamraterna
en hart när otrolig brist på ambi-
tion, i det flera av spelarna togosi-
na förpliktelser gent emot medspe-
lare, motspelare och publiken påett
iögonfallande sätt. Men däromi re-
feratet. Matchen blev emellertid ett
bevis på vart det leder, då ett lag,
det må var hur gott som helst, tap-
par bort det viktigaste tillbehöret,
nämligen självkänslan. Det är ur-
säktligt och till och med behövligt
att få smaka nederlagets bittra kalk
någon gång, men att i onödan som
här var fallet låta sig besegras med
3—1 är absolut oursäktligt och t.
0. m. vanhedrande.
B-laget hade vid denna matchlik-

som i höstas mot ”Elfsborg”” måst
sätta in en icke Kamratspelare på
vänsterytterplatsen, Detta berodde
på, att två av våra spelare av olika
anledningar uteblevo. För övrigt
var uppställningen den vanliga. Spe-
let begynte i hastigt tempo och in-
nan vi riktigt hunnit fatta vad som
skett, hade 2 bollar hamnat bakom
vår målvakt. Vi började nufalla in
i galoppen och pressade en god
stund på Boråsarnes mål. «Spelet
försiggick mest på högersidan, där
Sven Johansson individuellt spelade
mycket gott men utantillstymmelse
till uppfattning om hur farliga si-
tuationer skapas. Särskilt Carl An-
dersson bör lägga på minnet, att en
match ej vinnes på vackra brode-
ringar och dribblingar bakåt och
tvärs över planen, utan genomsnab-
ba passningar till om möjligt bättre
placerade medspelare. Så småning-
om fördelade sig spelet något och
vår vänsterytter fick in några farli-
ga centringar. På en av dessa gjor-
de centerforward med knapp nöd
mål, trots finfin placering några me-
ter frå'fån mål ensam med målvakten.
Andra halvtid blev bedrövlig, till

stor del beroende på försvarets då-
liga placering. B-lagets försvar med
dess friska humör och kraft har hit-
tills varit en ypperlig motvikt mot
forwardskedjans något märglösa ele-
Ment. I denna match utmärkte sig

däremot försvaret för en slöhet ut-
an like. Många gånger fingo mot-
ståndarna dra upp bollen ända till
vårt mål, innan någon komsig för
att på något sätt angripaeller irrite-
ra dem. Att boråsarne under denna
halvtid kunde göra 3 mål mot våra
0 är därför ej underligt, och hade
de haft tur med sina skott kunde de
minst haft dubbla antalet.

Till sist vill jag så här halft of-
fentligt ge backarna och målvakten
en lektion i god ton (sådan bör fin-
nas även inom fotbollssporten). Man
får ej tillåta sig så öppet åsidosät-
tande av anständighetens fordring-
ar, som det bakre försvaret gjorde
vid utsparkningarna från mål. För
det första sölades det kollosalt, in-
nan bollen blev upplagd för utspark.
En stund därefter infann sig en av
hackarna för att lyfta bollen till
målvakten. Detta tillgick på så sätt
att spelaren, som av utseendet att
döma hade sina tankar på ett helt
annat håll, petade till bollen i vil-
ken riktning det föll honomin. Mål-
vakten fick sedan försöka leta reda
på bollen bäst han kunde. När han
sent omsider var så nära bollen att
han skulle 'kunnat ta den med hän-
derna, tror den ärade läsaren att
han gjorde det? Nej, då ville han
visa vad handög till mera än att
släppa in bollar, och i stil med
Ljungqvists och Calle Andreas sax-
ningar utförde han en del tricks,
somtillvunno sig åskådarens, om ej
bifall, så dock odelade uppmärksam-
het.

Omjag kanske i förestående kri-
tik varit något hård mot vissa spe-
lare, medan det att andra ej om-
nämnts får det likväl ej tagas som
partiskhet, ty tystnaden betyder
denna gång ej detsamma som gillan-
de. Den ende, som spelade alldeles
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som påtalats i början av detta refe-
rat.

Ovanstående skall ej vara blott
ett refererande av matchen utan ock-
så en predikan, ur vilken jag hopras
att de 10 det närmast rör skola kun-
na hämta någon ”vederkvickelse”
och lärdom. Den 11:te.

Från ”smålagens” horisont.
Tisdagen den 20 april spelade B-

laget en match mot Örgrytes B-lag
på Walhalla. Örgryte hade för sä-
kerhets skull tagit Kristiansson och
Hagardh med från 1:an, men inte
ens detta hjälpte utan de våra vun-
no med 3—1. Vid halvtid var ställ-
ningen 1—0 tack vare Sven Johans-
son och i andra ökade Lindberg samt
”Elam” på siffran till 3, det sista
påpassligt för resten vid en stock-
ning framför Ö. I. S. mål. ”Krisch-
an” försökte ibland ”gå igenom”
men Levin och Erik Andersson voro
för svåra. Båda spelade utmärkto.
släppte ingen ”över bron”. Georg
Karlsson lade fina passningar till
yttrarna, som därigenom ofta skapa-
de farliga situationer framför Öis-
målet, och hade endast Karl Ander-
son varit litet mera energisk kunde
det lätt varit ytterligare ett par bol-
lar inne. Just genom denna lojhet
och nonehalans blev hans spel lidan-
de och ineffektivt, trots hans odispu-
tabla bollbehandling och teknik. Få
vi alltså be om mera humör och
energi härnäst, och Karl ”Andrea”
skall själv bli förvånad över resul-
tatet. Även snabbheten behöverf.
ö. upptränas.  Halvbackarna böra
även tänka mera på yttrarna o. icke
lägga passningarna för ensidigt i
centern, ty därigenom ”låses” ju
faktiskt anfallsspelet, och hela la-
get blir lidande på detta. Bland vå-
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som påtalats i början av detta refe-
rat.

Ovanstående skall ej vara blott
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att de 10 det närmast rör skola kun-
na hämta någon ”vederkvickelse”
och lärdom. Den 11:te.

Från ”smålagens” horisont.
Tisdagen den 20 april spelade B-

laget en match mot Örgrytes B-lag
på Walhalla. Örgryte hade för sä-
kerhets skull tagit Kristiansson och
Hagardh med från 1:an, men inte
ens detta hjälpte utan de våra vun-
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energi härnäst, och Karl ”Andrea”
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tatet. Även snabbheten behöverf.
ö. upptränas.  Halvbackarna böra
även tänka mera på yttrarna o. icke
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centern, ty därigenom ”låses” ju
faktiskt anfallsspelet, och hela la-
get blir lidande på detta. Bland vå-

 

 

 

utmärkt och gjorde god nytta var ra pojkar märktes särskilt: Levin,

Sven Johansson, om man bortser Erik Andersson, ”Elam”, Georg
från 1:sta halvtids ineffektivitet, Karlsson samt Lindberg.
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I. F. Kamraternas styrelse

1920:
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Södra Vägen 28, telefon 16018.
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Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.
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Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

- Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, > 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: ]. Holsner.

Supleant: J. Rosell.
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Centralföreningens Jubileumstävlingar.
Mästerskapet i fotboll

erövrades även årtill vår förening.
Efter att ha i kvalificerande match

slagit ut I. K. Virgo, mötte vårt lag
i

Semifinalen

I. K. Vega. Matchen som spelades

å Walhalla måndagen den5 juli, slöt

med en seger för våra pojkar. Re-

sultat 2—0.

Vega mötte med sitt ordinarie lag.
Vårt lag som var kombinerat ur

I:sta, 2:dra och 3:dje laget, hade en
rält så lyckad uppställning. Det har

ju sina svårigheter, att år efter år

kunna plocka i hop lag, som kunna

deltaga med utsikter till framgång,
särskilt som reglerna i denna tävlan

föreskriva att mästerskapstecknen
endast kunna erövras en gång av

varje spelare.

Matchen blev jämn och rätt så
välspelad. Första målet kunde vi

notera i matchens början, genom

Moje, som plaserade en hård över-
rumplande boll till höger om Vegas
målvakt.

Andra målet fabricerades av Her-
mansson, 5 min. före full tid, efter

eft rätt snyggt sologenombrott. Vega

jobbade värre, svagheten låg hos
deras forwards, vars försök till kom-

binationer obarmhärtigt kvävdes av
'Gobben' och Erik Andersson.

Vårt lag var nu uppe i

Finalen
som spelades fredagen den 9 juli å

Walhalla.. Motståndarne voro Ö.I.
S. vilka mötte med ett, åtminstone

på papperet mycket starkt lag, vari
deltogo bl. a. Lillienberg, Klingström,
Eliasson, Kraniz och Clark, här gäll-

de det således för de våra att hålla

tungan rätt i mun. Matchen blev
ytterst jämn, med god fart och ett

stundtals riktigt bra spel. Första
halvlek artade sig till att bli mållös.

I sista minuten kopierade Hermans-
son sitt sologenombrott från matchen
mot Vega, med mål som följd.

Halvlek 1—0.
I andra halvlek sjönk spelets kva-

lité avsevärt, farten hälls fortfarande
rätt så skarp, de fina poängerna

blevo dock ytterst sällsynta, detar-
tade sig med andra ord till en cup-

final, »på bollen» var den allt för-

härskande tanken hos de 22 mäster-

skapsaspiranterna. -

En kvart före full tid, var Orgry-

tes målvakt Johansson, den där på

sina håll anses som Zanders efter-

trädare, nog vänlig alt efter att ha

parerat elt hårt skott, slå bollen i

ansiktet på vår intet ont anande

Sandström, med mål som följd.

Våra gubbar släppte nu, med 2

mål i ledning, efter betydligt med

resultat att Örgryte härjade värre i

närheten av vårt mål, de lyckades

också, efter en bra bock av vårt

försvar, att reducera försprånget,

delta pizggade upp de röda till än
värre ansträngningar, det blev dock,

»Tji böner i burken», tack vare vårt
försvar, som jobbade friskt och
framgångsrikt. Slutresultat 2—1.

I vårt lag, som spelade med samma
uppställning i såväl semifinal: som
final, låg styrkan i det bakre för-
svaret Wenzel, Lund och Erik An-

dersson. Halvbackarne svagare, med
Harry Olsson mäst framträdande och
med utsikter alt bli än bättre. Av
forwards var Holger Svensson miss-

lyckad i första matchen, bättrade sig

dock betydligt i den andra, Moje
tränade vi. Hermansson effektiva-
ste forward, Sandström har fram-

tiden för sig, lite större krafter i
påkarne kommerväl medtiden, Kalle

Kills spel, var på grund av fotskada
minsteffektivt. Domare i båda match-

erna var David Andersson.
Fyra gånger på sju år, nämligen

1914, 1916, 1919 och 1920, således

de två sista åren i följd, hava vi
lyckats att plocka hem mästerskap-

tecken åt 44 spelare, vilket resultat

vi kunna registrera som rekord bland
Göteborgsföreningarne. Det har
varit våra, såväl reserv som repre-
senitationspelares intresse, jämte led-
ningens rätt goda kombinationsför-
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Vårt lag som var kombinerat ur

I:sta, 2:dra och 3:dje laget, hade en
rält så lyckad uppställning. Det har

ju sina svårigheter, att år efter år

kunna plocka i hop lag, som kunna

deltaga med utsikter till framgång,
särskilt som reglerna i denna tävlan

föreskriva att mästerskapstecknen
endast kunna erövras en gång av

varje spelare.

Matchen blev jämn och rätt så
välspelad. Första målet kunde vi

notera i matchens början, genom

Moje, som plaserade en hård över-
rumplande boll till höger om Vegas
målvakt.

Andra målet fabricerades av Her-
mansson, 5 min. före full tid, efter

eft rätt snyggt sologenombrott. Vega

jobbade värre, svagheten låg hos
deras forwards, vars försök till kom-

binationer obarmhärtigt kvävdes av
'Gobben' och Erik Andersson.

Vårt lag var nu uppe i

Finalen
som spelades fredagen den 9 juli å

Walhalla.. Motståndarne voro Ö.I.
S. vilka mötte med ett, åtminstone

på papperet mycket starkt lag, vari
deltogo bl. a. Lillienberg, Klingström,
Eliasson, Kraniz och Clark, här gäll-

de det således för de våra att hålla

tungan rätt i mun. Matchen blev
ytterst jämn, med god fart och ett

stundtals riktigt bra spel. Första
halvlek artade sig till att bli mållös.

I sista minuten kopierade Hermans-
son sitt sologenombrott från matchen
mot Vega, med mål som följd.

Halvlek 1—0.
I andra halvlek sjönk spelets kva-

lité avsevärt, farten hälls fortfarande
rätt så skarp, de fina poängerna

blevo dock ytterst sällsynta, detar-
tade sig med andra ord till en cup-

final, »på bollen» var den allt för-

härskande tanken hos de 22 mäster-

skapsaspiranterna. -

En kvart före full tid, var Orgry-

tes målvakt Johansson, den där på

sina håll anses som Zanders efter-

trädare, nog vänlig alt efter att ha

parerat elt hårt skott, slå bollen i

ansiktet på vår intet ont anande

Sandström, med mål som följd.

Våra gubbar släppte nu, med 2

mål i ledning, efter betydligt med

resultat att Örgryte härjade värre i

närheten av vårt mål, de lyckades

också, efter en bra bock av vårt

försvar, att reducera försprånget,

delta pizggade upp de röda till än
värre ansträngningar, det blev dock,

»Tji böner i burken», tack vare vårt
försvar, som jobbade friskt och
framgångsrikt. Slutresultat 2—1.

I vårt lag, som spelade med samma
uppställning i såväl semifinal: som
final, låg styrkan i det bakre för-
svaret Wenzel, Lund och Erik An-

dersson. Halvbackarne svagare, med
Harry Olsson mäst framträdande och
med utsikter alt bli än bättre. Av
forwards var Holger Svensson miss-

lyckad i första matchen, bättrade sig

dock betydligt i den andra, Moje
tränade vi. Hermansson effektiva-
ste forward, Sandström har fram-

tiden för sig, lite större krafter i
påkarne kommerväl medtiden, Kalle

Kills spel, var på grund av fotskada
minsteffektivt. Domare i båda match-

erna var David Andersson.
Fyra gånger på sju år, nämligen

1914, 1916, 1919 och 1920, således

de två sista åren i följd, hava vi
lyckats att plocka hem mästerskap-

tecken åt 44 spelare, vilket resultat

vi kunna registrera som rekord bland
Göteborgsföreningarne. Det har
varit våra, såväl reserv som repre-
senitationspelares intresse, jämte led-
ningens rätt goda kombinationsför-
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dock betydligt i den andra, Moje
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ste forward, Sandström har fram-

tiden för sig, lite större krafter i
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Kills spel, var på grund av fotskada
minsteffektivt. Domare i båda match-
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1914, 1916, 1919 och 1920, således

de två sista åren i följd, hava vi
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välspelad. Första målet kunde vi
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mot Vega, med mål som följd.
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tes målvakt Johansson, den där på
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trädare, nog vänlig alt efter att ha
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värre ansträngningar, det blev dock,

»Tji böner i burken», tack vare vårt
försvar, som jobbade friskt och
framgångsrikt. Slutresultat 2—1.

I vårt lag, som spelade med samma
uppställning i såväl semifinal: som
final, låg styrkan i det bakre för-
svaret Wenzel, Lund och Erik An-

dersson. Halvbackarne svagare, med
Harry Olsson mäst framträdande och
med utsikter alt bli än bättre. Av
forwards var Holger Svensson miss-

lyckad i första matchen, bättrade sig

dock betydligt i den andra, Moje
tränade vi. Hermansson effektiva-
ste forward, Sandström har fram-

tiden för sig, lite större krafter i
påkarne kommerväl medtiden, Kalle

Kills spel, var på grund av fotskada
minsteffektivt. Domare i båda match-

erna var David Andersson.
Fyra gånger på sju år, nämligen

1914, 1916, 1919 och 1920, således

de två sista åren i följd, hava vi
lyckats att plocka hem mästerskap-

tecken åt 44 spelare, vilket resultat

vi kunna registrera som rekord bland
Göteborgsföreningarne. Det har
varit våra, såväl reserv som repre-
senitationspelares intresse, jämte led-
ningens rätt goda kombinationsför-
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slagit ut I. K. Virgo, mötte vårt lag
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med en seger för våra pojkar. Re-

sultat 2—0.

Vega mötte med sitt ordinarie lag.
Vårt lag som var kombinerat ur

I:sta, 2:dra och 3:dje laget, hade en
rält så lyckad uppställning. Det har

ju sina svårigheter, att år efter år

kunna plocka i hop lag, som kunna

deltaga med utsikter till framgång,
särskilt som reglerna i denna tävlan

föreskriva att mästerskapstecknen
endast kunna erövras en gång av

varje spelare.

Matchen blev jämn och rätt så
välspelad. Första målet kunde vi

notera i matchens början, genom

Moje, som plaserade en hård över-
rumplande boll till höger om Vegas
målvakt.

Andra målet fabricerades av Her-
mansson, 5 min. före full tid, efter

eft rätt snyggt sologenombrott. Vega

jobbade värre, svagheten låg hos
deras forwards, vars försök till kom-

binationer obarmhärtigt kvävdes av
'Gobben' och Erik Andersson.

Vårt lag var nu uppe i
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som spelades fredagen den 9 juli å

Walhalla.. Motståndarne voro Ö.I.
S. vilka mötte med ett, åtminstone

på papperet mycket starkt lag, vari
deltogo bl. a. Lillienberg, Klingström,
Eliasson, Kraniz och Clark, här gäll-

de det således för de våra att hålla

tungan rätt i mun. Matchen blev
ytterst jämn, med god fart och ett

stundtals riktigt bra spel. Första
halvlek artade sig till att bli mållös.

I sista minuten kopierade Hermans-
son sitt sologenombrott från matchen
mot Vega, med mål som följd.

Halvlek 1—0.
I andra halvlek sjönk spelets kva-

lité avsevärt, farten hälls fortfarande
rätt så skarp, de fina poängerna

blevo dock ytterst sällsynta, detar-
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härskande tanken hos de 22 mäster-

skapsaspiranterna. -
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sina håll anses som Zanders efter-

trädare, nog vänlig alt efter att ha
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Sandström, med mål som följd.
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resultat att Örgryte härjade värre i

närheten av vårt mål, de lyckades
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delta pizggade upp de röda till än
värre ansträngningar, det blev dock,

»Tji böner i burken», tack vare vårt
försvar, som jobbade friskt och
framgångsrikt. Slutresultat 2—1.

I vårt lag, som spelade med samma
uppställning i såväl semifinal: som
final, låg styrkan i det bakre för-
svaret Wenzel, Lund och Erik An-

dersson. Halvbackarne svagare, med
Harry Olsson mäst framträdande och
med utsikter alt bli än bättre. Av
forwards var Holger Svensson miss-

lyckad i första matchen, bättrade sig

dock betydligt i den andra, Moje
tränade vi. Hermansson effektiva-
ste forward, Sandström har fram-

tiden för sig, lite större krafter i
påkarne kommerväl medtiden, Kalle

Kills spel, var på grund av fotskada
minsteffektivt. Domare i båda match-

erna var David Andersson.
Fyra gånger på sju år, nämligen

1914, 1916, 1919 och 1920, således

de två sista åren i följd, hava vi
lyckats att plocka hem mästerskap-

tecken åt 44 spelare, vilket resultat

vi kunna registrera som rekord bland
Göteborgsföreningarne. Det har
varit våra, såväl reserv som repre-
senitationspelares intresse, jämte led-
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rält så lyckad uppställning. Det har
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deltaga med utsikter till framgång,
särskilt som reglerna i denna tävlan

föreskriva att mästerskapstecknen
endast kunna erövras en gång av

varje spelare.

Matchen blev jämn och rätt så
välspelad. Första målet kunde vi

notera i matchens början, genom

Moje, som plaserade en hård över-
rumplande boll till höger om Vegas
målvakt.
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jobbade värre, svagheten låg hos
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ytterst jämn, med god fart och ett

stundtals riktigt bra spel. Första
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son sitt sologenombrott från matchen
mot Vega, med mål som följd.
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I andra halvlek sjönk spelets kva-

lité avsevärt, farten hälls fortfarande
rätt så skarp, de fina poängerna

blevo dock ytterst sällsynta, detar-
tade sig med andra ord till en cup-

final, »på bollen» var den allt för-

härskande tanken hos de 22 mäster-

skapsaspiranterna. -
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trädare, nog vänlig alt efter att ha
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ansiktet på vår intet ont anande
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resultat att Örgryte härjade värre i

närheten av vårt mål, de lyckades
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»Tji böner i burken», tack vare vårt
försvar, som jobbade friskt och
framgångsrikt. Slutresultat 2—1.

I vårt lag, som spelade med samma
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final, låg styrkan i det bakre för-
svaret Wenzel, Lund och Erik An-

dersson. Halvbackarne svagare, med
Harry Olsson mäst framträdande och
med utsikter alt bli än bättre. Av
forwards var Holger Svensson miss-

lyckad i första matchen, bättrade sig

dock betydligt i den andra, Moje
tränade vi. Hermansson effektiva-
ste forward, Sandström har fram-

tiden för sig, lite större krafter i
påkarne kommerväl medtiden, Kalle

Kills spel, var på grund av fotskada
minsteffektivt. Domare i båda match-

erna var David Andersson.
Fyra gånger på sju år, nämligen

1914, 1916, 1919 och 1920, således

de två sista åren i följd, hava vi
lyckats att plocka hem mästerskap-

tecken åt 44 spelare, vilket resultat

vi kunna registrera som rekord bland
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varit våra, såväl reserv som repre-
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med en seger för våra pojkar. Re-

sultat 2—0.

Vega mötte med sitt ordinarie lag.
Vårt lag som var kombinerat ur

I:sta, 2:dra och 3:dje laget, hade en
rält så lyckad uppställning. Det har

ju sina svårigheter, att år efter år

kunna plocka i hop lag, som kunna

deltaga med utsikter till framgång,
särskilt som reglerna i denna tävlan

föreskriva att mästerskapstecknen
endast kunna erövras en gång av

varje spelare.

Matchen blev jämn och rätt så
välspelad. Första målet kunde vi

notera i matchens början, genom

Moje, som plaserade en hård över-
rumplande boll till höger om Vegas
målvakt.

Andra målet fabricerades av Her-
mansson, 5 min. före full tid, efter

eft rätt snyggt sologenombrott. Vega

jobbade värre, svagheten låg hos
deras forwards, vars försök till kom-

binationer obarmhärtigt kvävdes av
'Gobben' och Erik Andersson.

Vårt lag var nu uppe i

Finalen
som spelades fredagen den 9 juli å

Walhalla.. Motståndarne voro Ö.I.
S. vilka mötte med ett, åtminstone

på papperet mycket starkt lag, vari
deltogo bl. a. Lillienberg, Klingström,
Eliasson, Kraniz och Clark, här gäll-

de det således för de våra att hålla

tungan rätt i mun. Matchen blev
ytterst jämn, med god fart och ett

stundtals riktigt bra spel. Första
halvlek artade sig till att bli mållös.

I sista minuten kopierade Hermans-
son sitt sologenombrott från matchen
mot Vega, med mål som följd.

Halvlek 1—0.
I andra halvlek sjönk spelets kva-

lité avsevärt, farten hälls fortfarande
rätt så skarp, de fina poängerna

blevo dock ytterst sällsynta, detar-
tade sig med andra ord till en cup-

final, »på bollen» var den allt för-

härskande tanken hos de 22 mäster-

skapsaspiranterna. -

En kvart före full tid, var Orgry-

tes målvakt Johansson, den där på

sina håll anses som Zanders efter-

trädare, nog vänlig alt efter att ha

parerat elt hårt skott, slå bollen i

ansiktet på vår intet ont anande

Sandström, med mål som följd.

Våra gubbar släppte nu, med 2

mål i ledning, efter betydligt med

resultat att Örgryte härjade värre i

närheten av vårt mål, de lyckades

också, efter en bra bock av vårt

försvar, att reducera försprånget,

delta pizggade upp de röda till än
värre ansträngningar, det blev dock,

»Tji böner i burken», tack vare vårt
försvar, som jobbade friskt och
framgångsrikt. Slutresultat 2—1.

I vårt lag, som spelade med samma
uppställning i såväl semifinal: som
final, låg styrkan i det bakre för-
svaret Wenzel, Lund och Erik An-

dersson. Halvbackarne svagare, med
Harry Olsson mäst framträdande och
med utsikter alt bli än bättre. Av
forwards var Holger Svensson miss-

lyckad i första matchen, bättrade sig

dock betydligt i den andra, Moje
tränade vi. Hermansson effektiva-
ste forward, Sandström har fram-

tiden för sig, lite större krafter i
påkarne kommerväl medtiden, Kalle

Kills spel, var på grund av fotskada
minsteffektivt. Domare i båda match-

erna var David Andersson.
Fyra gånger på sju år, nämligen

1914, 1916, 1919 och 1920, således

de två sista åren i följd, hava vi
lyckats att plocka hem mästerskap-

tecken åt 44 spelare, vilket resultat

vi kunna registrera som rekord bland
Göteborgsföreningarne. Det har
varit våra, såväl reserv som repre-
senitationspelares intresse, jämte led-
ningens rätt goda kombinationsför-
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-

 
 

”
Korn ihåg

  
ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN 13

My,
Utg
2
z

vid köp av

SKODON   

in
n

 av

Oscar Andersons Boktr. Göteborg 1920.

90RINNTSeIInSAAIenenennennn:000seN000nen0nnnR:I00:enensnnnnnsoennnosensennnnnnnnnennossssnnssennnessesnnnensnnonnsennnnnn

: Telefon-nummerna till
Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
aro

i —14918 & 4928
z Adr.: OÖ. Hamngatan 45
CS e,
NOJTSPPPPSPPEEPEEEEEETE TELTLTELEETLIEEREPE28308SSInnNINNnanII:NeIeIIeennNeannennnnNn0nn:

3
3
3
3
S
S
p
e
n
R
2
0
e
r
e
r
a
r
a
n
o
n
s
o
r
s
r
e
g
s
g
e
r
n
:
n
t

 

skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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måga, som förhjälpt oss till fram-
gången.

Även i fortsättningen hoppas vi
kunna vara med på ett hörn, ännu
finns en hel del »kryddor»> i reserv-

lagen som nog önska få tag i det

inom parentes sagt rätt vackra mä-
sterskapstecknet. Ledningen, hop-

pas vi även i fortsättningen »tittar»

på sina pappenheimare.
Centralföreningens mästerskaps-

lag 1920 bestod av följande spelare:

G. Wenzel, Valdus Lund, Erik

Andersson, Harry Olsson, Oscar
Brandberg, Thorvald Larsson, Karl

Olsson, Herbert Sandström, Gust.

Hermansson, Moje Sandberg, Hol-
ger Svensson.

Cober.

Allmän idrott

pågick under hela mässveckani alla
tänkbara grenar av sport och idrott
och avslutades söndagen den 11

juli med en med en större klang-

och idrottstillställning å Walhalla.
Allmänheten, denna idrottens sorge-
barn hade även denna gång glömt
av att infinna sig varför tävlingarne

undanstökades i all stillhet, och för
all del, även i all maklighet. Det var
god tid för den lilla klick publik

som fanns att slöa till mellan varje
löpning. Som miste det mesta av

intresse då av de anmälda väl över
hälvten skolkade. Av lätt förklar-

liga skäl förresten. Några resultat

av högre klass kunde icke noteras,
till största delen beroende på del-

tagarne, som visst icke ansträngde

sig över hövan. Av de »Kamrater»

som infunnit sig lyckades visst nog
allesammans få var sitt diplom och

mera kan ju knappast begäras. Så-
lunda vann Söderbom 1,500 meter
med lätthet på 4,20 med Kronberg

på andra plats. 400 meter vanns
av Oscar Svensson, 55,9 tätt följd

av den något lata Öhberg. 10,000
lade Erik Larsson beslag på utan
någon nämnvärd konkurrens, då en-

dast tre man ställde upp och den
ena efter en stund utgick. Tid 36,23.
Ibland händer det också att vi lyc-

kas klå Örgryte i stafett 4X100,
vilket inträffade denna gång, varför

vi även här lyckades knipa fyra di-

plom — ett till föreningen.
Detta tillsammans med terräng-

löpningen, som hade avgjorts redan

på måndagen förut, där Adolf Jo-
hansson vann med Arvid Magnusson

som tvåa blev alltså resultatet av

vår insats i tävlingarne, varefter det

återstod för de övriga föreningarna
att dela resten, med Örgryte tagande

lejonparten. Så är Centralförenin-

tjugofemåriga tillvaro vederbörligen

hugfäst, nu återstår endast en större
bankett med diplomutdelning till en

del personer som arbetat passivt för
idrottens fromma.

Pekka.

Med B-laget i Tidaholm.
Söndagen den 20 juni embarkera-

de vårt B-lag på morgontåget till
Falköping för att via Vartofta fort-
sätta resan till Tidaholm och gästa
därvarande Kamratkrets. Det var
under en tryckande värme och gan-
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skafrisk bris vi beträdde våra vär-
dars nyanlagda fotbollsplan, där
gräset stod fotshögt, vittnande om
god skörd. Skörden blev bra, 5—0
är ju inte dåligt resultat. Den var-
ma dagen och matchens förläggande
till middagen gjorde att publiken
var ganska fåtalig församlad, endast
c:a 300 personer vartillstädes för
att bevittna Tidaholmarnes fruktlö-
sa försök att hålla oss stången. Det-
ta lag, som helt nyligen avfärdade
Wega med 6—2, hade ställt så stora
förhoppningar på sig själv, att de
icke ansåg en seger alls utesluten.
Därav blev dockintet, i stället fingo
de ett ganska kännbart nederlag.

Matchen, vilken var en av de
vackraste som någonsin spelats i Ti-
daholm, kännetecknades av ett spel
från båda sidor som var absolut
förstklassigt, rent och snabbt, utan
tillstymmelse till rått eller hårt spel.
De våra voro dock de överlägsna,

och nästan hela matchen hade vi ett
givet övertag. I första halvleken
hade våra pojkar svårt att få skot-
ten ordentligt inriktade, enär den
starka vinden spelade stora spratt
med bollen. Flera lyckade genom-
brott blevo för den skull utan resul-
tat, blott två gånger kunde forwards
komma inomskotthåll och göra mål,
det första genom Karl Andersoh
(Brynolf), det andra genom Lind-
berg. Enstraffspark sköts rätt på
målvakten, vilken tippade bollentill
hörna, ej heller denna kunde utnytt-
jas, varför halvleken slöt med 2—0
till vår favör, vilket lika gärna kun

nat vara 5 eller 6—0.
Hade vi första halvleken haft den

starka vinden med oss, hade vi den
så mycket mera emot oss i andra,
vilket dock var mera till vår fördel,
vad målskottens riktning beträffar.
Vi hade även denna halvlek det mes
ta av spelet, och långa stunder var
Tidaholmsmålvakten «utsatt för
formligt bombardemang. Ian får
gade dock nästan allting, endast tre
bollar kunde han inte förhindra att
komma bakomsig i nätet. De tre
målen i andra halvtid gjordes i tur
och ordning av Lindberg, efter ett
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vackert samspel med Karl Anders-
son och Sandström. Det fjärde var
Sandström själv pappa till och det
femte satte Elam Johansson in med

en nick efter hörna, i matchens all-

ra sista skede. Denna halvlek fin-
go våra motståndare en straffspark
för hands på Lindberg (alldeles ofri-
villigt), vilken dock fångades av
Carlsson. Denna straffspark var ut-
an tvivel alldeles för hårt tilldömd,
(domarens cgna ord). Detta var f.
0. det enda fel domaren (1Ir Hessel
från Skövde) gjorde sig skyldig till
under hela matchen. Matchenslöt
alltså med en för oss överlägsen. se-
ger med 5 mål mot 0.
Av våra spelare kan ingen knap-

past sättas före den andre, ty laget
var säpass jämnstruket att någon

svag punkt icke stod att upptäcka.
Snabba, hbollsäkra och välberäknan-
de spelades det mest eleganta 'kort-
passningsspel, omväxlande med lån-
ga bollar ut på vingarne, vilket helt
tog humöret ur våra motståndare i
andra halvlekens mitt. Av Tida-
holmsborna var vensterbacken och
vensteryttern de bästa. I all syn-
nerhet den sistnämnde var många
gånger uppe i snabba rucher och
ställde till med litet nervkittlande
situationer framför vårt mål. Men
nej, vår målmanvarför dageni spel-
humör och tog allt.

Till matchen hörde också middag,
aväten i all hast, enär tåget snart
skulle ånga i väg. Men det gick ju
fort att äta det lilla som bjöds, ty
det var verkligen litet. Men det är
mer än förlåtligt, med tanke på mat-

chens ekonomiska resultat för våra
värdar, vilket blev skäligen klent.
Hemresan gick mera i fridens tec-

ken, med maskinskada påloket, up-
pehåll å linjen, varvid några styc-

ken underhöllo de medresande med
sång och cabaret, till allmän förnö-
Jelse. Hela två timmar försenade
ankommmo vi till staden igen nöjda

och belåtna med vår dag, trots den
ganska krävande och tröttande re-
fan.

(Backman, numera Tidaholmare,
var oss i sällskap, därmed visande
sim sympati för vår 'klubb, och bad
ban om sin hälsning till alla ”Kam-
rater”).

Pekka.

Oscar Svensson, vår fräjdade löpare, upp-
nådde lördagen den 3'juli målet i äkten-
skapets löpning, väl utan »tjuvstart», och
maturligtvis äro alla »Kamrater» färdiga
att önska honom all lycka!

-narie.

Från »smålagens>» hori-
sont.

Söndagen den 9 maj spelade B-la-
get Ghgs-serien mot Gais B-lag å
Hedens södra plan. B-laget sakna-
de E. Karlsson i mål, i övrigt ordi-

”(Huggen” vaktades av Ab-
rahamsson. Fint va” Emellertid
hade han ytterst få tillfällen, då han
behövde ingripa, men för den hän-
delse han skulle behöva vikarie nå-
gon annan gång bör han lära sig
fånga bollarna med händerna, och ej

somnu sparka ut den, ty det behövs
bara en miss, så är det färdigt. Spe-
let blev jämförelsevis gott, men man
ansträngde sig inte över hövan på

en del håll, i annat fall hade vi nog
fått ännu ett mål eller två. Strax
i början på matchen fick Hansson
en chans och nickade in kulan. Ef
ter 15 å 20 min. spel svepte Lindberg
medelst ett välplacerat skott in hol-
len i Caismålet. Halvtid 2—0. I
hörjan på andra halvleken erhöllo
vi en frispark i närheten av Gais
mål. Rosell sköt den fint intill ena
stolpen och in. Resten av speltiden
gick utan några större sensationer.
Gais fåtaliga attacker stoppades i
behaglig tid av Levin och Erik An-
dersson. I denna match voro även
nu Levin och Erik Andersson bäst,
den senare dock något bättre, men
vi skulle vilja råda Levintill att in-
te oå för långt upp, ty med en snabh
ytter kan det straffa sig, även om
halvbacken kanske täcker ens plats
undertiden, ty ofta händer att halv-
backen ej kan reda upp den arbets-
hörda, som helt hastigt pålägges ho-
nom. Även ”Elam” samt Georg
Karlsson och Karl Andersson voro
bra.

E. S—2g.

x

Söndagen den 2 maj spelade V:te

laget i Göteborgs-Serien mot Wega

II på Hedens södra plan. Matchen

slöt med seger för Wega med 2—0.

Van är ju i år, om manså får säga,

”nykonstruerad”” och består av för-

ra årets 1:stalagsjuniorer, de flesta

av pojkarna yerkade också betydligt

otränade och det är ju ej heller att

undra på, ty hela våren har ju va-

vit ett enda regnande, varför trä-

ningen givetvis är minimal. De sko-

la därför ej taga detta nederlag för

hårt, ty Wegaspelade ej översig och

de våra hade troligen vunnit om de

haft mera träning bakomsig. Laget

hade dessutom endast tio man på

plan, och de sista 10 min. minskades
antalet till 8, genom att Svanström
och långa Johansson lämnade plan.
Detta måste vi giva dem en repri-
mand för, ty det är absolut inte
idrottsmässigt att lämna sina kam-
rater i sticket, allra helst som några
skador ej stodo att upptäcka, åtmin-
stone inga värre än de kunde stan-
nat på sin post tiden ut. Bäst voro:
Simson, Svantesson, Bengtsson
(bakre försvaret) samt Svanström
(då han var med?).

2

Måndagen d. 3 maj spelade II Ju-
niorlaget i CGibgs-serien mot Goolds I
Juniorlag. Matehen som gick på
Hedens n.v. plan slöt med seger för
(toold 1—0. Våra små juniorer vo-
ro för korta i rocken mot de stor-

växta motståndarna. Här var det

den fysiska överlägsenheten som av-
gjorde matchen, ty de våra verkade
bättre i fråga om teknik och hbollbe-
handling. Därtill kom att domaren
var synnerligen okvalificerad. Bak-
om I. F. K.-målet hade bildats en
försvarlig (Gfoold-”gäng”, vilka yt-
terligare irriterade den redan förut
nervöse och fumlige målvakten. Här
borde intresserade medlemmar er-
bjuda sin tjänst genom att tjänstgö-
ra som någon slags ordningsman, ty
det är på tiden att dylika händelser
icke upprepas. lär är naturligtvis
endast fråga om när match skall
spelas på ohägnade platser, där pub-
liken alltså om ingen hindrar dem,
tränger alldeles inpå mållinjen. Bäst
voro i vårt lag: backarna, särskilt
hb. samt vi. och vy. :

å

Tisdagen den 4 maj möttes i Gbgs-
Serien III :an och Sanna I. Matehen
spelades på Hedens södra plan och
blev oavgjord 0—0. 3:dje laget
saknade Ch. Johansson, menvari
övrigt ordinarie. I första havleken
var spelet jämnt, men i andra var
Sanna överlägset. Dels på grund
av vårt försvars goda arbete, dels
beroende på dålig skjutförmåga hos
Sanna lyckades emellertid Wenzel
klara nollan. Kort före matchens
slut sköt Hermansson mot Sannas
mål, varvid bollen, så vitt man kun-
de döma, faktiskt var inne, men do-
maren som ej stod placerad så att
han kunde urskilja detta vågade ej
döma mål. Det är £. ö. märkvärdigt
vad domarna i många fall hava
svårt följa med spelet, ofta ser man
hur en domare inte har hunnit läng-
re än till mittlinjen, när det anfal-
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vackert samspel med Karl Anders-
son och Sandström. Det fjärde var
Sandström själv pappa till och det
femte satte Elam Johansson in med

en nick efter hörna, i matchens all-

ra sista skede. Denna halvlek fin-
go våra motståndare en straffspark
för hands på Lindberg (alldeles ofri-
villigt), vilken dock fångades av
Carlsson. Denna straffspark var ut-
an tvivel alldeles för hårt tilldömd,
(domarens cgna ord). Detta var f.
0. det enda fel domaren (1Ir Hessel
från Skövde) gjorde sig skyldig till
under hela matchen. Matchenslöt
alltså med en för oss överlägsen. se-
ger med 5 mål mot 0.
Av våra spelare kan ingen knap-

past sättas före den andre, ty laget
var säpass jämnstruket att någon

svag punkt icke stod att upptäcka.
Snabba, hbollsäkra och välberäknan-
de spelades det mest eleganta 'kort-
passningsspel, omväxlande med lån-
ga bollar ut på vingarne, vilket helt
tog humöret ur våra motståndare i
andra halvlekens mitt. Av Tida-
holmsborna var vensterbacken och
vensteryttern de bästa. I all syn-
nerhet den sistnämnde var många
gånger uppe i snabba rucher och
ställde till med litet nervkittlande
situationer framför vårt mål. Men
nej, vår målmanvarför dageni spel-
humör och tog allt.

Till matchen hörde också middag,
aväten i all hast, enär tåget snart
skulle ånga i väg. Men det gick ju
fort att äta det lilla som bjöds, ty
det var verkligen litet. Men det är
mer än förlåtligt, med tanke på mat-

chens ekonomiska resultat för våra
värdar, vilket blev skäligen klent.
Hemresan gick mera i fridens tec-

ken, med maskinskada påloket, up-
pehåll å linjen, varvid några styc-

ken underhöllo de medresande med
sång och cabaret, till allmän förnö-
Jelse. Hela två timmar försenade
ankommmo vi till staden igen nöjda

och belåtna med vår dag, trots den
ganska krävande och tröttande re-
fan.

(Backman, numera Tidaholmare,
var oss i sällskap, därmed visande
sim sympati för vår 'klubb, och bad
ban om sin hälsning till alla ”Kam-
rater”).

Pekka.

Oscar Svensson, vår fräjdade löpare, upp-
nådde lördagen den 3'juli målet i äkten-
skapets löpning, väl utan »tjuvstart», och
maturligtvis äro alla »Kamrater» färdiga
att önska honom all lycka!

-narie.

Från »smålagens>» hori-
sont.

Söndagen den 9 maj spelade B-la-
get Ghgs-serien mot Gais B-lag å
Hedens södra plan. B-laget sakna-
de E. Karlsson i mål, i övrigt ordi-

”(Huggen” vaktades av Ab-
rahamsson. Fint va” Emellertid
hade han ytterst få tillfällen, då han
behövde ingripa, men för den hän-
delse han skulle behöva vikarie nå-
gon annan gång bör han lära sig
fånga bollarna med händerna, och ej

somnu sparka ut den, ty det behövs
bara en miss, så är det färdigt. Spe-
let blev jämförelsevis gott, men man
ansträngde sig inte över hövan på

en del håll, i annat fall hade vi nog
fått ännu ett mål eller två. Strax
i början på matchen fick Hansson
en chans och nickade in kulan. Ef
ter 15 å 20 min. spel svepte Lindberg
medelst ett välplacerat skott in hol-
len i Caismålet. Halvtid 2—0. I
hörjan på andra halvleken erhöllo
vi en frispark i närheten av Gais
mål. Rosell sköt den fint intill ena
stolpen och in. Resten av speltiden
gick utan några större sensationer.
Gais fåtaliga attacker stoppades i
behaglig tid av Levin och Erik An-
dersson. I denna match voro även
nu Levin och Erik Andersson bäst,
den senare dock något bättre, men
vi skulle vilja råda Levintill att in-
te oå för långt upp, ty med en snabh
ytter kan det straffa sig, även om
halvbacken kanske täcker ens plats
undertiden, ty ofta händer att halv-
backen ej kan reda upp den arbets-
hörda, som helt hastigt pålägges ho-
nom. Även ”Elam” samt Georg
Karlsson och Karl Andersson voro
bra.

E. S—2g.

x

Söndagen den 2 maj spelade V:te

laget i Göteborgs-Serien mot Wega

II på Hedens södra plan. Matchen

slöt med seger för Wega med 2—0.

Van är ju i år, om manså får säga,

”nykonstruerad”” och består av för-

ra årets 1:stalagsjuniorer, de flesta

av pojkarna yerkade också betydligt

otränade och det är ju ej heller att

undra på, ty hela våren har ju va-

vit ett enda regnande, varför trä-

ningen givetvis är minimal. De sko-

la därför ej taga detta nederlag för

hårt, ty Wegaspelade ej översig och

de våra hade troligen vunnit om de

haft mera träning bakomsig. Laget

hade dessutom endast tio man på

plan, och de sista 10 min. minskades
antalet till 8, genom att Svanström
och långa Johansson lämnade plan.
Detta måste vi giva dem en repri-
mand för, ty det är absolut inte
idrottsmässigt att lämna sina kam-
rater i sticket, allra helst som några
skador ej stodo att upptäcka, åtmin-
stone inga värre än de kunde stan-
nat på sin post tiden ut. Bäst voro:
Simson, Svantesson, Bengtsson
(bakre försvaret) samt Svanström
(då han var med?).

2

Måndagen d. 3 maj spelade II Ju-
niorlaget i CGibgs-serien mot Goolds I
Juniorlag. Matehen som gick på
Hedens n.v. plan slöt med seger för
(toold 1—0. Våra små juniorer vo-
ro för korta i rocken mot de stor-

växta motståndarna. Här var det

den fysiska överlägsenheten som av-
gjorde matchen, ty de våra verkade
bättre i fråga om teknik och hbollbe-
handling. Därtill kom att domaren
var synnerligen okvalificerad. Bak-
om I. F. K.-målet hade bildats en
försvarlig (Gfoold-”gäng”, vilka yt-
terligare irriterade den redan förut
nervöse och fumlige målvakten. Här
borde intresserade medlemmar er-
bjuda sin tjänst genom att tjänstgö-
ra som någon slags ordningsman, ty
det är på tiden att dylika händelser
icke upprepas. lär är naturligtvis
endast fråga om när match skall
spelas på ohägnade platser, där pub-
liken alltså om ingen hindrar dem,
tränger alldeles inpå mållinjen. Bäst
voro i vårt lag: backarna, särskilt
hb. samt vi. och vy. :

å

Tisdagen den 4 maj möttes i Gbgs-
Serien III :an och Sanna I. Matehen
spelades på Hedens södra plan och
blev oavgjord 0—0. 3:dje laget
saknade Ch. Johansson, menvari
övrigt ordinarie. I första havleken
var spelet jämnt, men i andra var
Sanna överlägset. Dels på grund
av vårt försvars goda arbete, dels
beroende på dålig skjutförmåga hos
Sanna lyckades emellertid Wenzel
klara nollan. Kort före matchens
slut sköt Hermansson mot Sannas
mål, varvid bollen, så vitt man kun-
de döma, faktiskt var inne, men do-
maren som ej stod placerad så att
han kunde urskilja detta vågade ej
döma mål. Det är £. ö. märkvärdigt
vad domarna i många fall hava
svårt följa med spelet, ofta ser man
hur en domare inte har hunnit läng-
re än till mittlinjen, när det anfal-
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vackert samspel med Karl Anders-
son och Sandström. Det fjärde var
Sandström själv pappa till och det
femte satte Elam Johansson in med

en nick efter hörna, i matchens all-

ra sista skede. Denna halvlek fin-
go våra motståndare en straffspark
för hands på Lindberg (alldeles ofri-
villigt), vilken dock fångades av
Carlsson. Denna straffspark var ut-
an tvivel alldeles för hårt tilldömd,
(domarens cgna ord). Detta var f.
0. det enda fel domaren (1Ir Hessel
från Skövde) gjorde sig skyldig till
under hela matchen. Matchenslöt
alltså med en för oss överlägsen. se-
ger med 5 mål mot 0.
Av våra spelare kan ingen knap-

past sättas före den andre, ty laget
var säpass jämnstruket att någon

svag punkt icke stod att upptäcka.
Snabba, hbollsäkra och välberäknan-
de spelades det mest eleganta 'kort-
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ga bollar ut på vingarne, vilket helt
tog humöret ur våra motståndare i
andra halvlekens mitt. Av Tida-
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humör och tog allt.

Till matchen hörde också middag,
aväten i all hast, enär tåget snart
skulle ånga i väg. Men det gick ju
fort att äta det lilla som bjöds, ty
det var verkligen litet. Men det är
mer än förlåtligt, med tanke på mat-

chens ekonomiska resultat för våra
värdar, vilket blev skäligen klent.
Hemresan gick mera i fridens tec-

ken, med maskinskada påloket, up-
pehåll å linjen, varvid några styc-

ken underhöllo de medresande med
sång och cabaret, till allmän förnö-
Jelse. Hela två timmar försenade
ankommmo vi till staden igen nöjda

och belåtna med vår dag, trots den
ganska krävande och tröttande re-
fan.

(Backman, numera Tidaholmare,
var oss i sällskap, därmed visande
sim sympati för vår 'klubb, och bad
ban om sin hälsning till alla ”Kam-
rater”).

Pekka.

Oscar Svensson, vår fräjdade löpare, upp-
nådde lördagen den 3'juli målet i äkten-
skapets löpning, väl utan »tjuvstart», och
maturligtvis äro alla »Kamrater» färdiga
att önska honom all lycka!

-narie.

Från »smålagens>» hori-
sont.

Söndagen den 9 maj spelade B-la-
get Ghgs-serien mot Gais B-lag å
Hedens södra plan. B-laget sakna-
de E. Karlsson i mål, i övrigt ordi-

”(Huggen” vaktades av Ab-
rahamsson. Fint va” Emellertid
hade han ytterst få tillfällen, då han
behövde ingripa, men för den hän-
delse han skulle behöva vikarie nå-
gon annan gång bör han lära sig
fånga bollarna med händerna, och ej

somnu sparka ut den, ty det behövs
bara en miss, så är det färdigt. Spe-
let blev jämförelsevis gott, men man
ansträngde sig inte över hövan på

en del håll, i annat fall hade vi nog
fått ännu ett mål eller två. Strax
i början på matchen fick Hansson
en chans och nickade in kulan. Ef
ter 15 å 20 min. spel svepte Lindberg
medelst ett välplacerat skott in hol-
len i Caismålet. Halvtid 2—0. I
hörjan på andra halvleken erhöllo
vi en frispark i närheten av Gais
mål. Rosell sköt den fint intill ena
stolpen och in. Resten av speltiden
gick utan några större sensationer.
Gais fåtaliga attacker stoppades i
behaglig tid av Levin och Erik An-
dersson. I denna match voro även
nu Levin och Erik Andersson bäst,
den senare dock något bättre, men
vi skulle vilja råda Levintill att in-
te oå för långt upp, ty med en snabh
ytter kan det straffa sig, även om
halvbacken kanske täcker ens plats
undertiden, ty ofta händer att halv-
backen ej kan reda upp den arbets-
hörda, som helt hastigt pålägges ho-
nom. Även ”Elam” samt Georg
Karlsson och Karl Andersson voro
bra.

E. S—2g.

x

Söndagen den 2 maj spelade V:te

laget i Göteborgs-Serien mot Wega

II på Hedens södra plan. Matchen

slöt med seger för Wega med 2—0.

Van är ju i år, om manså får säga,

”nykonstruerad”” och består av för-

ra årets 1:stalagsjuniorer, de flesta

av pojkarna yerkade också betydligt

otränade och det är ju ej heller att

undra på, ty hela våren har ju va-

vit ett enda regnande, varför trä-

ningen givetvis är minimal. De sko-

la därför ej taga detta nederlag för

hårt, ty Wegaspelade ej översig och

de våra hade troligen vunnit om de

haft mera träning bakomsig. Laget

hade dessutom endast tio man på

plan, och de sista 10 min. minskades
antalet till 8, genom att Svanström
och långa Johansson lämnade plan.
Detta måste vi giva dem en repri-
mand för, ty det är absolut inte
idrottsmässigt att lämna sina kam-
rater i sticket, allra helst som några
skador ej stodo att upptäcka, åtmin-
stone inga värre än de kunde stan-
nat på sin post tiden ut. Bäst voro:
Simson, Svantesson, Bengtsson
(bakre försvaret) samt Svanström
(då han var med?).

2

Måndagen d. 3 maj spelade II Ju-
niorlaget i CGibgs-serien mot Goolds I
Juniorlag. Matehen som gick på
Hedens n.v. plan slöt med seger för
(toold 1—0. Våra små juniorer vo-
ro för korta i rocken mot de stor-

växta motståndarna. Här var det

den fysiska överlägsenheten som av-
gjorde matchen, ty de våra verkade
bättre i fråga om teknik och hbollbe-
handling. Därtill kom att domaren
var synnerligen okvalificerad. Bak-
om I. F. K.-målet hade bildats en
försvarlig (Gfoold-”gäng”, vilka yt-
terligare irriterade den redan förut
nervöse och fumlige målvakten. Här
borde intresserade medlemmar er-
bjuda sin tjänst genom att tjänstgö-
ra som någon slags ordningsman, ty
det är på tiden att dylika händelser
icke upprepas. lär är naturligtvis
endast fråga om när match skall
spelas på ohägnade platser, där pub-
liken alltså om ingen hindrar dem,
tränger alldeles inpå mållinjen. Bäst
voro i vårt lag: backarna, särskilt
hb. samt vi. och vy. :

å

Tisdagen den 4 maj möttes i Gbgs-
Serien III :an och Sanna I. Matehen
spelades på Hedens södra plan och
blev oavgjord 0—0. 3:dje laget
saknade Ch. Johansson, menvari
övrigt ordinarie. I första havleken
var spelet jämnt, men i andra var
Sanna överlägset. Dels på grund
av vårt försvars goda arbete, dels
beroende på dålig skjutförmåga hos
Sanna lyckades emellertid Wenzel
klara nollan. Kort före matchens
slut sköt Hermansson mot Sannas
mål, varvid bollen, så vitt man kun-
de döma, faktiskt var inne, men do-
maren som ej stod placerad så att
han kunde urskilja detta vågade ej
döma mål. Det är £. ö. märkvärdigt
vad domarna i många fall hava
svårt följa med spelet, ofta ser man
hur en domare inte har hunnit läng-
re än till mittlinjen, när det anfal-
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vackert samspel med Karl Anders-
son och Sandström. Det fjärde var
Sandström själv pappa till och det
femte satte Elam Johansson in med

en nick efter hörna, i matchens all-

ra sista skede. Denna halvlek fin-
go våra motståndare en straffspark
för hands på Lindberg (alldeles ofri-
villigt), vilken dock fångades av
Carlsson. Denna straffspark var ut-
an tvivel alldeles för hårt tilldömd,
(domarens cgna ord). Detta var f.
0. det enda fel domaren (1Ir Hessel
från Skövde) gjorde sig skyldig till
under hela matchen. Matchenslöt
alltså med en för oss överlägsen. se-
ger med 5 mål mot 0.
Av våra spelare kan ingen knap-

past sättas före den andre, ty laget
var säpass jämnstruket att någon

svag punkt icke stod att upptäcka.
Snabba, hbollsäkra och välberäknan-
de spelades det mest eleganta 'kort-
passningsspel, omväxlande med lån-
ga bollar ut på vingarne, vilket helt
tog humöret ur våra motståndare i
andra halvlekens mitt. Av Tida-
holmsborna var vensterbacken och
vensteryttern de bästa. I all syn-
nerhet den sistnämnde var många
gånger uppe i snabba rucher och
ställde till med litet nervkittlande
situationer framför vårt mål. Men
nej, vår målmanvarför dageni spel-
humör och tog allt.
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och belåtna med vår dag, trots den
ganska krävande och tröttande re-
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Till matchen hörde också middag,
aväten i all hast, enär tåget snart
skulle ånga i väg. Men det gick ju
fort att äta det lilla som bjöds, ty
det var verkligen litet. Men det är
mer än förlåtligt, med tanke på mat-

chens ekonomiska resultat för våra
värdar, vilket blev skäligen klent.
Hemresan gick mera i fridens tec-

ken, med maskinskada påloket, up-
pehåll å linjen, varvid några styc-

ken underhöllo de medresande med
sång och cabaret, till allmän förnö-
Jelse. Hela två timmar försenade
ankommmo vi till staden igen nöjda

och belåtna med vår dag, trots den
ganska krävande och tröttande re-
fan.

(Backman, numera Tidaholmare,
var oss i sällskap, därmed visande
sim sympati för vår 'klubb, och bad
ban om sin hälsning till alla ”Kam-
rater”).

Pekka.

Oscar Svensson, vår fräjdade löpare, upp-
nådde lördagen den 3'juli målet i äkten-
skapets löpning, väl utan »tjuvstart», och
maturligtvis äro alla »Kamrater» färdiga
att önska honom all lycka!

-narie.

Från »smålagens>» hori-
sont.

Söndagen den 9 maj spelade B-la-
get Ghgs-serien mot Gais B-lag å
Hedens södra plan. B-laget sakna-
de E. Karlsson i mål, i övrigt ordi-

”(Huggen” vaktades av Ab-
rahamsson. Fint va” Emellertid
hade han ytterst få tillfällen, då han
behövde ingripa, men för den hän-
delse han skulle behöva vikarie nå-
gon annan gång bör han lära sig
fånga bollarna med händerna, och ej

somnu sparka ut den, ty det behövs
bara en miss, så är det färdigt. Spe-
let blev jämförelsevis gott, men man
ansträngde sig inte över hövan på

en del håll, i annat fall hade vi nog
fått ännu ett mål eller två. Strax
i början på matchen fick Hansson
en chans och nickade in kulan. Ef
ter 15 å 20 min. spel svepte Lindberg
medelst ett välplacerat skott in hol-
len i Caismålet. Halvtid 2—0. I
hörjan på andra halvleken erhöllo
vi en frispark i närheten av Gais
mål. Rosell sköt den fint intill ena
stolpen och in. Resten av speltiden
gick utan några större sensationer.
Gais fåtaliga attacker stoppades i
behaglig tid av Levin och Erik An-
dersson. I denna match voro även
nu Levin och Erik Andersson bäst,
den senare dock något bättre, men
vi skulle vilja råda Levintill att in-
te oå för långt upp, ty med en snabh
ytter kan det straffa sig, även om
halvbacken kanske täcker ens plats
undertiden, ty ofta händer att halv-
backen ej kan reda upp den arbets-
hörda, som helt hastigt pålägges ho-
nom. Även ”Elam” samt Georg
Karlsson och Karl Andersson voro
bra.

E. S—2g.

x

Söndagen den 2 maj spelade V:te

laget i Göteborgs-Serien mot Wega

II på Hedens södra plan. Matchen

slöt med seger för Wega med 2—0.

Van är ju i år, om manså får säga,

”nykonstruerad”” och består av för-

ra årets 1:stalagsjuniorer, de flesta

av pojkarna yerkade också betydligt

otränade och det är ju ej heller att

undra på, ty hela våren har ju va-

vit ett enda regnande, varför trä-

ningen givetvis är minimal. De sko-

la därför ej taga detta nederlag för

hårt, ty Wegaspelade ej översig och

de våra hade troligen vunnit om de

haft mera träning bakomsig. Laget

hade dessutom endast tio man på

plan, och de sista 10 min. minskades
antalet till 8, genom att Svanström
och långa Johansson lämnade plan.
Detta måste vi giva dem en repri-
mand för, ty det är absolut inte
idrottsmässigt att lämna sina kam-
rater i sticket, allra helst som några
skador ej stodo att upptäcka, åtmin-
stone inga värre än de kunde stan-
nat på sin post tiden ut. Bäst voro:
Simson, Svantesson, Bengtsson
(bakre försvaret) samt Svanström
(då han var med?).

2

Måndagen d. 3 maj spelade II Ju-
niorlaget i CGibgs-serien mot Goolds I
Juniorlag. Matehen som gick på
Hedens n.v. plan slöt med seger för
(toold 1—0. Våra små juniorer vo-
ro för korta i rocken mot de stor-

växta motståndarna. Här var det

den fysiska överlägsenheten som av-
gjorde matchen, ty de våra verkade
bättre i fråga om teknik och hbollbe-
handling. Därtill kom att domaren
var synnerligen okvalificerad. Bak-
om I. F. K.-målet hade bildats en
försvarlig (Gfoold-”gäng”, vilka yt-
terligare irriterade den redan förut
nervöse och fumlige målvakten. Här
borde intresserade medlemmar er-
bjuda sin tjänst genom att tjänstgö-
ra som någon slags ordningsman, ty
det är på tiden att dylika händelser
icke upprepas. lär är naturligtvis
endast fråga om när match skall
spelas på ohägnade platser, där pub-
liken alltså om ingen hindrar dem,
tränger alldeles inpå mållinjen. Bäst
voro i vårt lag: backarna, särskilt
hb. samt vi. och vy. :

å

Tisdagen den 4 maj möttes i Gbgs-
Serien III :an och Sanna I. Matehen
spelades på Hedens södra plan och
blev oavgjord 0—0. 3:dje laget
saknade Ch. Johansson, menvari
övrigt ordinarie. I första havleken
var spelet jämnt, men i andra var
Sanna överlägset. Dels på grund
av vårt försvars goda arbete, dels
beroende på dålig skjutförmåga hos
Sanna lyckades emellertid Wenzel
klara nollan. Kort före matchens
slut sköt Hermansson mot Sannas
mål, varvid bollen, så vitt man kun-
de döma, faktiskt var inne, men do-
maren som ej stod placerad så att
han kunde urskilja detta vågade ej
döma mål. Det är £. ö. märkvärdigt
vad domarna i många fall hava
svårt följa med spelet, ofta ser man
hur en domare inte har hunnit läng-
re än till mittlinjen, när det anfal-
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vackert samspel med Karl Anders-
son och Sandström. Det fjärde var
Sandström själv pappa till och det
femte satte Elam Johansson in med

en nick efter hörna, i matchens all-

ra sista skede. Denna halvlek fin-
go våra motståndare en straffspark
för hands på Lindberg (alldeles ofri-
villigt), vilken dock fångades av
Carlsson. Denna straffspark var ut-
an tvivel alldeles för hårt tilldömd,
(domarens cgna ord). Detta var f.
0. det enda fel domaren (1Ir Hessel
från Skövde) gjorde sig skyldig till
under hela matchen. Matchenslöt
alltså med en för oss överlägsen. se-
ger med 5 mål mot 0.
Av våra spelare kan ingen knap-

past sättas före den andre, ty laget
var säpass jämnstruket att någon

svag punkt icke stod att upptäcka.
Snabba, hbollsäkra och välberäknan-
de spelades det mest eleganta 'kort-
passningsspel, omväxlande med lån-
ga bollar ut på vingarne, vilket helt
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lande lagets forwards äro nere vid
motståndarnas mål. Hur skall han
i den position han intar kunna be-
döma, om en boll varit en hårsmån
innanför mållinjen, innan målvakten
fick ut den? Här behövs tydligen
träning i 100-meterslöpning!
Av de våra märktes särskilt:

Wenzel, Elmer Olsson, «Harry Ols-
son, camt Hermansson. Gillis An-

derszon var däremot för dagen inte
vidare lyckad som ef., vad det nu
kunde kommasig, ty vi ha sett ho-
nom betydligt bättre på den platsen
förut. Han bör 'kommaihåg att en
centers arbete skall vara ”mål”-
medvetet i mer än ett avseende:
paccningar till yttrarna böra läggas
långa, direkta att löpa på, undvik

kortpassningute på plan, vänta med
det tills nära mål, då kan det vara

"på sin plats. I detta stycke böra
samtliga centerforwards försöka ef-
terlikna Börje, ty han 'kan den kon-
sten som ingen annan. Men bättre
lycka nästa gång! =Alltså: ”på”n
igen”

Något om engelsk fot-
boll.

(Från en av våra medlemmar som vistas i

Evgland).

Nu när fotbollsidrotten är över för den-
na säsong i fotbollens hemland, England,
kan "det kanske för Göteborgs Kamrater-
nas medlemmar vara av intresse att taga
del av några synpunkter, som tycks vara
grundläggande för de förstklassiga eng-
elski: fotbollslagens framgångar. .De lag,
som jag här vill framhålla som exempel
vis spela i 1:sta ligan och givetvis äro de
flesta av dess spelare professionella. Fot-
boll, som amatöridrott hör man icke ta-
las om så mycket, kanske till en del he-
roende på att de bästa amatörlagen icke
ännu kunnat komma till någon vidare
form efter kriget och kanske till stor del
därav att de bästa amatörspelarna bruka
spela för professionella klubbar. Så är t.
ex. fallet med Morton, ansedd som en av
världens finaste spelare, vilken förra året
spelade för Queens Park, men nu övergått
till professionalismen och inköpts av Glas-
gow Rangers.

Den största

—

skillnaden mellan ett
svenskt och engelskt fotbollslag är otvi-
velaktigt halvbackarnes arbete.

=

Det är
ytterst sällan man i Sverge får se några
halvbackar, som hela matchen igenom
kunna vara med i såväl anfall som för-

svar, så som halvbackarne i ett engelskt

lag. Och i fråga om passningar till for-

wards äro engelsmiinnen flera hästlängder

annatföre oss, även om man i ett eller

svenskt lag får se något undantag. Av

de olika engelska halvbackar jag sett un-

der den tid jag varit här, är det New-

castle Uniteds centerhalvback Low, skotsk

imponerat på

sina idealiska

internationals, som mest

mig, särskilt beroende på

markpassningar till sina forwards. Puss-

sidohalyback till motsatta

vingens ytter äro mycket gouterade och

Kalle Makarn

var på sin tid specialist på sådana pass-

ningar från

användes med förkirlek.

ningar och nästan den ende svenske halv-

sett

som Ni kanske hört är det för-

vinnlägga sig om detiakack, jag

spelsätt.

slag om att ändra off side regeln och det-

ia har nog sin största orsak i den finess

och säkerhet, med vilka de engelska bac-

karne sätta sina motspelares forwards off

side. Detta har ju även en del backar i

Sverige försökt sig på, men ha de ej kun-

nat begagna siv at det i så stor utsträck-

ning, som Önskvärt, berocnude till stor del

på de svenska domarnes oförmåga att

hastigt uppfatta off side situationerna.

Av engelska backar, som skapat sig ott

namn just genom detta må nämnas New-

caste Uniteds högerback Mc Cracken.

Beträffande

oj detta är så högt uppdrivet som för-

forwardsspelet tycker jag

svarsspelet, men jag vill dock påpeka, att

det som mest karaktäriserar forwardssno-

let är snahhheten på bollen och förmågan

att skifta spelet från läng-

ning

till kortpass-

och tvärtom. Den bästa forwards-

kedja jag hittills sett är Sunderlands, mad

dess högerinner Buchan som bäste spolaro,

Varje gång detta lag spelar på henuna-

plan, brukar jag resa ned till Sunderland

till stor del enbart iör att se Buchun spe

la Hans arbete ute på plan kanske nice

syns så mycket för den omvigde, men den

spelat fotboll förstår,

man är

sOnl väriörsjälv

denna så fruktad och omtalad.

AMurrens spelsätt päminner mycket om Bu-

chans.

En engelsk fullgod professionell spolare

är rätt bra betald.

talades

För några år sedan be-

spelarne pr säsong, men nyligaon

genomårevs en avlöning gällande ärst om,

utgörande £ 7.—.—. pr vecka vilket ju ice-

ko kan anses vara dåligt Men klubbaurne

kan också ha råd till att betala. I New-

castle och Sunderland beräknas medeltalet

värje mateh till c:a 40,000 och

att affärerna icke gå med förlust förstår

då Sunderland förra året hade ett

netto på £ 17,000.---—. För att ytterligare

sporra spelarne erhålla de för varje match

£2.—.—och för varje oavgjord £ 1.—.—,,

samt dessutom har varje spelare rättighet

att fordra en recettmatch vart femte år.
Detta sistnämnda är emellertid ingon in-

äskådare

man,

vit för vära amatörspelare att giva sig

över till England.

Då fotbollssäsongen

jan hoppas jag kunna återkomma med nå-

äter tager sin bör-

gra rader.

Be Quick,

Hollands fotbollsmästare, vilka som

5. F. F:s gäster komma att spela
en hel del matcher på olika ställen
i vårt avlånga land, uppenbarade sig

så där tämligen oförhappandesi vår
goda stad.

Göteborgs Fotbollsförbund ploc-

kade i största hast ihopett lag, eller

kanske rättare sagt två, för säker
hets skull.

På grund av spelarnes semester:
resor, sjukdom och andra laga för:
fall, blev laget ej så starkt som
önskvärt varit.

Matchen spelades onsdagen den
14 juli å Walhalla. David Anders-
son skötte pipan och skötte den bra;

Göteborgslaget ställde upp med
följande spelare:

Zander, Lund, Fr. Andersson(M;
I. K.), Hagardh, Zachrisson (Fäss-

be:g), Klingström, R. Wenzel,GQ;
Hermansson, Herb. Karlsson, Kraritz

och Clark. |

Resultaten av matchen blev, att
holländarne tämligen oförtjänt, vun=
no matchen med 1—-0. Av det spel

som presterades av de båda lagen

borde målsiffran varit omvänd.
Holländarne spelade liksom H. B.

5. ett rent och öppet spel utan kriu-
lurer, men också utan att försöka
sig på några nummer ur den högre
skolan, spelarne uppträdde också
ytterst gentlemannamässigt, varför

de råkade i gunst hos publiken.

Göteborgslaget överraskade med.
att vara betydligt starkare på planen;.

än på papperet. Zander god som
vanligt, Lund var försvarets stötte

pinne, oväntat gott assisterad af Fr.
Andersson, Klingström bästa halv:

back, Hagardh sämsta, Zachrissön

tämligen obalanserad, Clark bästa
ytter, Wenzel tämligen bakom, inner":
forwards Krantz och Hermanssön
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lande lagets forwards äro nere vid
motståndarnas mål. Hur skall han
i den position han intar kunna be-
döma, om en boll varit en hårsmån
innanför mållinjen, innan målvakten
fick ut den? Här behövs tydligen
träning i 100-meterslöpning!
Av de våra märktes särskilt:

Wenzel, Elmer Olsson, «Harry Ols-
son, camt Hermansson. Gillis An-

derszon var däremot för dagen inte
vidare lyckad som ef., vad det nu
kunde kommasig, ty vi ha sett ho-
nom betydligt bättre på den platsen
förut. Han bör 'kommaihåg att en
centers arbete skall vara ”mål”-
medvetet i mer än ett avseende:
paccningar till yttrarna böra läggas
långa, direkta att löpa på, undvik

kortpassningute på plan, vänta med
det tills nära mål, då kan det vara

"på sin plats. I detta stycke böra
samtliga centerforwards försöka ef-
terlikna Börje, ty han 'kan den kon-
sten som ingen annan. Men bättre
lycka nästa gång! =Alltså: ”på”n
igen”

Något om engelsk fot-
boll.

(Från en av våra medlemmar som vistas i

Evgland).
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las om så mycket, kanske till en del he-
roende på att de bästa amatörlagen icke
ännu kunnat komma till någon vidare
form efter kriget och kanske till stor del
därav att de bästa amatörspelarna bruka
spela för professionella klubbar. Så är t.
ex. fallet med Morton, ansedd som en av
världens finaste spelare, vilken förra året
spelade för Queens Park, men nu övergått
till professionalismen och inköpts av Glas-
gow Rangers.

Den största

—

skillnaden mellan ett
svenskt och engelskt fotbollslag är otvi-
velaktigt halvbackarnes arbete.

=

Det är
ytterst sällan man i Sverge får se några
halvbackar, som hela matchen igenom
kunna vara med i såväl anfall som för-

svar, så som halvbackarne i ett engelskt

lag. Och i fråga om passningar till for-

wards äro engelsmiinnen flera hästlängder

annatföre oss, även om man i ett eller

svenskt lag får se något undantag. Av

de olika engelska halvbackar jag sett un-

der den tid jag varit här, är det New-

castle Uniteds centerhalvback Low, skotsk

imponerat på

sina idealiska

internationals, som mest

mig, särskilt beroende på

markpassningar till sina forwards. Puss-

sidohalyback till motsatta

vingens ytter äro mycket gouterade och

Kalle Makarn

var på sin tid specialist på sådana pass-

ningar från

användes med förkirlek.

ningar och nästan den ende svenske halv-

sett

som Ni kanske hört är det för-

vinnlägga sig om detiakack, jag

spelsätt.

slag om att ändra off side regeln och det-

ia har nog sin största orsak i den finess

och säkerhet, med vilka de engelska bac-

karne sätta sina motspelares forwards off

side. Detta har ju även en del backar i

Sverige försökt sig på, men ha de ej kun-

nat begagna siv at det i så stor utsträck-

ning, som Önskvärt, berocnude till stor del

på de svenska domarnes oförmåga att

hastigt uppfatta off side situationerna.

Av engelska backar, som skapat sig ott

namn just genom detta må nämnas New-

caste Uniteds högerback Mc Cracken.

Beträffande

oj detta är så högt uppdrivet som för-

forwardsspelet tycker jag

svarsspelet, men jag vill dock påpeka, att

det som mest karaktäriserar forwardssno-

let är snahhheten på bollen och förmågan

att skifta spelet från läng-

ning

till kortpass-

och tvärtom. Den bästa forwards-

kedja jag hittills sett är Sunderlands, mad

dess högerinner Buchan som bäste spolaro,

Varje gång detta lag spelar på henuna-

plan, brukar jag resa ned till Sunderland

till stor del enbart iör att se Buchun spe

la Hans arbete ute på plan kanske nice

syns så mycket för den omvigde, men den

spelat fotboll förstår,

man är

sOnl väriörsjälv

denna så fruktad och omtalad.

AMurrens spelsätt päminner mycket om Bu-

chans.

En engelsk fullgod professionell spolare

är rätt bra betald.

talades

För några år sedan be-

spelarne pr säsong, men nyligaon

genomårevs en avlöning gällande ärst om,

utgörande £ 7.—.—. pr vecka vilket ju ice-

ko kan anses vara dåligt Men klubbaurne

kan också ha råd till att betala. I New-

castle och Sunderland beräknas medeltalet

värje mateh till c:a 40,000 och

att affärerna icke gå med förlust förstår

då Sunderland förra året hade ett

netto på £ 17,000.---—. För att ytterligare

sporra spelarne erhålla de för varje match

£2.—.—och för varje oavgjord £ 1.—.—,,

samt dessutom har varje spelare rättighet

att fordra en recettmatch vart femte år.
Detta sistnämnda är emellertid ingon in-

äskådare

man,

vit för vära amatörspelare att giva sig

över till England.

Då fotbollssäsongen

jan hoppas jag kunna återkomma med nå-

äter tager sin bör-

gra rader.

Be Quick,

Hollands fotbollsmästare, vilka som

5. F. F:s gäster komma att spela
en hel del matcher på olika ställen
i vårt avlånga land, uppenbarade sig

så där tämligen oförhappandesi vår
goda stad.

Göteborgs Fotbollsförbund ploc-

kade i största hast ihopett lag, eller

kanske rättare sagt två, för säker
hets skull.

På grund av spelarnes semester:
resor, sjukdom och andra laga för:
fall, blev laget ej så starkt som
önskvärt varit.

Matchen spelades onsdagen den
14 juli å Walhalla. David Anders-
son skötte pipan och skötte den bra;

Göteborgslaget ställde upp med
följande spelare:

Zander, Lund, Fr. Andersson(M;
I. K.), Hagardh, Zachrisson (Fäss-

be:g), Klingström, R. Wenzel,GQ;
Hermansson, Herb. Karlsson, Kraritz

och Clark. |

Resultaten av matchen blev, att
holländarne tämligen oförtjänt, vun=
no matchen med 1—-0. Av det spel

som presterades av de båda lagen

borde målsiffran varit omvänd.
Holländarne spelade liksom H. B.

5. ett rent och öppet spel utan kriu-
lurer, men också utan att försöka
sig på några nummer ur den högre
skolan, spelarne uppträdde också
ytterst gentlemannamässigt, varför

de råkade i gunst hos publiken.

Göteborgslaget överraskade med.
att vara betydligt starkare på planen;.

än på papperet. Zander god som
vanligt, Lund var försvarets stötte

pinne, oväntat gott assisterad af Fr.
Andersson, Klingström bästa halv:

back, Hagardh sämsta, Zachrissön

tämligen obalanserad, Clark bästa
ytter, Wenzel tämligen bakom, inner":
forwards Krantz och Hermanssön
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lande lagets forwards äro nere vid
motståndarnas mål. Hur skall han
i den position han intar kunna be-
döma, om en boll varit en hårsmån
innanför mållinjen, innan målvakten
fick ut den? Här behövs tydligen
träning i 100-meterslöpning!
Av de våra märktes särskilt:

Wenzel, Elmer Olsson, «Harry Ols-
son, camt Hermansson. Gillis An-

derszon var däremot för dagen inte
vidare lyckad som ef., vad det nu
kunde kommasig, ty vi ha sett ho-
nom betydligt bättre på den platsen
förut. Han bör 'kommaihåg att en
centers arbete skall vara ”mål”-
medvetet i mer än ett avseende:
paccningar till yttrarna böra läggas
långa, direkta att löpa på, undvik

kortpassningute på plan, vänta med
det tills nära mål, då kan det vara

"på sin plats. I detta stycke böra
samtliga centerforwards försöka ef-
terlikna Börje, ty han 'kan den kon-
sten som ingen annan. Men bättre
lycka nästa gång! =Alltså: ”på”n
igen”

Något om engelsk fot-
boll.

(Från en av våra medlemmar som vistas i

Evgland).
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spela för professionella klubbar. Så är t.
ex. fallet med Morton, ansedd som en av
världens finaste spelare, vilken förra året
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Den största

—

skillnaden mellan ett
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=

Det är
ytterst sällan man i Sverge får se några
halvbackar, som hela matchen igenom
kunna vara med i såväl anfall som för-

svar, så som halvbackarne i ett engelskt

lag. Och i fråga om passningar till for-

wards äro engelsmiinnen flera hästlängder

annatföre oss, även om man i ett eller

svenskt lag får se något undantag. Av

de olika engelska halvbackar jag sett un-

der den tid jag varit här, är det New-

castle Uniteds centerhalvback Low, skotsk

imponerat på

sina idealiska

internationals, som mest

mig, särskilt beroende på

markpassningar till sina forwards. Puss-

sidohalyback till motsatta

vingens ytter äro mycket gouterade och

Kalle Makarn

var på sin tid specialist på sådana pass-

ningar från

användes med förkirlek.

ningar och nästan den ende svenske halv-

sett

som Ni kanske hört är det för-

vinnlägga sig om detiakack, jag

spelsätt.

slag om att ändra off side regeln och det-

ia har nog sin största orsak i den finess

och säkerhet, med vilka de engelska bac-

karne sätta sina motspelares forwards off

side. Detta har ju även en del backar i

Sverige försökt sig på, men ha de ej kun-

nat begagna siv at det i så stor utsträck-

ning, som Önskvärt, berocnude till stor del

på de svenska domarnes oförmåga att

hastigt uppfatta off side situationerna.

Av engelska backar, som skapat sig ott

namn just genom detta må nämnas New-

caste Uniteds högerback Mc Cracken.

Beträffande

oj detta är så högt uppdrivet som för-

forwardsspelet tycker jag

svarsspelet, men jag vill dock påpeka, att

det som mest karaktäriserar forwardssno-

let är snahhheten på bollen och förmågan

att skifta spelet från läng-

ning

till kortpass-

och tvärtom. Den bästa forwards-

kedja jag hittills sett är Sunderlands, mad

dess högerinner Buchan som bäste spolaro,

Varje gång detta lag spelar på henuna-

plan, brukar jag resa ned till Sunderland

till stor del enbart iör att se Buchun spe

la Hans arbete ute på plan kanske nice

syns så mycket för den omvigde, men den

spelat fotboll förstår,

man är

sOnl väriörsjälv

denna så fruktad och omtalad.

AMurrens spelsätt päminner mycket om Bu-

chans.

En engelsk fullgod professionell spolare

är rätt bra betald.

talades

För några år sedan be-

spelarne pr säsong, men nyligaon

genomårevs en avlöning gällande ärst om,

utgörande £ 7.—.—. pr vecka vilket ju ice-

ko kan anses vara dåligt Men klubbaurne

kan också ha råd till att betala. I New-

castle och Sunderland beräknas medeltalet

värje mateh till c:a 40,000 och

att affärerna icke gå med förlust förstår

då Sunderland förra året hade ett

netto på £ 17,000.---—. För att ytterligare

sporra spelarne erhålla de för varje match

£2.—.—och för varje oavgjord £ 1.—.—,,

samt dessutom har varje spelare rättighet

att fordra en recettmatch vart femte år.
Detta sistnämnda är emellertid ingon in-

äskådare

man,

vit för vära amatörspelare att giva sig

över till England.

Då fotbollssäsongen

jan hoppas jag kunna återkomma med nå-

äter tager sin bör-

gra rader.

Be Quick,

Hollands fotbollsmästare, vilka som

5. F. F:s gäster komma att spela
en hel del matcher på olika ställen
i vårt avlånga land, uppenbarade sig

så där tämligen oförhappandesi vår
goda stad.

Göteborgs Fotbollsförbund ploc-

kade i största hast ihopett lag, eller

kanske rättare sagt två, för säker
hets skull.

På grund av spelarnes semester:
resor, sjukdom och andra laga för:
fall, blev laget ej så starkt som
önskvärt varit.

Matchen spelades onsdagen den
14 juli å Walhalla. David Anders-
son skötte pipan och skötte den bra;

Göteborgslaget ställde upp med
följande spelare:

Zander, Lund, Fr. Andersson(M;
I. K.), Hagardh, Zachrisson (Fäss-

be:g), Klingström, R. Wenzel,GQ;
Hermansson, Herb. Karlsson, Kraritz

och Clark. |

Resultaten av matchen blev, att
holländarne tämligen oförtjänt, vun=
no matchen med 1—-0. Av det spel

som presterades av de båda lagen

borde målsiffran varit omvänd.
Holländarne spelade liksom H. B.

5. ett rent och öppet spel utan kriu-
lurer, men också utan att försöka
sig på några nummer ur den högre
skolan, spelarne uppträdde också
ytterst gentlemannamässigt, varför

de råkade i gunst hos publiken.

Göteborgslaget överraskade med.
att vara betydligt starkare på planen;.

än på papperet. Zander god som
vanligt, Lund var försvarets stötte

pinne, oväntat gott assisterad af Fr.
Andersson, Klingström bästa halv:

back, Hagardh sämsta, Zachrissön

tämligen obalanserad, Clark bästa
ytter, Wenzel tämligen bakom, inner":
forwards Krantz och Hermanssön
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lande lagets forwards äro nere vid
motståndarnas mål. Hur skall han
i den position han intar kunna be-
döma, om en boll varit en hårsmån
innanför mållinjen, innan målvakten
fick ut den? Här behövs tydligen
träning i 100-meterslöpning!
Av de våra märktes särskilt:

Wenzel, Elmer Olsson, «Harry Ols-
son, camt Hermansson. Gillis An-

derszon var däremot för dagen inte
vidare lyckad som ef., vad det nu
kunde kommasig, ty vi ha sett ho-
nom betydligt bättre på den platsen
förut. Han bör 'kommaihåg att en
centers arbete skall vara ”mål”-
medvetet i mer än ett avseende:
paccningar till yttrarna böra läggas
långa, direkta att löpa på, undvik

kortpassningute på plan, vänta med
det tills nära mål, då kan det vara

"på sin plats. I detta stycke böra
samtliga centerforwards försöka ef-
terlikna Börje, ty han 'kan den kon-
sten som ingen annan. Men bättre
lycka nästa gång! =Alltså: ”på”n
igen”

Något om engelsk fot-
boll.

(Från en av våra medlemmar som vistas i

Evgland).
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Medlemsbladets

utsände referent

har ordet

och förtäljer en del om en resa til!
Motala och hur det gick till när 1i

bollspelare från Göteborg stog Mo-

tala Allm. Idrottsförening med 4—1.
Han börjar silt referat med att be

redaktören och samtliga läsare om

ursäkt för event. språkfel och ut-
lovar en fullt sanningsenlig skildring

av färden i motsats till andra refe-
renter.

»Vi voro 12 maninkl. ledare och
kl. 12 gick tåget på lördag middag.

Det här börjar bra sa' jag till poj-

karna och innan jag visste ordet om
var jag du och bror med hela den

glada skaran som kallade mig far-
bror, tjockis och andra vackra smek-

namn, allt efter som det föll sig.
När vi kom till Alingsås hade jag

ock en enligt min egen och många
andra vederhäftiga personers utsago
alldeles utomordentlig kamera samt

20 films, en massa »dricka> samt
»Biffa> och smörgåsar redan hunnit
bliva bekanta och goda vänner med
Samtliga i familjen, vari jag inklu-
derar hela vår kupé.

Som jag förut varit i Motala och
sålunda genom min sakkunskap och
=SM
 

Spelade båda samvetsgrant, dock

begingo de det felet att framför mål
kasta in varenda boll till den mellan
sköldarne hårt klämde »Murren>,

lite mera egen initiativ och hand-
lingskraft hade varit av nöden.
Murren var, oaktat omsorgsfull

Uppvaktning, kedjans farligaste man

och uträttade en hel del goda saker,

lyvärr med negativt resultat.
Cober.

 

   

 

resvana ansåg mig vara den som
pojkarna skulle ha mest nytta av
under färden, överlog jag utan vi-
dare spisning den officiella titeln av

Ledare och utnämnde mig till rese-
marskalk. Denna titel blev dock
nagot förvrängd ty med tiden än-

drade den sig till »disponent>», men
jag är nu en gång en enkel och
flärdfri människa och fäster mig ej

vid småsaker. Den riktige Ledaren
»Gosta» insåg nu först hur högt
mina aktier hos pojkarna stigit samt
började först tala riktigt ovänligt och

illa om min kamera och sa” att den
tar bara blindplåtar och solnedgån-
gar mitt på da'n och sedan krossa
han helt och hållet min auktoritet

hos pojkarna genom att lura i dem
att jag ej förstod mig på »offsejd»>.

Det är nedrigt att, jag som själv

spelat fotboll i många herrans år,
skall bliva behandlad och skikane-
rad på ett dylikt sätt av en Ledare

och jag passar nu påtillfället, gen
igen nägra beska ord till straff och

varning för dylikt förtal. Emellertid -

gick resan fortfarande bra och tåget

gick bra; en som hette »Jönsson>
sjöng bra och vi alla mådde bra.

I Hallsberg var det tågombyte och

där togo vi farväl av våra vänner

Holländarr.e, som visat oss den äran

alt resa med samma tåg 'som vi.

Jenom min personliga bekantskap

med tågavblåsaren lyckades jag här:

PR ASATSSEAR SS ork Löss SR

 

  

skaffa pojkarna en utmärkt fin och
behaglig vagn att åka i, och om
jag ej så finurligt krånglat till ett,
så hade nog Ledar'n och pojkarna
ännu stått kvar på stationen i Halls-
berg, ty så mycket folk var det som
skulle till Motala öch se våra be-.
römda gossar i aktion. Jag talade
här om för pojkarna att Holländar-

nes engelske tränare som jag, genom

att bjuda honom på en äkta svensk
»hemgjord» sup, fått till vän för
livet, tippat seger för sitt lag i Norr-
köping med 6—0 samt att vi skulle
få stryk i Motala med 5—3, för den

plan ä” så liten; sa” han.
Jag upplyste honom då, att det

var mycket längesedan och på den
tiden jag träna och sparka där, men
nu hade planen växt ochblitt större
och att »Murra>, »Biffa» och de.

andra gossarna voro i fin form. Jag:
tippa därför seger för de våra med
4—1 och för Holländarne med 3—1.
Vi slog vad 20 gulden och nu tar
bofinken honom om han ej kommer

denna vägen över Göteborg när.
han skall hem. För övrigt hände

ej något av vikt under denna korta
bit fram till Motala mera änett litet
trakigt intermesso för min. egen del,

då där på tåget kom fram en gam-
mal bonde som löfte så fint på hat-
ten och fråga om jag ej var korporal
Johan Antonson. Jag blev först rik-

tigt glad, men så tyckte jag synd
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livet, tippat seger för sitt lag i Norr-
köping med 6—0 samt att vi skulle
få stryk i Motala med 5—3, för den

plan ä” så liten; sa” han.
Jag upplyste honom då, att det

var mycket längesedan och på den
tiden jag träna och sparka där, men
nu hade planen växt ochblitt större
och att »Murra>, »Biffa» och de.

andra gossarna voro i fin form. Jag:
tippa därför seger för de våra med
4—1 och för Holländarne med 3—1.
Vi slog vad 20 gulden och nu tar
bofinken honom om han ej kommer

denna vägen över Göteborg när.
han skall hem. För övrigt hände

ej något av vikt under denna korta
bit fram till Motala mera änett litet
trakigt intermesso för min. egen del,

då där på tåget kom fram en gam-
mal bonde som löfte så fint på hat-
ten och fråga om jag ej var korporal
Johan Antonson. Jag blev först rik-

tigt glad, men så tyckte jag synd

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD : 49
 

aRRAr

Medlemsbladets

utsände referent

har ordet

och förtäljer en del om en resa til!
Motala och hur det gick till när 1i

bollspelare från Göteborg stog Mo-

tala Allm. Idrottsförening med 4—1.
Han börjar silt referat med att be

redaktören och samtliga läsare om

ursäkt för event. språkfel och ut-
lovar en fullt sanningsenlig skildring

av färden i motsats till andra refe-
renter.

»Vi voro 12 maninkl. ledare och
kl. 12 gick tåget på lördag middag.

Det här börjar bra sa' jag till poj-

karna och innan jag visste ordet om
var jag du och bror med hela den

glada skaran som kallade mig far-
bror, tjockis och andra vackra smek-

namn, allt efter som det föll sig.
När vi kom till Alingsås hade jag

ock en enligt min egen och många
andra vederhäftiga personers utsago
alldeles utomordentlig kamera samt

20 films, en massa »dricka> samt
»Biffa> och smörgåsar redan hunnit
bliva bekanta och goda vänner med
Samtliga i familjen, vari jag inklu-
derar hela vår kupé.

Som jag förut varit i Motala och
sålunda genom min sakkunskap och
=SM
 

Spelade båda samvetsgrant, dock

begingo de det felet att framför mål
kasta in varenda boll till den mellan
sköldarne hårt klämde »Murren>,

lite mera egen initiativ och hand-
lingskraft hade varit av nöden.
Murren var, oaktat omsorgsfull

Uppvaktning, kedjans farligaste man

och uträttade en hel del goda saker,

lyvärr med negativt resultat.
Cober.

 

   

 

resvana ansåg mig vara den som
pojkarna skulle ha mest nytta av
under färden, överlog jag utan vi-
dare spisning den officiella titeln av

Ledare och utnämnde mig till rese-
marskalk. Denna titel blev dock
nagot förvrängd ty med tiden än-

drade den sig till »disponent>», men
jag är nu en gång en enkel och
flärdfri människa och fäster mig ej

vid småsaker. Den riktige Ledaren
»Gosta» insåg nu först hur högt
mina aktier hos pojkarna stigit samt
började först tala riktigt ovänligt och

illa om min kamera och sa” att den
tar bara blindplåtar och solnedgån-
gar mitt på da'n och sedan krossa
han helt och hållet min auktoritet

hos pojkarna genom att lura i dem
att jag ej förstod mig på »offsejd»>.

Det är nedrigt att, jag som själv
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och jag passar nu påtillfället, gen
igen nägra beska ord till straff och

varning för dylikt förtal. Emellertid -

gick resan fortfarande bra och tåget

gick bra; en som hette »Jönsson>
sjöng bra och vi alla mådde bra.

I Hallsberg var det tågombyte och

där togo vi farväl av våra vänner

Holländarr.e, som visat oss den äran

alt resa med samma tåg 'som vi.

Jenom min personliga bekantskap

med tågavblåsaren lyckades jag här:

PR ASATSSEAR SS ork Löss SR
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nes engelske tränare som jag, genom

att bjuda honom på en äkta svensk
»hemgjord» sup, fått till vän för
livet, tippat seger för sitt lag i Norr-
köping med 6—0 samt att vi skulle
få stryk i Motala med 5—3, för den

plan ä” så liten; sa” han.
Jag upplyste honom då, att det

var mycket längesedan och på den
tiden jag träna och sparka där, men
nu hade planen växt ochblitt större
och att »Murra>, »Biffa» och de.

andra gossarna voro i fin form. Jag:
tippa därför seger för de våra med
4—1 och för Holländarne med 3—1.
Vi slog vad 20 gulden och nu tar
bofinken honom om han ej kommer

denna vägen över Göteborg när.
han skall hem. För övrigt hände

ej något av vikt under denna korta
bit fram till Motala mera änett litet
trakigt intermesso för min. egen del,

då där på tåget kom fram en gam-
mal bonde som löfte så fint på hat-
ten och fråga om jag ej var korporal
Johan Antonson. Jag blev först rik-

tigt glad, men så tyckte jag synd
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utsände referent

har ordet
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om den där Johan som hade sina
förbindelser och bekanta i landsor-

ten och sa” bonnen att han kunna

la. se skellnaden.
Vi kom så fram å klocka var över

7 och hungria var vi allesammans,
å ja mä. Vid station mötte oss
Ordf. och Sekr. i Motalaför. och det
blev att få gossarna inkvarterade, ty
Ledar'n han smet sin väg, det gjorde
han förrästen jämt när det gällde.
Vi blevo så inkvarterade på Privat-

hotellet och jag styrde om så att 7
man fick ligga i ett rum och 5 i

ett för jag tänkte som så att de

kunna då hålla varandra tysta och
stilla. Vi fick sedan kvällsmat, den

bästa jag fått på länge, och natten
förflöt lungt och stilla efter vad poj-
karna själva sagt mig. Metti natta

måste jag dock ner till station och
möta två äv våra bästa spelare »Moje >
och »Ivan>, våran centerhalv. Ivan
kom möcke riktigt och gjorde sig

genast bekant med en annan Jo-
hansson och de blevo söner efter
va” han själv sa. Men var kunde
Moje vara? Jag knacka på hos Sta-

tionsinspektorn och slängde i väg
ett tiotal telegram utmed linjen, där

de nog ligga ännu.

På söndagsmorgonen, åskan hade
gått på natten, ochdet var ej något
riktigt fint bollväder, ty det blåste
ganska friskt. Vi åto frukost kl.
10.30 och gingo sedan ut och såg

på sta'n. Mycket folk var i rörelse
över allt och vart vi kom hade vi

flera personer runt omkring oss som

undra vem som var »>Murra» och

på lyktstolparna och husknutarna

stod följ. telegram: »Fotboll, Motala.

Göteborgskamraterna komma Sön-
dagen den 18 Juli 1920. Alla måste
se Murren, Hjelm, Lund m.fl. fot-

bollsstjärnor.> Vi voro mycket po-
pulära, och jag hade ett fasligt ar-

be!e med att besvara alla frågor från
nyfikna individer. Vi gick så en

liten promenad utefter den vackra

kanalen och såg bland annat Platens
grav som jag bland annat tog med

min kamera. Jag tog förrästen flera
plåtar som nog, för den händelse

de bliva bra, komma att pryda med-
lemsbladets första sida nå'n gång i

framtiden.
Moje var ännu inte kommen och

som det skulle va” simuppvisning

kl. 5 e. m. gick vi ner till badhuset

och visa flera vackra svan- och
sträckhopp från kandidaten och kaj-

en. Även häri var Murren mästare

och tog hem flera starka applåder

och många beundrande blickar.
Vi gick så hem till hotellet och

vilade i 2 timmar, ty det hade den
engelske tränar'n sagt att det skulle

vara bra. Kl. 1.59 sände jag så
Ledar'n till station för att om möj-

ligt spåra upp Sandberg och kl. 2.10
stod vännen S. i omklädningsrum-

met. KI. 2.30 började följande in-
ternationella elfva leken med läder-
biten. Wentzell i mål, Flemming

och Erik Andersson backar, Harry
Olsson, Elam Johansson, Eiserman
halvbackar; i sanning en fruktans-

värd stark mur, Moje, Hjelm, Mur-

ren, Karl Andersson och Sven Jo-
hansson voro de som skulle sköta
om så mina tippade 4 mål blevo
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verklighet. Redan från början kom-

mo gossarne i gång, trots motvind
prässades Motala-målet otaliga gån-

ger och efter en c:a 15 minuler

gjorde Moje dagens första mål efter
passning från höger. Spelet var

livligt på bägge sidor och mycken
energi utvecklades. Kedjan där ar-
betade med små eleganta passningar,

från man till man gick som ett ur-
verk och Motalas bakre försvar med

en god målman hade det hett. Med
vind och sol i ansiktet fick värt för-

svar även gång på gång träda iak-
tion och Motalas ansträngningar
kröntes med framgång i det höger
innern sköt ett hårt skott som med

hjälp av »Skruens» huvud gick i mål
Jag visste nu att min tippning var

strategiskt och fint uträknad. Halv-

leken slutade efter en stund och det
hade ej hindrat Hjelm efterett flott

samspel att göra sitt lags andra mål,

hårt och välplacerat.
Jag var inne på halvlek och gav

pojkarna några goda råd samt sa

dem att det blir nog bra när det

blir färdigt. Ledar'n rökte cigarr
inne i omklädningsrummet och det

var ju fel. Om andra halvlek är att

anteckna ett spel från våra gossars

sida som var fullkomligt likt ett er
gelskt »proffs»-lag. Jag har aldrig

ännu sett en halvbackskedja arbeta

så ursinnigt och med sådan energi.

En sådan forwardskedja och så
detta stabila bakre försvar. Vi voro

också kolossalt överlägsna, men kutr

de ej göra mera än två mål, båda
insatta av Murren på fina branta

passningar från Kalle Andrea. Alla
gossarna gjorde sin plikt och flera

av dem visade en utmärkt form, vil-

ket troligen beror på tjuvträning om
middagarna, ty jag har hört det från
Ullevi och vännen Galligani. Do

maren, som var från Jönköping och
hette Lindberg, skötte sitt kall ut
märkt och uttryckte som sin mening
efter matchen, alt pojkarne gärna
kunde få representera Sverige i Ant
werpen. Motalagrabbarne spela bra
fotboll, fritt från ruff och hårdhet
Bästa män i laget voro målvakten,

högerinnern samt vänsterbacken.
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inne i omklädningsrummet och det

var ju fel. Om andra halvlek är att

anteckna ett spel från våra gossars

sida som var fullkomligt likt ett er
gelskt »proffs»-lag. Jag har aldrig

ännu sett en halvbackskedja arbeta

så ursinnigt och med sådan energi.

En sådan forwardskedja och så
detta stabila bakre försvar. Vi voro

också kolossalt överlägsna, men kutr

de ej göra mera än två mål, båda
insatta av Murren på fina branta

passningar från Kalle Andrea. Alla
gossarna gjorde sin plikt och flera

av dem visade en utmärkt form, vil-

ket troligen beror på tjuvträning om
middagarna, ty jag har hört det från
Ullevi och vännen Galligani. Do

maren, som var från Jönköping och
hette Lindberg, skötte sitt kall ut
märkt och uttryckte som sin mening
efter matchen, alt pojkarne gärna
kunde få representera Sverige i Ant
werpen. Motalagrabbarne spela bra
fotboll, fritt från ruff och hårdhet
Bästa män i laget voro målvakten,

högerinnern samt vänsterbacken.
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om den där Johan som hade sina
förbindelser och bekanta i landsor-

ten och sa” bonnen att han kunna

la. se skellnaden.
Vi kom så fram å klocka var över

7 och hungria var vi allesammans,
å ja mä. Vid station mötte oss
Ordf. och Sekr. i Motalaför. och det
blev att få gossarna inkvarterade, ty
Ledar'n han smet sin väg, det gjorde
han förrästen jämt när det gällde.
Vi blevo så inkvarterade på Privat-

hotellet och jag styrde om så att 7
man fick ligga i ett rum och 5 i

ett för jag tänkte som så att de

kunna då hålla varandra tysta och
stilla. Vi fick sedan kvällsmat, den

bästa jag fått på länge, och natten
förflöt lungt och stilla efter vad poj-
karna själva sagt mig. Metti natta

måste jag dock ner till station och
möta två äv våra bästa spelare »Moje >
och »Ivan>, våran centerhalv. Ivan
kom möcke riktigt och gjorde sig

genast bekant med en annan Jo-
hansson och de blevo söner efter
va” han själv sa. Men var kunde
Moje vara? Jag knacka på hos Sta-

tionsinspektorn och slängde i väg
ett tiotal telegram utmed linjen, där

de nog ligga ännu.

På söndagsmorgonen, åskan hade
gått på natten, ochdet var ej något
riktigt fint bollväder, ty det blåste
ganska friskt. Vi åto frukost kl.
10.30 och gingo sedan ut och såg

på sta'n. Mycket folk var i rörelse
över allt och vart vi kom hade vi

flera personer runt omkring oss som

undra vem som var »>Murra» och

på lyktstolparna och husknutarna

stod följ. telegram: »Fotboll, Motala.

Göteborgskamraterna komma Sön-
dagen den 18 Juli 1920. Alla måste
se Murren, Hjelm, Lund m.fl. fot-

bollsstjärnor.> Vi voro mycket po-
pulära, och jag hade ett fasligt ar-

be!e med att besvara alla frågor från
nyfikna individer. Vi gick så en

liten promenad utefter den vackra

kanalen och såg bland annat Platens
grav som jag bland annat tog med

min kamera. Jag tog förrästen flera
plåtar som nog, för den händelse

de bliva bra, komma att pryda med-
lemsbladets första sida nå'n gång i

framtiden.
Moje var ännu inte kommen och

som det skulle va” simuppvisning

kl. 5 e. m. gick vi ner till badhuset

och visa flera vackra svan- och
sträckhopp från kandidaten och kaj-

en. Även häri var Murren mästare

och tog hem flera starka applåder

och många beundrande blickar.
Vi gick så hem till hotellet och

vilade i 2 timmar, ty det hade den
engelske tränar'n sagt att det skulle

vara bra. Kl. 1.59 sände jag så
Ledar'n till station för att om möj-

ligt spåra upp Sandberg och kl. 2.10
stod vännen S. i omklädningsrum-

met. KI. 2.30 började följande in-
ternationella elfva leken med läder-
biten. Wentzell i mål, Flemming

och Erik Andersson backar, Harry
Olsson, Elam Johansson, Eiserman
halvbackar; i sanning en fruktans-

värd stark mur, Moje, Hjelm, Mur-

ren, Karl Andersson och Sven Jo-
hansson voro de som skulle sköta
om så mina tippade 4 mål blevo
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verklighet. Redan från början kom-

mo gossarne i gång, trots motvind
prässades Motala-målet otaliga gån-

ger och efter en c:a 15 minuler

gjorde Moje dagens första mål efter
passning från höger. Spelet var

livligt på bägge sidor och mycken
energi utvecklades. Kedjan där ar-
betade med små eleganta passningar,

från man till man gick som ett ur-
verk och Motalas bakre försvar med

en god målman hade det hett. Med
vind och sol i ansiktet fick värt för-

svar även gång på gång träda iak-
tion och Motalas ansträngningar
kröntes med framgång i det höger
innern sköt ett hårt skott som med

hjälp av »Skruens» huvud gick i mål
Jag visste nu att min tippning var

strategiskt och fint uträknad. Halv-

leken slutade efter en stund och det
hade ej hindrat Hjelm efterett flott

samspel att göra sitt lags andra mål,

hårt och välplacerat.
Jag var inne på halvlek och gav

pojkarna några goda råd samt sa

dem att det blir nog bra när det

blir färdigt. Ledar'n rökte cigarr
inne i omklädningsrummet och det

var ju fel. Om andra halvlek är att

anteckna ett spel från våra gossars

sida som var fullkomligt likt ett er
gelskt »proffs»-lag. Jag har aldrig

ännu sett en halvbackskedja arbeta

så ursinnigt och med sådan energi.

En sådan forwardskedja och så
detta stabila bakre försvar. Vi voro

också kolossalt överlägsna, men kutr

de ej göra mera än två mål, båda
insatta av Murren på fina branta

passningar från Kalle Andrea. Alla
gossarna gjorde sin plikt och flera

av dem visade en utmärkt form, vil-

ket troligen beror på tjuvträning om
middagarna, ty jag har hört det från
Ullevi och vännen Galligani. Do

maren, som var från Jönköping och
hette Lindberg, skötte sitt kall ut
märkt och uttryckte som sin mening
efter matchen, alt pojkarne gärna
kunde få representera Sverige i Ant
werpen. Motalagrabbarne spela bra
fotboll, fritt från ruff och hårdhet
Bästa män i laget voro målvakten,

högerinnern samt vänsterbacken.
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om den där Johan som hade sina
förbindelser och bekanta i landsor-

ten och sa” bonnen att han kunna

la. se skellnaden.
Vi kom så fram å klocka var över

7 och hungria var vi allesammans,
å ja mä. Vid station mötte oss
Ordf. och Sekr. i Motalaför. och det
blev att få gossarna inkvarterade, ty
Ledar'n han smet sin väg, det gjorde
han förrästen jämt när det gällde.
Vi blevo så inkvarterade på Privat-

hotellet och jag styrde om så att 7
man fick ligga i ett rum och 5 i

ett för jag tänkte som så att de

kunna då hålla varandra tysta och
stilla. Vi fick sedan kvällsmat, den

bästa jag fått på länge, och natten
förflöt lungt och stilla efter vad poj-
karna själva sagt mig. Metti natta

måste jag dock ner till station och
möta två äv våra bästa spelare »Moje >
och »Ivan>, våran centerhalv. Ivan
kom möcke riktigt och gjorde sig

genast bekant med en annan Jo-
hansson och de blevo söner efter
va” han själv sa. Men var kunde
Moje vara? Jag knacka på hos Sta-

tionsinspektorn och slängde i väg
ett tiotal telegram utmed linjen, där

de nog ligga ännu.

På söndagsmorgonen, åskan hade
gått på natten, ochdet var ej något
riktigt fint bollväder, ty det blåste
ganska friskt. Vi åto frukost kl.
10.30 och gingo sedan ut och såg

på sta'n. Mycket folk var i rörelse
över allt och vart vi kom hade vi

flera personer runt omkring oss som

undra vem som var »>Murra» och

på lyktstolparna och husknutarna

stod följ. telegram: »Fotboll, Motala.

Göteborgskamraterna komma Sön-
dagen den 18 Juli 1920. Alla måste
se Murren, Hjelm, Lund m.fl. fot-

bollsstjärnor.> Vi voro mycket po-
pulära, och jag hade ett fasligt ar-

be!e med att besvara alla frågor från
nyfikna individer. Vi gick så en

liten promenad utefter den vackra

kanalen och såg bland annat Platens
grav som jag bland annat tog med

min kamera. Jag tog förrästen flera
plåtar som nog, för den händelse

de bliva bra, komma att pryda med-
lemsbladets första sida nå'n gång i

framtiden.
Moje var ännu inte kommen och

som det skulle va” simuppvisning

kl. 5 e. m. gick vi ner till badhuset

och visa flera vackra svan- och
sträckhopp från kandidaten och kaj-

en. Även häri var Murren mästare

och tog hem flera starka applåder

och många beundrande blickar.
Vi gick så hem till hotellet och

vilade i 2 timmar, ty det hade den
engelske tränar'n sagt att det skulle

vara bra. Kl. 1.59 sände jag så
Ledar'n till station för att om möj-

ligt spåra upp Sandberg och kl. 2.10
stod vännen S. i omklädningsrum-

met. KI. 2.30 började följande in-
ternationella elfva leken med läder-
biten. Wentzell i mål, Flemming

och Erik Andersson backar, Harry
Olsson, Elam Johansson, Eiserman
halvbackar; i sanning en fruktans-

värd stark mur, Moje, Hjelm, Mur-

ren, Karl Andersson och Sven Jo-
hansson voro de som skulle sköta
om så mina tippade 4 mål blevo
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Efter matchen var det mat och

dryck, egendomligt nog mest mat.

Vännen Hofström tackade oss för
vi visat god fotboll och för kom-
mande samarbete.

Kvällen tillbraktes på Bondebacka,

ett ställe som bjöd på dans och
sång samt många vackra och snälla

flickor, varav jag sätter Märta som
nummer ett, men härom skall jag
ej tala. Jag ser emellertid med oblida

ögon på denklick av pojkarne, som
reste hem på kvällen, ty här befin-

ner jag mig och ämnar ännu stanna
här ett par dar, ty här är gudaskönt
att vara. Motala den 19 Juli 1920,

något sent på kvällen skriver jag
dessa rader och hoppas på överse-

ende för att ej referatet åtföljes av

utlovade »foto», men de kommasä-
kert till Decembernumret.»

Den utsände.

Mästerskapen för Göte-
borgs distrikt.

Tävlingarna om  distriktsmäster-

skapstecknen för Göteborg avgjor-
des lördagen den 12 och söndagen

den 13 juni, i största stillhet arran-

gerade av Örgryte Idrottssällskap.
Utan den minsta tillstymmelse till
intresse från publik eller deltagare
togo tävlingarne sin början en god
bit efter den utsatta tiden. Inga

funktionärer voro kallade — och få

infunno sig frivilligt. Reklamen för
lävlingarne släpptes ut någon timma

före tävlingarnas början — alltså
utan minsta beräkning att göra

nytta. När en tävling under sådana
förhållanden arrangeras, är det san-
herligen icke alls att undra på om
publiken utebliver. Ett sorgligt fak-

tum är ju också att sammanlagt be-
söktes Valhalla av ett tjugotal be-
talande åskådare under båda dagarna
lävlingarna pågingo. Anledningen
till att publiken utebliver äro många,
men väl i första hand här påpekade
förhållande. Nåväl, tävlingarne gingo
I alla fall sin gilla gång med det
material som fannstillgängligt. Några

Så värst lysande resultat blevo hel-

ler icke synliga — alla togo det i
makligaste tempo — docktillfördes
vår förening inalles sju mästerskap,
nämligen:
400 meter, Gustaf Svensson (Små-

land) 53.6 sek.,
800 meter, Erik Söderbom, 2.03

min.,
1500 meter, Josef Holsner, 4.16.2

min.,

5000 m., Erik Larsson, 16.58 min.,
10000 meter, Adolf Johansson

(Boysen) 36.53 min.,

400 meter (häck), Erik Söderbom
samt stafettlöpning 4X100 meter

(R. Kronberg, O. Svensson, G.
Svensson, E. Söderbom) 3.39.9 min.
Det borde på något sätt tagas

itu med: sådana herrar idrottsmän
som anmäla sig till tävlingar och så

icke behaga infinna sig till start.

Federationsmatchen

Sverige—Norge vilken spelades i

Kristiania den 27 juni, blev en Vic-
toria för de blågula, en efterlängtad
och glädjande sådan.

Det svenska laget bestod av 9
stockholmare och 2 göteborgare, så-

ledes utan för mycket >samröre».
Norrbaggarne blevo rätt så ordent-

ligt tagna vid hornen, tre gånger
fingo de finna sig i, att bollen ham-

nade i deras målbur.
Zander som bidrog till, att nollan

stod sig för de våra, får i fackpres-
sen betyget: Ett fenomen.
Murren som spelade c. f. erhål-

ler i sin orlofsedel vitsorden: ar-

betsam, slet som en hund, spe-
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Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENO-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

lade osjälviskt, och gjorde Sveriges
3:dje mål.

Norrmännen ansåg, att en bidra-
gande omständighet till nederlaget

för dem, var deras engelska tränares
arbete. Det speciellt norska spelet

håller på att bortslipas. Jojo men
san, det tar tid att tillägna sig John
Bulls fotbullskultur.

Den blågula elfvan hade följande
uppställning:

Zander, Nordenskiöld, Hemming,

Berndtsson, Wicksell, K. Gustafs:
son, Bergström, Herb. Karlssom,
Sune Andersson och Karlstrand. '

Cober.

Fyran—I. F. Kongahälla
0—0. |

Vårt. fjärde lag spelade söndagen
den 4 juli mot därvarande idrotts-
förening. Matchen slutade utan mål
å någondera sidan. Domaren var
icke vuxen sin uppgift.

LJ

Vår ordförande på långfärd.
Vår ordförande, allas vår Ceve,

avreste den 1 juli från vår stad för
att se sig om på olika delar av kon-
tinenten, och Berlin. blev hans för-
sta mål. Den 12 :juli anlände han
till Italien och Milano, varifrån vi er-
hållit telegram att vi troligtvis få be-
sök av ett italienskt fotbollslag nå-
gon gång i augusti. Det skulle i
så fall bliva andra gångenitalienska
fotbollsspelare gästade vårt land och
första tillfället för revansch för 1912
års nederlag mot Italien i Olympiska
spelens 1912 konsolationstävling i
fotboll. Vi hoppastill nästa nummer
erhålla några rader från honom. Han
ber emellertid genom redaktionen
om sin hälsningtill alla I. F. K.-are.
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Efter matchen var det mat och

dryck, egendomligt nog mest mat.

Vännen Hofström tackade oss för
vi visat god fotboll och för kom-
mande samarbete.

Kvällen tillbraktes på Bondebacka,

ett ställe som bjöd på dans och
sång samt många vackra och snälla

flickor, varav jag sätter Märta som
nummer ett, men härom skall jag
ej tala. Jag ser emellertid med oblida

ögon på denklick av pojkarne, som
reste hem på kvällen, ty här befin-

ner jag mig och ämnar ännu stanna
här ett par dar, ty här är gudaskönt
att vara. Motala den 19 Juli 1920,

något sent på kvällen skriver jag
dessa rader och hoppas på överse-

ende för att ej referatet åtföljes av

utlovade »foto», men de kommasä-
kert till Decembernumret.»

Den utsände.

Mästerskapen för Göte-
borgs distrikt.

Tävlingarna om  distriktsmäster-
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des lördagen den 12 och söndagen

den 13 juni, i största stillhet arran-
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lävlingarne släpptes ut någon timma
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utan minsta beräkning att göra
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Kristiania den 27 juni, blev en Vic-
toria för de blågula, en efterlängtad
och glädjande sådan.

Det svenska laget bestod av 9
stockholmare och 2 göteborgare, så-

ledes utan för mycket >samröre».
Norrbaggarne blevo rätt så ordent-

ligt tagna vid hornen, tre gånger
fingo de finna sig i, att bollen ham-

nade i deras målbur.
Zander som bidrog till, att nollan

stod sig för de våra, får i fackpres-
sen betyget: Ett fenomen.
Murren som spelade c. f. erhål-

ler i sin orlofsedel vitsorden: ar-

betsam, slet som en hund, spe-
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Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENO-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

lade osjälviskt, och gjorde Sveriges
3:dje mål.

Norrmännen ansåg, att en bidra-
gande omständighet till nederlaget

för dem, var deras engelska tränares
arbete. Det speciellt norska spelet

håller på att bortslipas. Jojo men
san, det tar tid att tillägna sig John
Bulls fotbullskultur.

Den blågula elfvan hade följande
uppställning:

Zander, Nordenskiöld, Hemming,

Berndtsson, Wicksell, K. Gustafs:
son, Bergström, Herb. Karlssom,
Sune Andersson och Karlstrand. '

Cober.

Fyran—I. F. Kongahälla
0—0. |

Vårt. fjärde lag spelade söndagen
den 4 juli mot därvarande idrotts-
förening. Matchen slutade utan mål
å någondera sidan. Domaren var
icke vuxen sin uppgift.

LJ

Vår ordförande på långfärd.
Vår ordförande, allas vår Ceve,

avreste den 1 juli från vår stad för
att se sig om på olika delar av kon-
tinenten, och Berlin. blev hans för-
sta mål. Den 12 :juli anlände han
till Italien och Milano, varifrån vi er-
hållit telegram att vi troligtvis få be-
sök av ett italienskt fotbollslag nå-
gon gång i augusti. Det skulle i
så fall bliva andra gångenitalienska
fotbollsspelare gästade vårt land och
första tillfället för revansch för 1912
års nederlag mot Italien i Olympiska
spelens 1912 konsolationstävling i
fotboll. Vi hoppastill nästa nummer
erhålla några rader från honom. Han
ber emellertid genom redaktionen
om sin hälsningtill alla I. F. K.-are.
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Efter matchen var det mat och

dryck, egendomligt nog mest mat.

Vännen Hofström tackade oss för
vi visat god fotboll och för kom-
mande samarbete.

Kvällen tillbraktes på Bondebacka,

ett ställe som bjöd på dans och
sång samt många vackra och snälla

flickor, varav jag sätter Märta som
nummer ett, men härom skall jag
ej tala. Jag ser emellertid med oblida

ögon på denklick av pojkarne, som
reste hem på kvällen, ty här befin-

ner jag mig och ämnar ännu stanna
här ett par dar, ty här är gudaskönt
att vara. Motala den 19 Juli 1920,

något sent på kvällen skriver jag
dessa rader och hoppas på överse-

ende för att ej referatet åtföljes av

utlovade »foto», men de kommasä-
kert till Decembernumret.»

Den utsände.

Mästerskapen för Göte-
borgs distrikt.

Tävlingarna om  distriktsmäster-

skapstecknen för Göteborg avgjor-
des lördagen den 12 och söndagen

den 13 juni, i största stillhet arran-

gerade av Örgryte Idrottssällskap.
Utan den minsta tillstymmelse till
intresse från publik eller deltagare
togo tävlingarne sin början en god
bit efter den utsatta tiden. Inga

funktionärer voro kallade — och få

infunno sig frivilligt. Reklamen för
lävlingarne släpptes ut någon timma

före tävlingarnas början — alltså
utan minsta beräkning att göra

nytta. När en tävling under sådana
förhållanden arrangeras, är det san-
herligen icke alls att undra på om
publiken utebliver. Ett sorgligt fak-

tum är ju också att sammanlagt be-
söktes Valhalla av ett tjugotal be-
talande åskådare under båda dagarna
lävlingarna pågingo. Anledningen
till att publiken utebliver äro många,
men väl i första hand här påpekade
förhållande. Nåväl, tävlingarne gingo
I alla fall sin gilla gång med det
material som fannstillgängligt. Några

Så värst lysande resultat blevo hel-

ler icke synliga — alla togo det i
makligaste tempo — docktillfördes
vår förening inalles sju mästerskap,
nämligen:
400 meter, Gustaf Svensson (Små-

land) 53.6 sek.,
800 meter, Erik Söderbom, 2.03

min.,
1500 meter, Josef Holsner, 4.16.2

min.,

5000 m., Erik Larsson, 16.58 min.,
10000 meter, Adolf Johansson

(Boysen) 36.53 min.,
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(R. Kronberg, O. Svensson, G.
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0—0. |
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Aug. 1920
 
 

Köpenhamnstävlingar.
 

 

VÅRT SEGERRIKA STAFETTLAG.

(J. Holsner, E. Söderbom, E. Carlsson, R. Kronberg.)

Till den 3 juli hade Arbeidernes
Idrettsklubb i Köpenhamn utlyst
sitt internationella »jubileumstevne>.

Programmet för dessa upptog bland
annat stafettlöpning 4>1,000 meter
om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
ning, men Verner besparade ossallt

besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
Magnusson inget annat att göra än
att taga in varv på de andra. Mot
slutet av löpningen fick segraren

en blombukett, som var så omfångs-
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Till den 3 juli hade Arbeidernes
Idrettsklubb i Köpenhamn utlyst
sitt internationella »jubileumstevne>.

Programmet för dessa upptog bland
annat stafettlöpning 4>1,000 meter
om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
ning, men Verner besparade ossallt

besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
Magnusson inget annat att göra än
att taga in varv på de andra. Mot
slutet av löpningen fick segraren

en blombukett, som var så omfångs-
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(J. Holsner, E. Söderbom, E. Carlsson, R. Kronberg.)

Till den 3 juli hade Arbeidernes
Idrettsklubb i Köpenhamn utlyst
sitt internationella »jubileumstevne>.

Programmet för dessa upptog bland
annat stafettlöpning 4>1,000 meter
om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
ning, men Verner besparade ossallt

besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
Magnusson inget annat att göra än
att taga in varv på de andra. Mot
slutet av löpningen fick segraren

en blombukett, som var så omfångs-
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VÅRT SEGERRIKA STAFETTLAG.

(J. Holsner, E. Söderbom, E. Carlsson, R. Kronberg.)

Till den 3 juli hade Arbeidernes
Idrettsklubb i Köpenhamn utlyst
sitt internationella »jubileumstevne>.

Programmet för dessa upptog bland
annat stafettlöpning 4>1,000 meter
om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
ning, men Verner besparade ossallt

besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
Magnusson inget annat att göra än
att taga in varv på de andra. Mot
slutet av löpningen fick segraren

en blombukett, som var så omfångs-
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Till den 3 juli hade Arbeidernes
Idrettsklubb i Köpenhamn utlyst
sitt internationella »jubileumstevne>.

Programmet för dessa upptog bland
annat stafettlöpning 4>1,000 meter
om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
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dagen, utvakade och »uppskakade»
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Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
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besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
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På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter
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dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.
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Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
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Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
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Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-
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svärad av hettan. Hans farligaste
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en blombukett, som var så omfångs-
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Köpenhamnstävlingar.
 

 

VÅRT SEGERRIKA STAFETTLAG.

(J. Holsner, E. Söderbom, E. Carlsson, R. Kronberg.)

Till den 3 juli hade Arbeidernes
Idrettsklubb i Köpenhamn utlyst
sitt internationella »jubileumstevne>.

Programmet för dessa upptog bland
annat stafettlöpning 4>1,000 meter
om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
ning, men Verner besparade ossallt

besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
Magnusson inget annat att göra än
att taga in varv på de andra. Mot
slutet av löpningen fick segraren

en blombukett, som var så omfångs-
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sitt internationella »jubileumstevne>.
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om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
ning, men Verner besparade ossallt

besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
Magnusson inget annat att göra än
att taga in varv på de andra. Mot
slutet av löpningen fick segraren

en blombukett, som var så omfångs-
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(J. Holsner, E. Söderbom, E. Carlsson, R. Kronberg.)

Till den 3 juli hade Arbeidernes
Idrettsklubb i Köpenhamn utlyst
sitt internationella »jubileumstevne>.

Programmet för dessa upptog bland
annat stafettlöpning 4>1,000 meter
om >»Stjernepokalen>, och som vi

göteborgskamrater äro särskilt pigga
På längre stafettlöpningar och det
vid tävlingarna dessutom syntes vara

något att göra för Holsner och Mag-
nusson, så ville vi förstås gärna dit

med en liten trupp. Vilket skedde.
På fredagen nedreste tre löpare,

däribland Holsner, som gärna ville

känna danskarna på pulsen under

ett 1,500-meterslopp under lördagen.

De återstående stafettlöparna, bland

vilka den så kallade referenten be-

fann sig, kommotill »byen> på sön-

dagen, utvakade och »uppskakade»

efter en lång nattresa.

Om vid ankomsten till Köpenhamn

humöret inte var det allra bästa efter

de utstådda nattliga strapatserna, så

steg det i alla fall strax med åtskil-

liga grader, när vi delgivits den goda

nyheten, att »Jossen> segrat i lör-

dagens löpning. Hans tid var den

bästa, som för året uppnåtts i Skan-
dinavien. Vi började därför bli litet
lugnare för stafettloppet.

Eljest kände sig ingen av de sist
anlända i någon vidare »kondis»>.

Värmen denna söndag var någon-
ting extra och kunde kommaenatt
fundera på, om man ej i hastigheten
rest litet för långt och farit över
Medelhavet i stället för Öresund.
Den arme »Krullen>, som hade en
dansk mil att löpa, var det mest
synd om, mensjälv tycktes han inte
bekymra sig. Vi andra måste trösta
oss med den Hjertbergska paradox-
en: »När man är sämst, är man

bäst.»

Milloppet gick före stafetten, och
vi övriga plus den medföljde hov-

fotografen kunde därför i godan ro
åskåda »Krullens> kamp på vädjo-
banan. Vi beredde oss att vid be-
hov ingripa i striden medelst hej-
ning, men Verner besparade ossallt

besvär i den vägen. Han satte upp
en s. k. mördande fart från början
och ledde varv efter varv i lätt och
ledig stil utan att synas vara be-
svärad av hettan. Hans farligaste

medtävlare, Jensen, fick snart nog
och måste utgå, och sedan hade
Magnusson inget annat att göra än
att taga in varv på de andra. Mot
slutet av löpningen fick segraren

en blombukett, som var så omfångs-
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rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-

kommandes» väg.
I sinom tid small äntligen det ef-

terlängtade startskottet för vår sta-

fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
sextiotal meter. Damerna jublade.

Dock icke länge. Mot slutet av den
långa, skarpa och nervösa tävlingen

började »Segern» le allt mera hult
mot de svenske, och vid ingången
till sista kurvan stod hon och gap-

skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:
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i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag
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lingar i fri idrott. Trots att dan-
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att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt
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och drar till sig massor av bådeut
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rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-
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fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
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skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-

kommandes» väg.
I sinom tid small äntligen det ef-

terlängtade startskottet för vår sta-

fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
sextiotal meter. Damerna jublade.

Dock icke länge. Mot slutet av den
långa, skarpa och nervösa tävlingen

började »Segern» le allt mera hult
mot de svenske, och vid ingången
till sista kurvan stod hon och gap-

skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-

kommandes» väg.
I sinom tid small äntligen det ef-

terlängtade startskottet för vår sta-

fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
sextiotal meter. Damerna jublade.

Dock icke länge. Mot slutet av den
långa, skarpa och nervösa tävlingen

började »Segern» le allt mera hult
mot de svenske, och vid ingången
till sista kurvan stod hon och gap-

skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-

kommandes» väg.
I sinom tid small äntligen det ef-

terlängtade startskottet för vår sta-

fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
sextiotal meter. Damerna jublade.

Dock icke länge. Mot slutet av den
långa, skarpa och nervösa tävlingen

började »Segern» le allt mera hult
mot de svenske, och vid ingången
till sista kurvan stod hon och gap-

skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-

kommandes» väg.
I sinom tid small äntligen det ef-

terlängtade startskottet för vår sta-

fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
sextiotal meter. Damerna jublade.

Dock icke länge. Mot slutet av den
långa, skarpa och nervösa tävlingen

började »Segern» le allt mera hult
mot de svenske, och vid ingången
till sista kurvan stod hon och gap-

skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro :

: 14918 & 4928 ä
i  Adr.: Ö. Hamngatan 45

TllasuseussuuseeeesesUr uDesETUUsUEUssBeesssNsssensessrsususnsnsnBsrnsöö)ö”Södasesesensvesnraseo: snengöorsesnasres00s0sn20200000022020020n0n22122895”annannen annnnI ne onIae ennenn0I0An 000000000e0nene0nIsnnnnnnanger

rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-

kommandes» väg.
I sinom tid small äntligen det ef-

terlängtade startskottet för vår sta-

fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
sextiotal meter. Damerna jublade.

Dock icke länge. Mot slutet av den
långa, skarpa och nervösa tävlingen

började »Segern» le allt mera hult
mot de svenske, och vid ingången
till sista kurvan stod hon och gap-

skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
äro :

: 14918 & 4928 ä
i  Adr.: Ö. Hamngatan 45

TllasuseussuuseeeesesUr uDesETUUsUEUssBeesssNsssensessrsususnsnsnBsrnsöö)ö”Södasesesensvesnraseo: snengöorsesnasres00s0sn20200000022020020n0n22122895”annannen annnnI ne onIae ennenn0I0An 000000000e0nene0nIsnnnnnnanger

rik, att »Krullen> alldeles kom bort

bland blommor och blader. Trots

belastningen gjorde den lille man-
nen under menighetens bifall slutet

av sista varvet under alltmer ökad
hastighet. Det såg inte illa ut, men
om han sprungit litet mindre vilt,

hade han kunnat glädjas åt blom-
morna längre. När han nu kom

fram till målet funnos bara stjälkar

och blad kvar. Det fagraste i kva-
sten tålde inte det starka luftdraget,
och så kom detsig, att Verner Mag-

nusson blomsterströdde sina »efter-

kommandes» väg.
I sinom tid small äntligen det ef-

terlängtade startskottet för vår sta-

fett. De tre bästa av sex anmälda
lag startade. Loppet vart i högsta
grad spännande. Vid ett tillfälle

ledde »Arbeidernes» lag med ett
sextiotal meter. Damerna jublade.

Dock icke länge. Mot slutet av den
långa, skarpa och nervösa tävlingen

började »Segern» le allt mera hult
mot de svenske, och vid ingången
till sista kurvan stod hon och gap-

skrattade. Ty där lämnade Holsner

definitivt den hårt arbetande A.I.
K:aren. Spartas lag blev trea. Stjer-
nepokalen hade så bärgats till den

rätta sidan av Sundet.

Verner Magnusson stannade kvar
till tisdagen då han sprang 5,000
meter på kvällstävlingarna. Han pla-
cerade sig i detta lopp som trea på

sin dittills bästa tid. Jonsen vann

och tog en lysande hämnd.

Resultaten i de grenar, vari vi del-

togo, voro följande:
1,500 meter: 1) Holsner 4.07.1

min., 2) A. Nielsen 4.11 min.; en

dansk mil: 1) Magnusson 25.08.10

min.; stafettlöpning, 4£X1,000 meter:

1) I. F. K. (E. Carlsson, R. Kron-

berg, E. Söderbom, J. Holsner)

10.45.2, 2) Arbeidernes Idrettsblubb

10.52 min.; 5,000 meter: 1) Jonsen
15,41, 2) W. Hansen 15,45, 3) Mag-

nusson 15,47.

Tävlingarna voro bra arrangerade

och gingo som vanligt i Köpenhamn
flott undan. Den anordnandeklub-
ben en ny angenäm dansk bekant-

skap.
Dag.

En del så kallade reflek-

tioner.

Vid en köpenhamnsk idrottstäv-

ling frapperas man ögonblickligen

av den disciplin, som råder på täv-
lingsplatsen. De olika grenarna följa

slag i slag utan uppehåll. Ofta gå

flera hopp och kast och ibland ett

kort och ett längre lopp samtidigt.
Detta låter sig göras tack vare Kö-

penhamns»atletik»-stadions rikedom

på olika slags banor, vilka icke be-

höva slåss om utrymmet med någon

fotbollsplan. Den goda ordningen
bland både tävlande och funktionä-

rer och tävlingarnas väl genomförda
hela organisation är emellertid, vad

som först och främst gör, att det

hela förlöper så flott.
Vid sådana tävlingar ryckes pu-

bliken med och har aldrig tråkigt,

eftersom icke ett enda dött moment

uppstår.
De bästa tävlingar, vad arrange-

mangen angå, som undertecknad

varit med om i Göteborg, voro våra

egna internationella nu senast. Vi
tyckte alla, de gingo snabbt undan,

men härvarande danskar voro av
rakt motsatt åsikt, och man förstår

dem, när man varit nere i Köpen-

hamn och sett, vad de äro vanavid.

Sådana tävlingar som de här an-

ordnade distriktsmästerskapen m. fl,
skrämma bort publiken. Dessa skan-

dalöst (alltför svagt ord) anordnade

tillställningar äro säkerligen denstör-
sta orsaken till göteborgarnas ringa

intresse för den fria idrotten. Den,

som kan stå ut med att sitta flera
timmar för att få se några grenar
genomföras med ett fåtal deltagare

i varje, måste vara idrottsligt intres-

serad i ovanligt hög grad. Vanligt
folk orkar aldrig med det.

Det är säkert icke fotbollssporten
i och för sig, som tagit livet av den

allmänna idrotten. Dessa två slag

av sport kunde mycket väl leva på

en gång.
Exempel: Köpenhamn.
De goda invånarna i denna stad

äro säkerligen icke mindre fotbolls-
intresserade än göteborgarna, och

dock är det smockfullt med begeist-

rat folk vid köpenhamnarnas täv-
lingar i fri idrott. Trots att dan-

skarna icke ha några stjärnidrottsmän
att tala om, åt vilkas segrar Över

utlänningar de kunna glädja sig.
Fotbollsspelarna äro då himmelsvilt

överlägsna idrottsmännen i Dan-
mark. Likväl frodas idrotten där
och drar till sig massor av bådeut

övare och publik.
De danska idrottsledarna-tävlings-

organisatörerna äro raska, energi

ska och rivande karlar. Och id-
rottsmännen äro tydligen uppfost-

rade av dem. Det lönar sig icke
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vare sig för den eller den »stjär-
nan» att försöka få ordningsföljden

grenarna emellan i ett program änd-
rad. Allt går på bestämda start-

tider, och den, som icke svarar vid
uppropet, väntar man icke på. På
det sättet blir det ordning och skick

och icke hälvten så jäktigt för le-
darna.
Jag tror,

att om funktionärsstaben i vår

stad vore organiserad i litet mera
god tid före en tävling och om alla
herrarna i densamma (staben) in-

funne sig lika punktligt och sä-
kert, som vad skarans äldsta bruka

göra och om de yngre funktionä-
rerna mindre smittades av de äldres

förklarliga och förlåtliga flegma och

om slutligen de idrottsmän, som
ägga spikskorna på hyllan, ville

hugga tag i måttband och krono-
meter, så är jag säker om,

att tävlingarna i allmän idrott
skulle få lite raskare fart på sig,

att de följaktligen skulle bli in-
tressantare

och att Göteborg så småningom
skulle upphöra att slå publikrekord

av negativ art.

Dag.

Svenska serien.

Trots en del motgångar i början,

delvis beroende på representations-

lagets nykonstruering på ett par
punkter, där nya män fått rycka in

i stället, vilka givetvis ännu ej be-
sitta den rutin och matchvana som

år nödvändig i dylika tävlingar, hava
våra pojkar dock stadigt arbetat sig

upp, steg för steg på Serietabellen.

Från att ett tag hava legat på jum-
boplatsen (där vi dock ej stannade
mer än 2 dagar) placerade sig laget

efter matchen mot Malmö-Kamrat-

Ena på 4:de trappsteget i Serie-
råckan, därigenom återtagande sin

råtta plats: bland topplagen. Sådan
ir alltså ställningen efter vårom-

gångens matcher, och hoppasviatt
Våra 1:sta lagspelare sedan de nu

så att säga fått fast mark underföt-
terna, ej sluta förrän de tagit leda-
reställningen om hand. Därigenom

uppehållande våra ärorika traditioner

i denna serie, ty de må ihågkomma
att de mångåriga seriemästarna hava

förpliktelser som de kunna och skola

infria. Låt se att vi ännu en gång
kunna nå toppen och hedra den

förening, vars färger vi föra: Göte-

borgs-Kamraterna!

Ställningen i Svenska serien är
följande:
 

 

 

        

vr kl okj ok

SESERE: 5 |

Örgryte I. S. . 71/4 |11:2 1-2 10
G.A. IL. S. .!8!13/31/219—15 8

Malmö-Kam-
raterna ... 714131 07118—21] 8

Göteb.-Kamra-
terna ..... 6 131211 17—35 7

Djurgårdens I.
F........ 6121 113110—3 7

Hammarby LF.| 7 12/21 31 811) 7

A.L Ki .... 71213121 9—11 6

Norrköpings-
Kamraterna .16 112131 8—18 5

Eskilstuna-
Kamraterna .16 113121 6—11) 4

HelsingborgsI| |
Fo .o.so.o.os. 61 1/3121/ 6—15| 4

Aje.

Representationslaget —
komb. Vänersborgslag 2—1.

På inbjudan från I. F. K. och V.
I. F. gästade följande lag Väners-
borg söndagen den 11 juli: Wen-

zel; V. Lund, E. Andersson, Calle
Makarn, Törnqvist, H. Olsson, Ei-
serman, K. Andersson, Murren, Lind-

berg och Sven Johansson.
Matchen, som kommit till stånd

med anledning av stadens 300-års
jubileum, miste mycket i intresse

genom den synnerligen smala och

dåliga planen. Den är dock nu un-

der ombyggnad och kommer väl i

en avlägsen framtid att bliva bra.

Vänersborg gjorde första målet och

det dröjde ganska länge innan vi

lyckades kvittera genom Murren.

Halvtidsresultat 1—1.

Lindberg skaffade oss i andra halv-

leken segern genom att elegant sätta

kulan i nättaket, sedan Murren bränt
en del upplagda chanser. Domaren

ing. Odeland från Trollhättan var
en angenäm bekantskap och rekom-
mendera vi honom till våra matcher
här i staden. Lugnt och sakkun-
nigt ledde han det hela på ett ut-
märkt sätt. Efter matchen voro vi

inbjudna på en stiligare middag som
avåts under glam och munterhet
vartill samtliga grabbars goda humör
bidrog. Hemresan gick också för
ett flertal av gossarna i John Blunds
vida famn.

Reserven.

Kamraterna-Örgryte
0—2.

Vid årets Arbetarefäst, söndagen
den 25 juli, möttes vi och våra gamla
konkurrenter till 2:dra matchen om
Ny Tids vandringspris i fotboll, vil-
ket skall vinnas tre (3) gånger lik-

giltigt om i följd eller ej, för att
hemföras. Förra året slöt matchen

oavgjord (2—2), varför det nu gällde
skaffa sig en inteckning, den första,
å pokalen. Som våra pojkar emel-

lertid ej spelat samman i sin helhet
på nära 1!/2 månad, var det ej utan

en viss undran hurudan utgången
månde bliva, man infann sig på
Walhalla. Det visade sig också att
det behövs träning, framförallt sam-
träning, för att vårt representations-
lag skall kunna med utsikt om fram-

gång se framåt mot stundande hårda
drabbningar. Men nu till matchen.
I första halvleken hade Öis något
övertag i spelet och fingo även
tvänne mål, men i andra dominerade

vi ganska definitivt. Men utan re-
sultat, trots en hel del goda mål-

skott och för Zander nog så in-
vecklade situationer. Det syntes dock

som förgjort få kulantill rätta be-
stämmelseorten. Fru Fortuna hade
tydligen för dagen ingått förbund
med Z. Å andra sidan kommo de
rödblå ej långt, ty Lund speladeall-
deles utmärkt och var utan tvekan
bäste man på plan. Henning ver-
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vare sig för den eller den »stjär-
nan» att försöka få ordningsföljden

grenarna emellan i ett program änd-
rad. Allt går på bestämda start-

tider, och den, som icke svarar vid
uppropet, väntar man icke på. På
det sättet blir det ordning och skick

och icke hälvten så jäktigt för le-
darna.
Jag tror,

att om funktionärsstaben i vår

stad vore organiserad i litet mera
god tid före en tävling och om alla
herrarna i densamma (staben) in-

funne sig lika punktligt och sä-
kert, som vad skarans äldsta bruka

göra och om de yngre funktionä-
rerna mindre smittades av de äldres

förklarliga och förlåtliga flegma och

om slutligen de idrottsmän, som
ägga spikskorna på hyllan, ville

hugga tag i måttband och krono-
meter, så är jag säker om,

att tävlingarna i allmän idrott
skulle få lite raskare fart på sig,

att de följaktligen skulle bli in-
tressantare

och att Göteborg så småningom
skulle upphöra att slå publikrekord

av negativ art.

Dag.

Svenska serien.

Trots en del motgångar i början,

delvis beroende på representations-

lagets nykonstruering på ett par
punkter, där nya män fått rycka in

i stället, vilka givetvis ännu ej be-
sitta den rutin och matchvana som

år nödvändig i dylika tävlingar, hava
våra pojkar dock stadigt arbetat sig

upp, steg för steg på Serietabellen.

Från att ett tag hava legat på jum-
boplatsen (där vi dock ej stannade
mer än 2 dagar) placerade sig laget

efter matchen mot Malmö-Kamrat-

Ena på 4:de trappsteget i Serie-
råckan, därigenom återtagande sin

råtta plats: bland topplagen. Sådan
ir alltså ställningen efter vårom-

gångens matcher, och hoppasviatt
Våra 1:sta lagspelare sedan de nu

så att säga fått fast mark underföt-
terna, ej sluta förrän de tagit leda-
reställningen om hand. Därigenom

uppehållande våra ärorika traditioner

i denna serie, ty de må ihågkomma
att de mångåriga seriemästarna hava

förpliktelser som de kunna och skola

infria. Låt se att vi ännu en gång
kunna nå toppen och hedra den

förening, vars färger vi föra: Göte-

borgs-Kamraterna!

Ställningen i Svenska serien är
följande:
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Representationslaget —
komb. Vänersborgslag 2—1.

På inbjudan från I. F. K. och V.
I. F. gästade följande lag Väners-
borg söndagen den 11 juli: Wen-

zel; V. Lund, E. Andersson, Calle
Makarn, Törnqvist, H. Olsson, Ei-
serman, K. Andersson, Murren, Lind-

berg och Sven Johansson.
Matchen, som kommit till stånd

med anledning av stadens 300-års
jubileum, miste mycket i intresse

genom den synnerligen smala och

dåliga planen. Den är dock nu un-

der ombyggnad och kommer väl i

en avlägsen framtid att bliva bra.

Vänersborg gjorde första målet och

det dröjde ganska länge innan vi

lyckades kvittera genom Murren.

Halvtidsresultat 1—1.

Lindberg skaffade oss i andra halv-

leken segern genom att elegant sätta

kulan i nättaket, sedan Murren bränt
en del upplagda chanser. Domaren

ing. Odeland från Trollhättan var
en angenäm bekantskap och rekom-
mendera vi honom till våra matcher
här i staden. Lugnt och sakkun-
nigt ledde han det hela på ett ut-
märkt sätt. Efter matchen voro vi

inbjudna på en stiligare middag som
avåts under glam och munterhet
vartill samtliga grabbars goda humör
bidrog. Hemresan gick också för
ett flertal av gossarna i John Blunds
vida famn.

Reserven.

Kamraterna-Örgryte
0—2.

Vid årets Arbetarefäst, söndagen
den 25 juli, möttes vi och våra gamla
konkurrenter till 2:dra matchen om
Ny Tids vandringspris i fotboll, vil-
ket skall vinnas tre (3) gånger lik-

giltigt om i följd eller ej, för att
hemföras. Förra året slöt matchen

oavgjord (2—2), varför det nu gällde
skaffa sig en inteckning, den första,
å pokalen. Som våra pojkar emel-

lertid ej spelat samman i sin helhet
på nära 1!/2 månad, var det ej utan

en viss undran hurudan utgången
månde bliva, man infann sig på
Walhalla. Det visade sig också att
det behövs träning, framförallt sam-
träning, för att vårt representations-
lag skall kunna med utsikt om fram-

gång se framåt mot stundande hårda
drabbningar. Men nu till matchen.
I första halvleken hade Öis något
övertag i spelet och fingo även
tvänne mål, men i andra dominerade

vi ganska definitivt. Men utan re-
sultat, trots en hel del goda mål-

skott och för Zander nog så in-
vecklade situationer. Det syntes dock

som förgjort få kulantill rätta be-
stämmelseorten. Fru Fortuna hade
tydligen för dagen ingått förbund
med Z. Å andra sidan kommo de
rödblå ej långt, ty Lund speladeall-
deles utmärkt och var utan tvekan
bäste man på plan. Henning ver-
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grenarna emellan i ett program änd-
rad. Allt går på bestämda start-

tider, och den, som icke svarar vid
uppropet, väntar man icke på. På
det sättet blir det ordning och skick

och icke hälvten så jäktigt för le-
darna.
Jag tror,

att om funktionärsstaben i vår

stad vore organiserad i litet mera
god tid före en tävling och om alla
herrarna i densamma (staben) in-

funne sig lika punktligt och sä-
kert, som vad skarans äldsta bruka

göra och om de yngre funktionä-
rerna mindre smittades av de äldres

förklarliga och förlåtliga flegma och

om slutligen de idrottsmän, som
ägga spikskorna på hyllan, ville

hugga tag i måttband och krono-
meter, så är jag säker om,

att tävlingarna i allmän idrott
skulle få lite raskare fart på sig,

att de följaktligen skulle bli in-
tressantare

och att Göteborg så småningom
skulle upphöra att slå publikrekord

av negativ art.

Dag.

Svenska serien.

Trots en del motgångar i början,

delvis beroende på representations-

lagets nykonstruering på ett par
punkter, där nya män fått rycka in

i stället, vilka givetvis ännu ej be-
sitta den rutin och matchvana som

år nödvändig i dylika tävlingar, hava
våra pojkar dock stadigt arbetat sig

upp, steg för steg på Serietabellen.

Från att ett tag hava legat på jum-
boplatsen (där vi dock ej stannade
mer än 2 dagar) placerade sig laget

efter matchen mot Malmö-Kamrat-

Ena på 4:de trappsteget i Serie-
råckan, därigenom återtagande sin

råtta plats: bland topplagen. Sådan
ir alltså ställningen efter vårom-

gångens matcher, och hoppasviatt
Våra 1:sta lagspelare sedan de nu

så att säga fått fast mark underföt-
terna, ej sluta förrän de tagit leda-
reställningen om hand. Därigenom

uppehållande våra ärorika traditioner

i denna serie, ty de må ihågkomma
att de mångåriga seriemästarna hava

förpliktelser som de kunna och skola

infria. Låt se att vi ännu en gång
kunna nå toppen och hedra den

förening, vars färger vi föra: Göte-

borgs-Kamraterna!

Ställningen i Svenska serien är
följande:
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Aje.

Representationslaget —
komb. Vänersborgslag 2—1.

På inbjudan från I. F. K. och V.
I. F. gästade följande lag Väners-
borg söndagen den 11 juli: Wen-

zel; V. Lund, E. Andersson, Calle
Makarn, Törnqvist, H. Olsson, Ei-
serman, K. Andersson, Murren, Lind-

berg och Sven Johansson.
Matchen, som kommit till stånd

med anledning av stadens 300-års
jubileum, miste mycket i intresse

genom den synnerligen smala och

dåliga planen. Den är dock nu un-

der ombyggnad och kommer väl i

en avlägsen framtid att bliva bra.

Vänersborg gjorde första målet och

det dröjde ganska länge innan vi

lyckades kvittera genom Murren.

Halvtidsresultat 1—1.

Lindberg skaffade oss i andra halv-

leken segern genom att elegant sätta

kulan i nättaket, sedan Murren bränt
en del upplagda chanser. Domaren

ing. Odeland från Trollhättan var
en angenäm bekantskap och rekom-
mendera vi honom till våra matcher
här i staden. Lugnt och sakkun-
nigt ledde han det hela på ett ut-
märkt sätt. Efter matchen voro vi

inbjudna på en stiligare middag som
avåts under glam och munterhet
vartill samtliga grabbars goda humör
bidrog. Hemresan gick också för
ett flertal av gossarna i John Blunds
vida famn.

Reserven.

Kamraterna-Örgryte
0—2.

Vid årets Arbetarefäst, söndagen
den 25 juli, möttes vi och våra gamla
konkurrenter till 2:dra matchen om
Ny Tids vandringspris i fotboll, vil-
ket skall vinnas tre (3) gånger lik-

giltigt om i följd eller ej, för att
hemföras. Förra året slöt matchen

oavgjord (2—2), varför det nu gällde
skaffa sig en inteckning, den första,
å pokalen. Som våra pojkar emel-

lertid ej spelat samman i sin helhet
på nära 1!/2 månad, var det ej utan

en viss undran hurudan utgången
månde bliva, man infann sig på
Walhalla. Det visade sig också att
det behövs träning, framförallt sam-
träning, för att vårt representations-
lag skall kunna med utsikt om fram-

gång se framåt mot stundande hårda
drabbningar. Men nu till matchen.
I första halvleken hade Öis något
övertag i spelet och fingo även
tvänne mål, men i andra dominerade

vi ganska definitivt. Men utan re-
sultat, trots en hel del goda mål-

skott och för Zander nog så in-
vecklade situationer. Det syntes dock

som förgjort få kulantill rätta be-
stämmelseorten. Fru Fortuna hade
tydligen för dagen ingått förbund
med Z. Å andra sidan kommo de
rödblå ej långt, ty Lund speladeall-
deles utmärkt och var utan tvekan
bäste man på plan. Henning ver-
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vi ganska definitivt. Men utan re-
sultat, trots en hel del goda mål-

skott och för Zander nog så in-
vecklade situationer. Det syntes dock

som förgjort få kulantill rätta be-
stämmelseorten. Fru Fortuna hade
tydligen för dagen ingått förbund
med Z. Å andra sidan kommo de
rödblå ej långt, ty Lund speladeall-
deles utmärkt och var utan tvekan
bäste man på plan. Henning ver-



56 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

kade något otränad, men det märktes
vid de tillfällen i andra halvan, då

han behövde ingripa, att hans spel
bättrades undan för undan. Törn-

kvist blev skadad i första halvtid

vid en kollision med Friberg och
ersattes med Gillis Andersson, som

var rätt skaplig. Vidare hade reser-

ver mäst insättas i stället för Moje
Sandberg, där Lindberg från B-laget

spelade. Halvbackarna förloradevi

dock mest på, ingendera av dem

uppe med sig själv. Särskilt snabb-
heten brast, men även i placeringen
saknades den blick för spelet som

gör den verklige halvbacken. Nu
bör ju dock rättvisligen framhållas

att Karl Olsson delvis hindrades av
sin skadade fot, samt att Harry Ols-
son spelade på en för honom ovan
plats (näml. vh. då han annars går

hh.). Av forwards var Hermansson

och Murren bäst. Hjelm däremot
hade tråkigt nog delvis återfallit i

det resultatlösa, tidsödande samt

tröttande »tråcklandet». Th. Svens-
son har alldeles för litet energi och
framåt-anda, med ett sådant humör
går det ej.

Som helhetsomdöme kan man säga
att resultatet snarare borde varit oav-

gjort. Men som sagt, samträning
behövs, och vore därför att rekom-
mendera det 1:sta laget spelade åt-

minstone en träningsmatch varje
vecka mot t. ex. B-laget, ty man be-
höver ju inte gå över ån efter vatten,

och vårt B-lag torde vid det här
laget stå som Göteborgs 4:de lag.

Detta skulle säkerligen endast vara

till fördel för båda lagen, ty 2:an
finge därigenom tillfälle mäta sina
krafter mot ett starkare lag, och vad

reservlaget särskilt behöver är just

rutin och matchvana. Och 1:an å

sin sida finge möta justa och väl-
spelande Kamrater i st. för de ofta

nog så riskabla representanterna för
sparka-och-spring-systemet. Alltså,
på kulan igen med nytt humör, ener-

gi och segervilja, och vi få se om

det ej »atter kommer en dag.»

Aje.

Från »smålagens> hori-

sont.
Göteborgs-Serien.

I div. II, Juniorklassen, möttes
onsdagen den 12 maj vårt och Gais
II Juniorlag. Matchen som spelades
på Heden slöt med de våras seger,

2—0, vilket var rättvist efter spelet.
Bland våra pojkar märktes särsilt
hb. samt högersidan i forwards-
kedjan. Även vy. drog uppmärk-
samheten till sig genom sitt snabba
påpassliga spel. Samtliga forwards

böra dock redan nu lära sig skjuta
med förstånd, d. v. s. användalitet

taktik, nu sköt man för all del, men

uteslutande (med undantag av må-
len!) markskott, som ej beredde
Gais lille, kortväxte målvakt några

vidare obehag. I sådana fall skulle
mannaturligtvis inrikta >»kanonerna»

så, att höjdskott vore lösen. Då
hade Gaismålvakten med bästa vilja
i världen ej kunnat hindra ytterli-

gare ett par tre kulor hitta rätt, ty

han var alldeles för kort i rocken.
Men nästa gång pojkar, så — — —

Lå

Kamrat-3:an och Majornas 2:dra

lag spelade torsdagen den 3 juni å
Ullevi. 3:an saknade W. Börjeson
och Lundberg gick hy. I övrigt
ordinarie. Resultat 1—0 för »de
kristne», som därigenom steg ytter-

ligare ett pinnhål i Serietävlingen.

Målet »lavedes> av Hermansson.
Bäst i laget voro för dagen: Wenzel,

halvbackarna. Även backarna Elmer
Olsson och E. Lund goda, de öv-

riga (alltså forwards) däremot un-
der sin form Laget som helhet
betraktat var av någon anledning
»ur slag» och spelet därför långt

ifrån gott. Th. Larsson och H.
Olsson böra med mera rutin (match-

vana) om de fortsätta som hittills
bliva framtidsmän. Harry Olsson
dock givet den bäste av dem, lugn,

med god bollbehandling och tek-

nik samt fin placeringsförmåga. Th.
Larsson är rivande och energisk,

men det brister ännu en hel del, i

placeringen t. ex. Detta kan dock

avhjälpas med träning och intresse
för saken. Huvudsaken är att vil-
jan finns.

hi

Tisdagen den 8 juni spelades en
av de viktigaste matcherna i denna

serie, nämligen mellan B-laget och
Fässberg I å Ullevi, vilken kanske
var avgörandeför ställningen i denna

division. De våra ställde upp med
sitt starkaste lag, Erik Karlsson för-

svarade »gluggen». Det syntes ge-
nast från början att våra pojkar voro

fast beslutna att segra. Och det
spel de presterade var också deras

bästa hittills i år. Efter c:a 10 min.

spel hade vi ett farligt angrepp, bol-
len studsade tillbaka från Fässbergs

målvakt, och Georg mötte samt pla-
cerade med ett dunderskott kulan i

nät. —Efter ytterligare en stunds

pressning framför Fässbergs mål-
glugg, fick så Karl Andrea fram ett

ben och så var det färdigt igen.
Halvtid 2—0.

I andra halvan var spelet något

jämnare, men fortfarande hade vi
det mesta av spelet. När så Karl

Andrea krånglade sig fri och sköt

den 3:dje »sylen» i nät var Fäss-
bergs öde beseglat. Slutresultat 3—0.

Ja, det var en stor dag för B-la-
get och Kamraterna, ty det är inte
vardagsmat att avfärda Västsvens-

kans ledare med tre klara mål på

halsen. Varje man spelade för la-
get och föreningen, och då faller

segerntill en liksom en mogenfrukt.

Egentligen vore det orätt att fram-

hålla någon särskild framför den
andra, men Elams verkligt utmärkta

spel i denna match (bäste man på
plan) måste här få ett erkännande.
Det bakre försvaret fortfarande »mål-
fritt>. Fässbergs attacker revosfull

ständigt upp av halvbackarna, av
vilka, utom Elam förstås, Rosell

överraskade storartat. Och bakom
klarade »Bagarn» och vår »kulörte>

back upp allt. Fässberg hade så
vitt vi minnas ett (1) enda ordent

ligt skott på mål och det var !
andra halvleken. Ja, »så var den

da'n förstörd». För Fässberg!

+
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böra dock redan nu lära sig skjuta
med förstånd, d. v. s. användalitet

taktik, nu sköt man för all del, men

uteslutande (med undantag av må-
len!) markskott, som ej beredde
Gais lille, kortväxte målvakt några

vidare obehag. I sådana fall skulle
mannaturligtvis inrikta >»kanonerna»

så, att höjdskott vore lösen. Då
hade Gaismålvakten med bästa vilja
i världen ej kunnat hindra ytterli-

gare ett par tre kulor hitta rätt, ty

han var alldeles för kort i rocken.
Men nästa gång pojkar, så — — —

Lå

Kamrat-3:an och Majornas 2:dra

lag spelade torsdagen den 3 juni å
Ullevi. 3:an saknade W. Börjeson
och Lundberg gick hy. I övrigt
ordinarie. Resultat 1—0 för »de
kristne», som därigenom steg ytter-

ligare ett pinnhål i Serietävlingen.

Målet »lavedes> av Hermansson.
Bäst i laget voro för dagen: Wenzel,

halvbackarna. Även backarna Elmer
Olsson och E. Lund goda, de öv-

riga (alltså forwards) däremot un-
der sin form Laget som helhet
betraktat var av någon anledning
»ur slag» och spelet därför långt

ifrån gott. Th. Larsson och H.
Olsson böra med mera rutin (match-

vana) om de fortsätta som hittills
bliva framtidsmän. Harry Olsson
dock givet den bäste av dem, lugn,

med god bollbehandling och tek-

nik samt fin placeringsförmåga. Th.
Larsson är rivande och energisk,

men det brister ännu en hel del, i

placeringen t. ex. Detta kan dock

avhjälpas med träning och intresse
för saken. Huvudsaken är att vil-
jan finns.

hi

Tisdagen den 8 juni spelades en
av de viktigaste matcherna i denna

serie, nämligen mellan B-laget och
Fässberg I å Ullevi, vilken kanske
var avgörandeför ställningen i denna

division. De våra ställde upp med
sitt starkaste lag, Erik Karlsson för-

svarade »gluggen». Det syntes ge-
nast från början att våra pojkar voro

fast beslutna att segra. Och det
spel de presterade var också deras

bästa hittills i år. Efter c:a 10 min.

spel hade vi ett farligt angrepp, bol-
len studsade tillbaka från Fässbergs

målvakt, och Georg mötte samt pla-
cerade med ett dunderskott kulan i

nät. —Efter ytterligare en stunds

pressning framför Fässbergs mål-
glugg, fick så Karl Andrea fram ett

ben och så var det färdigt igen.
Halvtid 2—0.

I andra halvan var spelet något

jämnare, men fortfarande hade vi
det mesta av spelet. När så Karl

Andrea krånglade sig fri och sköt

den 3:dje »sylen» i nät var Fäss-
bergs öde beseglat. Slutresultat 3—0.

Ja, det var en stor dag för B-la-
get och Kamraterna, ty det är inte
vardagsmat att avfärda Västsvens-

kans ledare med tre klara mål på

halsen. Varje man spelade för la-
get och föreningen, och då faller

segerntill en liksom en mogenfrukt.

Egentligen vore det orätt att fram-

hålla någon särskild framför den
andra, men Elams verkligt utmärkta

spel i denna match (bäste man på
plan) måste här få ett erkännande.
Det bakre försvaret fortfarande »mål-
fritt>. Fässbergs attacker revosfull

ständigt upp av halvbackarna, av
vilka, utom Elam förstås, Rosell

överraskade storartat. Och bakom
klarade »Bagarn» och vår »kulörte>

back upp allt. Fässberg hade så
vitt vi minnas ett (1) enda ordent

ligt skott på mål och det var !
andra halvleken. Ja, »så var den

da'n förstörd». För Fässberg!
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kade något otränad, men det märktes
vid de tillfällen i andra halvan, då

han behövde ingripa, att hans spel
bättrades undan för undan. Törn-

kvist blev skadad i första halvtid

vid en kollision med Friberg och
ersattes med Gillis Andersson, som

var rätt skaplig. Vidare hade reser-

ver mäst insättas i stället för Moje
Sandberg, där Lindberg från B-laget

spelade. Halvbackarna förloradevi

dock mest på, ingendera av dem

uppe med sig själv. Särskilt snabb-
heten brast, men även i placeringen
saknades den blick för spelet som

gör den verklige halvbacken. Nu
bör ju dock rättvisligen framhållas

att Karl Olsson delvis hindrades av
sin skadade fot, samt att Harry Ols-
son spelade på en för honom ovan
plats (näml. vh. då han annars går

hh.). Av forwards var Hermansson

och Murren bäst. Hjelm däremot
hade tråkigt nog delvis återfallit i

det resultatlösa, tidsödande samt

tröttande »tråcklandet». Th. Svens-
son har alldeles för litet energi och
framåt-anda, med ett sådant humör
går det ej.

Som helhetsomdöme kan man säga
att resultatet snarare borde varit oav-

gjort. Men som sagt, samträning
behövs, och vore därför att rekom-
mendera det 1:sta laget spelade åt-

minstone en träningsmatch varje
vecka mot t. ex. B-laget, ty man be-
höver ju inte gå över ån efter vatten,

och vårt B-lag torde vid det här
laget stå som Göteborgs 4:de lag.

Detta skulle säkerligen endast vara

till fördel för båda lagen, ty 2:an
finge därigenom tillfälle mäta sina
krafter mot ett starkare lag, och vad

reservlaget särskilt behöver är just

rutin och matchvana. Och 1:an å

sin sida finge möta justa och väl-
spelande Kamrater i st. för de ofta

nog så riskabla representanterna för
sparka-och-spring-systemet. Alltså,
på kulan igen med nytt humör, ener-

gi och segervilja, och vi få se om

det ej »atter kommer en dag.»

Aje.
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ligt skott på mål och det var !
andra halvleken. Ja, »så var den

da'n förstörd». För Fässberg!

+
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kade något otränad, men det märktes
vid de tillfällen i andra halvan, då

han behövde ingripa, att hans spel
bättrades undan för undan. Törn-

kvist blev skadad i första halvtid
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var rätt skaplig. Vidare hade reser-
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gjort. Men som sagt, samträning
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minstone en träningsmatch varje
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Detta skulle säkerligen endast vara

till fördel för båda lagen, ty 2:an
finge därigenom tillfälle mäta sina
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Aje.

Från »smålagens> hori-

sont.
Göteborgs-Serien.

I div. II, Juniorklassen, möttes
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Lå

Kamrat-3:an och Majornas 2:dra
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hi
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Det bakre försvaret fortfarande »mål-
fritt>. Fässbergs attacker revosfull

ständigt upp av halvbackarna, av
vilka, utom Elam förstås, Rosell

överraskade storartat. Och bakom
klarade »Bagarn» och vår »kulörte>

back upp allt. Fässberg hade så
vitt vi minnas ett (1) enda ordent

ligt skott på mål och det var !
andra halvleken. Ja, »så var den

da'n förstörd». För Fässberg!

+
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Vårt III:dje lag och Goold möttes
å Ullevi torsdagen den 10 juni. III:an

ordinarie. Resultatet vart en seger
för oss med 3—0, därav 2 i första

halvleken och 1 i andra. 1:sta och
2:dra målet gjordes av Hermanson,
det tredje och sista av Ch. Johans-
son, som lugnt och behärskat dribb-

lade av 2 Gooldare och så sköt
förbi den utrusande målvakten. Så
ska” vi tat. Spelet jämförelsevis

bra och som helhet betraktat ganska
jämt, men stundtals lågo de våra
över märkbart. F' n. tyckes dock

endast Hermansson kunna skjuta,
vilket bör och kan avhjälpas. Ty
både Ch. Johansson och särskilt

W. Börjesson kunna den konsten,
varför de böra träna upp sin fär-
dighet igen. -Det blir ej endast till
favör för dem själva utan även för

laget, och det är ju för detta man

spelar. Elmer Olsson, Harry Ols-
son, Th. Larsson samt Hermans-

son och Gillis uträttade det bästa

arbetet.

B-laget och Wega I matchade
mot varandra måndagen den 14 juni
å Ullevi. De våra ordinarie. Efter
10-15 min. spel erhöllo vi mål

genom Lindberg, som påpassligt
var framme och blixtsnabbt föränd-

rade bollens riktning till ort och
ställe. Kort därefter löper Sven Jo-
hansson upp på högerkanten samt
lägger passningen perfekt, Lindberg,
som i passningsögonblicket stod
framom backarna, kastar sig framåt
mellan dem och skjuter direkt i nät.
Alltså fullständigt klart och riktigt

Inspelat. Trots detta bortdömde

domaren, absolut felaktigt, målet för
offside på Lindberg. Men det andra
målet skulle i alla fall ej dröja länge,

På en fin mellanpassning från Karl
Andrea kom Georg blixtsnabbt ige-
nom, och sek. efter dallrade nät-
maskorna bakom Wegamålvakten.

2—0. Detta resultat stod sig till
halvtid.
I andra halvleken var spelet mera
lämt fördelat, (i första lågo de våra
Över) men Kamraternas anfall voro

I tegel farligare genom sina bättre

målskyttar. .”Wegamålvakten redde
dock upp härvan medtur och skick-
lighet, men stod maktlös inför Karl

Andreas hårt skjutnaboll. Han hade
händerna på den, men den var för
het. 3—0. Kort därpå lyckades
Wega vid en enstaka rusch göra

mål, sedan cf. först skjutit i plan-
kan. Erik Karlsson fick inte upp
händerna kvickt nog, på återstudsen
spelades kulan oemotståndligt i nät.

Slutresultat 3—1. »Männen för
dagen» voro: Levin, Erik Anders-
son, Rosell, Georg och Karl Andrea.

»

Omedelbart efter denna match
spelade V:te laget mot Älfsborg I i
Div. IV. Älfsborgs lag består av
Kustartillerister (antagligen dels stam-
anställda, dels värnpliktige) fr. Nya
Varvet. Resultatet blev en segerför

Älfsborg med 2—0. V:an var ordi-
narie.  Backarna Bengtsson och
Svantesson samt vhb. Gustafsson
voro de som buro upp laget. Även
Hallin samt hy. Pettersson voro inte

så oävna. Men hhb. samt chb. böra

med det snaraste utbytas mot verk-
liga spelare, detta sagt utan att vilja
vara orättvis. Det är nödvändigt

och till lagets bästa. Även om hi.
samt vi. gäller detsamma. Petters-

son som är innerspelare, fast han
kanske inte vet av det själv, bör gå

hi. samt Hallin vi. Med nya duk-

tiga pojkar på flyglarna samt ch.-
och hhb.-platserna bör V:an hava

utsikter gå uppåt. Om själva spelet

kunna vi nämna, att våra halvbackar

med undantag av Gustafsson voro
dåliga minst sagt, varigenom Älfs-

borg-Kustartilleriet lyckades »kryssa»

sig fram farligt nära vår glugg ett

tag, men denna vaktades ju av en

Simson, så... Våra innerforwards

visade också en beklaglig oförmåga

i skottsäkerhet framför Älfsborgs
mål, trots det borde varit relativt

lätt få kulan förbi den löjliga figur

som försvarade »fästningen». Men

å andra sidan vore det synd att säga

det motståndarna voro bättre. »Kust-

artilleriet> visade sig till allmän för-

våning skjuta synnerligen dåligt.

+

På tisdagen den 15 juni ställde
IlI:dje laget upp till sin sista match
i Div. II mot Göta I å Ullevi. De
våra saknade W. Börjesson, Her-

mansson gick cf., reservspelare på
hi. Matchens utgång vart en seger
för oss med 1--0. Målet gjordes
av Götas ena back, som kringvärvd
av fiender hade olyckan spela i eget

mål. Av de våra utmärkte sig sär-
skilt Elmer Olsson, Harry Olsson,

Th. Larsson samt Hermansson. De
tre innermännen hade dock ej den
rätta kontrollen över bollen i avgö-
rande situationer. Vid ett tillfälle
missade sålunda alla tre, den ene
efter den andre, en boll, som åt-

minstone den förste bort placera på
rätta stället, de andra blevo möjligen

överraskade av kamratens miss, var-

för deras fel kanske får betraktas
mindre. Hermansson sköt en hel

del goda skott, hårda och välplace-
rade, som emellertid fångades av
Götas duktiga målvakt. Med mera
snabbhet på kulan samt smidighet
i rörelserna bör H. bli en spelare,

som har framtiden för sig.

+

Vårt IV:de lag mötte omedelbart
härefter Göta II i Div. II. Resultat:

9—0 (3—0) till vår favör. Våra
pojkar ställde upp sitt ordinarie lag.
Överlägsenheten var påtaglig och
så fort de kommo åt sköto de. Al-
got Karlsson var pappa för det
första, gjort på egen hand: snabb
rusch, gjorde bort backen, och från
sned vinkel gick kulan i nät. Bernts-
son cf., en ny man, osjälvisk och
påpasslig med god blick för spelet,
var orsak till det andra. Kollberg
som blev »mål»-sugen dribblade av
ett par stycken Götaiter samt dund-
rade in den tredje »sylen»> på 15

meters håll. Halvtid.
Efter ombyte började wingen

Karlsson-Sandström i stor stil och
fortsalte också halvan ut. De gjorde
ibland alldeles bort v.-sidan i Göta-
försvaret. 3 mål föllo också på
Sandströms lott, samtliga hårt och
fint placerade efter centringar från
vinthunden på hy. samt pass från

centern. Kollberg, Bergström, Sand-
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det tredje och sista av Ch. Johans-
son, som lugnt och behärskat dribb-

lade av 2 Gooldare och så sköt
förbi den utrusande målvakten. Så
ska” vi tat. Spelet jämförelsevis

bra och som helhet betraktat ganska
jämt, men stundtals lågo de våra
över märkbart. F' n. tyckes dock

endast Hermansson kunna skjuta,
vilket bör och kan avhjälpas. Ty
både Ch. Johansson och särskilt

W. Börjesson kunna den konsten,
varför de böra träna upp sin fär-
dighet igen. -Det blir ej endast till
favör för dem själva utan även för

laget, och det är ju för detta man

spelar. Elmer Olsson, Harry Ols-
son, Th. Larsson samt Hermans-

son och Gillis uträttade det bästa

arbetet.

B-laget och Wega I matchade
mot varandra måndagen den 14 juni
å Ullevi. De våra ordinarie. Efter
10-15 min. spel erhöllo vi mål

genom Lindberg, som påpassligt
var framme och blixtsnabbt föränd-

rade bollens riktning till ort och
ställe. Kort därefter löper Sven Jo-
hansson upp på högerkanten samt
lägger passningen perfekt, Lindberg,
som i passningsögonblicket stod
framom backarna, kastar sig framåt
mellan dem och skjuter direkt i nät.
Alltså fullständigt klart och riktigt

Inspelat. Trots detta bortdömde

domaren, absolut felaktigt, målet för
offside på Lindberg. Men det andra
målet skulle i alla fall ej dröja länge,

På en fin mellanpassning från Karl
Andrea kom Georg blixtsnabbt ige-
nom, och sek. efter dallrade nät-
maskorna bakom Wegamålvakten.

2—0. Detta resultat stod sig till
halvtid.
I andra halvleken var spelet mera
lämt fördelat, (i första lågo de våra
Över) men Kamraternas anfall voro

I tegel farligare genom sina bättre

målskyttar. .”Wegamålvakten redde
dock upp härvan medtur och skick-
lighet, men stod maktlös inför Karl

Andreas hårt skjutnaboll. Han hade
händerna på den, men den var för
het. 3—0. Kort därpå lyckades
Wega vid en enstaka rusch göra

mål, sedan cf. först skjutit i plan-
kan. Erik Karlsson fick inte upp
händerna kvickt nog, på återstudsen
spelades kulan oemotståndligt i nät.

Slutresultat 3—1. »Männen för
dagen» voro: Levin, Erik Anders-
son, Rosell, Georg och Karl Andrea.
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Omedelbart efter denna match
spelade V:te laget mot Älfsborg I i
Div. IV. Älfsborgs lag består av
Kustartillerister (antagligen dels stam-
anställda, dels värnpliktige) fr. Nya
Varvet. Resultatet blev en segerför

Älfsborg med 2—0. V:an var ordi-
narie.  Backarna Bengtsson och
Svantesson samt vhb. Gustafsson
voro de som buro upp laget. Även
Hallin samt hy. Pettersson voro inte

så oävna. Men hhb. samt chb. böra

med det snaraste utbytas mot verk-
liga spelare, detta sagt utan att vilja
vara orättvis. Det är nödvändigt

och till lagets bästa. Även om hi.
samt vi. gäller detsamma. Petters-

son som är innerspelare, fast han
kanske inte vet av det själv, bör gå

hi. samt Hallin vi. Med nya duk-

tiga pojkar på flyglarna samt ch.-
och hhb.-platserna bör V:an hava

utsikter gå uppåt. Om själva spelet

kunna vi nämna, att våra halvbackar

med undantag av Gustafsson voro
dåliga minst sagt, varigenom Älfs-

borg-Kustartilleriet lyckades »kryssa»

sig fram farligt nära vår glugg ett

tag, men denna vaktades ju av en

Simson, så... Våra innerforwards

visade också en beklaglig oförmåga

i skottsäkerhet framför Älfsborgs
mål, trots det borde varit relativt

lätt få kulan förbi den löjliga figur

som försvarade »fästningen». Men
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det motståndarna voro bättre. »Kust-

artilleriet> visade sig till allmän för-

våning skjuta synnerligen dåligt.
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mansson gick cf., reservspelare på
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mål. Av de våra utmärkte sig sär-
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missade sålunda alla tre, den ene
efter den andre, en boll, som åt-

minstone den förste bort placera på
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överraskade av kamratens miss, var-

för deras fel kanske får betraktas
mindre. Hermansson sköt en hel

del goda skott, hårda och välplace-
rade, som emellertid fångades av
Götas duktiga målvakt. Med mera
snabbhet på kulan samt smidighet
i rörelserna bör H. bli en spelare,

som har framtiden för sig.
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Överlägsenheten var påtaglig och
så fort de kommo åt sköto de. Al-
got Karlsson var pappa för det
första, gjort på egen hand: snabb
rusch, gjorde bort backen, och från
sned vinkel gick kulan i nät. Bernts-
son cf., en ny man, osjälvisk och
påpasslig med god blick för spelet,
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ett par stycken Götaiter samt dund-
rade in den tredje »sylen»> på 15
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Efter ombyte började wingen

Karlsson-Sandström i stor stil och
fortsalte också halvan ut. De gjorde
ibland alldeles bort v.-sidan i Göta-
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son, som lugnt och behärskat dribb-

lade av 2 Gooldare och så sköt
förbi den utrusande målvakten. Så
ska” vi tat. Spelet jämförelsevis

bra och som helhet betraktat ganska
jämt, men stundtals lågo de våra
över märkbart. F' n. tyckes dock

endast Hermansson kunna skjuta,
vilket bör och kan avhjälpas. Ty
både Ch. Johansson och särskilt

W. Börjesson kunna den konsten,
varför de böra träna upp sin fär-
dighet igen. -Det blir ej endast till
favör för dem själva utan även för

laget, och det är ju för detta man

spelar. Elmer Olsson, Harry Ols-
son, Th. Larsson samt Hermans-

son och Gillis uträttade det bästa

arbetet.

B-laget och Wega I matchade
mot varandra måndagen den 14 juni
å Ullevi. De våra ordinarie. Efter
10-15 min. spel erhöllo vi mål

genom Lindberg, som påpassligt
var framme och blixtsnabbt föränd-

rade bollens riktning till ort och
ställe. Kort därefter löper Sven Jo-
hansson upp på högerkanten samt
lägger passningen perfekt, Lindberg,
som i passningsögonblicket stod
framom backarna, kastar sig framåt
mellan dem och skjuter direkt i nät.
Alltså fullständigt klart och riktigt

Inspelat. Trots detta bortdömde

domaren, absolut felaktigt, målet för
offside på Lindberg. Men det andra
målet skulle i alla fall ej dröja länge,

På en fin mellanpassning från Karl
Andrea kom Georg blixtsnabbt ige-
nom, och sek. efter dallrade nät-
maskorna bakom Wegamålvakten.

2—0. Detta resultat stod sig till
halvtid.
I andra halvleken var spelet mera
lämt fördelat, (i första lågo de våra
Över) men Kamraternas anfall voro
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målskyttar. .”Wegamålvakten redde
dock upp härvan medtur och skick-
lighet, men stod maktlös inför Karl

Andreas hårt skjutnaboll. Han hade
händerna på den, men den var för
het. 3—0. Kort därpå lyckades
Wega vid en enstaka rusch göra

mål, sedan cf. först skjutit i plan-
kan. Erik Karlsson fick inte upp
händerna kvickt nog, på återstudsen
spelades kulan oemotståndligt i nät.

Slutresultat 3—1. »Männen för
dagen» voro: Levin, Erik Anders-
son, Rosell, Georg och Karl Andrea.
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Omedelbart efter denna match
spelade V:te laget mot Älfsborg I i
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Älfsborg med 2—0. V:an var ordi-
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voro de som buro upp laget. Även
Hallin samt hy. Pettersson voro inte

så oävna. Men hhb. samt chb. böra

med det snaraste utbytas mot verk-
liga spelare, detta sagt utan att vilja
vara orättvis. Det är nödvändigt

och till lagets bästa. Även om hi.
samt vi. gäller detsamma. Petters-

son som är innerspelare, fast han
kanske inte vet av det själv, bör gå

hi. samt Hallin vi. Med nya duk-

tiga pojkar på flyglarna samt ch.-
och hhb.-platserna bör V:an hava

utsikter gå uppåt. Om själva spelet

kunna vi nämna, att våra halvbackar

med undantag av Gustafsson voro
dåliga minst sagt, varigenom Älfs-

borg-Kustartilleriet lyckades »kryssa»

sig fram farligt nära vår glugg ett

tag, men denna vaktades ju av en

Simson, så... Våra innerforwards

visade också en beklaglig oförmåga

i skottsäkerhet framför Älfsborgs
mål, trots det borde varit relativt

lätt få kulan förbi den löjliga figur

som försvarade »fästningen». Men

å andra sidan vore det synd att säga

det motståndarna voro bättre. »Kust-

artilleriet> visade sig till allmän för-

våning skjuta synnerligen dåligt.

+

På tisdagen den 15 juni ställde
IlI:dje laget upp till sin sista match
i Div. II mot Göta I å Ullevi. De
våra saknade W. Börjesson, Her-

mansson gick cf., reservspelare på
hi. Matchens utgång vart en seger
för oss med 1--0. Målet gjordes
av Götas ena back, som kringvärvd
av fiender hade olyckan spela i eget

mål. Av de våra utmärkte sig sär-
skilt Elmer Olsson, Harry Olsson,

Th. Larsson samt Hermansson. De
tre innermännen hade dock ej den
rätta kontrollen över bollen i avgö-
rande situationer. Vid ett tillfälle
missade sålunda alla tre, den ene
efter den andre, en boll, som åt-

minstone den förste bort placera på
rätta stället, de andra blevo möjligen

överraskade av kamratens miss, var-

för deras fel kanske får betraktas
mindre. Hermansson sköt en hel

del goda skott, hårda och välplace-
rade, som emellertid fångades av
Götas duktiga målvakt. Med mera
snabbhet på kulan samt smidighet
i rörelserna bör H. bli en spelare,

som har framtiden för sig.

+

Vårt IV:de lag mötte omedelbart
härefter Göta II i Div. II. Resultat:

9—0 (3—0) till vår favör. Våra
pojkar ställde upp sitt ordinarie lag.
Överlägsenheten var påtaglig och
så fort de kommo åt sköto de. Al-
got Karlsson var pappa för det
första, gjort på egen hand: snabb
rusch, gjorde bort backen, och från
sned vinkel gick kulan i nät. Bernts-
son cf., en ny man, osjälvisk och
påpasslig med god blick för spelet,
var orsak till det andra. Kollberg
som blev »mål»-sugen dribblade av
ett par stycken Götaiter samt dund-
rade in den tredje »sylen»> på 15

meters håll. Halvtid.
Efter ombyte började wingen

Karlsson-Sandström i stor stil och
fortsalte också halvan ut. De gjorde
ibland alldeles bort v.-sidan i Göta-
försvaret. 3 mål föllo också på
Sandströms lott, samtliga hårt och
fint placerade efter centringar från
vinthunden på hy. samt pass från

centern. Kollberg, Bergström, Sand-
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Vårt III:dje lag och Goold möttes
å Ullevi torsdagen den 10 juni. III:an

ordinarie. Resultatet vart en seger
för oss med 3—0, därav 2 i första

halvleken och 1 i andra. 1:sta och
2:dra målet gjordes av Hermanson,
det tredje och sista av Ch. Johans-
son, som lugnt och behärskat dribb-

lade av 2 Gooldare och så sköt
förbi den utrusande målvakten. Så
ska” vi tat. Spelet jämförelsevis

bra och som helhet betraktat ganska
jämt, men stundtals lågo de våra
över märkbart. F' n. tyckes dock

endast Hermansson kunna skjuta,
vilket bör och kan avhjälpas. Ty
både Ch. Johansson och särskilt

W. Börjesson kunna den konsten,
varför de böra träna upp sin fär-
dighet igen. -Det blir ej endast till
favör för dem själva utan även för

laget, och det är ju för detta man

spelar. Elmer Olsson, Harry Ols-
son, Th. Larsson samt Hermans-

son och Gillis uträttade det bästa

arbetet.

B-laget och Wega I matchade
mot varandra måndagen den 14 juni
å Ullevi. De våra ordinarie. Efter
10-15 min. spel erhöllo vi mål

genom Lindberg, som påpassligt
var framme och blixtsnabbt föränd-

rade bollens riktning till ort och
ställe. Kort därefter löper Sven Jo-
hansson upp på högerkanten samt
lägger passningen perfekt, Lindberg,
som i passningsögonblicket stod
framom backarna, kastar sig framåt
mellan dem och skjuter direkt i nät.
Alltså fullständigt klart och riktigt

Inspelat. Trots detta bortdömde

domaren, absolut felaktigt, målet för
offside på Lindberg. Men det andra
målet skulle i alla fall ej dröja länge,

På en fin mellanpassning från Karl
Andrea kom Georg blixtsnabbt ige-
nom, och sek. efter dallrade nät-
maskorna bakom Wegamålvakten.

2—0. Detta resultat stod sig till
halvtid.
I andra halvleken var spelet mera
lämt fördelat, (i första lågo de våra
Över) men Kamraternas anfall voro

I tegel farligare genom sina bättre

målskyttar. .”Wegamålvakten redde
dock upp härvan medtur och skick-
lighet, men stod maktlös inför Karl

Andreas hårt skjutnaboll. Han hade
händerna på den, men den var för
het. 3—0. Kort därpå lyckades
Wega vid en enstaka rusch göra

mål, sedan cf. först skjutit i plan-
kan. Erik Karlsson fick inte upp
händerna kvickt nog, på återstudsen
spelades kulan oemotståndligt i nät.

Slutresultat 3—1. »Männen för
dagen» voro: Levin, Erik Anders-
son, Rosell, Georg och Karl Andrea.

»

Omedelbart efter denna match
spelade V:te laget mot Älfsborg I i
Div. IV. Älfsborgs lag består av
Kustartillerister (antagligen dels stam-
anställda, dels värnpliktige) fr. Nya
Varvet. Resultatet blev en segerför

Älfsborg med 2—0. V:an var ordi-
narie.  Backarna Bengtsson och
Svantesson samt vhb. Gustafsson
voro de som buro upp laget. Även
Hallin samt hy. Pettersson voro inte

så oävna. Men hhb. samt chb. böra

med det snaraste utbytas mot verk-
liga spelare, detta sagt utan att vilja
vara orättvis. Det är nödvändigt

och till lagets bästa. Även om hi.
samt vi. gäller detsamma. Petters-

son som är innerspelare, fast han
kanske inte vet av det själv, bör gå

hi. samt Hallin vi. Med nya duk-

tiga pojkar på flyglarna samt ch.-
och hhb.-platserna bör V:an hava

utsikter gå uppåt. Om själva spelet

kunna vi nämna, att våra halvbackar

med undantag av Gustafsson voro
dåliga minst sagt, varigenom Älfs-

borg-Kustartilleriet lyckades »kryssa»

sig fram farligt nära vår glugg ett

tag, men denna vaktades ju av en

Simson, så... Våra innerforwards

visade också en beklaglig oförmåga

i skottsäkerhet framför Älfsborgs
mål, trots det borde varit relativt

lätt få kulan förbi den löjliga figur

som försvarade »fästningen». Men

å andra sidan vore det synd att säga

det motståndarna voro bättre. »Kust-

artilleriet> visade sig till allmän för-

våning skjuta synnerligen dåligt.

+
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IlI:dje laget upp till sin sista match
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våra saknade W. Börjesson, Her-

mansson gick cf., reservspelare på
hi. Matchens utgång vart en seger
för oss med 1--0. Målet gjordes
av Götas ena back, som kringvärvd
av fiender hade olyckan spela i eget

mål. Av de våra utmärkte sig sär-
skilt Elmer Olsson, Harry Olsson,

Th. Larsson samt Hermansson. De
tre innermännen hade dock ej den
rätta kontrollen över bollen i avgö-
rande situationer. Vid ett tillfälle
missade sålunda alla tre, den ene
efter den andre, en boll, som åt-

minstone den förste bort placera på
rätta stället, de andra blevo möjligen

överraskade av kamratens miss, var-

för deras fel kanske får betraktas
mindre. Hermansson sköt en hel

del goda skott, hårda och välplace-
rade, som emellertid fångades av
Götas duktiga målvakt. Med mera
snabbhet på kulan samt smidighet
i rörelserna bör H. bli en spelare,

som har framtiden för sig.

+

Vårt IV:de lag mötte omedelbart
härefter Göta II i Div. II. Resultat:

9—0 (3—0) till vår favör. Våra
pojkar ställde upp sitt ordinarie lag.
Överlägsenheten var påtaglig och
så fort de kommo åt sköto de. Al-
got Karlsson var pappa för det
första, gjort på egen hand: snabb
rusch, gjorde bort backen, och från
sned vinkel gick kulan i nät. Bernts-
son cf., en ny man, osjälvisk och
påpasslig med god blick för spelet,
var orsak till det andra. Kollberg
som blev »mål»-sugen dribblade av
ett par stycken Götaiter samt dund-
rade in den tredje »sylen»> på 15

meters håll. Halvtid.
Efter ombyte började wingen

Karlsson-Sandström i stor stil och
fortsalte också halvan ut. De gjorde
ibland alldeles bort v.-sidan i Göta-
försvaret. 3 mål föllo också på
Sandströms lott, samtliga hårt och
fint placerade efter centringar från
vinthunden på hy. samt pass från

centern. Kollberg, Bergström, Sand-
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Vårt III:dje lag och Goold möttes
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ordinarie. Resultatet vart en seger
för oss med 3—0, därav 2 i första

halvleken och 1 i andra. 1:sta och
2:dra målet gjordes av Hermanson,
det tredje och sista av Ch. Johans-
son, som lugnt och behärskat dribb-

lade av 2 Gooldare och så sköt
förbi den utrusande målvakten. Så
ska” vi tat. Spelet jämförelsevis

bra och som helhet betraktat ganska
jämt, men stundtals lågo de våra
över märkbart. F' n. tyckes dock

endast Hermansson kunna skjuta,
vilket bör och kan avhjälpas. Ty
både Ch. Johansson och särskilt

W. Börjesson kunna den konsten,
varför de böra träna upp sin fär-
dighet igen. -Det blir ej endast till
favör för dem själva utan även för

laget, och det är ju för detta man

spelar. Elmer Olsson, Harry Ols-
son, Th. Larsson samt Hermans-

son och Gillis uträttade det bästa

arbetet.

B-laget och Wega I matchade
mot varandra måndagen den 14 juni
å Ullevi. De våra ordinarie. Efter
10-15 min. spel erhöllo vi mål

genom Lindberg, som påpassligt
var framme och blixtsnabbt föränd-

rade bollens riktning till ort och
ställe. Kort därefter löper Sven Jo-
hansson upp på högerkanten samt
lägger passningen perfekt, Lindberg,
som i passningsögonblicket stod
framom backarna, kastar sig framåt
mellan dem och skjuter direkt i nät.
Alltså fullständigt klart och riktigt

Inspelat. Trots detta bortdömde

domaren, absolut felaktigt, målet för
offside på Lindberg. Men det andra
målet skulle i alla fall ej dröja länge,

På en fin mellanpassning från Karl
Andrea kom Georg blixtsnabbt ige-
nom, och sek. efter dallrade nät-
maskorna bakom Wegamålvakten.

2—0. Detta resultat stod sig till
halvtid.
I andra halvleken var spelet mera
lämt fördelat, (i första lågo de våra
Över) men Kamraternas anfall voro

I tegel farligare genom sina bättre

målskyttar. .”Wegamålvakten redde
dock upp härvan medtur och skick-
lighet, men stod maktlös inför Karl

Andreas hårt skjutnaboll. Han hade
händerna på den, men den var för
het. 3—0. Kort därpå lyckades
Wega vid en enstaka rusch göra

mål, sedan cf. först skjutit i plan-
kan. Erik Karlsson fick inte upp
händerna kvickt nog, på återstudsen
spelades kulan oemotståndligt i nät.

Slutresultat 3—1. »Männen för
dagen» voro: Levin, Erik Anders-
son, Rosell, Georg och Karl Andrea.
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Omedelbart efter denna match
spelade V:te laget mot Älfsborg I i
Div. IV. Älfsborgs lag består av
Kustartillerister (antagligen dels stam-
anställda, dels värnpliktige) fr. Nya
Varvet. Resultatet blev en segerför

Älfsborg med 2—0. V:an var ordi-
narie.  Backarna Bengtsson och
Svantesson samt vhb. Gustafsson
voro de som buro upp laget. Även
Hallin samt hy. Pettersson voro inte

så oävna. Men hhb. samt chb. böra

med det snaraste utbytas mot verk-
liga spelare, detta sagt utan att vilja
vara orättvis. Det är nödvändigt

och till lagets bästa. Även om hi.
samt vi. gäller detsamma. Petters-

son som är innerspelare, fast han
kanske inte vet av det själv, bör gå

hi. samt Hallin vi. Med nya duk-

tiga pojkar på flyglarna samt ch.-
och hhb.-platserna bör V:an hava

utsikter gå uppåt. Om själva spelet

kunna vi nämna, att våra halvbackar

med undantag av Gustafsson voro
dåliga minst sagt, varigenom Älfs-

borg-Kustartilleriet lyckades »kryssa»

sig fram farligt nära vår glugg ett

tag, men denna vaktades ju av en

Simson, så... Våra innerforwards

visade också en beklaglig oförmåga

i skottsäkerhet framför Älfsborgs
mål, trots det borde varit relativt

lätt få kulan förbi den löjliga figur

som försvarade »fästningen». Men

å andra sidan vore det synd att säga

det motståndarna voro bättre. »Kust-

artilleriet> visade sig till allmän för-

våning skjuta synnerligen dåligt.

+

På tisdagen den 15 juni ställde
IlI:dje laget upp till sin sista match
i Div. II mot Göta I å Ullevi. De
våra saknade W. Börjesson, Her-

mansson gick cf., reservspelare på
hi. Matchens utgång vart en seger
för oss med 1--0. Målet gjordes
av Götas ena back, som kringvärvd
av fiender hade olyckan spela i eget

mål. Av de våra utmärkte sig sär-
skilt Elmer Olsson, Harry Olsson,

Th. Larsson samt Hermansson. De
tre innermännen hade dock ej den
rätta kontrollen över bollen i avgö-
rande situationer. Vid ett tillfälle
missade sålunda alla tre, den ene
efter den andre, en boll, som åt-

minstone den förste bort placera på
rätta stället, de andra blevo möjligen

överraskade av kamratens miss, var-

för deras fel kanske får betraktas
mindre. Hermansson sköt en hel

del goda skott, hårda och välplace-
rade, som emellertid fångades av
Götas duktiga målvakt. Med mera
snabbhet på kulan samt smidighet
i rörelserna bör H. bli en spelare,

som har framtiden för sig.

+

Vårt IV:de lag mötte omedelbart
härefter Göta II i Div. II. Resultat:

9—0 (3—0) till vår favör. Våra
pojkar ställde upp sitt ordinarie lag.
Överlägsenheten var påtaglig och
så fort de kommo åt sköto de. Al-
got Karlsson var pappa för det
första, gjort på egen hand: snabb
rusch, gjorde bort backen, och från
sned vinkel gick kulan i nät. Bernts-
son cf., en ny man, osjälvisk och
påpasslig med god blick för spelet,
var orsak till det andra. Kollberg
som blev »mål»-sugen dribblade av
ett par stycken Götaiter samt dund-
rade in den tredje »sylen»> på 15

meters håll. Halvtid.
Efter ombyte började wingen

Karlsson-Sandström i stor stil och
fortsalte också halvan ut. De gjorde
ibland alldeles bort v.-sidan i Göta-
försvaret. 3 mål föllo också på
Sandströms lott, samtliga hårt och
fint placerade efter centringar från
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halvleken och 1 i andra. 1:sta och
2:dra målet gjordes av Hermanson,
det tredje och sista av Ch. Johans-
son, som lugnt och behärskat dribb-

lade av 2 Gooldare och så sköt
förbi den utrusande målvakten. Så
ska” vi tat. Spelet jämförelsevis

bra och som helhet betraktat ganska
jämt, men stundtals lågo de våra
över märkbart. F' n. tyckes dock

endast Hermansson kunna skjuta,
vilket bör och kan avhjälpas. Ty
både Ch. Johansson och särskilt

W. Börjesson kunna den konsten,
varför de böra träna upp sin fär-
dighet igen. -Det blir ej endast till
favör för dem själva utan även för

laget, och det är ju för detta man

spelar. Elmer Olsson, Harry Ols-
son, Th. Larsson samt Hermans-

son och Gillis uträttade det bästa

arbetet.

B-laget och Wega I matchade
mot varandra måndagen den 14 juni
å Ullevi. De våra ordinarie. Efter
10-15 min. spel erhöllo vi mål

genom Lindberg, som påpassligt
var framme och blixtsnabbt föränd-

rade bollens riktning till ort och
ställe. Kort därefter löper Sven Jo-
hansson upp på högerkanten samt
lägger passningen perfekt, Lindberg,
som i passningsögonblicket stod
framom backarna, kastar sig framåt
mellan dem och skjuter direkt i nät.
Alltså fullständigt klart och riktigt

Inspelat. Trots detta bortdömde

domaren, absolut felaktigt, målet för
offside på Lindberg. Men det andra
målet skulle i alla fall ej dröja länge,

På en fin mellanpassning från Karl
Andrea kom Georg blixtsnabbt ige-
nom, och sek. efter dallrade nät-
maskorna bakom Wegamålvakten.

2—0. Detta resultat stod sig till
halvtid.
I andra halvleken var spelet mera
lämt fördelat, (i första lågo de våra
Över) men Kamraternas anfall voro

I tegel farligare genom sina bättre

målskyttar. .”Wegamålvakten redde
dock upp härvan medtur och skick-
lighet, men stod maktlös inför Karl

Andreas hårt skjutnaboll. Han hade
händerna på den, men den var för
het. 3—0. Kort därpå lyckades
Wega vid en enstaka rusch göra

mål, sedan cf. först skjutit i plan-
kan. Erik Karlsson fick inte upp
händerna kvickt nog, på återstudsen
spelades kulan oemotståndligt i nät.

Slutresultat 3—1. »Männen för
dagen» voro: Levin, Erik Anders-
son, Rosell, Georg och Karl Andrea.
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Omedelbart efter denna match
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Kustartillerister (antagligen dels stam-
anställda, dels värnpliktige) fr. Nya
Varvet. Resultatet blev en segerför

Älfsborg med 2—0. V:an var ordi-
narie.  Backarna Bengtsson och
Svantesson samt vhb. Gustafsson
voro de som buro upp laget. Även
Hallin samt hy. Pettersson voro inte

så oävna. Men hhb. samt chb. böra

med det snaraste utbytas mot verk-
liga spelare, detta sagt utan att vilja
vara orättvis. Det är nödvändigt

och till lagets bästa. Även om hi.
samt vi. gäller detsamma. Petters-

son som är innerspelare, fast han
kanske inte vet av det själv, bör gå

hi. samt Hallin vi. Med nya duk-

tiga pojkar på flyglarna samt ch.-
och hhb.-platserna bör V:an hava

utsikter gå uppåt. Om själva spelet

kunna vi nämna, att våra halvbackar

med undantag av Gustafsson voro
dåliga minst sagt, varigenom Älfs-

borg-Kustartilleriet lyckades »kryssa»

sig fram farligt nära vår glugg ett

tag, men denna vaktades ju av en

Simson, så... Våra innerforwards

visade också en beklaglig oförmåga

i skottsäkerhet framför Älfsborgs
mål, trots det borde varit relativt

lätt få kulan förbi den löjliga figur

som försvarade »fästningen». Men

å andra sidan vore det synd att säga

det motståndarna voro bättre. »Kust-

artilleriet> visade sig till allmän för-

våning skjuta synnerligen dåligt.
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På tisdagen den 15 juni ställde
IlI:dje laget upp till sin sista match
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våra saknade W. Börjesson, Her-

mansson gick cf., reservspelare på
hi. Matchens utgång vart en seger
för oss med 1--0. Målet gjordes
av Götas ena back, som kringvärvd
av fiender hade olyckan spela i eget

mål. Av de våra utmärkte sig sär-
skilt Elmer Olsson, Harry Olsson,

Th. Larsson samt Hermansson. De
tre innermännen hade dock ej den
rätta kontrollen över bollen i avgö-
rande situationer. Vid ett tillfälle
missade sålunda alla tre, den ene
efter den andre, en boll, som åt-

minstone den förste bort placera på
rätta stället, de andra blevo möjligen

överraskade av kamratens miss, var-

för deras fel kanske får betraktas
mindre. Hermansson sköt en hel

del goda skott, hårda och välplace-
rade, som emellertid fångades av
Götas duktiga målvakt. Med mera
snabbhet på kulan samt smidighet
i rörelserna bör H. bli en spelare,

som har framtiden för sig.
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9—0 (3—0) till vår favör. Våra
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Överlägsenheten var påtaglig och
så fort de kommo åt sköto de. Al-
got Karlsson var pappa för det
första, gjort på egen hand: snabb
rusch, gjorde bort backen, och från
sned vinkel gick kulan i nät. Bernts-
son cf., en ny man, osjälvisk och
påpasslig med god blick för spelet,
var orsak till det andra. Kollberg
som blev »mål»-sugen dribblade av
ett par stycken Götaiter samt dund-
rade in den tredje »sylen»> på 15

meters håll. Halvtid.
Efter ombyte började wingen

Karlsson-Sandström i stor stil och
fortsalte också halvan ut. De gjorde
ibland alldeles bort v.-sidan i Göta-
försvaret. 3 mål föllo också på
Sandströms lott, samtliga hårt och
fint placerade efter centringar från
vinthunden på hy. samt pass från

centern. Kollberg, Bergström, Sand-
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Vårt III:dje lag och Goold möttes
å Ullevi torsdagen den 10 juni. III:an

ordinarie. Resultatet vart en seger
för oss med 3—0, därav 2 i första

halvleken och 1 i andra. 1:sta och
2:dra målet gjordes av Hermanson,
det tredje och sista av Ch. Johans-
son, som lugnt och behärskat dribb-

lade av 2 Gooldare och så sköt
förbi den utrusande målvakten. Så
ska” vi tat. Spelet jämförelsevis

bra och som helhet betraktat ganska
jämt, men stundtals lågo de våra
över märkbart. F' n. tyckes dock

endast Hermansson kunna skjuta,
vilket bör och kan avhjälpas. Ty
både Ch. Johansson och särskilt

W. Börjesson kunna den konsten,
varför de böra träna upp sin fär-
dighet igen. -Det blir ej endast till
favör för dem själva utan även för

laget, och det är ju för detta man

spelar. Elmer Olsson, Harry Ols-
son, Th. Larsson samt Hermans-

son och Gillis uträttade det bästa

arbetet.

B-laget och Wega I matchade
mot varandra måndagen den 14 juni
å Ullevi. De våra ordinarie. Efter
10-15 min. spel erhöllo vi mål

genom Lindberg, som påpassligt
var framme och blixtsnabbt föränd-

rade bollens riktning till ort och
ställe. Kort därefter löper Sven Jo-
hansson upp på högerkanten samt
lägger passningen perfekt, Lindberg,
som i passningsögonblicket stod
framom backarna, kastar sig framåt
mellan dem och skjuter direkt i nät.
Alltså fullständigt klart och riktigt

Inspelat. Trots detta bortdömde

domaren, absolut felaktigt, målet för
offside på Lindberg. Men det andra
målet skulle i alla fall ej dröja länge,

På en fin mellanpassning från Karl
Andrea kom Georg blixtsnabbt ige-
nom, och sek. efter dallrade nät-
maskorna bakom Wegamålvakten.

2—0. Detta resultat stod sig till
halvtid.
I andra halvleken var spelet mera
lämt fördelat, (i första lågo de våra
Över) men Kamraternas anfall voro

I tegel farligare genom sina bättre

målskyttar. .”Wegamålvakten redde
dock upp härvan medtur och skick-
lighet, men stod maktlös inför Karl

Andreas hårt skjutnaboll. Han hade
händerna på den, men den var för
het. 3—0. Kort därpå lyckades
Wega vid en enstaka rusch göra

mål, sedan cf. först skjutit i plan-
kan. Erik Karlsson fick inte upp
händerna kvickt nog, på återstudsen
spelades kulan oemotståndligt i nät.

Slutresultat 3—1. »Männen för
dagen» voro: Levin, Erik Anders-
son, Rosell, Georg och Karl Andrea.

»

Omedelbart efter denna match
spelade V:te laget mot Älfsborg I i
Div. IV. Älfsborgs lag består av
Kustartillerister (antagligen dels stam-
anställda, dels värnpliktige) fr. Nya
Varvet. Resultatet blev en segerför

Älfsborg med 2—0. V:an var ordi-
narie.  Backarna Bengtsson och
Svantesson samt vhb. Gustafsson
voro de som buro upp laget. Även
Hallin samt hy. Pettersson voro inte

så oävna. Men hhb. samt chb. böra

med det snaraste utbytas mot verk-
liga spelare, detta sagt utan att vilja
vara orättvis. Det är nödvändigt

och till lagets bästa. Även om hi.
samt vi. gäller detsamma. Petters-

son som är innerspelare, fast han
kanske inte vet av det själv, bör gå

hi. samt Hallin vi. Med nya duk-

tiga pojkar på flyglarna samt ch.-
och hhb.-platserna bör V:an hava

utsikter gå uppåt. Om själva spelet

kunna vi nämna, att våra halvbackar

med undantag av Gustafsson voro
dåliga minst sagt, varigenom Älfs-

borg-Kustartilleriet lyckades »kryssa»

sig fram farligt nära vår glugg ett

tag, men denna vaktades ju av en

Simson, så... Våra innerforwards

visade också en beklaglig oförmåga

i skottsäkerhet framför Älfsborgs
mål, trots det borde varit relativt

lätt få kulan förbi den löjliga figur

som försvarade »fästningen». Men

å andra sidan vore det synd att säga

det motståndarna voro bättre. »Kust-

artilleriet> visade sig till allmän för-

våning skjuta synnerligen dåligt.

+

På tisdagen den 15 juni ställde
IlI:dje laget upp till sin sista match
i Div. II mot Göta I å Ullevi. De
våra saknade W. Börjesson, Her-

mansson gick cf., reservspelare på
hi. Matchens utgång vart en seger
för oss med 1--0. Målet gjordes
av Götas ena back, som kringvärvd
av fiender hade olyckan spela i eget

mål. Av de våra utmärkte sig sär-
skilt Elmer Olsson, Harry Olsson,

Th. Larsson samt Hermansson. De
tre innermännen hade dock ej den
rätta kontrollen över bollen i avgö-
rande situationer. Vid ett tillfälle
missade sålunda alla tre, den ene
efter den andre, en boll, som åt-

minstone den förste bort placera på
rätta stället, de andra blevo möjligen

överraskade av kamratens miss, var-

för deras fel kanske får betraktas
mindre. Hermansson sköt en hel

del goda skott, hårda och välplace-
rade, som emellertid fångades av
Götas duktiga målvakt. Med mera
snabbhet på kulan samt smidighet
i rörelserna bör H. bli en spelare,

som har framtiden för sig.

+

Vårt IV:de lag mötte omedelbart
härefter Göta II i Div. II. Resultat:

9—0 (3—0) till vår favör. Våra
pojkar ställde upp sitt ordinarie lag.
Överlägsenheten var påtaglig och
så fort de kommo åt sköto de. Al-
got Karlsson var pappa för det
första, gjort på egen hand: snabb
rusch, gjorde bort backen, och från
sned vinkel gick kulan i nät. Bernts-
son cf., en ny man, osjälvisk och
påpasslig med god blick för spelet,
var orsak till det andra. Kollberg
som blev »mål»-sugen dribblade av
ett par stycken Götaiter samt dund-
rade in den tredje »sylen»> på 15

meters håll. Halvtid.
Efter ombyte började wingen

Karlsson-Sandström i stor stil och
fortsalte också halvan ut. De gjorde
ibland alldeles bort v.-sidan i Göta-
försvaret. 3 mål föllo också på
Sandströms lott, samtliga hårt och
fint placerade efter centringar från
vinthunden på hy. samt pass från

centern. Kollberg, Bergström, Sand-
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ström

stodo

samt Algot Karlsson fram-
mäst. Men alla de övriga

skötte sina platser till belåtenhet.
Ingen svag punkt. IV:an är ett

jämnt, välspelande och samspelt lag.
Med god sammanhållning. Deras
forwardsspel med viss elegant prä-
gel över sig. Samtliga energiska

och tappa sällan »sugen». Rätt så,
fortsätt gubbar, och hedra Eder
förening genom att hemföra segern

i Eder klass i denna tävling. In-
rikta alla Edra ansträngningar på

detta och Ni skall vinna.

«

Dessutom hava följande matcher

spelats i denna serie, för vilka vi
få nöja oss återgiva resultaten:

Div. I. Kamraterna B— Landala
I. F. I 1—0.

Div. II. Kamraterna IlI—-Otter-
hällan I 7—1.

Div. III. Kamraterna IV—Lund-
by I 0—0. IV:an—Kviberg 4—1.
IV:an—Vikingen 1—0.

Div. IV. Kamraterna V—Jonse-
red 0—1. V:an — Göta III 2—0.

Div. I. (Juniorkl.) Kamraterna I—
Ö. I. S. I 0—1. Kamr. I-Vikingen
3—0. Kamr. I-Majorna 1—4.

Div. II. (Juniorkl.) Kamraterna II

—Goold (omspel) 1—0. Kamr. II—

Kviberg 2—2.

+

I samband härmed anse vi det

vara på sin plats påpeka för våra

juniorer, då en del av dem kanske
inte äro riktigt på det klara med

det, att man räknas som junior t.

o. m. det år man fyller 17 år. Allt-
så de som äro födda 1903 äro ju-

niorer t. o. m. detta år.

+

Vänskapsmatcher.

3:dje laget hade inbjudit Gais B-

lag till en match fredagen den 15
maj, som gick å Heden. Ilil:an var
förstärkt med Levin och Karl An-

dersson från B-laget, vilka gingo
resp, vb. och hy., i övrigt ordinarie.
I första halvleken hade vi det mesta

av spelet och det synliga resultatet
vart 2 mål av resp. Ch. Johansson

och W. Börjesson. Särskilt den
förres mål var grannt, skjutet direkt

på passning från Karl Andrea, tätt
under ribban. I andra halvleken

blev spelet jämnare, men Gais” ibland
ej så oävna attacker upprevos av

backarna, av vilka särskilt Levin

hade en god dag, eller också ham-
nade bollen i Wenzels säkra nävar.

I stället ökade Hermanssonsiffran
till 3. Slutresultat alltså 3—0 till

vår favör. Av våra pojkar fram-

trädde särskilt: Levin, Elmer Olsson,

Gillis Andersson samt Ch. Johans-

son. Gillis bör dock, när handiri-

gerar spelet från chb.-platsen, tänka
litet mera på yttrarna med pass-

ningar. Svensson på vy. bör be-
möda sig om, att få upp centring-

arna fortare och inte stanna av, så

att halvbacks eller backs hinna tackla.
Plaren dålig. Till sakan hör att

Gais B-lag spelar en klass högre
upp I Gbgs-Serien.

Do

 f
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B-laget hade för tränings skull i
all hast anordnat en match mot

Kålltorps I. K., som gick av stapeln.
fredagen den 4 juni å Heden. De

våra ställde upp med Abrahamson
i mål, i övrigt ordinarie. Spelet

blev jämförelsevis gott. I första
halvleken rätt jämnt (0—0), meni

andra pressade de blåvita stundtals.
Lönen för mödan blev tre mål, un-
der det Kålltorp vid ett tillfälle lyc-
kades placera kulan i vår glugg,

sedan vårt försvar tillfälligt varit på

annat håll med tankarna. 1:sta mi
let fingo vi genom Karl Andersson,

som sköt direkt på Georgs vackra
upplägg, ett utmärkt skott. 2:dra

målet: Georg spelade sig fri och
drämde i ett kanonskott i under-

kant på ribban (matchens vackraste
målskott). Det tredje kom efter di-

verse trassel framför Kålltorps mål,

någon sköt i klungan och bollen
gick i mål. »Thedden» var dock
där sist och hjälpte in den (påpass-

ligt av en halvback), varför han
kanske får anses som pappa för

målet. Slutresultat alltså 3—1. Bäst

voro bland de våra: Erik Anders

son, Levin, Elam samt Georg och

Karl Andrea. Erik Andersson ro

ade sig med att skämta litet med
de goda K:arna, hade ett slag en

fyra stycken omkring sig, men leds

nade på sällskapet, tackade för upp:
vaktningen samt lämnade dem en-

samma. Bollen tog han "dock med
sig. Det var elakt gjort — mot
Kålltorp. Exemplet kan dock icke
rek. i allmänhet, ty det kan ofta

vara farligt och leda till obehagliga
situationer för ens eget lag. Pr
rollen bör därför vara: spela.

AÅje.

Våra olym piamän.
I söndags avreste med olympir

tåget från Stockholm våra båda kända

löpare J. Holsner och W. Magnus

son. Enligt I. B. är det visst er

dast Magnusson, som lyckats er

hålla en lagom stor säng, medan

de övriga erhållit alldeles för Små

sådana.
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B-laget hade för tränings skull i
all hast anordnat en match mot

Kålltorps I. K., som gick av stapeln.
fredagen den 4 juni å Heden. De

våra ställde upp med Abrahamson
i mål, i övrigt ordinarie. Spelet

blev jämförelsevis gott. I första
halvleken rätt jämnt (0—0), meni

andra pressade de blåvita stundtals.
Lönen för mödan blev tre mål, un-
der det Kålltorp vid ett tillfälle lyc-
kades placera kulan i vår glugg,

sedan vårt försvar tillfälligt varit på

annat håll med tankarna. 1:sta mi
let fingo vi genom Karl Andersson,

som sköt direkt på Georgs vackra
upplägg, ett utmärkt skott. 2:dra

målet: Georg spelade sig fri och
drämde i ett kanonskott i under-

kant på ribban (matchens vackraste
målskott). Det tredje kom efter di-

verse trassel framför Kålltorps mål,

någon sköt i klungan och bollen
gick i mål. »Thedden» var dock
där sist och hjälpte in den (påpass-

ligt av en halvback), varför han
kanske får anses som pappa för

målet. Slutresultat alltså 3—1. Bäst

voro bland de våra: Erik Anders

son, Levin, Elam samt Georg och

Karl Andrea. Erik Andersson ro

ade sig med att skämta litet med
de goda K:arna, hade ett slag en

fyra stycken omkring sig, men leds

nade på sällskapet, tackade för upp:
vaktningen samt lämnade dem en-

samma. Bollen tog han "dock med
sig. Det var elakt gjort — mot
Kålltorp. Exemplet kan dock icke
rek. i allmänhet, ty det kan ofta

vara farligt och leda till obehagliga
situationer för ens eget lag. Pr
rollen bör därför vara: spela.

AÅje.

Våra olym piamän.
I söndags avreste med olympir

tåget från Stockholm våra båda kända

löpare J. Holsner och W. Magnus

son. Enligt I. B. är det visst er

dast Magnusson, som lyckats er

hålla en lagom stor säng, medan

de övriga erhållit alldeles för Små

sådana.

58 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

ström

stodo

samt Algot Karlsson fram-
mäst. Men alla de övriga

skötte sina platser till belåtenhet.
Ingen svag punkt. IV:an är ett

jämnt, välspelande och samspelt lag.
Med god sammanhållning. Deras
forwardsspel med viss elegant prä-
gel över sig. Samtliga energiska

och tappa sällan »sugen». Rätt så,
fortsätt gubbar, och hedra Eder
förening genom att hemföra segern

i Eder klass i denna tävling. In-
rikta alla Edra ansträngningar på

detta och Ni skall vinna.

«

Dessutom hava följande matcher

spelats i denna serie, för vilka vi
få nöja oss återgiva resultaten:

Div. I. Kamraterna B— Landala
I. F. I 1—0.

Div. II. Kamraterna IlI—-Otter-
hällan I 7—1.

Div. III. Kamraterna IV—Lund-
by I 0—0. IV:an—Kviberg 4—1.
IV:an—Vikingen 1—0.

Div. IV. Kamraterna V—Jonse-
red 0—1. V:an — Göta III 2—0.

Div. I. (Juniorkl.) Kamraterna I—
Ö. I. S. I 0—1. Kamr. I-Vikingen
3—0. Kamr. I-Majorna 1—4.

Div. II. (Juniorkl.) Kamraterna II

—Goold (omspel) 1—0. Kamr. II—

Kviberg 2—2.

+

I samband härmed anse vi det

vara på sin plats påpeka för våra

juniorer, då en del av dem kanske
inte äro riktigt på det klara med

det, att man räknas som junior t.

o. m. det år man fyller 17 år. Allt-
så de som äro födda 1903 äro ju-

niorer t. o. m. detta år.

+

Vänskapsmatcher.

3:dje laget hade inbjudit Gais B-

lag till en match fredagen den 15
maj, som gick å Heden. Ilil:an var
förstärkt med Levin och Karl An-

dersson från B-laget, vilka gingo
resp, vb. och hy., i övrigt ordinarie.
I första halvleken hade vi det mesta

av spelet och det synliga resultatet
vart 2 mål av resp. Ch. Johansson

och W. Börjesson. Särskilt den
förres mål var grannt, skjutet direkt

på passning från Karl Andrea, tätt
under ribban. I andra halvleken

blev spelet jämnare, men Gais” ibland
ej så oävna attacker upprevos av

backarna, av vilka särskilt Levin

hade en god dag, eller också ham-
nade bollen i Wenzels säkra nävar.

I stället ökade Hermanssonsiffran
till 3. Slutresultat alltså 3—0 till

vår favör. Av våra pojkar fram-

trädde särskilt: Levin, Elmer Olsson,

Gillis Andersson samt Ch. Johans-

son. Gillis bör dock, när handiri-

gerar spelet från chb.-platsen, tänka
litet mera på yttrarna med pass-

ningar. Svensson på vy. bör be-
möda sig om, att få upp centring-

arna fortare och inte stanna av, så

att halvbacks eller backs hinna tackla.
Plaren dålig. Till sakan hör att

Gais B-lag spelar en klass högre
upp I Gbgs-Serien.

Do

 f
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blev jämförelsevis gott. I första
halvleken rätt jämnt (0—0), meni

andra pressade de blåvita stundtals.
Lönen för mödan blev tre mål, un-
der det Kålltorp vid ett tillfälle lyc-
kades placera kulan i vår glugg,

sedan vårt försvar tillfälligt varit på

annat håll med tankarna. 1:sta mi
let fingo vi genom Karl Andersson,

som sköt direkt på Georgs vackra
upplägg, ett utmärkt skott. 2:dra

målet: Georg spelade sig fri och
drämde i ett kanonskott i under-

kant på ribban (matchens vackraste
målskott). Det tredje kom efter di-

verse trassel framför Kålltorps mål,

någon sköt i klungan och bollen
gick i mål. »Thedden» var dock
där sist och hjälpte in den (påpass-

ligt av en halvback), varför han
kanske får anses som pappa för

målet. Slutresultat alltså 3—1. Bäst

voro bland de våra: Erik Anders

son, Levin, Elam samt Georg och

Karl Andrea. Erik Andersson ro

ade sig med att skämta litet med
de goda K:arna, hade ett slag en

fyra stycken omkring sig, men leds

nade på sällskapet, tackade för upp:
vaktningen samt lämnade dem en-

samma. Bollen tog han "dock med
sig. Det var elakt gjort — mot
Kålltorp. Exemplet kan dock icke
rek. i allmänhet, ty det kan ofta

vara farligt och leda till obehagliga
situationer för ens eget lag. Pr
rollen bör därför vara: spela.

AÅje.

Våra olym piamän.
I söndags avreste med olympir

tåget från Stockholm våra båda kända

löpare J. Holsner och W. Magnus

son. Enligt I. B. är det visst er

dast Magnusson, som lyckats er

hålla en lagom stor säng, medan

de övriga erhållit alldeles för Små

sådana.
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Ingen svag punkt. IV:an är ett

jämnt, välspelande och samspelt lag.
Med god sammanhållning. Deras
forwardsspel med viss elegant prä-
gel över sig. Samtliga energiska

och tappa sällan »sugen». Rätt så,
fortsätt gubbar, och hedra Eder
förening genom att hemföra segern

i Eder klass i denna tävling. In-
rikta alla Edra ansträngningar på

detta och Ni skall vinna.
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Dessutom hava följande matcher

spelats i denna serie, för vilka vi
få nöja oss återgiva resultaten:

Div. I. Kamraterna B— Landala
I. F. I 1—0.

Div. II. Kamraterna IlI—-Otter-
hällan I 7—1.

Div. III. Kamraterna IV—Lund-
by I 0—0. IV:an—Kviberg 4—1.
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Div. IV. Kamraterna V—Jonse-
red 0—1. V:an — Göta III 2—0.

Div. I. (Juniorkl.) Kamraterna I—
Ö. I. S. I 0—1. Kamr. I-Vikingen
3—0. Kamr. I-Majorna 1—4.
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—Goold (omspel) 1—0. Kamr. II—

Kviberg 2—2.
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så de som äro födda 1903 äro ju-
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förstärkt med Levin och Karl An-

dersson från B-laget, vilka gingo
resp, vb. och hy., i övrigt ordinarie.
I första halvleken hade vi det mesta

av spelet och det synliga resultatet
vart 2 mål av resp. Ch. Johansson

och W. Börjesson. Särskilt den
förres mål var grannt, skjutet direkt

på passning från Karl Andrea, tätt
under ribban. I andra halvleken

blev spelet jämnare, men Gais” ibland
ej så oävna attacker upprevos av

backarna, av vilka särskilt Levin

hade en god dag, eller också ham-
nade bollen i Wenzels säkra nävar.

I stället ökade Hermanssonsiffran
till 3. Slutresultat alltså 3—0 till

vår favör. Av våra pojkar fram-

trädde särskilt: Levin, Elmer Olsson,

Gillis Andersson samt Ch. Johans-

son. Gillis bör dock, när handiri-

gerar spelet från chb.-platsen, tänka
litet mera på yttrarna med pass-

ningar. Svensson på vy. bör be-
möda sig om, att få upp centring-

arna fortare och inte stanna av, så

att halvbacks eller backs hinna tackla.
Plaren dålig. Till sakan hör att

Gais B-lag spelar en klass högre
upp I Gbgs-Serien.

Do

 f

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
> Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
> Utg. avd. 4738 5863 

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, Gig.  

B-laget hade för tränings skull i
all hast anordnat en match mot

Kålltorps I. K., som gick av stapeln.
fredagen den 4 juni å Heden. De
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i mål, i övrigt ordinarie. Spelet

blev jämförelsevis gott. I första
halvleken rätt jämnt (0—0), meni

andra pressade de blåvita stundtals.
Lönen för mödan blev tre mål, un-
der det Kålltorp vid ett tillfälle lyc-
kades placera kulan i vår glugg,

sedan vårt försvar tillfälligt varit på

annat håll med tankarna. 1:sta mi
let fingo vi genom Karl Andersson,

som sköt direkt på Georgs vackra
upplägg, ett utmärkt skott. 2:dra

målet: Georg spelade sig fri och
drämde i ett kanonskott i under-

kant på ribban (matchens vackraste
målskott). Det tredje kom efter di-

verse trassel framför Kålltorps mål,

någon sköt i klungan och bollen
gick i mål. »Thedden» var dock
där sist och hjälpte in den (påpass-

ligt av en halvback), varför han
kanske får anses som pappa för

målet. Slutresultat alltså 3—1. Bäst

voro bland de våra: Erik Anders

son, Levin, Elam samt Georg och

Karl Andrea. Erik Andersson ro

ade sig med att skämta litet med
de goda K:arna, hade ett slag en

fyra stycken omkring sig, men leds

nade på sällskapet, tackade för upp:
vaktningen samt lämnade dem en-

samma. Bollen tog han "dock med
sig. Det var elakt gjort — mot
Kålltorp. Exemplet kan dock icke
rek. i allmänhet, ty det kan ofta

vara farligt och leda till obehagliga
situationer för ens eget lag. Pr
rollen bör därför vara: spela.

AÅje.

Våra olym piamän.
I söndags avreste med olympir

tåget från Stockholm våra båda kända

löpare J. Holsner och W. Magnus

son. Enligt I. B. är det visst er

dast Magnusson, som lyckats er

hålla en lagom stor säng, medan

de övriga erhållit alldeles för Små

sådana.
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Ingen svag punkt. IV:an är ett

jämnt, välspelande och samspelt lag.
Med god sammanhållning. Deras
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fortsätt gubbar, och hedra Eder
förening genom att hemföra segern

i Eder klass i denna tävling. In-
rikta alla Edra ansträngningar på

detta och Ni skall vinna.
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få nöja oss återgiva resultaten:
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I. F. I 1—0.
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—Goold (omspel) 1—0. Kamr. II—

Kviberg 2—2.
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förstärkt med Levin och Karl An-
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resp, vb. och hy., i övrigt ordinarie.
I första halvleken hade vi det mesta

av spelet och det synliga resultatet
vart 2 mål av resp. Ch. Johansson

och W. Börjesson. Särskilt den
förres mål var grannt, skjutet direkt

på passning från Karl Andrea, tätt
under ribban. I andra halvleken

blev spelet jämnare, men Gais” ibland
ej så oävna attacker upprevos av

backarna, av vilka särskilt Levin

hade en god dag, eller också ham-
nade bollen i Wenzels säkra nävar.

I stället ökade Hermanssonsiffran
till 3. Slutresultat alltså 3—0 till

vår favör. Av våra pojkar fram-

trädde särskilt: Levin, Elmer Olsson,
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son. Gillis bör dock, när handiri-

gerar spelet från chb.-platsen, tänka
litet mera på yttrarna med pass-

ningar. Svensson på vy. bör be-
möda sig om, att få upp centring-

arna fortare och inte stanna av, så

att halvbacks eller backs hinna tackla.
Plaren dålig. Till sakan hör att

Gais B-lag spelar en klass högre
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halvleken rätt jämnt (0—0), meni

andra pressade de blåvita stundtals.
Lönen för mödan blev tre mål, un-
der det Kålltorp vid ett tillfälle lyc-
kades placera kulan i vår glugg,

sedan vårt försvar tillfälligt varit på
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någon sköt i klungan och bollen
gick i mål. »Thedden» var dock
där sist och hjälpte in den (påpass-

ligt av en halvback), varför han
kanske får anses som pappa för

målet. Slutresultat alltså 3—1. Bäst

voro bland de våra: Erik Anders

son, Levin, Elam samt Georg och

Karl Andrea. Erik Andersson ro

ade sig med att skämta litet med
de goda K:arna, hade ett slag en

fyra stycken omkring sig, men leds

nade på sällskapet, tackade för upp:
vaktningen samt lämnade dem en-

samma. Bollen tog han "dock med
sig. Det var elakt gjort — mot
Kålltorp. Exemplet kan dock icke
rek. i allmänhet, ty det kan ofta

vara farligt och leda till obehagliga
situationer för ens eget lag. Pr
rollen bör därför vara: spela.

AÅje.

Våra olym piamän.
I söndags avreste med olympir

tåget från Stockholm våra båda kända

löpare J. Holsner och W. Magnus

son. Enligt I. B. är det visst er

dast Magnusson, som lyckats er

hålla en lagom stor säng, medan

de övriga erhållit alldeles för Små

sådana.
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lag till en match fredagen den 15
maj, som gick å Heden. Ilil:an var
förstärkt med Levin och Karl An-
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I första halvleken hade vi det mesta
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på passning från Karl Andrea, tätt
under ribban. I andra halvleken

blev spelet jämnare, men Gais” ibland
ej så oävna attacker upprevos av

backarna, av vilka särskilt Levin

hade en god dag, eller också ham-
nade bollen i Wenzels säkra nävar.

I stället ökade Hermanssonsiffran
till 3. Slutresultat alltså 3—0 till

vår favör. Av våra pojkar fram-

trädde särskilt: Levin, Elmer Olsson,

Gillis Andersson samt Ch. Johans-

son. Gillis bör dock, när handiri-

gerar spelet från chb.-platsen, tänka
litet mera på yttrarna med pass-

ningar. Svensson på vy. bör be-
möda sig om, att få upp centring-

arna fortare och inte stanna av, så

att halvbacks eller backs hinna tackla.
Plaren dålig. Till sakan hör att

Gais B-lag spelar en klass högre
upp I Gbgs-Serien.

Do

 f

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
> Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
> Utg. avd. 4738 5863 

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, Gig.  

B-laget hade för tränings skull i
all hast anordnat en match mot

Kålltorps I. K., som gick av stapeln.
fredagen den 4 juni å Heden. De

våra ställde upp med Abrahamson
i mål, i övrigt ordinarie. Spelet

blev jämförelsevis gott. I första
halvleken rätt jämnt (0—0), meni

andra pressade de blåvita stundtals.
Lönen för mödan blev tre mål, un-
der det Kålltorp vid ett tillfälle lyc-
kades placera kulan i vår glugg,

sedan vårt försvar tillfälligt varit på

annat håll med tankarna. 1:sta mi
let fingo vi genom Karl Andersson,

som sköt direkt på Georgs vackra
upplägg, ett utmärkt skott. 2:dra

målet: Georg spelade sig fri och
drämde i ett kanonskott i under-

kant på ribban (matchens vackraste
målskott). Det tredje kom efter di-

verse trassel framför Kålltorps mål,

någon sköt i klungan och bollen
gick i mål. »Thedden» var dock
där sist och hjälpte in den (påpass-

ligt av en halvback), varför han
kanske får anses som pappa för

målet. Slutresultat alltså 3—1. Bäst

voro bland de våra: Erik Anders

son, Levin, Elam samt Georg och

Karl Andrea. Erik Andersson ro

ade sig med att skämta litet med
de goda K:arna, hade ett slag en

fyra stycken omkring sig, men leds

nade på sällskapet, tackade för upp:
vaktningen samt lämnade dem en-

samma. Bollen tog han "dock med
sig. Det var elakt gjort — mot
Kålltorp. Exemplet kan dock icke
rek. i allmänhet, ty det kan ofta

vara farligt och leda till obehagliga
situationer för ens eget lag. Pr
rollen bör därför vara: spela.

AÅje.

Våra olym piamän.
I söndags avreste med olympir

tåget från Stockholm våra båda kända

löpare J. Holsner och W. Magnus

son. Enligt I. B. är det visst er

dast Magnusson, som lyckats er

hålla en lagom stor säng, medan

de övriga erhållit alldeles för Små

sådana.
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ström

stodo

samt Algot Karlsson fram-
mäst. Men alla de övriga

skötte sina platser till belåtenhet.
Ingen svag punkt. IV:an är ett

jämnt, välspelande och samspelt lag.
Med god sammanhållning. Deras
forwardsspel med viss elegant prä-
gel över sig. Samtliga energiska

och tappa sällan »sugen». Rätt så,
fortsätt gubbar, och hedra Eder
förening genom att hemföra segern

i Eder klass i denna tävling. In-
rikta alla Edra ansträngningar på

detta och Ni skall vinna.

«

Dessutom hava följande matcher

spelats i denna serie, för vilka vi
få nöja oss återgiva resultaten:

Div. I. Kamraterna B— Landala
I. F. I 1—0.

Div. II. Kamraterna IlI—-Otter-
hällan I 7—1.

Div. III. Kamraterna IV—Lund-
by I 0—0. IV:an—Kviberg 4—1.
IV:an—Vikingen 1—0.

Div. IV. Kamraterna V—Jonse-
red 0—1. V:an — Göta III 2—0.

Div. I. (Juniorkl.) Kamraterna I—
Ö. I. S. I 0—1. Kamr. I-Vikingen
3—0. Kamr. I-Majorna 1—4.

Div. II. (Juniorkl.) Kamraterna II

—Goold (omspel) 1—0. Kamr. II—

Kviberg 2—2.

+

I samband härmed anse vi det

vara på sin plats påpeka för våra

juniorer, då en del av dem kanske
inte äro riktigt på det klara med

det, att man räknas som junior t.

o. m. det år man fyller 17 år. Allt-
så de som äro födda 1903 äro ju-

niorer t. o. m. detta år.

+

Vänskapsmatcher.

3:dje laget hade inbjudit Gais B-

lag till en match fredagen den 15
maj, som gick å Heden. Ilil:an var
förstärkt med Levin och Karl An-

dersson från B-laget, vilka gingo
resp, vb. och hy., i övrigt ordinarie.
I första halvleken hade vi det mesta

av spelet och det synliga resultatet
vart 2 mål av resp. Ch. Johansson

och W. Börjesson. Särskilt den
förres mål var grannt, skjutet direkt

på passning från Karl Andrea, tätt
under ribban. I andra halvleken

blev spelet jämnare, men Gais” ibland
ej så oävna attacker upprevos av

backarna, av vilka särskilt Levin

hade en god dag, eller också ham-
nade bollen i Wenzels säkra nävar.

I stället ökade Hermanssonsiffran
till 3. Slutresultat alltså 3—0 till

vår favör. Av våra pojkar fram-

trädde särskilt: Levin, Elmer Olsson,

Gillis Andersson samt Ch. Johans-

son. Gillis bör dock, när handiri-

gerar spelet från chb.-platsen, tänka
litet mera på yttrarna med pass-

ningar. Svensson på vy. bör be-
möda sig om, att få upp centring-

arna fortare och inte stanna av, så

att halvbacks eller backs hinna tackla.
Plaren dålig. Till sakan hör att

Gais B-lag spelar en klass högre
upp I Gbgs-Serien.

Do
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GÖTEBORGS-SERIEN.
Våromgången av denna serie är nu spelad, varför det kanske ej är ur vägen göra några reflexioner rö-

rande våra lags deltagande i densamma.

i stort sett skött sig mycket gott.
Vid en blick på nedanstående tabell finner man lätt, att våra pojkar

Det är egentligen endast V:te laget samt 1:sta Juniorlaget som ligga dåligt

placerade, de övriga, med undantag av Juniorlag II, leda i sina resp. klasser, och samtliga med en målkvot

som talar sitt tysta, men vältaliga språk. Det är att hoppas att våra reservspelare, samt och synnerliga, göra
vad på dem ankommer att fortsättningen ej må bliva sämre än början, och segern är deras. Segern som
länder icke endast dem själva utan framför allt föreningen till heder, som visar att vi ej äro renons, utan hava
ett helt fång goda spelare bakom representationslaget, beredda att fylla event. vakanser, och dokumenterande
den slagkraft som ligger i namnet: Göteborgs-Kamraterna!

Ställningen i Göteborgs-Serien
är efter senast inkomna protokoll denna:

Division I. Division II. Division III.
  | 
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Matchen slöt efter ett jämt spel Det av tidningen MorgenbladetStadsmatchen jam! SP
Kristiania—Göteborg spelades den
0 juni å Gresbanen i Kristiania.
Tillföljd av den samma dag spe-

lade Federationsmatchen Sverige—
Schweiz, där göteborgarne utgjorde
Majoriteten av det Svenska laget,

hade Göteborgs Fotbollsförbund ett
rått så kinkigt jobb, att skrapa ihop

tt representativt lag. Efter många
Om och men, återbud etc. fick laget

följande utseende från mål till v. y.
Rylander, Erik Levin, Erik Anders-

Son, John Johansson, K. Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,

Öust. Hermansson, Joel Björkman,

Erik Hjelm, Fr. Jonsson.

med norrmännens seger, 5—3.

Göteborgslaget spelade enl. kriti-

ken mycket, gott, svagheten låg i

uppsatta vandringspriset mellan Gö-
teborg— Kristiania, stannade för all-
tid, oaktat resultatet, hos Göteborgs

  

 

försvaret. Fotbollsförbund. Compis.
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Matchen slöt efter ett jämt spel Det av tidningen MorgenbladetStadsmatchen jam! SP
Kristiania—Göteborg spelades den
0 juni å Gresbanen i Kristiania.
Tillföljd av den samma dag spe-

lade Federationsmatchen Sverige—
Schweiz, där göteborgarne utgjorde
Majoriteten av det Svenska laget,

hade Göteborgs Fotbollsförbund ett
rått så kinkigt jobb, att skrapa ihop

tt representativt lag. Efter många
Om och men, återbud etc. fick laget

följande utseende från mål till v. y.
Rylander, Erik Levin, Erik Anders-

Son, John Johansson, K. Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,

Öust. Hermansson, Joel Björkman,

Erik Hjelm, Fr. Jonsson.

med norrmännens seger, 5—3.

Göteborgslaget spelade enl. kriti-

ken mycket, gott, svagheten låg i

uppsatta vandringspriset mellan Gö-
teborg— Kristiania, stannade för all-
tid, oaktat resultatet, hos Göteborgs
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GÖTEBORGS-SERIEN.
Våromgången av denna serie är nu spelad, varför det kanske ej är ur vägen göra några reflexioner rö-

rande våra lags deltagande i densamma.

i stort sett skött sig mycket gott.
Vid en blick på nedanstående tabell finner man lätt, att våra pojkar

Det är egentligen endast V:te laget samt 1:sta Juniorlaget som ligga dåligt

placerade, de övriga, med undantag av Juniorlag II, leda i sina resp. klasser, och samtliga med en målkvot

som talar sitt tysta, men vältaliga språk. Det är att hoppas att våra reservspelare, samt och synnerliga, göra
vad på dem ankommer att fortsättningen ej må bliva sämre än början, och segern är deras. Segern som
länder icke endast dem själva utan framför allt föreningen till heder, som visar att vi ej äro renons, utan hava
ett helt fång goda spelare bakom representationslaget, beredda att fylla event. vakanser, och dokumenterande
den slagkraft som ligger i namnet: Göteborgs-Kamraterna!

Ställningen i Göteborgs-Serien
är efter senast inkomna protokoll denna:

Division I. Division II. Division III.
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0 juni å Gresbanen i Kristiania.
Tillföljd av den samma dag spe-

lade Federationsmatchen Sverige—
Schweiz, där göteborgarne utgjorde
Majoriteten av det Svenska laget,

hade Göteborgs Fotbollsförbund ett
rått så kinkigt jobb, att skrapa ihop

tt representativt lag. Efter många
Om och men, återbud etc. fick laget

följande utseende från mål till v. y.
Rylander, Erik Levin, Erik Anders-

Son, John Johansson, K. Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,

Öust. Hermansson, Joel Björkman,

Erik Hjelm, Fr. Jonsson.

med norrmännens seger, 5—3.

Göteborgslaget spelade enl. kriti-

ken mycket, gott, svagheten låg i

uppsatta vandringspriset mellan Gö-
teborg— Kristiania, stannade för all-
tid, oaktat resultatet, hos Göteborgs
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GÖTEBORGS-SERIEN.
Våromgången av denna serie är nu spelad, varför det kanske ej är ur vägen göra några reflexioner rö-

rande våra lags deltagande i densamma.

i stort sett skött sig mycket gott.
Vid en blick på nedanstående tabell finner man lätt, att våra pojkar

Det är egentligen endast V:te laget samt 1:sta Juniorlaget som ligga dåligt

placerade, de övriga, med undantag av Juniorlag II, leda i sina resp. klasser, och samtliga med en målkvot

som talar sitt tysta, men vältaliga språk. Det är att hoppas att våra reservspelare, samt och synnerliga, göra
vad på dem ankommer att fortsättningen ej må bliva sämre än början, och segern är deras. Segern som
länder icke endast dem själva utan framför allt föreningen till heder, som visar att vi ej äro renons, utan hava
ett helt fång goda spelare bakom representationslaget, beredda att fylla event. vakanser, och dokumenterande
den slagkraft som ligger i namnet: Göteborgs-Kamraterna!

Ställningen i Göteborgs-Serien
är efter senast inkomna protokoll denna:
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Matchen slöt efter ett jämt spel Det av tidningen MorgenbladetStadsmatchen jam! SP
Kristiania—Göteborg spelades den
0 juni å Gresbanen i Kristiania.
Tillföljd av den samma dag spe-

lade Federationsmatchen Sverige—
Schweiz, där göteborgarne utgjorde
Majoriteten av det Svenska laget,

hade Göteborgs Fotbollsförbund ett
rått så kinkigt jobb, att skrapa ihop

tt representativt lag. Efter många
Om och men, återbud etc. fick laget

följande utseende från mål till v. y.
Rylander, Erik Levin, Erik Anders-

Son, John Johansson, K. Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,

Öust. Hermansson, Joel Björkman,

Erik Hjelm, Fr. Jonsson.

med norrmännens seger, 5—3.

Göteborgslaget spelade enl. kriti-

ken mycket, gott, svagheten låg i

uppsatta vandringspriset mellan Gö-
teborg— Kristiania, stannade för all-
tid, oaktat resultatet, hos Göteborgs
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GÖTEBORGS-SERIEN.
Våromgången av denna serie är nu spelad, varför det kanske ej är ur vägen göra några reflexioner rö-

rande våra lags deltagande i densamma.

i stort sett skött sig mycket gott.
Vid en blick på nedanstående tabell finner man lätt, att våra pojkar

Det är egentligen endast V:te laget samt 1:sta Juniorlaget som ligga dåligt

placerade, de övriga, med undantag av Juniorlag II, leda i sina resp. klasser, och samtliga med en målkvot

som talar sitt tysta, men vältaliga språk. Det är att hoppas att våra reservspelare, samt och synnerliga, göra
vad på dem ankommer att fortsättningen ej må bliva sämre än början, och segern är deras. Segern som
länder icke endast dem själva utan framför allt föreningen till heder, som visar att vi ej äro renons, utan hava
ett helt fång goda spelare bakom representationslaget, beredda att fylla event. vakanser, och dokumenterande
den slagkraft som ligger i namnet: Göteborgs-Kamraterna!

Ställningen i Göteborgs-Serien
är efter senast inkomna protokoll denna:

Division I. Division II. Division III.
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Kristiania—Göteborg spelades den
0 juni å Gresbanen i Kristiania.
Tillföljd av den samma dag spe-

lade Federationsmatchen Sverige—
Schweiz, där göteborgarne utgjorde
Majoriteten av det Svenska laget,

hade Göteborgs Fotbollsförbund ett
rått så kinkigt jobb, att skrapa ihop

tt representativt lag. Efter många
Om och men, återbud etc. fick laget

följande utseende från mål till v. y.
Rylander, Erik Levin, Erik Anders-

Son, John Johansson, K. Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,

Öust. Hermansson, Joel Björkman,

Erik Hjelm, Fr. Jonsson.

med norrmännens seger, 5—3.

Göteborgslaget spelade enl. kriti-

ken mycket, gott, svagheten låg i

uppsatta vandringspriset mellan Gö-
teborg— Kristiania, stannade för all-
tid, oaktat resultatet, hos Göteborgs
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GÖTEBORGS-SERIEN.
Våromgången av denna serie är nu spelad, varför det kanske ej är ur vägen göra några reflexioner rö-

rande våra lags deltagande i densamma.

i stort sett skött sig mycket gott.
Vid en blick på nedanstående tabell finner man lätt, att våra pojkar

Det är egentligen endast V:te laget samt 1:sta Juniorlaget som ligga dåligt

placerade, de övriga, med undantag av Juniorlag II, leda i sina resp. klasser, och samtliga med en målkvot

som talar sitt tysta, men vältaliga språk. Det är att hoppas att våra reservspelare, samt och synnerliga, göra
vad på dem ankommer att fortsättningen ej må bliva sämre än början, och segern är deras. Segern som
länder icke endast dem själva utan framför allt föreningen till heder, som visar att vi ej äro renons, utan hava
ett helt fång goda spelare bakom representationslaget, beredda att fylla event. vakanser, och dokumenterande
den slagkraft som ligger i namnet: Göteborgs-Kamraterna!

Ställningen i Göteborgs-Serien
är efter senast inkomna protokoll denna:
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GÖTEBORGS-SERIEN.
Våromgången av denna serie är nu spelad, varför det kanske ej är ur vägen göra några reflexioner rö-

rande våra lags deltagande i densamma.

i stort sett skött sig mycket gott.
Vid en blick på nedanstående tabell finner man lätt, att våra pojkar

Det är egentligen endast V:te laget samt 1:sta Juniorlaget som ligga dåligt

placerade, de övriga, med undantag av Juniorlag II, leda i sina resp. klasser, och samtliga med en målkvot

som talar sitt tysta, men vältaliga språk. Det är att hoppas att våra reservspelare, samt och synnerliga, göra
vad på dem ankommer att fortsättningen ej må bliva sämre än början, och segern är deras. Segern som
länder icke endast dem själva utan framför allt föreningen till heder, som visar att vi ej äro renons, utan hava
ett helt fång goda spelare bakom representationslaget, beredda att fylla event. vakanser, och dokumenterande
den slagkraft som ligger i namnet: Göteborgs-Kamraterna!

Ställningen i Göteborgs-Serien
är efter senast inkomna protokoll denna:

Division I. Division II. Division III.
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Matchen slöt efter ett jämt spel Det av tidningen MorgenbladetStadsmatchen jam! SP
Kristiania—Göteborg spelades den
0 juni å Gresbanen i Kristiania.
Tillföljd av den samma dag spe-

lade Federationsmatchen Sverige—
Schweiz, där göteborgarne utgjorde
Majoriteten av det Svenska laget,

hade Göteborgs Fotbollsförbund ett
rått så kinkigt jobb, att skrapa ihop

tt representativt lag. Efter många
Om och men, återbud etc. fick laget

följande utseende från mål till v. y.
Rylander, Erik Levin, Erik Anders-

Son, John Johansson, K. Törnqvist,
Carl Johansson, Gillis Andersson,

Öust. Hermansson, Joel Björkman,

Erik Hjelm, Fr. Jonsson.

med norrmännens seger, 5—3.

Göteborgslaget spelade enl. kriti-

ken mycket, gott, svagheten låg i

uppsatta vandringspriset mellan Gö-
teborg— Kristiania, stannade för all-
tid, oaktat resultatet, hos Göteborgs
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: Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG- :

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. :

Närmare upplysningar lämna
:

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd :
> Göteborg. z

KATEEE--H-E-EEEERREEEENERNSESSREESSESEaessneeeaaeaseeenaena
nanna;
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SER SNS NASSA SNS PSP NFSSSNSSEGINESPSSPAGAPGAFFHSSHPISSSFFSFFKKKFKSHAFA KAR R sar

 KÄGELBANORNA
: I ARKADEN :

OBS.! nya amerikanska

Skruvbanor.

Vardagar 2—12 em. Sön-

o. helgd. 1—5 0. 6—12 em.

BESTÄLL BANA PER TEL. 13705!

Fer SSS API PS ASS S ASSA SAN HANNBA PP EPFHAPPAP PN PA KF FP PRHA PANG EPPA PEKAR AAA A RAA R ARR

Öppet:

I. F. Kamraternas styrelse

1920:
Ordförande: Carl Linde, bostad Svanga-

tan 7, telefon 18399.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, bostad

Östra Hamngatan 24, telefon 2986.

Gustaf Magnusson, bostad, Små-

telefon 15242.
Kassör:

landsgatan1,

v. Sekreterare: Gustaf Waller, bostad

Friggagatan 7, telefon 7850.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 3640.

Klubbmästare: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20, telefon 13224.

Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668,

Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Suppleanter:

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, > 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: ]. Holsner.

Supleant: ]. Rosell.

 

 

Eftertryck avivi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.
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Öppet:

I. F. Kamraternas styrelse

1920:
Ordförande: Carl Linde, bostad Svanga-

tan 7, telefon 18399.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, bostad

Östra Hamngatan 24, telefon 2986.

Gustaf Magnusson, bostad, Små-

telefon 15242.
Kassör:

landsgatan1,
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Risåsgatan 20, telefon 13224.

Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668,

Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Suppleanter:

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, > 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: ]. Holsner.

Supleant: ]. Rosell.
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mande artiklar och notiser förbjudes.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Sept. 1920
  

Två 25-åringar.

Den 3 september för 25 år sedan
såg vår nuvarande Intendent dagens

ljus för första gången och enligt

utsago var han redan då ett litet

geni att kunna riva i tröjor och

byxor etc.
Per, William, Gustaf, Adolf, Eu-

gen, Olav, Nikolaus Lundqvist äro
de riktiga och intressanta namnen

på vår Intendent och efter denna
presentation är det ju lönlöst kun-
na frångå den gamla termen »att

kärt barn har många namn>.

Bland oss alla, som kommit i
mera intim och daglig kontakt med
vännen Per har i honomfunnit den

uUppriktige och trofaste kamratvän-

nen som i det tysta, genom ett ni-
liskt och alltid tillmötesgående sätt

och arbete, förstått att skaffa sig
idel sympati och förståelse bland
de många olika lynnen och sätt,
som våra fotbollsgrabbar äro begå-
vade med.
Intendentskapets i de flesta fall

otacksamma och många gånger tå- 

Den 11 septemberfyllde »Pekka»
25 år och med anledningen härav
finna vi ovan hans något förskö-

nade drag.
Pekka är sedan många årtillbaka

kamratmedlem, samt gjort sig känd
som en vänsäll och uppriktig så-
dan. Bland oss alla och i synner-
het inom löparnas krets är Pekka
högt uppskattad för sitt städse go-

da humör och levnadsglada syn på

saker och ting.
I föreningens styrelse är hans

suppleantsyssla till god nytta och i

medlemsbladets spalter få vi ofta

läsa hans originella och sakliga re-

ferat från löparevärlden.

Vi önskar Dig alla ett »Gott nytt

år» samt klämma i »Heja Pekkao>.
Lek.

Svenska mästerska-

pet i fotboll.
Den hasardartade kampen om de

elva mästerskapstecknen plus von
Rosens pokal, tog för vårt vidkom-
mandesin början med match i 2:dra

kvalificerade omgången ”de låter

någe sa” han som trampa i klave-
ret”. Motståndarne voro I. K. Vega.

Ullevi var skådeplatsen. David An-

dersson var domare.
Vega togo genasttill offensiven,

kanske lekte en överraskning demi
hågen.

Våra gubbarläto sig dock ej över-

rumpla, farten var god från båda si-
dor. Murren tog gud i hågen och
bröt igenom. Skoglund ut. Bollen

in. Mål n:o 1. Prässen på igen.

Ruffspel av Vega. Straffspark för

de våra. Murren vräkte den tätt un-

der ribban, men Skoglunds armar

räckte, fortfarande 1—0. Halvtid.

Andra halvlek började medatt
Vega sköt i nät — på utsidan. Nästa
mål, Murren igen, efter passning

från Skoglund. Billigt och bra. Ve-
ga ilsknade till, ömsom spelande
men mäst sparkande vilket hade till
följd en ny straffspark för ”de

kristne”. Rådplägning. Utan att

invänta resultatet av densamma,
skjutsade FEiserman in kulan. Slut-

resultat 3-—0. Spelare: Venzel, Lund,
Svensson, Eiserman Törnqvist Carl

Johansson, Sven Johansson, Carl An-

  

lamodsprövande arbete har av Per

skötts på ett sätt som gör honom

all heder och må vi alla förstå och

uppskatta detsamma.

Det är oss kärt att genom Med-

lemsbladet få bringa Dig Per vår
lilla hyllning på 25 års dagen samt
framföra vårt ärliga tack för gott
arbete och uttala förhoppningen
Länge leve Intendenten! E. E.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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Vega sköt i nät — på utsidan. Nästa
mål, Murren igen, efter passning

från Skoglund. Billigt och bra. Ve-
ga ilsknade till, ömsom spelande
men mäst sparkande vilket hade till
följd en ny straffspark för ”de

kristne”. Rådplägning. Utan att

invänta resultatet av densamma,
skjutsade FEiserman in kulan. Slut-

resultat 3-—0. Spelare: Venzel, Lund,
Svensson, Eiserman Törnqvist Carl

Johansson, Sven Johansson, Carl An-

  

lamodsprövande arbete har av Per

skötts på ett sätt som gör honom

all heder och må vi alla förstå och

uppskatta detsamma.

Det är oss kärt att genom Med-

lemsbladet få bringa Dig Per vår
lilla hyllning på 25 års dagen samt
framföra vårt ärliga tack för gott
arbete och uttala förhoppningen
Länge leve Intendenten! E. E.
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Två 25-åringar.

Den 3 september för 25 år sedan
såg vår nuvarande Intendent dagens

ljus för första gången och enligt

utsago var han redan då ett litet

geni att kunna riva i tröjor och

byxor etc.
Per, William, Gustaf, Adolf, Eu-

gen, Olav, Nikolaus Lundqvist äro
de riktiga och intressanta namnen

på vår Intendent och efter denna
presentation är det ju lönlöst kun-
na frångå den gamla termen »att

kärt barn har många namn>.

Bland oss alla, som kommit i
mera intim och daglig kontakt med
vännen Per har i honomfunnit den

uUppriktige och trofaste kamratvän-

nen som i det tysta, genom ett ni-
liskt och alltid tillmötesgående sätt

och arbete, förstått att skaffa sig
idel sympati och förståelse bland
de många olika lynnen och sätt,
som våra fotbollsgrabbar äro begå-
vade med.
Intendentskapets i de flesta fall

otacksamma och många gånger tå- 

Den 11 septemberfyllde »Pekka»
25 år och med anledningen härav
finna vi ovan hans något förskö-

nade drag.
Pekka är sedan många årtillbaka

kamratmedlem, samt gjort sig känd
som en vänsäll och uppriktig så-
dan. Bland oss alla och i synner-
het inom löparnas krets är Pekka
högt uppskattad för sitt städse go-

da humör och levnadsglada syn på

saker och ting.
I föreningens styrelse är hans

suppleantsyssla till god nytta och i

medlemsbladets spalter få vi ofta

läsa hans originella och sakliga re-

ferat från löparevärlden.

Vi önskar Dig alla ett »Gott nytt

år» samt klämma i »Heja Pekkao>.
Lek.

Svenska mästerska-

pet i fotboll.
Den hasardartade kampen om de

elva mästerskapstecknen plus von
Rosens pokal, tog för vårt vidkom-
mandesin början med match i 2:dra

kvalificerade omgången ”de låter

någe sa” han som trampa i klave-
ret”. Motståndarne voro I. K. Vega.

Ullevi var skådeplatsen. David An-

dersson var domare.
Vega togo genasttill offensiven,

kanske lekte en överraskning demi
hågen.

Våra gubbarläto sig dock ej över-

rumpla, farten var god från båda si-
dor. Murren tog gud i hågen och
bröt igenom. Skoglund ut. Bollen

in. Mål n:o 1. Prässen på igen.
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ga ilsknade till, ömsom spelande
men mäst sparkande vilket hade till
följd en ny straffspark för ”de

kristne”. Rådplägning. Utan att
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dersson, Herb. Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

3&

I 3:dje kvalificerande omgången

blevo vi ”lottade”” mot Ö. I. S. Spel-
plan Ullevi. Domare Knut Holm-
gren. Örgrytes aktier stodo rätt
högt i kurs på endel, för att icke sä-
ga en hel del, håll. Nervöst och
famlande spel kännetecknade mat-
ehens första period. Lugn och-be-
räkning inträdde så småningom.
Hjelm prövade lyckan med ett
snyggt skott, men Zander var vaken.
Manslet tappert och med överty-

gelse på båda sidor, dock utan re-
sultat. Moje hade entanke ditåt, som

. lön härför blev han fälld av Elias-
son innanför det farliga området.
Straffspark. Murren exekutor. Ku-
lan järnhårt inom stängerna. Zan-
der i marken. Bollen i nätet. De
blåvita ledde med 1—0. En duktig
regnskur blev sista momentet i för-
sta halvlek.

Örgryte snurrade på värre i början
av andra halvlek. Vårt försvar kla-
rade dock stormen. Sven Johansson
smög sig förbi sina uppvaktande
kavaljerer och skickade in en lång
boll som Zander missade; men turen
räddade Z. och Örgryte.
Sjunne Hallberg blev det förunnat

att plocka undan segern för de vå-
ra. Kristiansson och Wenzel törnade
ihop och ovannämnde spelare satte
huvudet till vid rekylen med resul-
tat att siffrorna ändrades till 1—1.
Hjelm hade vårsista chans på hand,
Murren skickade en passning förbi
Örgrytebackarna, Zander på språng
ut: Luftbiff. Hjelm snöt påpass-
ligt kulan och gjorde en passning
framåt i stället för att skjuta direkt
i öppet mål. Påpassliga Lillienberg
räddade på mållinjen. Murren sköt
som avslutning på det hela matchens
vackraste skott. Resultatet 1—1 stod
sig docktill full tid. Spelare: Wen-
lel, Lund, Svensson, Karl Olsson;
Törnqvist, Eiserman, Sven Johans-
son, Carl Andersson, Herb. Carlsson,

Hjelm, Sandberg.

riktigt jubel.
Rättvist.

Omspelet

ägde rum på Valhalla. Domare I.
Gustafsson, I. K. Göta, Stockholm.
Båda lagen mötte med samma spe-
lare som vid första dusten, med un-
dantag av, att i vårt lag Kalle Ma-
,karn gått in i stället för Iiserman.
Spelet blev av betydligt sämre kva-
lité än vid första matehen. De vå-
ra klämde iväg skott på skott, så att
Zander behövde minnsan ej klaga
över arbetslöshet. Murren gjorde
påpassligt första målet tack vare att
Z. försökte spela överlägset. Andra
skaffade oss Hjelm, vilken snabbt
uppfattade Murrens lurendrejeri
med Örgrytebackarne och smet ige-
nom samt kittade fast kulan i nät-
taket. Grandiost. Mycket och upp-

Slutresultat 2—0.
Hela vår gäng jobbade

friskt och med segervilja. ”Undan
för ess” vi ska vinna. Glöm ej pa-
rollen och vi hava utsikter att avan-
cera ännu en bit framåt på den
knaggliga stråt som ledertill mästa-
retiteln.

Cober.

B-lagets debut i Kamrat-
mästerskapet.

Då undertecknad, under signatu-

ren »Den 11:te>», efter den snöpliga
Boråsmatchen för någon tid sedan,
då B-laget förlorade med 5—1, ut-
öste sin besvikelses galla över allt

och alla, anade han föga att ett så
ypperiigt tillfälle till rehabilitation

så snart skulle yppa sig. Att så
blev fallet berodde på att 1-sta la-
get hade så många järn i elden i

våras, att styrelsen i dess ställe an-
mälde ett B-lag till tävlan om Kam-

rat-mästerskapet. B-laget »lottadess

mot Borås-Kamraterna och sön:
dagen den å Juli avreste vi till
Knalledoniens huvudstad för att,
som vi hoppades, få småka den ef-
terlängtade revanchens sötma.

Av de »utvalda> hade alla utom

Gillis Andersson, mer eller. mindre
yrvakna, infunnit sig vid stationen,
Det hör ju till ordningen, eller var-

för inte säga oordningen, att minst
en spelare skall utebli då färden

gäller Borås. Det finns emellertid
en tingest, som förgiftar stadsbons
liv och skrämmer lantbons kreatur,
men som i detta speciella fall kom
till verkligt nyttig användning. Jag

syftar på motorcykeln och särskilt
på den som >»flyges» av omnämnde

senfärdige Gillis Andersson. Dåyi
ankommo till Borås ringde vi näm-

ligen till hans hem och fingo dej

upplysningen, att han försovit sig,
men att »Wanderer» nu befann sig
på väg till: Borås med hans dyrbarå
stofthydda som last.

Matchen skulle begynna klockan

12,30 och strax före kl. 12 fräste
Gillis in på Idrottsplatsen med ett

förnöjt leende på läpparne, besva

rat av 12 solvargs-leenden, som här-
stammade från ledaren, de övriga

10 spelarna samt blindtarmen Aldo;
På bestämt klockslag tågade vi

ut på plan och lagets uppställning
var följande: Rylander, Eric Ander

son, Herbert Rosell, Harry Olsson,
Elam Johansson, Gillis Andersson,

Viktor Hansson, Eric Lindberg;

Georg Karlsson, Carl Ar:dersson,

Sven Johansson,
Då vi några minuter efter avspark

 WE —

| Kom ihåg

  
ÅBERGS
SÖDRA LARMGATAN

ng

vidköp av

SKODON 
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dersson, Herb. Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

3&

I 3:dje kvalificerande omgången

blevo vi ”lottade”” mot Ö. I. S. Spel-
plan Ullevi. Domare Knut Holm-
gren. Örgrytes aktier stodo rätt
högt i kurs på endel, för att icke sä-
ga en hel del, håll. Nervöst och
famlande spel kännetecknade mat-
ehens första period. Lugn och-be-
räkning inträdde så småningom.
Hjelm prövade lyckan med ett
snyggt skott, men Zander var vaken.
Manslet tappert och med överty-

gelse på båda sidor, dock utan re-
sultat. Moje hade entanke ditåt, som

. lön härför blev han fälld av Elias-
son innanför det farliga området.
Straffspark. Murren exekutor. Ku-
lan järnhårt inom stängerna. Zan-
der i marken. Bollen i nätet. De
blåvita ledde med 1—0. En duktig
regnskur blev sista momentet i för-
sta halvlek.

Örgryte snurrade på värre i början
av andra halvlek. Vårt försvar kla-
rade dock stormen. Sven Johansson
smög sig förbi sina uppvaktande
kavaljerer och skickade in en lång
boll som Zander missade; men turen
räddade Z. och Örgryte.
Sjunne Hallberg blev det förunnat

att plocka undan segern för de vå-
ra. Kristiansson och Wenzel törnade
ihop och ovannämnde spelare satte
huvudet till vid rekylen med resul-
tat att siffrorna ändrades till 1—1.
Hjelm hade vårsista chans på hand,
Murren skickade en passning förbi
Örgrytebackarna, Zander på språng
ut: Luftbiff. Hjelm snöt påpass-
ligt kulan och gjorde en passning
framåt i stället för att skjuta direkt
i öppet mål. Påpassliga Lillienberg
räddade på mållinjen. Murren sköt
som avslutning på det hela matchens
vackraste skott. Resultatet 1—1 stod
sig docktill full tid. Spelare: Wen-
lel, Lund, Svensson, Karl Olsson;
Törnqvist, Eiserman, Sven Johans-
son, Carl Andersson, Herb. Carlsson,

Hjelm, Sandberg.

riktigt jubel.
Rättvist.

Omspelet

ägde rum på Valhalla. Domare I.
Gustafsson, I. K. Göta, Stockholm.
Båda lagen mötte med samma spe-
lare som vid första dusten, med un-
dantag av, att i vårt lag Kalle Ma-
,karn gått in i stället för Iiserman.
Spelet blev av betydligt sämre kva-
lité än vid första matehen. De vå-
ra klämde iväg skott på skott, så att
Zander behövde minnsan ej klaga
över arbetslöshet. Murren gjorde
påpassligt första målet tack vare att
Z. försökte spela överlägset. Andra
skaffade oss Hjelm, vilken snabbt
uppfattade Murrens lurendrejeri
med Örgrytebackarne och smet ige-
nom samt kittade fast kulan i nät-
taket. Grandiost. Mycket och upp-

Slutresultat 2—0.
Hela vår gäng jobbade

friskt och med segervilja. ”Undan
för ess” vi ska vinna. Glöm ej pa-
rollen och vi hava utsikter att avan-
cera ännu en bit framåt på den
knaggliga stråt som ledertill mästa-
retiteln.

Cober.

B-lagets debut i Kamrat-
mästerskapet.

Då undertecknad, under signatu-

ren »Den 11:te>», efter den snöpliga
Boråsmatchen för någon tid sedan,
då B-laget förlorade med 5—1, ut-
öste sin besvikelses galla över allt

och alla, anade han föga att ett så
ypperiigt tillfälle till rehabilitation

så snart skulle yppa sig. Att så
blev fallet berodde på att 1-sta la-
get hade så många järn i elden i

våras, att styrelsen i dess ställe an-
mälde ett B-lag till tävlan om Kam-

rat-mästerskapet. B-laget »lottadess

mot Borås-Kamraterna och sön:
dagen den å Juli avreste vi till
Knalledoniens huvudstad för att,
som vi hoppades, få småka den ef-
terlängtade revanchens sötma.

Av de »utvalda> hade alla utom

Gillis Andersson, mer eller. mindre
yrvakna, infunnit sig vid stationen,
Det hör ju till ordningen, eller var-

för inte säga oordningen, att minst
en spelare skall utebli då färden

gäller Borås. Det finns emellertid
en tingest, som förgiftar stadsbons
liv och skrämmer lantbons kreatur,
men som i detta speciella fall kom
till verkligt nyttig användning. Jag

syftar på motorcykeln och särskilt
på den som >»flyges» av omnämnde

senfärdige Gillis Andersson. Dåyi
ankommo till Borås ringde vi näm-

ligen till hans hem och fingo dej

upplysningen, att han försovit sig,
men att »Wanderer» nu befann sig
på väg till: Borås med hans dyrbarå
stofthydda som last.

Matchen skulle begynna klockan

12,30 och strax före kl. 12 fräste
Gillis in på Idrottsplatsen med ett

förnöjt leende på läpparne, besva

rat av 12 solvargs-leenden, som här-
stammade från ledaren, de övriga

10 spelarna samt blindtarmen Aldo;
På bestämt klockslag tågade vi

ut på plan och lagets uppställning
var följande: Rylander, Eric Ander

son, Herbert Rosell, Harry Olsson,
Elam Johansson, Gillis Andersson,

Viktor Hansson, Eric Lindberg;

Georg Karlsson, Carl Ar:dersson,

Sven Johansson,
Då vi några minuter efter avspark
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en tingest, som förgiftar stadsbons
liv och skrämmer lantbons kreatur,
men som i detta speciella fall kom
till verkligt nyttig användning. Jag

syftar på motorcykeln och särskilt
på den som >»flyges» av omnämnde

senfärdige Gillis Andersson. Dåyi
ankommo till Borås ringde vi näm-

ligen till hans hem och fingo dej

upplysningen, att han försovit sig,
men att »Wanderer» nu befann sig
på väg till: Borås med hans dyrbarå
stofthydda som last.

Matchen skulle begynna klockan

12,30 och strax före kl. 12 fräste
Gillis in på Idrottsplatsen med ett

förnöjt leende på läpparne, besva

rat av 12 solvargs-leenden, som här-
stammade från ledaren, de övriga

10 spelarna samt blindtarmen Aldo;
På bestämt klockslag tågade vi

ut på plan och lagets uppställning
var följande: Rylander, Eric Ander

son, Herbert Rosell, Harry Olsson,
Elam Johansson, Gillis Andersson,

Viktor Hansson, Eric Lindberg;

Georg Karlsson, Carl Ar:dersson,

Sven Johansson,
Då vi några minuter efter avspark
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dersson, Herb. Carlsson, Hjelm,
Sandberg.

3&

I 3:dje kvalificerande omgången

blevo vi ”lottade”” mot Ö. I. S. Spel-
plan Ullevi. Domare Knut Holm-
gren. Örgrytes aktier stodo rätt
högt i kurs på endel, för att icke sä-
ga en hel del, håll. Nervöst och
famlande spel kännetecknade mat-
ehens första period. Lugn och-be-
räkning inträdde så småningom.
Hjelm prövade lyckan med ett
snyggt skott, men Zander var vaken.
Manslet tappert och med överty-

gelse på båda sidor, dock utan re-
sultat. Moje hade entanke ditåt, som

. lön härför blev han fälld av Elias-
son innanför det farliga området.
Straffspark. Murren exekutor. Ku-
lan järnhårt inom stängerna. Zan-
der i marken. Bollen i nätet. De
blåvita ledde med 1—0. En duktig
regnskur blev sista momentet i för-
sta halvlek.

Örgryte snurrade på värre i början
av andra halvlek. Vårt försvar kla-
rade dock stormen. Sven Johansson
smög sig förbi sina uppvaktande
kavaljerer och skickade in en lång
boll som Zander missade; men turen
räddade Z. och Örgryte.
Sjunne Hallberg blev det förunnat

att plocka undan segern för de vå-
ra. Kristiansson och Wenzel törnade
ihop och ovannämnde spelare satte
huvudet till vid rekylen med resul-
tat att siffrorna ändrades till 1—1.
Hjelm hade vårsista chans på hand,
Murren skickade en passning förbi
Örgrytebackarna, Zander på språng
ut: Luftbiff. Hjelm snöt påpass-
ligt kulan och gjorde en passning
framåt i stället för att skjuta direkt
i öppet mål. Påpassliga Lillienberg
räddade på mållinjen. Murren sköt
som avslutning på det hela matchens
vackraste skott. Resultatet 1—1 stod
sig docktill full tid. Spelare: Wen-
lel, Lund, Svensson, Karl Olsson;
Törnqvist, Eiserman, Sven Johans-
son, Carl Andersson, Herb. Carlsson,

Hjelm, Sandberg.

riktigt jubel.
Rättvist.

Omspelet

ägde rum på Valhalla. Domare I.
Gustafsson, I. K. Göta, Stockholm.
Båda lagen mötte med samma spe-
lare som vid första dusten, med un-
dantag av, att i vårt lag Kalle Ma-
,karn gått in i stället för Iiserman.
Spelet blev av betydligt sämre kva-
lité än vid första matehen. De vå-
ra klämde iväg skott på skott, så att
Zander behövde minnsan ej klaga
över arbetslöshet. Murren gjorde
påpassligt första målet tack vare att
Z. försökte spela överlägset. Andra
skaffade oss Hjelm, vilken snabbt
uppfattade Murrens lurendrejeri
med Örgrytebackarne och smet ige-
nom samt kittade fast kulan i nät-
taket. Grandiost. Mycket och upp-

Slutresultat 2—0.
Hela vår gäng jobbade

friskt och med segervilja. ”Undan
för ess” vi ska vinna. Glöm ej pa-
rollen och vi hava utsikter att avan-
cera ännu en bit framåt på den
knaggliga stråt som ledertill mästa-
retiteln.

Cober.

B-lagets debut i Kamrat-
mästerskapet.

Då undertecknad, under signatu-

ren »Den 11:te>», efter den snöpliga
Boråsmatchen för någon tid sedan,
då B-laget förlorade med 5—1, ut-
öste sin besvikelses galla över allt

och alla, anade han föga att ett så
ypperiigt tillfälle till rehabilitation

så snart skulle yppa sig. Att så
blev fallet berodde på att 1-sta la-
get hade så många järn i elden i

våras, att styrelsen i dess ställe an-
mälde ett B-lag till tävlan om Kam-

rat-mästerskapet. B-laget »lottadess

mot Borås-Kamraterna och sön:
dagen den å Juli avreste vi till
Knalledoniens huvudstad för att,
som vi hoppades, få småka den ef-
terlängtade revanchens sötma.

Av de »utvalda> hade alla utom

Gillis Andersson, mer eller. mindre
yrvakna, infunnit sig vid stationen,
Det hör ju till ordningen, eller var-

för inte säga oordningen, att minst
en spelare skall utebli då färden

gäller Borås. Det finns emellertid
en tingest, som förgiftar stadsbons
liv och skrämmer lantbons kreatur,
men som i detta speciella fall kom
till verkligt nyttig användning. Jag

syftar på motorcykeln och särskilt
på den som >»flyges» av omnämnde

senfärdige Gillis Andersson. Dåyi
ankommo till Borås ringde vi näm-

ligen till hans hem och fingo dej

upplysningen, att han försovit sig,
men att »Wanderer» nu befann sig
på väg till: Borås med hans dyrbarå
stofthydda som last.

Matchen skulle begynna klockan

12,30 och strax före kl. 12 fräste
Gillis in på Idrottsplatsen med ett

förnöjt leende på läpparne, besva

rat av 12 solvargs-leenden, som här-
stammade från ledaren, de övriga

10 spelarna samt blindtarmen Aldo;
På bestämt klockslag tågade vi

ut på plan och lagets uppställning
var följande: Rylander, Eric Ander

son, Herbert Rosell, Harry Olsson,
Elam Johansson, Gillis Andersson,

Viktor Hansson, Eric Lindberg;

Georg Karlsson, Carl Ar:dersson,

Sven Johansson,
Då vi några minuter efter avspark
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hade kommit riktigt igång märktes

det åt vilket håll segern lutade. Spe-

let fördes från vår sida i hastigt
tempo och med goda passningar,
särskilt högersidan spelade i stor
stil. Tre mål blevo också under

I:sta halvtid frukten av det goda

arbetet. Under andra halvtid domi-
nerade vi tidvis ännu mera och hade
efter cirka 20 minuters spel led-

ningen med 6—0. Nu tyckte de
våra tydligen att det kunde vara nog
och slöade till ett slag varunder
boråsarne passade på att minska

försprånget med 2 mål. Inga flera
mål gjordes och slutresultatet blev
alltså 6—2.

Vårt lag spelade i denna match

sitt bästa spel för året. Målvakten

lugn och säker, Eric Anderssoni
bästa form och hans sidokamrat

Rosell en angenäm Överraskning på
backplatsen med bra placering och

god brytning. MHalvbackarma bra
fast Harry Olsson lät boråsarnes

> högerytter gå väl mycket fri. For-
wardskedjan jämn med Viktor Hans-

son justerad och högervingen för

Övrigt mest framträdande.

De flesta av spelarne reste hem
med eftermiddagståget. De öden
och äventyr som drabbade de kvar-

stannande skildras om någon tid

i bokform, och författaren lär vara
en handelsresande från Påckamåla,

som av en händelse blev införd i
den exclusiva samlingen.

Till sist en hälsning till de bli-

vande mästarne från

B-kapten.

 

Kombinaratgöteborgs-
lag,

bestående av spelare från M. I. K.
Fässberg och I. K. Vega, brakade
måndagen den 2 aug. ihop med

vårt första lag på Ullevi under en
rätt så stor publiktillströmning.

Resultatet av matchen blev 1—1,
det ekonomiska resultatet blev att

>Småklubbarne> fingo ihop en liten

men välbehövlig hacka för sin verk-
samhet.

Matchen blev både pigg och om-

växlande. De blåvita hade under
större delen matchen övertaget, mot
ståndarne gjorde som man brukar
säga, »spelade över sin form> ener-

giskt och med »>fru Fortuna» ba-

kom Skoglund i målet. Vårt mål
gjordes i första halvlek av Moje
som sköt en svår boll ur sned vin-
kel i nät.

Halvlek 1—0.

I andra halvlek kvitterade kombi-
nationen genom h., i. Stenberg, vil-
ken spelade sig fri och gjorde ett
mycket flott mål. Detta piggade
upp magsyran på de våra, vilka nu
lågo i litet bättre men utan resul-
tat. I matchens sista minut hängde
»smockan i luften» Wenzel räddade
dock genom en snabb »dykning»>.

Matchen bekräftade det faktum
att i de göteborgska serielagen fin-
nas en hel del goda spelare, vilka
dock borde tänka mindre på resul-

tatet av matchen och mera på att

odla upp sitt spel, lugn och sans
äro erforderliga egenskaper hos fot-
bollsspelare, och sist men inte mist
spela först och främst på bollen, ej
på motspelaren, vilket alltför ofta

är fallet.
Vårt lag, där spelarne togo sa-

ken med ro, samt och synnerligen
alltför lugnt, hade följande uppställ-
ning: Wenzel, Eric Andersson, H.
Svensson (i andra halvlek Lund) —
Calle-Makarn, Törnqvist, Eiserman,
Moje, Hjelm, Murren, Carl Anders-
son, Sven Johansson.

Compis.

Kristianiamatchen.
Strax efter det vi voro hemkom-

na från Fredrikshavn”), blevo vi in-

bjudna till en match i Kristiania

mot Sportklubben av 1910.

Alltså gällde det att ögonblickli-

gen samla ihop en spelkraftig gäng

vilket nog var lättare sagt än gjort,

när mantänkte på huru många, som

blivit justerade under Fredrikshavns-

matckerna.

”) På grund av att referatet över Fredriks-

havnsmatcherna inkommit så sent, får det

stå över till nästa nr. Red.

 

När så efter matchen mot Gais
om Wegas Jubeliumspokal, freda-
gen före avresan, ånyo ett par jus-
teringar ägde rum, såg det ganska
mörkt ut för våra färger, att bliva
värdigt representerade, det lyckades
dock till slut, men då hade vi fått

låna Bror Karlsson (Gais) till vilken
vi genom vårt medlemsblad framför
samtliga resenärers tack.

På lördags morgon reste Hansson
Gillis och >»våran Ivan», de hade

fått för sig, att formen skulle bliva
bättre om de fingo vandra på »Karl

Johan» lördag kväll.
Vi andra reste på lördagskvällen,

d. v. s. utom Lindberg, han kom
så många sek. försent att han ej

hann med, utan fick stanna kvar,
ett sorglig faktum när man tänker
på att fotbollsspelet skall skapa
vaksamma och punktliga män.

Vid framkomsten till »Byen» kän-

de vi oss rätt så krya, två av Sport-

klubbens styrelsemedlemmar plus
vår gamla broder Mellberg var nere

och hälsade oss välkomna.
Vi blevo inkvarterade på Hotell

»Sawoy» ett mycket pent hotell,
där träffade vi de tre, som rest före

oss och att träningen på kvällen
hade varit hård syntes på Ivans
härliga törst men annars voro de kul,

vi åto frukost, varefter. grabbarna
gingo till vila några timmar.

Klockan 12 blevo vi hämtade i
bilar och förda till Stadion där mat-

chen skulle gå.
Samtliga spelare kände sig bra,

det var endast »Brynolf> som gav
sig för ett dåligt knä, men trodde
att han skulle hålla ihop första hal-
van, varefter Lindberg, vilken vi an-

tog skulle komma med ett senare
tåg skulle rycka in, det blev emel-

lertid inget utav ty Lindberg kom inte

Vi voro alla överens om att låta
Mellberg gå vänsterinner och när
kl. var 1 gingo vi till kamp med
följande uppställning: Wenzel, Eric
Andersson, Karl Johansson, Elam

Johansson, Törrqvist, Gillis Ander-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, Bror Karlsson, Sigfrid Mellberg,
V. Hansson.
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ken med ro, samt och synnerligen
alltför lugnt, hade följande uppställ-
ning: Wenzel, Eric Andersson, H.
Svensson (i andra halvlek Lund) —
Calle-Makarn, Törnqvist, Eiserman,
Moje, Hjelm, Murren, Carl Anders-
son, Sven Johansson.

Compis.

Kristianiamatchen.
Strax efter det vi voro hemkom-

na från Fredrikshavn”), blevo vi in-

bjudna till en match i Kristiania

mot Sportklubben av 1910.

Alltså gällde det att ögonblickli-

gen samla ihop en spelkraftig gäng

vilket nog var lättare sagt än gjort,

när mantänkte på huru många, som

blivit justerade under Fredrikshavns-

matckerna.

”) På grund av att referatet över Fredriks-

havnsmatcherna inkommit så sent, får det

stå över till nästa nr. Red.

 

När så efter matchen mot Gais
om Wegas Jubeliumspokal, freda-
gen före avresan, ånyo ett par jus-
teringar ägde rum, såg det ganska
mörkt ut för våra färger, att bliva
värdigt representerade, det lyckades
dock till slut, men då hade vi fått

låna Bror Karlsson (Gais) till vilken
vi genom vårt medlemsblad framför
samtliga resenärers tack.

På lördags morgon reste Hansson
Gillis och >»våran Ivan», de hade

fått för sig, att formen skulle bliva
bättre om de fingo vandra på »Karl

Johan» lördag kväll.
Vi andra reste på lördagskvällen,

d. v. s. utom Lindberg, han kom
så många sek. försent att han ej

hann med, utan fick stanna kvar,
ett sorglig faktum när man tänker
på att fotbollsspelet skall skapa
vaksamma och punktliga män.

Vid framkomsten till »Byen» kän-

de vi oss rätt så krya, två av Sport-

klubbens styrelsemedlemmar plus
vår gamla broder Mellberg var nere

och hälsade oss välkomna.
Vi blevo inkvarterade på Hotell

»Sawoy» ett mycket pent hotell,
där träffade vi de tre, som rest före

oss och att träningen på kvällen
hade varit hård syntes på Ivans
härliga törst men annars voro de kul,

vi åto frukost, varefter. grabbarna
gingo till vila några timmar.

Klockan 12 blevo vi hämtade i
bilar och förda till Stadion där mat-

chen skulle gå.
Samtliga spelare kände sig bra,

det var endast »Brynolf> som gav
sig för ett dåligt knä, men trodde
att han skulle hålla ihop första hal-
van, varefter Lindberg, vilken vi an-

tog skulle komma med ett senare
tåg skulle rycka in, det blev emel-

lertid inget utav ty Lindberg kom inte

Vi voro alla överens om att låta
Mellberg gå vänsterinner och när
kl. var 1 gingo vi till kamp med
följande uppställning: Wenzel, Eric
Andersson, Karl Johansson, Elam

Johansson, Törrqvist, Gillis Ander-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, Bror Karlsson, Sigfrid Mellberg,
V. Hansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 63

hade kommit riktigt igång märktes

det åt vilket håll segern lutade. Spe-

let fördes från vår sida i hastigt
tempo och med goda passningar,
särskilt högersidan spelade i stor
stil. Tre mål blevo också under

I:sta halvtid frukten av det goda

arbetet. Under andra halvtid domi-
nerade vi tidvis ännu mera och hade
efter cirka 20 minuters spel led-

ningen med 6—0. Nu tyckte de
våra tydligen att det kunde vara nog
och slöade till ett slag varunder
boråsarne passade på att minska

försprånget med 2 mål. Inga flera
mål gjordes och slutresultatet blev
alltså 6—2.

Vårt lag spelade i denna match

sitt bästa spel för året. Målvakten

lugn och säker, Eric Anderssoni
bästa form och hans sidokamrat

Rosell en angenäm Överraskning på
backplatsen med bra placering och

god brytning. MHalvbackarma bra
fast Harry Olsson lät boråsarnes

> högerytter gå väl mycket fri. For-
wardskedjan jämn med Viktor Hans-

son justerad och högervingen för

Övrigt mest framträdande.

De flesta av spelarne reste hem
med eftermiddagståget. De öden
och äventyr som drabbade de kvar-

stannande skildras om någon tid

i bokform, och författaren lär vara
en handelsresande från Påckamåla,

som av en händelse blev införd i
den exclusiva samlingen.

Till sist en hälsning till de bli-

vande mästarne från

B-kapten.

 

Kombinaratgöteborgs-
lag,

bestående av spelare från M. I. K.
Fässberg och I. K. Vega, brakade
måndagen den 2 aug. ihop med

vårt första lag på Ullevi under en
rätt så stor publiktillströmning.

Resultatet av matchen blev 1—1,
det ekonomiska resultatet blev att

>Småklubbarne> fingo ihop en liten

men välbehövlig hacka för sin verk-
samhet.

Matchen blev både pigg och om-

växlande. De blåvita hade under
större delen matchen övertaget, mot
ståndarne gjorde som man brukar
säga, »spelade över sin form> ener-

giskt och med »>fru Fortuna» ba-

kom Skoglund i målet. Vårt mål
gjordes i första halvlek av Moje
som sköt en svår boll ur sned vin-
kel i nät.

Halvlek 1—0.

I andra halvlek kvitterade kombi-
nationen genom h., i. Stenberg, vil-
ken spelade sig fri och gjorde ett
mycket flott mål. Detta piggade
upp magsyran på de våra, vilka nu
lågo i litet bättre men utan resul-
tat. I matchens sista minut hängde
»smockan i luften» Wenzel räddade
dock genom en snabb »dykning»>.

Matchen bekräftade det faktum
att i de göteborgska serielagen fin-
nas en hel del goda spelare, vilka
dock borde tänka mindre på resul-

tatet av matchen och mera på att

odla upp sitt spel, lugn och sans
äro erforderliga egenskaper hos fot-
bollsspelare, och sist men inte mist
spela först och främst på bollen, ej
på motspelaren, vilket alltför ofta

är fallet.
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ken med ro, samt och synnerligen
alltför lugnt, hade följande uppställ-
ning: Wenzel, Eric Andersson, H.
Svensson (i andra halvlek Lund) —
Calle-Makarn, Törnqvist, Eiserman,
Moje, Hjelm, Murren, Carl Anders-
son, Sven Johansson.

Compis.

Kristianiamatchen.
Strax efter det vi voro hemkom-

na från Fredrikshavn”), blevo vi in-

bjudna till en match i Kristiania

mot Sportklubben av 1910.

Alltså gällde det att ögonblickli-

gen samla ihop en spelkraftig gäng

vilket nog var lättare sagt än gjort,

när mantänkte på huru många, som

blivit justerade under Fredrikshavns-

matckerna.

”) På grund av att referatet över Fredriks-

havnsmatcherna inkommit så sent, får det

stå över till nästa nr. Red.

 

När så efter matchen mot Gais
om Wegas Jubeliumspokal, freda-
gen före avresan, ånyo ett par jus-
teringar ägde rum, såg det ganska
mörkt ut för våra färger, att bliva
värdigt representerade, det lyckades
dock till slut, men då hade vi fått

låna Bror Karlsson (Gais) till vilken
vi genom vårt medlemsblad framför
samtliga resenärers tack.

På lördags morgon reste Hansson
Gillis och >»våran Ivan», de hade

fått för sig, att formen skulle bliva
bättre om de fingo vandra på »Karl

Johan» lördag kväll.
Vi andra reste på lördagskvällen,

d. v. s. utom Lindberg, han kom
så många sek. försent att han ej

hann med, utan fick stanna kvar,
ett sorglig faktum när man tänker
på att fotbollsspelet skall skapa
vaksamma och punktliga män.

Vid framkomsten till »Byen» kän-

de vi oss rätt så krya, två av Sport-

klubbens styrelsemedlemmar plus
vår gamla broder Mellberg var nere

och hälsade oss välkomna.
Vi blevo inkvarterade på Hotell

»Sawoy» ett mycket pent hotell,
där träffade vi de tre, som rest före

oss och att träningen på kvällen
hade varit hård syntes på Ivans
härliga törst men annars voro de kul,

vi åto frukost, varefter. grabbarna
gingo till vila några timmar.

Klockan 12 blevo vi hämtade i
bilar och förda till Stadion där mat-

chen skulle gå.
Samtliga spelare kände sig bra,

det var endast »Brynolf> som gav
sig för ett dåligt knä, men trodde
att han skulle hålla ihop första hal-
van, varefter Lindberg, vilken vi an-

tog skulle komma med ett senare
tåg skulle rycka in, det blev emel-

lertid inget utav ty Lindberg kom inte

Vi voro alla överens om att låta
Mellberg gå vänsterinner och när
kl. var 1 gingo vi till kamp med
följande uppställning: Wenzel, Eric
Andersson, Karl Johansson, Elam

Johansson, Törrqvist, Gillis Ander-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, Bror Karlsson, Sigfrid Mellberg,
V. Hansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 63

hade kommit riktigt igång märktes

det åt vilket håll segern lutade. Spe-

let fördes från vår sida i hastigt
tempo och med goda passningar,
särskilt högersidan spelade i stor
stil. Tre mål blevo också under

I:sta halvtid frukten av det goda

arbetet. Under andra halvtid domi-
nerade vi tidvis ännu mera och hade
efter cirka 20 minuters spel led-

ningen med 6—0. Nu tyckte de
våra tydligen att det kunde vara nog
och slöade till ett slag varunder
boråsarne passade på att minska

försprånget med 2 mål. Inga flera
mål gjordes och slutresultatet blev
alltså 6—2.

Vårt lag spelade i denna match

sitt bästa spel för året. Målvakten

lugn och säker, Eric Anderssoni
bästa form och hans sidokamrat

Rosell en angenäm Överraskning på
backplatsen med bra placering och

god brytning. MHalvbackarma bra
fast Harry Olsson lät boråsarnes

> högerytter gå väl mycket fri. For-
wardskedjan jämn med Viktor Hans-

son justerad och högervingen för

Övrigt mest framträdande.

De flesta av spelarne reste hem
med eftermiddagståget. De öden
och äventyr som drabbade de kvar-

stannande skildras om någon tid

i bokform, och författaren lär vara
en handelsresande från Påckamåla,

som av en händelse blev införd i
den exclusiva samlingen.

Till sist en hälsning till de bli-

vande mästarne från

B-kapten.

 

Kombinaratgöteborgs-
lag,

bestående av spelare från M. I. K.
Fässberg och I. K. Vega, brakade
måndagen den 2 aug. ihop med

vårt första lag på Ullevi under en
rätt så stor publiktillströmning.

Resultatet av matchen blev 1—1,
det ekonomiska resultatet blev att

>Småklubbarne> fingo ihop en liten

men välbehövlig hacka för sin verk-
samhet.

Matchen blev både pigg och om-

växlande. De blåvita hade under
större delen matchen övertaget, mot
ståndarne gjorde som man brukar
säga, »spelade över sin form> ener-

giskt och med »>fru Fortuna» ba-

kom Skoglund i målet. Vårt mål
gjordes i första halvlek av Moje
som sköt en svår boll ur sned vin-
kel i nät.

Halvlek 1—0.

I andra halvlek kvitterade kombi-
nationen genom h., i. Stenberg, vil-
ken spelade sig fri och gjorde ett
mycket flott mål. Detta piggade
upp magsyran på de våra, vilka nu
lågo i litet bättre men utan resul-
tat. I matchens sista minut hängde
»smockan i luften» Wenzel räddade
dock genom en snabb »dykning»>.

Matchen bekräftade det faktum
att i de göteborgska serielagen fin-
nas en hel del goda spelare, vilka
dock borde tänka mindre på resul-

tatet av matchen och mera på att

odla upp sitt spel, lugn och sans
äro erforderliga egenskaper hos fot-
bollsspelare, och sist men inte mist
spela först och främst på bollen, ej
på motspelaren, vilket alltför ofta

är fallet.
Vårt lag, där spelarne togo sa-

ken med ro, samt och synnerligen
alltför lugnt, hade följande uppställ-
ning: Wenzel, Eric Andersson, H.
Svensson (i andra halvlek Lund) —
Calle-Makarn, Törnqvist, Eiserman,
Moje, Hjelm, Murren, Carl Anders-
son, Sven Johansson.

Compis.

Kristianiamatchen.
Strax efter det vi voro hemkom-

na från Fredrikshavn”), blevo vi in-

bjudna till en match i Kristiania

mot Sportklubben av 1910.

Alltså gällde det att ögonblickli-

gen samla ihop en spelkraftig gäng

vilket nog var lättare sagt än gjort,

när mantänkte på huru många, som

blivit justerade under Fredrikshavns-

matckerna.

”) På grund av att referatet över Fredriks-

havnsmatcherna inkommit så sent, får det

stå över till nästa nr. Red.

 

När så efter matchen mot Gais
om Wegas Jubeliumspokal, freda-
gen före avresan, ånyo ett par jus-
teringar ägde rum, såg det ganska
mörkt ut för våra färger, att bliva
värdigt representerade, det lyckades
dock till slut, men då hade vi fått

låna Bror Karlsson (Gais) till vilken
vi genom vårt medlemsblad framför
samtliga resenärers tack.

På lördags morgon reste Hansson
Gillis och >»våran Ivan», de hade

fått för sig, att formen skulle bliva
bättre om de fingo vandra på »Karl

Johan» lördag kväll.
Vi andra reste på lördagskvällen,

d. v. s. utom Lindberg, han kom
så många sek. försent att han ej

hann med, utan fick stanna kvar,
ett sorglig faktum när man tänker
på att fotbollsspelet skall skapa
vaksamma och punktliga män.

Vid framkomsten till »Byen» kän-

de vi oss rätt så krya, två av Sport-

klubbens styrelsemedlemmar plus
vår gamla broder Mellberg var nere

och hälsade oss välkomna.
Vi blevo inkvarterade på Hotell

»Sawoy» ett mycket pent hotell,
där träffade vi de tre, som rest före

oss och att träningen på kvällen
hade varit hård syntes på Ivans
härliga törst men annars voro de kul,

vi åto frukost, varefter. grabbarna
gingo till vila några timmar.

Klockan 12 blevo vi hämtade i
bilar och förda till Stadion där mat-

chen skulle gå.
Samtliga spelare kände sig bra,

det var endast »Brynolf> som gav
sig för ett dåligt knä, men trodde
att han skulle hålla ihop första hal-
van, varefter Lindberg, vilken vi an-

tog skulle komma med ett senare
tåg skulle rycka in, det blev emel-

lertid inget utav ty Lindberg kom inte

Vi voro alla överens om att låta
Mellberg gå vänsterinner och när
kl. var 1 gingo vi till kamp med
följande uppställning: Wenzel, Eric
Andersson, Karl Johansson, Elam

Johansson, Törrqvist, Gillis Ander-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, Bror Karlsson, Sigfrid Mellberg,
V. Hansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 63

hade kommit riktigt igång märktes

det åt vilket håll segern lutade. Spe-

let fördes från vår sida i hastigt
tempo och med goda passningar,
särskilt högersidan spelade i stor
stil. Tre mål blevo också under

I:sta halvtid frukten av det goda

arbetet. Under andra halvtid domi-
nerade vi tidvis ännu mera och hade
efter cirka 20 minuters spel led-

ningen med 6—0. Nu tyckte de
våra tydligen att det kunde vara nog
och slöade till ett slag varunder
boråsarne passade på att minska

försprånget med 2 mål. Inga flera
mål gjordes och slutresultatet blev
alltså 6—2.

Vårt lag spelade i denna match

sitt bästa spel för året. Målvakten

lugn och säker, Eric Anderssoni
bästa form och hans sidokamrat

Rosell en angenäm Överraskning på
backplatsen med bra placering och

god brytning. MHalvbackarma bra
fast Harry Olsson lät boråsarnes

> högerytter gå väl mycket fri. For-
wardskedjan jämn med Viktor Hans-

son justerad och högervingen för

Övrigt mest framträdande.

De flesta av spelarne reste hem
med eftermiddagståget. De öden
och äventyr som drabbade de kvar-

stannande skildras om någon tid

i bokform, och författaren lär vara
en handelsresande från Påckamåla,

som av en händelse blev införd i
den exclusiva samlingen.

Till sist en hälsning till de bli-

vande mästarne från

B-kapten.

 

Kombinaratgöteborgs-
lag,

bestående av spelare från M. I. K.
Fässberg och I. K. Vega, brakade
måndagen den 2 aug. ihop med

vårt första lag på Ullevi under en
rätt så stor publiktillströmning.

Resultatet av matchen blev 1—1,
det ekonomiska resultatet blev att

>Småklubbarne> fingo ihop en liten

men välbehövlig hacka för sin verk-
samhet.

Matchen blev både pigg och om-

växlande. De blåvita hade under
större delen matchen övertaget, mot
ståndarne gjorde som man brukar
säga, »spelade över sin form> ener-

giskt och med »>fru Fortuna» ba-

kom Skoglund i målet. Vårt mål
gjordes i första halvlek av Moje
som sköt en svår boll ur sned vin-
kel i nät.

Halvlek 1—0.

I andra halvlek kvitterade kombi-
nationen genom h., i. Stenberg, vil-
ken spelade sig fri och gjorde ett
mycket flott mål. Detta piggade
upp magsyran på de våra, vilka nu
lågo i litet bättre men utan resul-
tat. I matchens sista minut hängde
»smockan i luften» Wenzel räddade
dock genom en snabb »dykning»>.

Matchen bekräftade det faktum
att i de göteborgska serielagen fin-
nas en hel del goda spelare, vilka
dock borde tänka mindre på resul-

tatet av matchen och mera på att

odla upp sitt spel, lugn och sans
äro erforderliga egenskaper hos fot-
bollsspelare, och sist men inte mist
spela först och främst på bollen, ej
på motspelaren, vilket alltför ofta

är fallet.
Vårt lag, där spelarne togo sa-

ken med ro, samt och synnerligen
alltför lugnt, hade följande uppställ-
ning: Wenzel, Eric Andersson, H.
Svensson (i andra halvlek Lund) —
Calle-Makarn, Törnqvist, Eiserman,
Moje, Hjelm, Murren, Carl Anders-
son, Sven Johansson.

Compis.

Kristianiamatchen.
Strax efter det vi voro hemkom-

na från Fredrikshavn”), blevo vi in-

bjudna till en match i Kristiania

mot Sportklubben av 1910.

Alltså gällde det att ögonblickli-

gen samla ihop en spelkraftig gäng

vilket nog var lättare sagt än gjort,

när mantänkte på huru många, som

blivit justerade under Fredrikshavns-

matckerna.

”) På grund av att referatet över Fredriks-

havnsmatcherna inkommit så sent, får det

stå över till nästa nr. Red.

 

När så efter matchen mot Gais
om Wegas Jubeliumspokal, freda-
gen före avresan, ånyo ett par jus-
teringar ägde rum, såg det ganska
mörkt ut för våra färger, att bliva
värdigt representerade, det lyckades
dock till slut, men då hade vi fått

låna Bror Karlsson (Gais) till vilken
vi genom vårt medlemsblad framför
samtliga resenärers tack.

På lördags morgon reste Hansson
Gillis och >»våran Ivan», de hade

fått för sig, att formen skulle bliva
bättre om de fingo vandra på »Karl

Johan» lördag kväll.
Vi andra reste på lördagskvällen,

d. v. s. utom Lindberg, han kom
så många sek. försent att han ej

hann med, utan fick stanna kvar,
ett sorglig faktum när man tänker
på att fotbollsspelet skall skapa
vaksamma och punktliga män.

Vid framkomsten till »Byen» kän-

de vi oss rätt så krya, två av Sport-

klubbens styrelsemedlemmar plus
vår gamla broder Mellberg var nere

och hälsade oss välkomna.
Vi blevo inkvarterade på Hotell

»Sawoy» ett mycket pent hotell,
där träffade vi de tre, som rest före

oss och att träningen på kvällen
hade varit hård syntes på Ivans
härliga törst men annars voro de kul,

vi åto frukost, varefter. grabbarna
gingo till vila några timmar.

Klockan 12 blevo vi hämtade i
bilar och förda till Stadion där mat-

chen skulle gå.
Samtliga spelare kände sig bra,

det var endast »Brynolf> som gav
sig för ett dåligt knä, men trodde
att han skulle hålla ihop första hal-
van, varefter Lindberg, vilken vi an-

tog skulle komma med ett senare
tåg skulle rycka in, det blev emel-

lertid inget utav ty Lindberg kom inte

Vi voro alla överens om att låta
Mellberg gå vänsterinner och när
kl. var 1 gingo vi till kamp med
följande uppställning: Wenzel, Eric
Andersson, Karl Johansson, Elam

Johansson, Törrqvist, Gillis Ander-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, Bror Karlsson, Sigfrid Mellberg,
V. Hansson.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 63

hade kommit riktigt igång märktes

det åt vilket håll segern lutade. Spe-

let fördes från vår sida i hastigt
tempo och med goda passningar,
särskilt högersidan spelade i stor
stil. Tre mål blevo också under

I:sta halvtid frukten av det goda

arbetet. Under andra halvtid domi-
nerade vi tidvis ännu mera och hade
efter cirka 20 minuters spel led-

ningen med 6—0. Nu tyckte de
våra tydligen att det kunde vara nog
och slöade till ett slag varunder
boråsarne passade på att minska

försprånget med 2 mål. Inga flera
mål gjordes och slutresultatet blev
alltså 6—2.

Vårt lag spelade i denna match

sitt bästa spel för året. Målvakten

lugn och säker, Eric Anderssoni
bästa form och hans sidokamrat

Rosell en angenäm Överraskning på
backplatsen med bra placering och

god brytning. MHalvbackarma bra
fast Harry Olsson lät boråsarnes

> högerytter gå väl mycket fri. For-
wardskedjan jämn med Viktor Hans-

son justerad och högervingen för

Övrigt mest framträdande.

De flesta av spelarne reste hem
med eftermiddagståget. De öden
och äventyr som drabbade de kvar-

stannande skildras om någon tid

i bokform, och författaren lär vara
en handelsresande från Påckamåla,

som av en händelse blev införd i
den exclusiva samlingen.

Till sist en hälsning till de bli-

vande mästarne från

B-kapten.

 

Kombinaratgöteborgs-
lag,

bestående av spelare från M. I. K.
Fässberg och I. K. Vega, brakade
måndagen den 2 aug. ihop med

vårt första lag på Ullevi under en
rätt så stor publiktillströmning.

Resultatet av matchen blev 1—1,
det ekonomiska resultatet blev att

>Småklubbarne> fingo ihop en liten

men välbehövlig hacka för sin verk-
samhet.

Matchen blev både pigg och om-

växlande. De blåvita hade under
större delen matchen övertaget, mot
ståndarne gjorde som man brukar
säga, »spelade över sin form> ener-

giskt och med »>fru Fortuna» ba-

kom Skoglund i målet. Vårt mål
gjordes i första halvlek av Moje
som sköt en svår boll ur sned vin-
kel i nät.

Halvlek 1—0.

I andra halvlek kvitterade kombi-
nationen genom h., i. Stenberg, vil-
ken spelade sig fri och gjorde ett
mycket flott mål. Detta piggade
upp magsyran på de våra, vilka nu
lågo i litet bättre men utan resul-
tat. I matchens sista minut hängde
»smockan i luften» Wenzel räddade
dock genom en snabb »dykning»>.

Matchen bekräftade det faktum
att i de göteborgska serielagen fin-
nas en hel del goda spelare, vilka
dock borde tänka mindre på resul-

tatet av matchen och mera på att

odla upp sitt spel, lugn och sans
äro erforderliga egenskaper hos fot-
bollsspelare, och sist men inte mist
spela först och främst på bollen, ej
på motspelaren, vilket alltför ofta

är fallet.
Vårt lag, där spelarne togo sa-

ken med ro, samt och synnerligen
alltför lugnt, hade följande uppställ-
ning: Wenzel, Eric Andersson, H.
Svensson (i andra halvlek Lund) —
Calle-Makarn, Törnqvist, Eiserman,
Moje, Hjelm, Murren, Carl Anders-
son, Sven Johansson.

Compis.

Kristianiamatchen.
Strax efter det vi voro hemkom-

na från Fredrikshavn”), blevo vi in-

bjudna till en match i Kristiania

mot Sportklubben av 1910.

Alltså gällde det att ögonblickli-

gen samla ihop en spelkraftig gäng

vilket nog var lättare sagt än gjort,

när mantänkte på huru många, som

blivit justerade under Fredrikshavns-

matckerna.

”) På grund av att referatet över Fredriks-

havnsmatcherna inkommit så sent, får det

stå över till nästa nr. Red.

 

När så efter matchen mot Gais
om Wegas Jubeliumspokal, freda-
gen före avresan, ånyo ett par jus-
teringar ägde rum, såg det ganska
mörkt ut för våra färger, att bliva
värdigt representerade, det lyckades
dock till slut, men då hade vi fått

låna Bror Karlsson (Gais) till vilken
vi genom vårt medlemsblad framför
samtliga resenärers tack.

På lördags morgon reste Hansson
Gillis och >»våran Ivan», de hade

fått för sig, att formen skulle bliva
bättre om de fingo vandra på »Karl

Johan» lördag kväll.
Vi andra reste på lördagskvällen,

d. v. s. utom Lindberg, han kom
så många sek. försent att han ej

hann med, utan fick stanna kvar,
ett sorglig faktum när man tänker
på att fotbollsspelet skall skapa
vaksamma och punktliga män.

Vid framkomsten till »Byen» kän-

de vi oss rätt så krya, två av Sport-

klubbens styrelsemedlemmar plus
vår gamla broder Mellberg var nere

och hälsade oss välkomna.
Vi blevo inkvarterade på Hotell

»Sawoy» ett mycket pent hotell,
där träffade vi de tre, som rest före

oss och att träningen på kvällen
hade varit hård syntes på Ivans
härliga törst men annars voro de kul,

vi åto frukost, varefter. grabbarna
gingo till vila några timmar.

Klockan 12 blevo vi hämtade i
bilar och förda till Stadion där mat-

chen skulle gå.
Samtliga spelare kände sig bra,

det var endast »Brynolf> som gav
sig för ett dåligt knä, men trodde
att han skulle hålla ihop första hal-
van, varefter Lindberg, vilken vi an-

tog skulle komma med ett senare
tåg skulle rycka in, det blev emel-

lertid inget utav ty Lindberg kom inte

Vi voro alla överens om att låta
Mellberg gå vänsterinner och när
kl. var 1 gingo vi till kamp med
följande uppställning: Wenzel, Eric
Andersson, Karl Johansson, Elam

Johansson, Törrqvist, Gillis Ander-

son, Sven Johansson, Carl Anders-
son, Bror Karlsson, Sigfrid Mellberg,
V. Hansson.
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När »kulavblåsaren> Hr Bredal
från Lyn blåste till spel voro 4000

gubb samlade kring banan.

Nu till spelet »Sportklubben» ha-
de avspark och gingo genast ner
i ett bra anfall som resulterade i en

hörna, sominte lämnade något re-
sultat. Vi gingo nu upp och kän-
de på det norska försvaret ett slag,
Törnqvist var den drivande kraften.
Våra backar hade ännu inte riktigt
kommit i slag, utan norrmännen

kunde efter 10 minuter göra sitt

första mål, genom centern som på-
passligt sköt ett lamt skott efter ena
stolpen. Men det var inte nog med

detta, utan ännu en gång komrno

de lätt igenom bakre försvaret det

var åter centern som nätade han

sköt ett grannt skott direkt på en
passning, två mål på en kvart.

Nu vaknade grabbarna upp, ked-

jan kom igång, försvaret började gå
ihop och drevo bort norrbaggarna

från vår planhalva och nu voro de

gånger norskarne kommo över mitt-
linjen snart räknade.

Det dröjde emellertid hela 35 min.
innan vi fingo in den första bollen,

det var »Brynolf»> som fångade en
boll och elegant sände den i mål,
en minut senare gör Bror Karlsson
vårt andra mål.

Norrmännen kunna tacka sin mål-
man för att resultatet höll sig un-

der de 30 minuter då deras mål var
utsatt för ett intensivt bombarde-
mang av våra grabbar.

Strax före halvtid går vår kedja

fram förstklassigt, bollen går från

mantill man o. avslutas av Mellberg,
som gör vårt tredje mål.

Nu blåstes det halvlek, och vi

fingo nöja oss med 3 mål, trots att
vi lika gärna kunde haft 6.

Efter pausen blev spelet mera
jämnt, och det dröjde 25 min. in-
nan vårt fjärde mål kom, det var

Bror Karlsson som efter ett flott
genombrott nätade. Strax förut
hade norrmännen fått en straffspark

sig tilldömda för en obetydlig för-

séelse men den tog Wenzel elegant.

Genom rena slumpen fingo norr-
männen sitt tredje mål.

Spelet i sin helhet får betraktas

som mycket gott, med den skillna-

den att vi voro överlägsna i boll-

behandling och placering, men norr-

männen lågo före oss i snabbhet.
Efter matchen blevo vi inbjudna

till en större middag i Idrettens
hus, där det var ordnat på ett an-

genämt och i allo behagligt sätt

med de resurser som står ett »torr-
lagt» land till buds, alltså utanlilla
»pärlan» samt vår nationaldryck.

Efter kaffet kom »Jönsson» och

sporde hur resultatet av matchen
blev, han hade hela tiden haft för

sig alt vi hade fått smörj.

Sedan bröto vi upp, för att mö-

tas på danssalongen »Flora» och
roga oss på bästa vis.

Lunkan.

Pokalturneringen.
kallades en tävling arrangerad av
”Kamratsällskapet” i samband med
”Sommarfäst å Ullevi”. Inbjudna
att deltaga voro 4 lag, nämligen
Majornas I. K., I. K. Vega, G. A. I.
S. B-lag, Kamraternas B-lag.
Den vällovliga avsikten att tjäna

lite extra lyckades tyvärr ej över
sig, men ”försöka duger sa” han som
piska ren katten”.
Som belöning till segrande lag

uppsattes elva snygga silverbubblor,
vars glans bländade, och gjorde mat-
cherna om desammaovanligt intres-
santa.

Första semifinalen
spelades torsdagen den 7 juli mellan
G. A. I.S. och Majorna. Resultatet
blev en överraskningi viss mån, i
det Majorna lyckades åstadkomma
oavgjort spel (2—2) mot ”Svenska
mästarne””, vilka mötte med sitt or-

dinarie första lag. I inbjudan hade
ju egentligen talats om B-lag vad (t.
A. I. S. och Kamraterna beträffar.

Trots förlängd tid (man spelade en-

dast 1 timma) var ställningen när de
90 minuterna voro gångna fortfa-
rande oavgjort, varför omspel måste
ske på söndagen.

Andra semifinalen.

Kamraterna B—Wega.
Den andra semifinalen gick på-

följande lördagskväll, B-laget hade
reserv för Erik Andersson, vilken

skulle medverka i 1:sta laget i Vä-
nersbhorg på söndagen. Abrahams-
son, gemenligen känd som ”Flem-
ming”” vikarierade. I första halvlek
var spelet jämt fördelat, de våra to-
go saken nästan väl lugnt.

I andra halvlek sattes bättre fart
med resultat att man snart ledde

med 2—0. Första målet gjordes av

Karl Andersson, vilken påpassligt
utnyttjade en miss av Vegas för-
svar. Andra målet gjordes av Lind-
herg genom ett överraskande lång-
skott, vilket dalade in över denfel-
placerade målvakten.

Säkerligen hade Vegas målv. kun-
nat få plocka fram ännu ett parbol-
lar, Georg Carlsson hade nämligen
ett par chanser (mellanpassningar)
som han sällan brukar svibla, men

klickade i skottlossningen.
Våra gubbar spelade ej översig,

Levin utgjorde ett undantag, som
ger anledning tro, att det ibland så
förkättrade beväringslivet dock har
sina goda sidor, avmagringskurer
ete. Det var betydligt större fart
och smidighet i rörelserna än vi va-

rit vana vid att se hos ”Bakarn”.

Rosell var för dagen bäste halv-
hack, flisig och enveten. Högerving-
en Carl Andersson—-Sven Johansson

spelade gott tillsammans. Större
snabbhet hos Kalle och lite mera

fräckhet hos ”Roger” skulle leda
till att de blevo ännu effektivare.

Vid omspelet

på söndagen segrade Gi. A. I. S. över
Majorna med 3—0. (Gais represen-
terades vid detta tillfälle av sitt B-
lag förstärkt med Wenzel, Alb. Ols-

son och Krook.

Till finalen

kvarstodo alltså G. A. I. S. och IF.
K Matchen spelades fredagen den
13 juli med ”Madam Holmgrens
pojk” som domare. B-laget mötte

med ”rent lag” underdet att i Gas

lag vorotillsynes en del kända fyso-

nomier, såsom ”Lukas”, Hillén,
Wenzel, Nils Carlsson, Alb. Olsson,
Bror Carlsson, således ett rätt så

kraftiet förstärkt B-lag.
Första intermessot var, vår s. k.

målvakts generalmiss strax efter
spelets början med resultat 1—0till
de grönrandigas favör. De våra tap
pade det oaktat ej sugen, efter ett
håde gott och energiskt spel, varutr
der både ”Lukas” och Hillén fingo
visa sig på styva linan, gjorde Georg

ett flott mål. 1—21. .
Gais kommo dock igen, och ”Lilla
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ete. Det var betydligt större fart
och smidighet i rörelserna än vi va-

rit vana vid att se hos ”Bakarn”.

Rosell var för dagen bäste halv-
hack, flisig och enveten. Högerving-
en Carl Andersson—-Sven Johansson

spelade gott tillsammans. Större
snabbhet hos Kalle och lite mera

fräckhet hos ”Roger” skulle leda
till att de blevo ännu effektivare.

Vid omspelet

på söndagen segrade Gi. A. I. S. över
Majorna med 3—0. (Gais represen-
terades vid detta tillfälle av sitt B-
lag förstärkt med Wenzel, Alb. Ols-

son och Krook.

Till finalen

kvarstodo alltså G. A. I. S. och IF.
K Matchen spelades fredagen den
13 juli med ”Madam Holmgrens
pojk” som domare. B-laget mötte

med ”rent lag” underdet att i Gas

lag vorotillsynes en del kända fyso-

nomier, såsom ”Lukas”, Hillén,
Wenzel, Nils Carlsson, Alb. Olsson,
Bror Carlsson, således ett rätt så

kraftiet förstärkt B-lag.
Första intermessot var, vår s. k.

målvakts generalmiss strax efter
spelets början med resultat 1—0till
de grönrandigas favör. De våra tap
pade det oaktat ej sugen, efter ett
håde gott och energiskt spel, varutr
der både ”Lukas” och Hillén fingo
visa sig på styva linan, gjorde Georg

ett flott mål. 1—21. .
Gais kommo dock igen, och ”Lilla
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När »kulavblåsaren> Hr Bredal
från Lyn blåste till spel voro 4000

gubb samlade kring banan.

Nu till spelet »Sportklubben» ha-
de avspark och gingo genast ner
i ett bra anfall som resulterade i en

hörna, sominte lämnade något re-
sultat. Vi gingo nu upp och kän-
de på det norska försvaret ett slag,
Törnqvist var den drivande kraften.
Våra backar hade ännu inte riktigt
kommit i slag, utan norrmännen

kunde efter 10 minuter göra sitt

första mål, genom centern som på-
passligt sköt ett lamt skott efter ena
stolpen. Men det var inte nog med

detta, utan ännu en gång komrno

de lätt igenom bakre försvaret det

var åter centern som nätade han

sköt ett grannt skott direkt på en
passning, två mål på en kvart.

Nu vaknade grabbarna upp, ked-

jan kom igång, försvaret började gå
ihop och drevo bort norrbaggarna

från vår planhalva och nu voro de

gånger norskarne kommo över mitt-
linjen snart räknade.

Det dröjde emellertid hela 35 min.
innan vi fingo in den första bollen,

det var »Brynolf»> som fångade en
boll och elegant sände den i mål,
en minut senare gör Bror Karlsson
vårt andra mål.

Norrmännen kunna tacka sin mål-
man för att resultatet höll sig un-

der de 30 minuter då deras mål var
utsatt för ett intensivt bombarde-
mang av våra grabbar.

Strax före halvtid går vår kedja

fram förstklassigt, bollen går från

mantill man o. avslutas av Mellberg,
som gör vårt tredje mål.

Nu blåstes det halvlek, och vi

fingo nöja oss med 3 mål, trots att
vi lika gärna kunde haft 6.

Efter pausen blev spelet mera
jämnt, och det dröjde 25 min. in-
nan vårt fjärde mål kom, det var

Bror Karlsson som efter ett flott
genombrott nätade. Strax förut
hade norrmännen fått en straffspark

sig tilldömda för en obetydlig för-

séelse men den tog Wenzel elegant.

Genom rena slumpen fingo norr-
männen sitt tredje mål.

Spelet i sin helhet får betraktas

som mycket gott, med den skillna-

den att vi voro överlägsna i boll-

behandling och placering, men norr-

männen lågo före oss i snabbhet.
Efter matchen blevo vi inbjudna

till en större middag i Idrettens
hus, där det var ordnat på ett an-

genämt och i allo behagligt sätt

med de resurser som står ett »torr-
lagt» land till buds, alltså utanlilla
»pärlan» samt vår nationaldryck.

Efter kaffet kom »Jönsson» och

sporde hur resultatet av matchen
blev, han hade hela tiden haft för

sig alt vi hade fått smörj.

Sedan bröto vi upp, för att mö-

tas på danssalongen »Flora» och
roga oss på bästa vis.

Lunkan.

Pokalturneringen.
kallades en tävling arrangerad av
”Kamratsällskapet” i samband med
”Sommarfäst å Ullevi”. Inbjudna
att deltaga voro 4 lag, nämligen
Majornas I. K., I. K. Vega, G. A. I.
S. B-lag, Kamraternas B-lag.
Den vällovliga avsikten att tjäna

lite extra lyckades tyvärr ej över
sig, men ”försöka duger sa” han som
piska ren katten”.
Som belöning till segrande lag

uppsattes elva snygga silverbubblor,
vars glans bländade, och gjorde mat-
cherna om desammaovanligt intres-
santa.

Första semifinalen
spelades torsdagen den 7 juli mellan
G. A. I.S. och Majorna. Resultatet
blev en överraskningi viss mån, i
det Majorna lyckades åstadkomma
oavgjort spel (2—2) mot ”Svenska
mästarne””, vilka mötte med sitt or-

dinarie första lag. I inbjudan hade
ju egentligen talats om B-lag vad (t.
A. I. S. och Kamraterna beträffar.

Trots förlängd tid (man spelade en-

dast 1 timma) var ställningen när de
90 minuterna voro gångna fortfa-
rande oavgjort, varför omspel måste
ske på söndagen.

Andra semifinalen.

Kamraterna B—Wega.
Den andra semifinalen gick på-

följande lördagskväll, B-laget hade
reserv för Erik Andersson, vilken

skulle medverka i 1:sta laget i Vä-
nersbhorg på söndagen. Abrahams-
son, gemenligen känd som ”Flem-
ming”” vikarierade. I första halvlek
var spelet jämt fördelat, de våra to-
go saken nästan väl lugnt.

I andra halvlek sattes bättre fart
med resultat att man snart ledde

med 2—0. Första målet gjordes av

Karl Andersson, vilken påpassligt
utnyttjade en miss av Vegas för-
svar. Andra målet gjordes av Lind-
herg genom ett överraskande lång-
skott, vilket dalade in över denfel-
placerade målvakten.

Säkerligen hade Vegas målv. kun-
nat få plocka fram ännu ett parbol-
lar, Georg Carlsson hade nämligen
ett par chanser (mellanpassningar)
som han sällan brukar svibla, men

klickade i skottlossningen.
Våra gubbar spelade ej översig,

Levin utgjorde ett undantag, som
ger anledning tro, att det ibland så
förkättrade beväringslivet dock har
sina goda sidor, avmagringskurer
ete. Det var betydligt större fart
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linjen snart räknade.

Det dröjde emellertid hela 35 min.
innan vi fingo in den första bollen,

det var »Brynolf»> som fångade en
boll och elegant sände den i mål,
en minut senare gör Bror Karlsson
vårt andra mål.

Norrmännen kunna tacka sin mål-
man för att resultatet höll sig un-

der de 30 minuter då deras mål var
utsatt för ett intensivt bombarde-
mang av våra grabbar.

Strax före halvtid går vår kedja

fram förstklassigt, bollen går från

mantill man o. avslutas av Mellberg,
som gör vårt tredje mål.

Nu blåstes det halvlek, och vi

fingo nöja oss med 3 mål, trots att
vi lika gärna kunde haft 6.

Efter pausen blev spelet mera
jämnt, och det dröjde 25 min. in-
nan vårt fjärde mål kom, det var

Bror Karlsson som efter ett flott
genombrott nätade. Strax förut
hade norrmännen fått en straffspark

sig tilldömda för en obetydlig för-

séelse men den tog Wenzel elegant.

Genom rena slumpen fingo norr-
männen sitt tredje mål.

Spelet i sin helhet får betraktas

som mycket gott, med den skillna-

den att vi voro överlägsna i boll-

behandling och placering, men norr-

männen lågo före oss i snabbhet.
Efter matchen blevo vi inbjudna

till en större middag i Idrettens
hus, där det var ordnat på ett an-

genämt och i allo behagligt sätt

med de resurser som står ett »torr-
lagt» land till buds, alltså utanlilla
»pärlan» samt vår nationaldryck.

Efter kaffet kom »Jönsson» och

sporde hur resultatet av matchen
blev, han hade hela tiden haft för

sig alt vi hade fått smörj.

Sedan bröto vi upp, för att mö-

tas på danssalongen »Flora» och
roga oss på bästa vis.

Lunkan.

Pokalturneringen.
kallades en tävling arrangerad av
”Kamratsällskapet” i samband med
”Sommarfäst å Ullevi”. Inbjudna
att deltaga voro 4 lag, nämligen
Majornas I. K., I. K. Vega, G. A. I.
S. B-lag, Kamraternas B-lag.
Den vällovliga avsikten att tjäna

lite extra lyckades tyvärr ej över
sig, men ”försöka duger sa” han som
piska ren katten”.
Som belöning till segrande lag

uppsattes elva snygga silverbubblor,
vars glans bländade, och gjorde mat-
cherna om desammaovanligt intres-
santa.

Första semifinalen
spelades torsdagen den 7 juli mellan
G. A. I.S. och Majorna. Resultatet
blev en överraskningi viss mån, i
det Majorna lyckades åstadkomma
oavgjort spel (2—2) mot ”Svenska
mästarne””, vilka mötte med sitt or-

dinarie första lag. I inbjudan hade
ju egentligen talats om B-lag vad (t.
A. I. S. och Kamraterna beträffar.

Trots förlängd tid (man spelade en-

dast 1 timma) var ställningen när de
90 minuterna voro gångna fortfa-
rande oavgjort, varför omspel måste
ske på söndagen.

Andra semifinalen.

Kamraterna B—Wega.
Den andra semifinalen gick på-

följande lördagskväll, B-laget hade
reserv för Erik Andersson, vilken

skulle medverka i 1:sta laget i Vä-
nersbhorg på söndagen. Abrahams-
son, gemenligen känd som ”Flem-
ming”” vikarierade. I första halvlek
var spelet jämt fördelat, de våra to-
go saken nästan väl lugnt.

I andra halvlek sattes bättre fart
med resultat att man snart ledde

med 2—0. Första målet gjordes av

Karl Andersson, vilken påpassligt
utnyttjade en miss av Vegas för-
svar. Andra målet gjordes av Lind-
herg genom ett överraskande lång-
skott, vilket dalade in över denfel-
placerade målvakten.

Säkerligen hade Vegas målv. kun-
nat få plocka fram ännu ett parbol-
lar, Georg Carlsson hade nämligen
ett par chanser (mellanpassningar)
som han sällan brukar svibla, men

klickade i skottlossningen.
Våra gubbar spelade ej översig,

Levin utgjorde ett undantag, som
ger anledning tro, att det ibland så
förkättrade beväringslivet dock har
sina goda sidor, avmagringskurer
ete. Det var betydligt större fart
och smidighet i rörelserna än vi va-

rit vana vid att se hos ”Bakarn”.

Rosell var för dagen bäste halv-
hack, flisig och enveten. Högerving-
en Carl Andersson—-Sven Johansson

spelade gott tillsammans. Större
snabbhet hos Kalle och lite mera

fräckhet hos ”Roger” skulle leda
till att de blevo ännu effektivare.

Vid omspelet

på söndagen segrade Gi. A. I. S. över
Majorna med 3—0. (Gais represen-
terades vid detta tillfälle av sitt B-
lag förstärkt med Wenzel, Alb. Ols-

son och Krook.

Till finalen

kvarstodo alltså G. A. I. S. och IF.
K Matchen spelades fredagen den
13 juli med ”Madam Holmgrens
pojk” som domare. B-laget mötte

med ”rent lag” underdet att i Gas

lag vorotillsynes en del kända fyso-

nomier, såsom ”Lukas”, Hillén,
Wenzel, Nils Carlsson, Alb. Olsson,
Bror Carlsson, således ett rätt så

kraftiet förstärkt B-lag.
Första intermessot var, vår s. k.

målvakts generalmiss strax efter
spelets början med resultat 1—0till
de grönrandigas favör. De våra tap
pade det oaktat ej sugen, efter ett
håde gott och energiskt spel, varutr
der både ”Lukas” och Hillén fingo
visa sig på styva linan, gjorde Georg

ett flott mål. 1—21. .
Gais kommo dock igen, och ”Lilla
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Rune” petade in en boll förbi vår
fruktansvärde målförsvarare. För-
sta halvlek 2—1 till Gais favör.

I andra halvleks början gnodde
de våra värre för att utjämna och
hade under en lång period det mästa
att säga till om.
Sen blev dock Gais som lyckades

att öka sin ledning till 3—1. Vårv.
halvback blev i samma veva juste-
rad, varför vårt lag de sista 25 mi-
nuterna fingo spela med 10 man,
men höllo det oaktat spelet gott up-
pe, 10 minuter före full tid reducera-
de Sven Johanson Gais försprång
till 3—2. Det blev signalen till en

: stöddig press på ”Lukas & Co., vil-
: ka hade både tur och skicklighet att
tåcka för att de lyckades freda sin
bur och taga hem ”Forsberg” &
Co:s bunkar. -

Vårt B-lag hade all heder av mat-
chen, resultatet kunde lika gärna ha
varit omvänt, man spelade gott över
lag, ehuru svaga punkter ej saknas.
Sammanhållning och samträning vi-
sar dock, att ett mycket gott resul-
tat kan uppnås även av ett lag, vilka
ej samt och synnerligen bestå av
”stjärnspelare””. |
B-laget: Erik Carlsson, Erik Le-

-vin, Erik Andersson, Th. Pettersson,
Elam Johansson, Herb. Rosell, Sven
Johansson, Carl Andersson, Georg
Carlsson, Erik Lindberg, Victor
Hansson.

Compis.

I Wegas jubileums-

matcher
möttes vi och Gais till semifinal den
20 aug. å Ullevi. I. K. Wega somi
år fyller 15 år, hade nämligen tili
den ändan tänkt celebrera detta ge
nom en liten tävling mellan Kamra-
terna, Gais, Öis och ”Kombinativ-
nen”. Kombinationen består av en
sammanslutning av spelare från We-
ga, Majorna och Fässberg, av vad
styrka får framtiden utvisa. Alt-
nog vi ställde upp med följande lag:
Wenzel, Karl Olsson, Erik Anders-
son, —Gällis Anderson, Törnkvist,
Karl Johansson, Sven Johansson,
Karl Andersson, HEiserman, Lind-
berg, Viktor Hansson. teorg Karls-
Son skulle ju egentligen spelat cf.,
men blev så illa skadad i Danmark
vid B-lagets turné, att han t. v. får
avhålla sig från allt spel. Och hans
ersättare, Eiserman, visade sig, det

kunna vi fastslå så gott först som
sist, vara den svaga punkten. Och
ej att undra på förresten, ty cf.-plat-
sen är en synnerligen 'krävande så-
dan, som ej vem som helst kan sköta.
Felet ligger alltså i att åtaga sig en
plats, man vet med sig själv ej kun-
na gå i land med. Det hade givet
varit bättre med Gillis i centern och
Eiserman som halvback. Vi hade he-
la tiden det bättre spelet, stundtals
dominerade vi definitivt, men skot-
ten och genombrotten Sven Jo-
hansson fick gång på gång in fina
centringar, men förgäves. Med en
annan ef. hade vi vunnit mat-
chen, vilket även erkändes av gai-
sarna, själva efteråt. Nu vann Gais
med 2—0, ett mål i vardera halvle-
ken. Ty Gais kom visserligen ned
endast ett fåtal ggr, men då sköt
man och gjorde mål. Det sista dock
beroende på ett missförstånd mellan
Wenzel och Erik Andersson, egent-
ligen den senares fel, ty skall man
stänga en spelare, så att målv. hin-
ner emellan, skall detta göras snabbt
och utan tvekan. Nu hann Bror
Karlsson i Gais få fram foten just
som Wenzel gick ut och målet n:o 2
var ett faktum. Karl Olsson blev
skadad i första halvleken och Ma-
karn måste gå ner som hb. Flam
Johansson inträdde som vhb. i andra
halvan. Sven Johansson var givet
bäste man på plan, och även Gillis
samt Erik Andersson förtjäna he-
dersomnämnande.

 

Aje.

Från »smålagens> hori-

sont.
Vänskapsmatcher.

B-laget och Landala I. F. möttes
tisdagen den 29 juni å Heden. De
våra hade reserver för Levin (exer-
cis) och Lindberg (semester), ersat-
ta med resp. Abrahamsson och Karl

Johansson (”Makarn”'). Matchens

resultat vart ett av dessa ödets un-

derliga nycker, då ett lag efter en

ojämförlig överlägsenhet ändock

förlorar på en straffspark eller fri-

spark t. ex. Så ock nu. Landala

vann med 1—0 efter att hava legat

underi spelet till den grad, att de-

ras mest inbitna entusiaster erkände

Kamraternas överlägsenhet, och då

— — B-laget hade som sagt c:a 75

9 av spelet, stundtals liknade det

bombardemang mot Landalamålet,

samt Th.

men den mest infernaliska ”smak”
eller s. k. ”bondtur”” förföljde Norr-
mani Landalagluggen. Ett resultat
på 3—1 eller så för oss! hade varit
fullt rättvist. De våra förlorade
dock en hel del på Kalle Makarn,
vars plats ju inte är forwards. I
första halvan innan den hårda far-

ten ännu gjort sin verkan var han
acceptabel, men i andra då trötthe-
ten tog ut sin rätt brast v-vingen.
Höger-vingen däremot, Sven Johans-
son-Karl Andersson var alldeles ut-
märkt och presterade sitt bästa spel
hitintills i år. Georg, Ilam samt
Erik Andersson voro dessutom ljus-
punkterna. Men annars ingen svag
punkt, undantagandes Makarn (i
andra halvleken). Domaren, R.
Norrman(brodertill Landalamålv.)

f. ö. ett olämpligt arrangemang, var
betänkligt okvalificerad. Den fri-
spark på vilken Landala erhöll sitt
vinstmål var sålunda ganska proble-
matisk, för att endast taga ett expl.
Härom skulle kunna sägas en hel
del, men nöja vi oss med att konsta-
tera, att hans domslut för det mesta
voro till de våras nackdel.

x

3:dje och 4:de laget spelade mot
varandra fredagen den 2 juli å He-
den. Båda lagen hade ett par re-
server, 3:an för Harry Olsson och
Holger Svensson, 4:an för Jonasson
(exercis) samt Berntsson, vilken se-
nare: ersatts med Henry Ericsson,
som väl dock kanske får betraktas
som ord. Resultat 3—0 för 3:dje la-
get, och ”låavedes”” målen av W.
Börjesson 2 samt Ch. Johansson 1.
Målsiffrorna dock något missvisan-
de, borde varit 1—0 eller något i
den vägen för 3:an. Ty 4:an hade
stundtals absolut mer av spelet,
kombinationerna och samspelet gick
då alldeles utmärkt. De voro dock
fysiskt underlägsna och detta gjor-
de att de ej vågade sig på verkliga
skott. Ett par av deras spelare Al-
got Karlsson och B. Appelgren vo-
ro också för dagen ej i kondition,
vilket givetvis nedsatte forwards-
kedjans effektivitet en hel del... Det
bakre försvaret i 3:an var som van-
ligt mycket bra, och kan naturligt-
vis även delvis taga åt sig äran av
nollans bevarande. W. Börjesson

Larsson (för dagen. vy.)
voro dessutom bäst. I 4:an glänste
Gunnarsson, Kollberg samt Sand-
ström.
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ner emellan, skall detta göras snabbt
och utan tvekan. Nu hann Bror
Karlsson i Gais få fram foten just
som Wenzel gick ut och målet n:o 2
var ett faktum. Karl Olsson blev
skadad i första halvleken och Ma-
karn måste gå ner som hb. Flam
Johansson inträdde som vhb. i andra
halvan. Sven Johansson var givet
bäste man på plan, och även Gillis
samt Erik Andersson förtjäna he-
dersomnämnande.

 

Aje.

Från »smålagens> hori-

sont.
Vänskapsmatcher.

B-laget och Landala I. F. möttes
tisdagen den 29 juni å Heden. De
våra hade reserver för Levin (exer-
cis) och Lindberg (semester), ersat-
ta med resp. Abrahamsson och Karl

Johansson (”Makarn”'). Matchens

resultat vart ett av dessa ödets un-

derliga nycker, då ett lag efter en

ojämförlig överlägsenhet ändock

förlorar på en straffspark eller fri-

spark t. ex. Så ock nu. Landala

vann med 1—0 efter att hava legat

underi spelet till den grad, att de-

ras mest inbitna entusiaster erkände

Kamraternas överlägsenhet, och då

— — B-laget hade som sagt c:a 75

9 av spelet, stundtals liknade det

bombardemang mot Landalamålet,

samt Th.

men den mest infernaliska ”smak”
eller s. k. ”bondtur”” förföljde Norr-
mani Landalagluggen. Ett resultat
på 3—1 eller så för oss! hade varit
fullt rättvist. De våra förlorade
dock en hel del på Kalle Makarn,
vars plats ju inte är forwards. I
första halvan innan den hårda far-

ten ännu gjort sin verkan var han
acceptabel, men i andra då trötthe-
ten tog ut sin rätt brast v-vingen.
Höger-vingen däremot, Sven Johans-
son-Karl Andersson var alldeles ut-
märkt och presterade sitt bästa spel
hitintills i år. Georg, Ilam samt
Erik Andersson voro dessutom ljus-
punkterna. Men annars ingen svag
punkt, undantagandes Makarn (i
andra halvleken). Domaren, R.
Norrman(brodertill Landalamålv.)

f. ö. ett olämpligt arrangemang, var
betänkligt okvalificerad. Den fri-
spark på vilken Landala erhöll sitt
vinstmål var sålunda ganska proble-
matisk, för att endast taga ett expl.
Härom skulle kunna sägas en hel
del, men nöja vi oss med att konsta-
tera, att hans domslut för det mesta
voro till de våras nackdel.

x

3:dje och 4:de laget spelade mot
varandra fredagen den 2 juli å He-
den. Båda lagen hade ett par re-
server, 3:an för Harry Olsson och
Holger Svensson, 4:an för Jonasson
(exercis) samt Berntsson, vilken se-
nare: ersatts med Henry Ericsson,
som väl dock kanske får betraktas
som ord. Resultat 3—0 för 3:dje la-
get, och ”låavedes”” målen av W.
Börjesson 2 samt Ch. Johansson 1.
Målsiffrorna dock något missvisan-
de, borde varit 1—0 eller något i
den vägen för 3:an. Ty 4:an hade
stundtals absolut mer av spelet,
kombinationerna och samspelet gick
då alldeles utmärkt. De voro dock
fysiskt underlägsna och detta gjor-
de att de ej vågade sig på verkliga
skott. Ett par av deras spelare Al-
got Karlsson och B. Appelgren vo-
ro också för dagen ej i kondition,
vilket givetvis nedsatte forwards-
kedjans effektivitet en hel del... Det
bakre försvaret i 3:an var som van-
ligt mycket bra, och kan naturligt-
vis även delvis taga åt sig äran av
nollans bevarande. W. Börjesson

Larsson (för dagen. vy.)
voro dessutom bäst. I 4:an glänste
Gunnarsson, Kollberg samt Sand-
ström.
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Rune” petade in en boll förbi vår
fruktansvärde målförsvarare. För-
sta halvlek 2—1 till Gais favör.

I andra halvleks början gnodde
de våra värre för att utjämna och
hade under en lång period det mästa
att säga till om.
Sen blev dock Gais som lyckades

att öka sin ledning till 3—1. Vårv.
halvback blev i samma veva juste-
rad, varför vårt lag de sista 25 mi-
nuterna fingo spela med 10 man,
men höllo det oaktat spelet gott up-
pe, 10 minuter före full tid reducera-
de Sven Johanson Gais försprång
till 3—2. Det blev signalen till en

: stöddig press på ”Lukas & Co., vil-
: ka hade både tur och skicklighet att
tåcka för att de lyckades freda sin
bur och taga hem ”Forsberg” &
Co:s bunkar. -

Vårt B-lag hade all heder av mat-
chen, resultatet kunde lika gärna ha
varit omvänt, man spelade gott över
lag, ehuru svaga punkter ej saknas.
Sammanhållning och samträning vi-
sar dock, att ett mycket gott resul-
tat kan uppnås även av ett lag, vilka
ej samt och synnerligen bestå av
”stjärnspelare””. |
B-laget: Erik Carlsson, Erik Le-

-vin, Erik Andersson, Th. Pettersson,
Elam Johansson, Herb. Rosell, Sven
Johansson, Carl Andersson, Georg
Carlsson, Erik Lindberg, Victor
Hansson.

Compis.

I Wegas jubileums-

matcher
möttes vi och Gais till semifinal den
20 aug. å Ullevi. I. K. Wega somi
år fyller 15 år, hade nämligen tili
den ändan tänkt celebrera detta ge
nom en liten tävling mellan Kamra-
terna, Gais, Öis och ”Kombinativ-
nen”. Kombinationen består av en
sammanslutning av spelare från We-
ga, Majorna och Fässberg, av vad
styrka får framtiden utvisa. Alt-
nog vi ställde upp med följande lag:
Wenzel, Karl Olsson, Erik Anders-
son, —Gällis Anderson, Törnkvist,
Karl Johansson, Sven Johansson,
Karl Andersson, HEiserman, Lind-
berg, Viktor Hansson. teorg Karls-
Son skulle ju egentligen spelat cf.,
men blev så illa skadad i Danmark
vid B-lagets turné, att han t. v. får
avhålla sig från allt spel. Och hans
ersättare, Eiserman, visade sig, det

kunna vi fastslå så gott först som
sist, vara den svaga punkten. Och
ej att undra på förresten, ty cf.-plat-
sen är en synnerligen 'krävande så-
dan, som ej vem som helst kan sköta.
Felet ligger alltså i att åtaga sig en
plats, man vet med sig själv ej kun-
na gå i land med. Det hade givet
varit bättre med Gillis i centern och
Eiserman som halvback. Vi hade he-
la tiden det bättre spelet, stundtals
dominerade vi definitivt, men skot-
ten och genombrotten Sven Jo-
hansson fick gång på gång in fina
centringar, men förgäves. Med en
annan ef. hade vi vunnit mat-
chen, vilket även erkändes av gai-
sarna, själva efteråt. Nu vann Gais
med 2—0, ett mål i vardera halvle-
ken. Ty Gais kom visserligen ned
endast ett fåtal ggr, men då sköt
man och gjorde mål. Det sista dock
beroende på ett missförstånd mellan
Wenzel och Erik Andersson, egent-
ligen den senares fel, ty skall man
stänga en spelare, så att målv. hin-
ner emellan, skall detta göras snabbt
och utan tvekan. Nu hann Bror
Karlsson i Gais få fram foten just
som Wenzel gick ut och målet n:o 2
var ett faktum. Karl Olsson blev
skadad i första halvleken och Ma-
karn måste gå ner som hb. Flam
Johansson inträdde som vhb. i andra
halvan. Sven Johansson var givet
bäste man på plan, och även Gillis
samt Erik Andersson förtjäna he-
dersomnämnande.
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Erik Andersson voro dessutom ljus-
punkterna. Men annars ingen svag
punkt, undantagandes Makarn (i
andra halvleken). Domaren, R.
Norrman(brodertill Landalamålv.)

f. ö. ett olämpligt arrangemang, var
betänkligt okvalificerad. Den fri-
spark på vilken Landala erhöll sitt
vinstmål var sålunda ganska proble-
matisk, för att endast taga ett expl.
Härom skulle kunna sägas en hel
del, men nöja vi oss med att konsta-
tera, att hans domslut för det mesta
voro till de våras nackdel.

x

3:dje och 4:de laget spelade mot
varandra fredagen den 2 juli å He-
den. Båda lagen hade ett par re-
server, 3:an för Harry Olsson och
Holger Svensson, 4:an för Jonasson
(exercis) samt Berntsson, vilken se-
nare: ersatts med Henry Ericsson,
som väl dock kanske får betraktas
som ord. Resultat 3—0 för 3:dje la-
get, och ”låavedes”” målen av W.
Börjesson 2 samt Ch. Johansson 1.
Målsiffrorna dock något missvisan-
de, borde varit 1—0 eller något i
den vägen för 3:an. Ty 4:an hade
stundtals absolut mer av spelet,
kombinationerna och samspelet gick
då alldeles utmärkt. De voro dock
fysiskt underlägsna och detta gjor-
de att de ej vågade sig på verkliga
skott. Ett par av deras spelare Al-
got Karlsson och B. Appelgren vo-
ro också för dagen ej i kondition,
vilket givetvis nedsatte forwards-
kedjans effektivitet en hel del... Det
bakre försvaret i 3:an var som van-
ligt mycket bra, och kan naturligt-
vis även delvis taga åt sig äran av
nollans bevarande. W. Börjesson

Larsson (för dagen. vy.)
voro dessutom bäst. I 4:an glänste
Gunnarsson, Kollberg samt Sand-
ström.
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Rune” petade in en boll förbi vår
fruktansvärde målförsvarare. För-
sta halvlek 2—1 till Gais favör.

I andra halvleks början gnodde
de våra värre för att utjämna och
hade under en lång period det mästa
att säga till om.
Sen blev dock Gais som lyckades

att öka sin ledning till 3—1. Vårv.
halvback blev i samma veva juste-
rad, varför vårt lag de sista 25 mi-
nuterna fingo spela med 10 man,
men höllo det oaktat spelet gott up-
pe, 10 minuter före full tid reducera-
de Sven Johanson Gais försprång
till 3—2. Det blev signalen till en

: stöddig press på ”Lukas & Co., vil-
: ka hade både tur och skicklighet att
tåcka för att de lyckades freda sin
bur och taga hem ”Forsberg” &
Co:s bunkar. -

Vårt B-lag hade all heder av mat-
chen, resultatet kunde lika gärna ha
varit omvänt, man spelade gott över
lag, ehuru svaga punkter ej saknas.
Sammanhållning och samträning vi-
sar dock, att ett mycket gott resul-
tat kan uppnås även av ett lag, vilka
ej samt och synnerligen bestå av
”stjärnspelare””. |
B-laget: Erik Carlsson, Erik Le-

-vin, Erik Andersson, Th. Pettersson,
Elam Johansson, Herb. Rosell, Sven
Johansson, Carl Andersson, Georg
Carlsson, Erik Lindberg, Victor
Hansson.

Compis.

I Wegas jubileums-

matcher
möttes vi och Gais till semifinal den
20 aug. å Ullevi. I. K. Wega somi
år fyller 15 år, hade nämligen tili
den ändan tänkt celebrera detta ge
nom en liten tävling mellan Kamra-
terna, Gais, Öis och ”Kombinativ-
nen”. Kombinationen består av en
sammanslutning av spelare från We-
ga, Majorna och Fässberg, av vad
styrka får framtiden utvisa. Alt-
nog vi ställde upp med följande lag:
Wenzel, Karl Olsson, Erik Anders-
son, —Gällis Anderson, Törnkvist,
Karl Johansson, Sven Johansson,
Karl Andersson, HEiserman, Lind-
berg, Viktor Hansson. teorg Karls-
Son skulle ju egentligen spelat cf.,
men blev så illa skadad i Danmark
vid B-lagets turné, att han t. v. får
avhålla sig från allt spel. Och hans
ersättare, Eiserman, visade sig, det

kunna vi fastslå så gott först som
sist, vara den svaga punkten. Och
ej att undra på förresten, ty cf.-plat-
sen är en synnerligen 'krävande så-
dan, som ej vem som helst kan sköta.
Felet ligger alltså i att åtaga sig en
plats, man vet med sig själv ej kun-
na gå i land med. Det hade givet
varit bättre med Gillis i centern och
Eiserman som halvback. Vi hade he-
la tiden det bättre spelet, stundtals
dominerade vi definitivt, men skot-
ten och genombrotten Sven Jo-
hansson fick gång på gång in fina
centringar, men förgäves. Med en
annan ef. hade vi vunnit mat-
chen, vilket även erkändes av gai-
sarna, själva efteråt. Nu vann Gais
med 2—0, ett mål i vardera halvle-
ken. Ty Gais kom visserligen ned
endast ett fåtal ggr, men då sköt
man och gjorde mål. Det sista dock
beroende på ett missförstånd mellan
Wenzel och Erik Andersson, egent-
ligen den senares fel, ty skall man
stänga en spelare, så att målv. hin-
ner emellan, skall detta göras snabbt
och utan tvekan. Nu hann Bror
Karlsson i Gais få fram foten just
som Wenzel gick ut och målet n:o 2
var ett faktum. Karl Olsson blev
skadad i första halvleken och Ma-
karn måste gå ner som hb. Flam
Johansson inträdde som vhb. i andra
halvan. Sven Johansson var givet
bäste man på plan, och även Gillis
samt Erik Andersson förtjäna he-
dersomnämnande.

 

Aje.

Från »smålagens> hori-

sont.
Vänskapsmatcher.

B-laget och Landala I. F. möttes
tisdagen den 29 juni å Heden. De
våra hade reserver för Levin (exer-
cis) och Lindberg (semester), ersat-
ta med resp. Abrahamsson och Karl

Johansson (”Makarn”'). Matchens

resultat vart ett av dessa ödets un-

derliga nycker, då ett lag efter en

ojämförlig överlägsenhet ändock

förlorar på en straffspark eller fri-

spark t. ex. Så ock nu. Landala

vann med 1—0 efter att hava legat

underi spelet till den grad, att de-

ras mest inbitna entusiaster erkände

Kamraternas överlägsenhet, och då

— — B-laget hade som sagt c:a 75

9 av spelet, stundtals liknade det

bombardemang mot Landalamålet,

samt Th.

men den mest infernaliska ”smak”
eller s. k. ”bondtur”” förföljde Norr-
mani Landalagluggen. Ett resultat
på 3—1 eller så för oss! hade varit
fullt rättvist. De våra förlorade
dock en hel del på Kalle Makarn,
vars plats ju inte är forwards. I
första halvan innan den hårda far-

ten ännu gjort sin verkan var han
acceptabel, men i andra då trötthe-
ten tog ut sin rätt brast v-vingen.
Höger-vingen däremot, Sven Johans-
son-Karl Andersson var alldeles ut-
märkt och presterade sitt bästa spel
hitintills i år. Georg, Ilam samt
Erik Andersson voro dessutom ljus-
punkterna. Men annars ingen svag
punkt, undantagandes Makarn (i
andra halvleken). Domaren, R.
Norrman(brodertill Landalamålv.)
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voro till de våras nackdel.

x
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Göteborgs-Seriemn.

IV:an och Hisingstads I matchade
tisdagen den 20 juli å Ullevi. IV:de
laget saknade målvakten Jonsson,
samt Jonasson och Algot Karlsson.
Reserver: Sandberg i mål, Stålfors
vhb. samt Berntson, ävenledes ly-
dande det av kamraterna döpta nam-
net ”Kängen”, som ny. De våra

överlägsna i stort sett, men stund-
tals var spelet mycket jämnt. Fram-
för mål voro dock våra pojkar N:o
1. Appelgren sköt det första målet
och ökade kort därpå efter en miss
av Hisingstads målvakt. Halvtid
2—0. I andra halvleken förbättra-
des målkvoten än ytterligare genom
IH. Ericsson, som sköt matchens
vackraste målskott, direkt i nät. Hu-

go Olsson som även ville vara med,
drog sig inåt centern, fick helt has-
tigt en chance och 4:de målet var
ett faktum. Gunnarsson, Kollberg
och Sandström voro som vanligt
bäst, men Berntsson visade sig vara
ett gott förvärv och bör ha utsikter
att bliva något av medtiden. Även
Appelgren får räknas till ”dagens
män”.

B-laget mötte Wirgo å Ullervi tis-
dagen den 27 juli. De våra hade re-
serv för Levin (Elmer Olsson, 3 :an).
Dessutom hade man välbetänkt ut-
bytt Erik Karlsson mot Wenzel och
Th. Petersson mot Harry Olsson från
3:dje laget, I övrigt ordinarie. Re-
sultatet blev en seger för de blåvita
med 4—1. Wirgos mål komalldeles
i början vid ett hastigt anfall, och
Erik Andersson var tvingad hindra
på ett ojust sätt, straffspark följde
och mål. Men det var knappast nå-

got annat att göra för Erik, ty situa-

tionen var ohållbar rent ut och en
straffspark kan misslyckas — Vik-
tor Hansson utjämnade emellertid
med ett vackert skott och Lindberg
gav oss ledningen, som vid halvtid
var 2—1. I andra halvan ökade
Lindberg och Georg med var sitt
mål och därigenom dokumenterade
B-laget återigen sin överlägsenhet
över sina konkurrenter i Div. I. Om
själva spelet måste man säga att hö-
gervingen fick alldeles för litet att
göra, spelet bör fördelas mera jämnt
inom kedjan. Då man vet att hö-
gersidan är farligast skall naturligt-
vis den anlitas oftare. Stundtals
presterades dock alldeles utmärkt
fotboll, särskilt i forwardskedjan.
Ett tag gick sålunda bollen från
Lindberg-Georg-Karl Andrea och
tillbaka utan att en enda Wirgo-spe-

lare hann röra bollen, tills Lindberg
sköt en hårsmånöver. Hela kedjan
var bra i dagens mateh och dessut-
om framträdde Elam och Erik An-
dersson, zom Wirgos synnerliga stö-
testenar, de där ej gåvo dem varken
rast eller ro.

+x

B-laget spelade sin 6:te match i
denna serie fredagen den 30 juli mot
Majorna I å Ullevi. Uppställningen
var ordinarie, så när som på Levin,
på vars plats Flmer Olsson gick.
Vädret var det sämsta tänkbara,

regnet stöp formligen ned under he-
la matchen. Planen som följd därav
synnerligen miserabel. I första halv-
leken hade vi det mesta av spelet och
ibland verkade det bombardemang
mot M. I. K.-målet, vars väktare

dock med tur och skicklighet i före-
ningklarade allt. Halvtid 0—0. Ef-
ter ombytet hade våra pojar allt-
jämt övertaget, men periodvis fingo
Majorna nu igång rätt farliga rusch-
er. Backarna ochi sista hand Wen-
zel klarade. Karl Andrea gjorde nu
genomen flott tvärvändnig bort vb.
samt sköt i nät. 1—0. Enstund efter
uppstod åter en kinkig situation vid
M.-målet Sven Johansson, som mat-
chen igenomspelade i storstil, kom
blixtsnabbt över till v-sidan samt

sköt fint i nät. 2—0. Vilket också

blev slutresultat. Ett par anmärk-
ningar måste vi göra på det bakre
försvaret, som vi hoppas de lägga på
minnet och ej upprepa: Wenzel bör
sålunda akta sig för att studsa med
bollen i sådant väder, backarna bhö-
a också tänka på det farliga i att
passa bakåt till målv. i ett sådant
”väglag”. Erik Anderssons spel
skulle vinna på, om han kunde lära
sig att spela genast, d. v. s. att möta
kulan direkt utan föregående dämp-
ning, som kanske ger motspelaren
tillfälle taga bollen. Likaså det ri-
skabla i att dribbla av ett par tre
motståndare först, innan kulan skic-
kas ut igen på plan. Detta sagt i all
välmening och ”den råd lyder är
vis” säger ett gammalt ordspråk.
Bäste män: Sven Johansson (bäste

man på plan), Karl Andrea, Rosell,
samt backarna.

x

4:de laget och Örgryte III möttes
å Walhalla tisdagen den 10 aug. De
vära hade reserver för Jonsson i mål,
Bergström, Jonasson samt Algot

Karlsson. Sandberg, Waller, Stål-
fors samt Berntson ersatte resp. Vi
hade det bästa spelet. Örgrytes an-
fall mera sporadiska. Planentill

följd av det intensiva regnandet syn-
nerligen hal, vilket inverkade men-
ligt på spelarna, av vilka de våra
sumpade 2 klara chanser till mål

just genom detta förhållande. För-
sta halvleken blev mållös, men i
andra fingo vi ett vackert mål ge-
nom Hugo Olsson, som snabbt rusa-
de på en passning från höger och
snärtade hårt in kulan i ena hörnet,
Strax efter kom en passning från
vänster och strök förbi öppet mål,
både Appelgren och ”Kängen” sto-
do bra till, men halkade och bollen
fortsatte ut — 4 min. före full tid
kom Öis utjämnande mål genom en
fruktansvärd tabbe från Sandberg,
somi st. för att ta” bollen med hän- '
derna skulle sparka ut den, men mis-
sade och segern gick oss ur händer-
na. Stålfors, Gunnarsson, Kollberg,
Hugo Olsson, samt Sandström och
Berntson framträdde mest.
Av för 4:de laget intresserad med-

lem hade för denna match skänkts
en statyett till bäste spelare. Stål-
fors, som hela matchen igenomspe-
lade ett synnerligen effektivt och
energiskt spel utan tanke på annat
'än lagets bästa, tilldelades i denna
match densamma.

x

Fredagen den 13 aug. spelade IV-
an sin sista match i Serien mot Gbgs
Fotbollsklubb å Ullevi. Ordinarie
lag sånär som på Jonason och Algot
Karlsson. Reserver: Stålfors och
Berntson resp. Vårt försvar rätt
osäkert i början, men efter c:a 20
min. spel stadgade det sig och res-
ten av matchen vari stort sett I. F.
K:s. GF. K. gick på hårt, stund-
tals nästan ruff samt hade dessutom
en utmärkt vb., varför hela 1:sta
halvl. förgick utan mål. Vi pressa
de emellertid definitivt i andra. Till
slut lyckades Appelgren medelst ett
hårt skott skaffa oss ledningen. En
stund efter ökade Olsson till 2, ge

nomatt påpassligt hålla sig framme
på innerplats vid en tillkrånglad st
tuation framför de svartas glugg.
Från hans fot dalade kulan i nät

Återstoden kännetecknades av över
lägset spel från vår sida, men tack
vare tur samt hänsynslöst spel stod
sig resultatet, 2—0. Kollberg, Hugo
Olsson, Sandström i synnerhet samt
Berntsson voro de som buro upp
laget.
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Göteborgs-Seriemn.

IV:an och Hisingstads I matchade
tisdagen den 20 juli å Ullevi. IV:de
laget saknade målvakten Jonsson,
samt Jonasson och Algot Karlsson.
Reserver: Sandberg i mål, Stålfors
vhb. samt Berntson, ävenledes ly-
dande det av kamraterna döpta nam-
net ”Kängen”, som ny. De våra

överlägsna i stort sett, men stund-
tals var spelet mycket jämnt. Fram-
för mål voro dock våra pojkar N:o
1. Appelgren sköt det första målet
och ökade kort därpå efter en miss
av Hisingstads målvakt. Halvtid
2—0. I andra halvleken förbättra-
des målkvoten än ytterligare genom
IH. Ericsson, som sköt matchens
vackraste målskott, direkt i nät. Hu-

go Olsson som även ville vara med,
drog sig inåt centern, fick helt has-
tigt en chance och 4:de målet var
ett faktum. Gunnarsson, Kollberg
och Sandström voro som vanligt
bäst, men Berntsson visade sig vara
ett gott förvärv och bör ha utsikter
att bliva något av medtiden. Även
Appelgren får räknas till ”dagens
män”.

B-laget mötte Wirgo å Ullervi tis-
dagen den 27 juli. De våra hade re-
serv för Levin (Elmer Olsson, 3 :an).
Dessutom hade man välbetänkt ut-
bytt Erik Karlsson mot Wenzel och
Th. Petersson mot Harry Olsson från
3:dje laget, I övrigt ordinarie. Re-
sultatet blev en seger för de blåvita
med 4—1. Wirgos mål komalldeles
i början vid ett hastigt anfall, och
Erik Andersson var tvingad hindra
på ett ojust sätt, straffspark följde
och mål. Men det var knappast nå-

got annat att göra för Erik, ty situa-

tionen var ohållbar rent ut och en
straffspark kan misslyckas — Vik-
tor Hansson utjämnade emellertid
med ett vackert skott och Lindberg
gav oss ledningen, som vid halvtid
var 2—1. I andra halvan ökade
Lindberg och Georg med var sitt
mål och därigenom dokumenterade
B-laget återigen sin överlägsenhet
över sina konkurrenter i Div. I. Om
själva spelet måste man säga att hö-
gervingen fick alldeles för litet att
göra, spelet bör fördelas mera jämnt
inom kedjan. Då man vet att hö-
gersidan är farligast skall naturligt-
vis den anlitas oftare. Stundtals
presterades dock alldeles utmärkt
fotboll, särskilt i forwardskedjan.
Ett tag gick sålunda bollen från
Lindberg-Georg-Karl Andrea och
tillbaka utan att en enda Wirgo-spe-

lare hann röra bollen, tills Lindberg
sköt en hårsmånöver. Hela kedjan
var bra i dagens mateh och dessut-
om framträdde Elam och Erik An-
dersson, zom Wirgos synnerliga stö-
testenar, de där ej gåvo dem varken
rast eller ro.

+x

B-laget spelade sin 6:te match i
denna serie fredagen den 30 juli mot
Majorna I å Ullevi. Uppställningen
var ordinarie, så när som på Levin,
på vars plats Flmer Olsson gick.
Vädret var det sämsta tänkbara,

regnet stöp formligen ned under he-
la matchen. Planen som följd därav
synnerligen miserabel. I första halv-
leken hade vi det mesta av spelet och
ibland verkade det bombardemang
mot M. I. K.-målet, vars väktare

dock med tur och skicklighet i före-
ningklarade allt. Halvtid 0—0. Ef-
ter ombytet hade våra pojar allt-
jämt övertaget, men periodvis fingo
Majorna nu igång rätt farliga rusch-
er. Backarna ochi sista hand Wen-
zel klarade. Karl Andrea gjorde nu
genomen flott tvärvändnig bort vb.
samt sköt i nät. 1—0. Enstund efter
uppstod åter en kinkig situation vid
M.-målet Sven Johansson, som mat-
chen igenomspelade i storstil, kom
blixtsnabbt över till v-sidan samt

sköt fint i nät. 2—0. Vilket också

blev slutresultat. Ett par anmärk-
ningar måste vi göra på det bakre
försvaret, som vi hoppas de lägga på
minnet och ej upprepa: Wenzel bör
sålunda akta sig för att studsa med
bollen i sådant väder, backarna bhö-
a också tänka på det farliga i att
passa bakåt till målv. i ett sådant
”väglag”. Erik Anderssons spel
skulle vinna på, om han kunde lära
sig att spela genast, d. v. s. att möta
kulan direkt utan föregående dämp-
ning, som kanske ger motspelaren
tillfälle taga bollen. Likaså det ri-
skabla i att dribbla av ett par tre
motståndare först, innan kulan skic-
kas ut igen på plan. Detta sagt i all
välmening och ”den råd lyder är
vis” säger ett gammalt ordspråk.
Bäste män: Sven Johansson (bäste

man på plan), Karl Andrea, Rosell,
samt backarna.

x

4:de laget och Örgryte III möttes
å Walhalla tisdagen den 10 aug. De
vära hade reserver för Jonsson i mål,
Bergström, Jonasson samt Algot

Karlsson. Sandberg, Waller, Stål-
fors samt Berntson ersatte resp. Vi
hade det bästa spelet. Örgrytes an-
fall mera sporadiska. Planentill

följd av det intensiva regnandet syn-
nerligen hal, vilket inverkade men-
ligt på spelarna, av vilka de våra
sumpade 2 klara chanser till mål

just genom detta förhållande. För-
sta halvleken blev mållös, men i
andra fingo vi ett vackert mål ge-
nom Hugo Olsson, som snabbt rusa-
de på en passning från höger och
snärtade hårt in kulan i ena hörnet,
Strax efter kom en passning från
vänster och strök förbi öppet mål,
både Appelgren och ”Kängen” sto-
do bra till, men halkade och bollen
fortsatte ut — 4 min. före full tid
kom Öis utjämnande mål genom en
fruktansvärd tabbe från Sandberg,
somi st. för att ta” bollen med hän- '
derna skulle sparka ut den, men mis-
sade och segern gick oss ur händer-
na. Stålfors, Gunnarsson, Kollberg,
Hugo Olsson, samt Sandström och
Berntson framträdde mest.
Av för 4:de laget intresserad med-

lem hade för denna match skänkts
en statyett till bäste spelare. Stål-
fors, som hela matchen igenomspe-
lade ett synnerligen effektivt och
energiskt spel utan tanke på annat
'än lagets bästa, tilldelades i denna
match densamma.

x
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an sin sista match i Serien mot Gbgs
Fotbollsklubb å Ullevi. Ordinarie
lag sånär som på Jonason och Algot
Karlsson. Reserver: Stålfors och
Berntson resp. Vårt försvar rätt
osäkert i början, men efter c:a 20
min. spel stadgade det sig och res-
ten av matchen vari stort sett I. F.
K:s. GF. K. gick på hårt, stund-
tals nästan ruff samt hade dessutom
en utmärkt vb., varför hela 1:sta
halvl. förgick utan mål. Vi pressa
de emellertid definitivt i andra. Till
slut lyckades Appelgren medelst ett
hårt skott skaffa oss ledningen. En
stund efter ökade Olsson till 2, ge

nomatt påpassligt hålla sig framme
på innerplats vid en tillkrånglad st
tuation framför de svartas glugg.
Från hans fot dalade kulan i nät
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tals var spelet mycket jämnt. Fram-
för mål voro dock våra pojkar N:o
1. Appelgren sköt det första målet
och ökade kort därpå efter en miss
av Hisingstads målvakt. Halvtid
2—0. I andra halvleken förbättra-
des målkvoten än ytterligare genom
IH. Ericsson, som sköt matchens
vackraste målskott, direkt i nät. Hu-

go Olsson som även ville vara med,
drog sig inåt centern, fick helt has-
tigt en chance och 4:de målet var
ett faktum. Gunnarsson, Kollberg
och Sandström voro som vanligt
bäst, men Berntsson visade sig vara
ett gott förvärv och bör ha utsikter
att bliva något av medtiden. Även
Appelgren får räknas till ”dagens
män”.

B-laget mötte Wirgo å Ullervi tis-
dagen den 27 juli. De våra hade re-
serv för Levin (Elmer Olsson, 3 :an).
Dessutom hade man välbetänkt ut-
bytt Erik Karlsson mot Wenzel och
Th. Petersson mot Harry Olsson från
3:dje laget, I övrigt ordinarie. Re-
sultatet blev en seger för de blåvita
med 4—1. Wirgos mål komalldeles
i början vid ett hastigt anfall, och
Erik Andersson var tvingad hindra
på ett ojust sätt, straffspark följde
och mål. Men det var knappast nå-

got annat att göra för Erik, ty situa-

tionen var ohållbar rent ut och en
straffspark kan misslyckas — Vik-
tor Hansson utjämnade emellertid
med ett vackert skott och Lindberg
gav oss ledningen, som vid halvtid
var 2—1. I andra halvan ökade
Lindberg och Georg med var sitt
mål och därigenom dokumenterade
B-laget återigen sin överlägsenhet
över sina konkurrenter i Div. I. Om
själva spelet måste man säga att hö-
gervingen fick alldeles för litet att
göra, spelet bör fördelas mera jämnt
inom kedjan. Då man vet att hö-
gersidan är farligast skall naturligt-
vis den anlitas oftare. Stundtals
presterades dock alldeles utmärkt
fotboll, särskilt i forwardskedjan.
Ett tag gick sålunda bollen från
Lindberg-Georg-Karl Andrea och
tillbaka utan att en enda Wirgo-spe-

lare hann röra bollen, tills Lindberg
sköt en hårsmånöver. Hela kedjan
var bra i dagens mateh och dessut-
om framträdde Elam och Erik An-
dersson, zom Wirgos synnerliga stö-
testenar, de där ej gåvo dem varken
rast eller ro.

+x

B-laget spelade sin 6:te match i
denna serie fredagen den 30 juli mot
Majorna I å Ullevi. Uppställningen
var ordinarie, så när som på Levin,
på vars plats Flmer Olsson gick.
Vädret var det sämsta tänkbara,

regnet stöp formligen ned under he-
la matchen. Planen som följd därav
synnerligen miserabel. I första halv-
leken hade vi det mesta av spelet och
ibland verkade det bombardemang
mot M. I. K.-målet, vars väktare

dock med tur och skicklighet i före-
ningklarade allt. Halvtid 0—0. Ef-
ter ombytet hade våra pojar allt-
jämt övertaget, men periodvis fingo
Majorna nu igång rätt farliga rusch-
er. Backarna ochi sista hand Wen-
zel klarade. Karl Andrea gjorde nu
genomen flott tvärvändnig bort vb.
samt sköt i nät. 1—0. Enstund efter
uppstod åter en kinkig situation vid
M.-målet Sven Johansson, som mat-
chen igenomspelade i storstil, kom
blixtsnabbt över till v-sidan samt

sköt fint i nät. 2—0. Vilket också

blev slutresultat. Ett par anmärk-
ningar måste vi göra på det bakre
försvaret, som vi hoppas de lägga på
minnet och ej upprepa: Wenzel bör
sålunda akta sig för att studsa med
bollen i sådant väder, backarna bhö-
a också tänka på det farliga i att
passa bakåt till målv. i ett sådant
”väglag”. Erik Anderssons spel
skulle vinna på, om han kunde lära
sig att spela genast, d. v. s. att möta
kulan direkt utan föregående dämp-
ning, som kanske ger motspelaren
tillfälle taga bollen. Likaså det ri-
skabla i att dribbla av ett par tre
motståndare först, innan kulan skic-
kas ut igen på plan. Detta sagt i all
välmening och ”den råd lyder är
vis” säger ett gammalt ordspråk.
Bäste män: Sven Johansson (bäste

man på plan), Karl Andrea, Rosell,
samt backarna.

x

4:de laget och Örgryte III möttes
å Walhalla tisdagen den 10 aug. De
vära hade reserver för Jonsson i mål,
Bergström, Jonasson samt Algot

Karlsson. Sandberg, Waller, Stål-
fors samt Berntson ersatte resp. Vi
hade det bästa spelet. Örgrytes an-
fall mera sporadiska. Planentill

följd av det intensiva regnandet syn-
nerligen hal, vilket inverkade men-
ligt på spelarna, av vilka de våra
sumpade 2 klara chanser till mål

just genom detta förhållande. För-
sta halvleken blev mållös, men i
andra fingo vi ett vackert mål ge-
nom Hugo Olsson, som snabbt rusa-
de på en passning från höger och
snärtade hårt in kulan i ena hörnet,
Strax efter kom en passning från
vänster och strök förbi öppet mål,
både Appelgren och ”Kängen” sto-
do bra till, men halkade och bollen
fortsatte ut — 4 min. före full tid
kom Öis utjämnande mål genom en
fruktansvärd tabbe från Sandberg,
somi st. för att ta” bollen med hän- '
derna skulle sparka ut den, men mis-
sade och segern gick oss ur händer-
na. Stålfors, Gunnarsson, Kollberg,
Hugo Olsson, samt Sandström och
Berntson framträdde mest.
Av för 4:de laget intresserad med-

lem hade för denna match skänkts
en statyett till bäste spelare. Stål-
fors, som hela matchen igenomspe-
lade ett synnerligen effektivt och
energiskt spel utan tanke på annat
'än lagets bästa, tilldelades i denna
match densamma.

x

Fredagen den 13 aug. spelade IV-
an sin sista match i Serien mot Gbgs
Fotbollsklubb å Ullevi. Ordinarie
lag sånär som på Jonason och Algot
Karlsson. Reserver: Stålfors och
Berntson resp. Vårt försvar rätt
osäkert i början, men efter c:a 20
min. spel stadgade det sig och res-
ten av matchen vari stort sett I. F.
K:s. GF. K. gick på hårt, stund-
tals nästan ruff samt hade dessutom
en utmärkt vb., varför hela 1:sta
halvl. förgick utan mål. Vi pressa
de emellertid definitivt i andra. Till
slut lyckades Appelgren medelst ett
hårt skott skaffa oss ledningen. En
stund efter ökade Olsson till 2, ge

nomatt påpassligt hålla sig framme
på innerplats vid en tillkrånglad st
tuation framför de svartas glugg.
Från hans fot dalade kulan i nät

Återstoden kännetecknades av över
lägset spel från vår sida, men tack
vare tur samt hänsynslöst spel stod
sig resultatet, 2—0. Kollberg, Hugo
Olsson, Sandström i synnerhet samt
Berntsson voro de som buro upp
laget.

Aje.
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Juniorpokalen.
I finalen i denna tävling möttes

vi och Örgryte den 15 aug. De våra
hade då förut utslagit Fässberg med
2--0 efter omspel, den första mat-
chen vann nämligen Fässberg med
3—1, men då hade de använt sig av
en för gammal spelare, vadan pro-
test inlämnades och godkändes. Ör-
gryte segrade i finalen med 4—3, ef-
ter. det våra pojkar haft en svag
första, men stark andra halvlek.
Verner Johansson inspelade 2 mål
samthi. 1. Att Örgryte segrade var
egentligen domaren, Carl-Erik An-
derssons förtjänst. Han vore värd
sitt eget 'kapitel. Som domare har
han ju aldrig gjort sig, men dagens
prestation var mer än bedrövlig. Fe-
len voro många, ty de voro legio,
men särskilt komiskt var Öis s. k.
4:de mål. En frispark skulle skjutas,
men just som den utfördes prang en
rödtröja fram i offsideposition, do-
maren blåste, naturligtvis för offsi-
de, varunder bollen emellertid smet
in Kamratbackarna ville göra ut-
spark, men då hade domaren ändrat
sig — och dömde mål! Föratt inte
tala omi sådana ”bagateller”” somatt
tiden redan var överskriden flera
minuter. Protest avgavs genast från
Kamraternas sida, vilken hänsköts
till arrangören, hr W. Friberg, Öis
ordförande. Resultatet härav vart
likamed noll. Det synes oss dock va-
ra på tiden, att denna tävling om-
lägges sålunda, att den ej som hit-
tills blir ett hr Fribergs privata ar-
rangemang, utan , borde skötas av
Gbgs Fotbollsförbund. Likaså kan
man fordra att fullgoda domare an-
modas funktionera, så att inte täv-
lingens hela förlopp förryckes.

K. S. anordnar handi-
capstävlingar.

För att i någon mån pigga upp
den allt mer domnande idrotten i

vår stad hade K. 8. utlyst till en
handicaptävlan för stadens idrotts-
män. Anmälningar inströmmade i
massor, det vill säga ovanligt stort
antal, och allt såg ut att arta sig väl.
Endast vädrets Gud satte sig emot
våra förehavanden och lät tävlings-

dagen bliva en av dessa veritabla
tegn- och ruskdagar som vi under
enna sommarvarit i så rikt mått
eynnade av att få. Vilket gjorde att
tävlingen måste uppskjutas entid.
Gömt var dock icke glömt hos K.

S. utan så fort omständigheterna
tilläto utlystes tävlingarne på nytt,
och se, av alla de anmälda infann sig
”samtliga från Kamraterna plus två
stycken från de andra föreningarne
tillsammans, därav en som icke för-
ut var anmäld. Det var en storartad
tillslutning och åter ett eklatant be-
vis på vår stads idrottsmäns noncha-
lans närdet gäller tävlingar. Anmä-
lan är det ju lätt att göra, men se
starta, å nej de” orkar jag sannerli-
gen inte i dag. Det är logiken och
så kommer det väl alltid att bliva.
Rädslan för att bliva besegrad är
allt för stor, därpå finns tusen exem-
pel, det allra senaste från Valhalla, i
samband med de av kommittén för
Tvekampen -anordnade extratävling-
arne. BStafettlöpning för juniorer
räknade två stycken av våra ordina-
rie stafettlöpare, vilket var orsak
nog för ett av småklubbarnes lag att
icke ställa upp, utlovat handicaptill
trots. Sådant är idrottslivet, alla
vilja sitta på den högsta pinnen, men
ingen reflekterar på rätta sättet att
taga sig dit.

I sådana här allvarsamma saker
avviker man så lätt från ämnet, så

ock här, men låt oss återvändatill

tävlingarne.
400 meter såg 5 startande, alla

från Kamraterna. E. Person vann
från 14 meters handicap. Oscar
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Svensson 2 med 11 meter o. seratch-
mannen(. Svensson 3. Tid för för-
ste man51,9 sek.

1,500 meter mönstrade 7 man. -:
Segrare blev Söderblomfr. sehrateh
på en tid av 4,12 3/5. Tvåa Kron-
berg, 1 meter efter. 3:dje man blev
denlille junioren Persson.

2,000 meter hade lockat fyra man
till start med Erik Larsson som
scratch. Han lyekades dock icke un-
der loppet plocka upp mera än två
av sina konkurrenter. Segrare blev
den energiske R. Magnusson från
Vega med 70 meters handicap. Tid
16,52. Tvåa blev Larsson på 16,59,

trea Yngve Dahl från Landala.
Samtidigt med dessa tävlingar ha-

de anordnats prisutdelning från
Tvekampen och Distriktsmästerska-
pet. Det var en icke föraktfull sam-
ling priser som blevo utdelade. Av
de till Tvekampen uppsatta plaket-
terna utdelades sådana till 23 med-
lemmarav vår förening. Vi erhöllo
också Örgrytes hederspris som hästa
förening. Pekla.

Tack.

Till Kamratsällskapets medlem-
mar, samt för övrigt alla, som med
presenter, blommor och telegram
ihågkom mig på min 25-årsdag, vill
jag härmed uttrycka min stora tack-
samhet. Gunnar Wahlgren.

 

 

 

er:
& Retur E

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. =

Närmare upplysningar lämna =

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd em
Göteborg. s

Söner BESSEnnSS
;

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
» Indien

Ink. avd. 5996,
Tel.: Utg. avd. 4738 5863 
REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC

från Sverige, Norge, & Danmark till

från Australien & Sundaöarna till Sverige, Norge och Danmark

till Australien

> Nordamerika > Sverige

Vidare meddela REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC

GÖTEBORG.

Sydafrika
Australien
Sundaöarna
Persiska viken
Senegambien
Nordamerika

> Nordamerika

Telegramadr.: NIKE, Gbg.  

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Juniorpokalen.
I finalen i denna tävling möttes

vi och Örgryte den 15 aug. De våra
hade då förut utslagit Fässberg med
2--0 efter omspel, den första mat-
chen vann nämligen Fässberg med
3—1, men då hade de använt sig av
en för gammal spelare, vadan pro-
test inlämnades och godkändes. Ör-
gryte segrade i finalen med 4—3, ef-
ter. det våra pojkar haft en svag
första, men stark andra halvlek.
Verner Johansson inspelade 2 mål
samthi. 1. Att Örgryte segrade var
egentligen domaren, Carl-Erik An-
derssons förtjänst. Han vore värd
sitt eget 'kapitel. Som domare har
han ju aldrig gjort sig, men dagens
prestation var mer än bedrövlig. Fe-
len voro många, ty de voro legio,
men särskilt komiskt var Öis s. k.
4:de mål. En frispark skulle skjutas,
men just som den utfördes prang en
rödtröja fram i offsideposition, do-
maren blåste, naturligtvis för offsi-
de, varunder bollen emellertid smet
in Kamratbackarna ville göra ut-
spark, men då hade domaren ändrat
sig — och dömde mål! Föratt inte
tala omi sådana ”bagateller”” somatt
tiden redan var överskriden flera
minuter. Protest avgavs genast från
Kamraternas sida, vilken hänsköts
till arrangören, hr W. Friberg, Öis
ordförande. Resultatet härav vart
likamed noll. Det synes oss dock va-
ra på tiden, att denna tävling om-
lägges sålunda, att den ej som hit-
tills blir ett hr Fribergs privata ar-
rangemang, utan , borde skötas av
Gbgs Fotbollsförbund. Likaså kan
man fordra att fullgoda domare an-
modas funktionera, så att inte täv-
lingens hela förlopp förryckes.

K. S. anordnar handi-
capstävlingar.

För att i någon mån pigga upp
den allt mer domnande idrotten i

vår stad hade K. 8. utlyst till en
handicaptävlan för stadens idrotts-
män. Anmälningar inströmmade i
massor, det vill säga ovanligt stort
antal, och allt såg ut att arta sig väl.
Endast vädrets Gud satte sig emot
våra förehavanden och lät tävlings-

dagen bliva en av dessa veritabla
tegn- och ruskdagar som vi under
enna sommarvarit i så rikt mått
eynnade av att få. Vilket gjorde att
tävlingen måste uppskjutas entid.
Gömt var dock icke glömt hos K.

S. utan så fort omständigheterna
tilläto utlystes tävlingarne på nytt,
och se, av alla de anmälda infann sig
”samtliga från Kamraterna plus två
stycken från de andra föreningarne
tillsammans, därav en som icke för-
ut var anmäld. Det var en storartad
tillslutning och åter ett eklatant be-
vis på vår stads idrottsmäns noncha-
lans närdet gäller tävlingar. Anmä-
lan är det ju lätt att göra, men se
starta, å nej de” orkar jag sannerli-
gen inte i dag. Det är logiken och
så kommer det väl alltid att bliva.
Rädslan för att bliva besegrad är
allt för stor, därpå finns tusen exem-
pel, det allra senaste från Valhalla, i
samband med de av kommittén för
Tvekampen -anordnade extratävling-
arne. BStafettlöpning för juniorer
räknade två stycken av våra ordina-
rie stafettlöpare, vilket var orsak
nog för ett av småklubbarnes lag att
icke ställa upp, utlovat handicaptill
trots. Sådant är idrottslivet, alla
vilja sitta på den högsta pinnen, men
ingen reflekterar på rätta sättet att
taga sig dit.

I sådana här allvarsamma saker
avviker man så lätt från ämnet, så

ock här, men låt oss återvändatill

tävlingarne.
400 meter såg 5 startande, alla

från Kamraterna. E. Person vann
från 14 meters handicap. Oscar
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Svensson 2 med 11 meter o. seratch-
mannen(. Svensson 3. Tid för för-
ste man51,9 sek.

1,500 meter mönstrade 7 man. -:
Segrare blev Söderblomfr. sehrateh
på en tid av 4,12 3/5. Tvåa Kron-
berg, 1 meter efter. 3:dje man blev
denlille junioren Persson.

2,000 meter hade lockat fyra man
till start med Erik Larsson som
scratch. Han lyekades dock icke un-
der loppet plocka upp mera än två
av sina konkurrenter. Segrare blev
den energiske R. Magnusson från
Vega med 70 meters handicap. Tid
16,52. Tvåa blev Larsson på 16,59,

trea Yngve Dahl från Landala.
Samtidigt med dessa tävlingar ha-

de anordnats prisutdelning från
Tvekampen och Distriktsmästerska-
pet. Det var en icke föraktfull sam-
ling priser som blevo utdelade. Av
de till Tvekampen uppsatta plaket-
terna utdelades sådana till 23 med-
lemmarav vår förening. Vi erhöllo
också Örgrytes hederspris som hästa
förening. Pekla.

Tack.

Till Kamratsällskapets medlem-
mar, samt för övrigt alla, som med
presenter, blommor och telegram
ihågkom mig på min 25-årsdag, vill
jag härmed uttrycka min stora tack-
samhet. Gunnar Wahlgren.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Juniorpokalen.
I finalen i denna tävling möttes

vi och Örgryte den 15 aug. De våra
hade då förut utslagit Fässberg med
2--0 efter omspel, den första mat-
chen vann nämligen Fässberg med
3—1, men då hade de använt sig av
en för gammal spelare, vadan pro-
test inlämnades och godkändes. Ör-
gryte segrade i finalen med 4—3, ef-
ter. det våra pojkar haft en svag
första, men stark andra halvlek.
Verner Johansson inspelade 2 mål
samthi. 1. Att Örgryte segrade var
egentligen domaren, Carl-Erik An-
derssons förtjänst. Han vore värd
sitt eget 'kapitel. Som domare har
han ju aldrig gjort sig, men dagens
prestation var mer än bedrövlig. Fe-
len voro många, ty de voro legio,
men särskilt komiskt var Öis s. k.
4:de mål. En frispark skulle skjutas,
men just som den utfördes prang en
rödtröja fram i offsideposition, do-
maren blåste, naturligtvis för offsi-
de, varunder bollen emellertid smet
in Kamratbackarna ville göra ut-
spark, men då hade domaren ändrat
sig — och dömde mål! Föratt inte
tala omi sådana ”bagateller”” somatt
tiden redan var överskriden flera
minuter. Protest avgavs genast från
Kamraternas sida, vilken hänsköts
till arrangören, hr W. Friberg, Öis
ordförande. Resultatet härav vart
likamed noll. Det synes oss dock va-
ra på tiden, att denna tävling om-
lägges sålunda, att den ej som hit-
tills blir ett hr Fribergs privata ar-
rangemang, utan , borde skötas av
Gbgs Fotbollsförbund. Likaså kan
man fordra att fullgoda domare an-
modas funktionera, så att inte täv-
lingens hela förlopp förryckes.

K. S. anordnar handi-
capstävlingar.

För att i någon mån pigga upp
den allt mer domnande idrotten i

vår stad hade K. 8. utlyst till en
handicaptävlan för stadens idrotts-
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Svensson 2 med 11 meter o. seratch-
mannen(. Svensson 3. Tid för för-
ste man51,9 sek.

1,500 meter mönstrade 7 man. -:
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Tack.
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ihågkom mig på min 25-årsdag, vill
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I. F. Kamraternas styrelse

1920:
Ordförande: Carl Linde, bostad Svanga-

tan 7, telefon 18399.

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, bostad

Östra Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad, Små-

landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gustaf Waller, bostad

Friggagatan 7, telefon 7850.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 3640.

Klubbmästare: Adolf Forsberg, bostad

Risåsgatan 20, telefon 13224.

Suppleanter: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668,

Herbert Johanson, bostad

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, bostad

Lilla Gubbero, telefon 6152.

- Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: E. Larsson.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: ]. Holsner.

Supleant: J. Rosell.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Okt. 1920
 
 

Kamratmästerskapet i fotboll 1920.
B-laget slog Västerås-Kamraterna i finalen med 3—2.

Nedanstående unga, käcka spelare
gjorde sig berättigade till titeln
»Kamratmästare> 1920 genom alt
slå Västerås-Kamraterna i finalen,

efter förlängd tid, med 3—2 däri-

genom hedrande sig själva och sin
förening, på ett utomordentligt sätt:

Wenzel; E. Andersson, Levin; A.
Pettersson, E. Johanson, E. Eiser-

man; V. Hansson, Lindberg, Her-
mansson, G. Andersson, S. Johans-

son.
Efter det Hässleholms-Kamraterna

genom att ej ställa upp i semifina-
len undandragit sig ett nederlag spe-

lades finalen i Västerås söndagen

den 5 sept. Efter en natts an-
stränganderesa, där >»bagarn> gjorde

allt för att hålla målron vid makt,

anlände vi till gurkstaden i ett häl-

lande regn, men med ett jäkla gott
humör och tron på oss själva och
Seger.
Västeråskretsens styrelse voro som

artiga värdar oss till mötes vid sta-
tionen och hade omtänksamt nog

ordnat frukost och rum och äro

värda all vår tacksamhet för visad

vänlighet och omtanke.

Matchen spelades kl. 1 på en ef-
ter det myckna regnandet missera-

bel plan som omöjliggjorde allt ord-

nat spel och matchen känneteckna-
des på ett otal missar och ett flertal
förstörda målchanser å ömse sidor
Västeråsgrabbarna salte genast från

början en hård fart och visade tyd-
ligt att de beslutat sälja sig dyrt.
Wenzel fick arbeta under högtryck
den första kvarten, men de våra
blevo” snart vana vid lervällingen

och Hermanssonlevererade en serie
fina skott som dock hade oturen

att gå ett par centimeter på fel sida
om målstängerna. Första målet
gavs Västerås till skänks, genom
att den hala bollen från vänster-
ytterns centring via E. Anderssons

fot gick i nät. Vi tappade ej su-

gen för malören utan spelade för

fulla muggar, men i Västeråsmålet

stod turen och en god målman som

räddande änglar. Kort före full tid

kom så Västerås andra mål och vid

halvtid ledde de sålunda med 2—0.

Antagligen trodde våra goda Väs-

teråskamrater att detta resultat var

tillräckligt för att nedslå vårt mod,

men vi visade att felräkningar kan

göras och tog saken lugnt efter som

Eiserman sagt »att i första halvlek

göra de nog två mål på oss, det gäller

då att ej tappa sugen ty i andra

halvlek gör vi tre mål». Det visade

sig även vara riktigt och efter c:a
7 minuters spel gjorde Eiserman
efter en hörna första målet. Spelet
blev nu mera fart på och efter det
målvakten tappat en boll sköt Her-
manssondet utjämnande målet. Kort
därefter var tiden slut och som mat-
chen måste avgöras förlängdes spel-
tiden med 20 minuter. Lindberg
lyckades under de första 10 minu-
terna göra segermålet och allas vår
trötthet flög sin kos ty nu voro vi

säkra på segern. Resultatet stod
sig även och efter 110 minuters
spel stodo vi som segrare med
3—2, ett resultat som på en torr
plan varit annorlunda.

Att lämna någon kritik över spe-
larna går ej, alla gjorde sin plikt
och litet mer till och segern kan
skrivas på samtligas goda humör
och kamratanda. Västerås-Kamra-
terna voro en ny och trevlig be-
kantskap, synnerligen justa och goda
spelare bland vilka kan framhållas
målman, centerhalv och centerfor-

ward. Domaren, herr Ternström

från Eskilstuna, hade bra uppfatt-
ning, men förbisåg knuffar i ryg-

gen.
E. W. E.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Okt. 1920
 
 

Kamratmästerskapet i fotboll 1920.
B-laget slog Västerås-Kamraterna i finalen med 3—2.

Nedanstående unga, käcka spelare
gjorde sig berättigade till titeln
»Kamratmästare> 1920 genom alt
slå Västerås-Kamraterna i finalen,

efter förlängd tid, med 3—2 däri-

genom hedrande sig själva och sin
förening, på ett utomordentligt sätt:

Wenzel; E. Andersson, Levin; A.
Pettersson, E. Johanson, E. Eiser-

man; V. Hansson, Lindberg, Her-
mansson, G. Andersson, S. Johans-

son.
Efter det Hässleholms-Kamraterna

genom att ej ställa upp i semifina-
len undandragit sig ett nederlag spe-

lades finalen i Västerås söndagen

den 5 sept. Efter en natts an-
stränganderesa, där >»bagarn> gjorde

allt för att hålla målron vid makt,

anlände vi till gurkstaden i ett häl-

lande regn, men med ett jäkla gott
humör och tron på oss själva och
Seger.
Västeråskretsens styrelse voro som

artiga värdar oss till mötes vid sta-
tionen och hade omtänksamt nog

ordnat frukost och rum och äro

värda all vår tacksamhet för visad

vänlighet och omtanke.

Matchen spelades kl. 1 på en ef-
ter det myckna regnandet missera-

bel plan som omöjliggjorde allt ord-

nat spel och matchen känneteckna-
des på ett otal missar och ett flertal
förstörda målchanser å ömse sidor
Västeråsgrabbarna salte genast från

början en hård fart och visade tyd-
ligt att de beslutat sälja sig dyrt.
Wenzel fick arbeta under högtryck
den första kvarten, men de våra
blevo” snart vana vid lervällingen

och Hermanssonlevererade en serie
fina skott som dock hade oturen

att gå ett par centimeter på fel sida
om målstängerna. Första målet
gavs Västerås till skänks, genom
att den hala bollen från vänster-
ytterns centring via E. Anderssons

fot gick i nät. Vi tappade ej su-

gen för malören utan spelade för

fulla muggar, men i Västeråsmålet

stod turen och en god målman som

räddande änglar. Kort före full tid

kom så Västerås andra mål och vid

halvtid ledde de sålunda med 2—0.

Antagligen trodde våra goda Väs-

teråskamrater att detta resultat var

tillräckligt för att nedslå vårt mod,

men vi visade att felräkningar kan

göras och tog saken lugnt efter som

Eiserman sagt »att i första halvlek

göra de nog två mål på oss, det gäller

då att ej tappa sugen ty i andra

halvlek gör vi tre mål». Det visade

sig även vara riktigt och efter c:a
7 minuters spel gjorde Eiserman
efter en hörna första målet. Spelet
blev nu mera fart på och efter det
målvakten tappat en boll sköt Her-
manssondet utjämnande målet. Kort
därefter var tiden slut och som mat-
chen måste avgöras förlängdes spel-
tiden med 20 minuter. Lindberg
lyckades under de första 10 minu-
terna göra segermålet och allas vår
trötthet flög sin kos ty nu voro vi

säkra på segern. Resultatet stod
sig även och efter 110 minuters
spel stodo vi som segrare med
3—2, ett resultat som på en torr
plan varit annorlunda.

Att lämna någon kritik över spe-
larna går ej, alla gjorde sin plikt
och litet mer till och segern kan
skrivas på samtligas goda humör
och kamratanda. Västerås-Kamra-
terna voro en ny och trevlig be-
kantskap, synnerligen justa och goda
spelare bland vilka kan framhållas
målman, centerhalv och centerfor-

ward. Domaren, herr Ternström

från Eskilstuna, hade bra uppfatt-
ning, men förbisåg knuffar i ryg-

gen.
E. W. E.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Okt. 1920
 
 

Kamratmästerskapet i fotboll 1920.
B-laget slog Västerås-Kamraterna i finalen med 3—2.

Nedanstående unga, käcka spelare
gjorde sig berättigade till titeln
»Kamratmästare> 1920 genom alt
slå Västerås-Kamraterna i finalen,

efter förlängd tid, med 3—2 däri-

genom hedrande sig själva och sin
förening, på ett utomordentligt sätt:

Wenzel; E. Andersson, Levin; A.
Pettersson, E. Johanson, E. Eiser-

man; V. Hansson, Lindberg, Her-
mansson, G. Andersson, S. Johans-

son.
Efter det Hässleholms-Kamraterna

genom att ej ställa upp i semifina-
len undandragit sig ett nederlag spe-

lades finalen i Västerås söndagen

den 5 sept. Efter en natts an-
stränganderesa, där >»bagarn> gjorde

allt för att hålla målron vid makt,

anlände vi till gurkstaden i ett häl-

lande regn, men med ett jäkla gott
humör och tron på oss själva och
Seger.
Västeråskretsens styrelse voro som

artiga värdar oss till mötes vid sta-
tionen och hade omtänksamt nog

ordnat frukost och rum och äro

värda all vår tacksamhet för visad

vänlighet och omtanke.

Matchen spelades kl. 1 på en ef-
ter det myckna regnandet missera-

bel plan som omöjliggjorde allt ord-

nat spel och matchen känneteckna-
des på ett otal missar och ett flertal
förstörda målchanser å ömse sidor
Västeråsgrabbarna salte genast från

början en hård fart och visade tyd-
ligt att de beslutat sälja sig dyrt.
Wenzel fick arbeta under högtryck
den första kvarten, men de våra
blevo” snart vana vid lervällingen

och Hermanssonlevererade en serie
fina skott som dock hade oturen

att gå ett par centimeter på fel sida
om målstängerna. Första målet
gavs Västerås till skänks, genom
att den hala bollen från vänster-
ytterns centring via E. Anderssons

fot gick i nät. Vi tappade ej su-

gen för malören utan spelade för

fulla muggar, men i Västeråsmålet

stod turen och en god målman som

räddande änglar. Kort före full tid

kom så Västerås andra mål och vid

halvtid ledde de sålunda med 2—0.

Antagligen trodde våra goda Väs-

teråskamrater att detta resultat var

tillräckligt för att nedslå vårt mod,

men vi visade att felräkningar kan

göras och tog saken lugnt efter som

Eiserman sagt »att i första halvlek

göra de nog två mål på oss, det gäller

då att ej tappa sugen ty i andra

halvlek gör vi tre mål». Det visade

sig även vara riktigt och efter c:a
7 minuters spel gjorde Eiserman
efter en hörna första målet. Spelet
blev nu mera fart på och efter det
målvakten tappat en boll sköt Her-
manssondet utjämnande målet. Kort
därefter var tiden slut och som mat-
chen måste avgöras förlängdes spel-
tiden med 20 minuter. Lindberg
lyckades under de första 10 minu-
terna göra segermålet och allas vår
trötthet flög sin kos ty nu voro vi

säkra på segern. Resultatet stod
sig även och efter 110 minuters
spel stodo vi som segrare med
3—2, ett resultat som på en torr
plan varit annorlunda.

Att lämna någon kritik över spe-
larna går ej, alla gjorde sin plikt
och litet mer till och segern kan
skrivas på samtligas goda humör
och kamratanda. Västerås-Kamra-
terna voro en ny och trevlig be-
kantskap, synnerligen justa och goda
spelare bland vilka kan framhållas
målman, centerhalv och centerfor-

ward. Domaren, herr Ternström

från Eskilstuna, hade bra uppfatt-
ning, men förbisåg knuffar i ryg-

gen.
E. W. E.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.

  L
E
T
S

RR
ET

T
Y
K
T
R
S

  

[
U
K
N

T
N
N

T
Y
N
S
N
L

     

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 10
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Okt. 1920
 
 

Kamratmästerskapet i fotboll 1920.
B-laget slog Västerås-Kamraterna i finalen med 3—2.

Nedanstående unga, käcka spelare
gjorde sig berättigade till titeln
»Kamratmästare> 1920 genom alt
slå Västerås-Kamraterna i finalen,

efter förlängd tid, med 3—2 däri-

genom hedrande sig själva och sin
förening, på ett utomordentligt sätt:

Wenzel; E. Andersson, Levin; A.
Pettersson, E. Johanson, E. Eiser-

man; V. Hansson, Lindberg, Her-
mansson, G. Andersson, S. Johans-

son.
Efter det Hässleholms-Kamraterna

genom att ej ställa upp i semifina-
len undandragit sig ett nederlag spe-

lades finalen i Västerås söndagen

den 5 sept. Efter en natts an-
stränganderesa, där >»bagarn> gjorde

allt för att hålla målron vid makt,

anlände vi till gurkstaden i ett häl-

lande regn, men med ett jäkla gott
humör och tron på oss själva och
Seger.
Västeråskretsens styrelse voro som

artiga värdar oss till mötes vid sta-
tionen och hade omtänksamt nog

ordnat frukost och rum och äro

värda all vår tacksamhet för visad

vänlighet och omtanke.

Matchen spelades kl. 1 på en ef-
ter det myckna regnandet missera-

bel plan som omöjliggjorde allt ord-

nat spel och matchen känneteckna-
des på ett otal missar och ett flertal
förstörda målchanser å ömse sidor
Västeråsgrabbarna salte genast från

början en hård fart och visade tyd-
ligt att de beslutat sälja sig dyrt.
Wenzel fick arbeta under högtryck
den första kvarten, men de våra
blevo” snart vana vid lervällingen

och Hermanssonlevererade en serie
fina skott som dock hade oturen

att gå ett par centimeter på fel sida
om målstängerna. Första målet
gavs Västerås till skänks, genom
att den hala bollen från vänster-
ytterns centring via E. Anderssons

fot gick i nät. Vi tappade ej su-

gen för malören utan spelade för

fulla muggar, men i Västeråsmålet

stod turen och en god målman som

räddande änglar. Kort före full tid

kom så Västerås andra mål och vid

halvtid ledde de sålunda med 2—0.

Antagligen trodde våra goda Väs-

teråskamrater att detta resultat var

tillräckligt för att nedslå vårt mod,

men vi visade att felräkningar kan

göras och tog saken lugnt efter som

Eiserman sagt »att i första halvlek

göra de nog två mål på oss, det gäller

då att ej tappa sugen ty i andra

halvlek gör vi tre mål». Det visade

sig även vara riktigt och efter c:a
7 minuters spel gjorde Eiserman
efter en hörna första målet. Spelet
blev nu mera fart på och efter det
målvakten tappat en boll sköt Her-
manssondet utjämnande målet. Kort
därefter var tiden slut och som mat-
chen måste avgöras förlängdes spel-
tiden med 20 minuter. Lindberg
lyckades under de första 10 minu-
terna göra segermålet och allas vår
trötthet flög sin kos ty nu voro vi

säkra på segern. Resultatet stod
sig även och efter 110 minuters
spel stodo vi som segrare med
3—2, ett resultat som på en torr
plan varit annorlunda.

Att lämna någon kritik över spe-
larna går ej, alla gjorde sin plikt
och litet mer till och segern kan
skrivas på samtligas goda humör
och kamratanda. Västerås-Kamra-
terna voro en ny och trevlig be-
kantskap, synnerligen justa och goda
spelare bland vilka kan framhållas
målman, centerhalv och centerfor-

ward. Domaren, herr Ternström

från Eskilstuna, hade bra uppfatt-
ning, men förbisåg knuffar i ryg-

gen.
E. W. E.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Okt. 1920
 
 

Kamratmästerskapet i fotboll 1920.
B-laget slog Västerås-Kamraterna i finalen med 3—2.

Nedanstående unga, käcka spelare
gjorde sig berättigade till titeln
»Kamratmästare> 1920 genom alt
slå Västerås-Kamraterna i finalen,

efter förlängd tid, med 3—2 däri-

genom hedrande sig själva och sin
förening, på ett utomordentligt sätt:

Wenzel; E. Andersson, Levin; A.
Pettersson, E. Johanson, E. Eiser-

man; V. Hansson, Lindberg, Her-
mansson, G. Andersson, S. Johans-

son.
Efter det Hässleholms-Kamraterna

genom att ej ställa upp i semifina-
len undandragit sig ett nederlag spe-

lades finalen i Västerås söndagen

den 5 sept. Efter en natts an-
stränganderesa, där >»bagarn> gjorde

allt för att hålla målron vid makt,

anlände vi till gurkstaden i ett häl-

lande regn, men med ett jäkla gott
humör och tron på oss själva och
Seger.
Västeråskretsens styrelse voro som

artiga värdar oss till mötes vid sta-
tionen och hade omtänksamt nog

ordnat frukost och rum och äro

värda all vår tacksamhet för visad

vänlighet och omtanke.

Matchen spelades kl. 1 på en ef-
ter det myckna regnandet missera-

bel plan som omöjliggjorde allt ord-

nat spel och matchen känneteckna-
des på ett otal missar och ett flertal
förstörda målchanser å ömse sidor
Västeråsgrabbarna salte genast från

början en hård fart och visade tyd-
ligt att de beslutat sälja sig dyrt.
Wenzel fick arbeta under högtryck
den första kvarten, men de våra
blevo” snart vana vid lervällingen

och Hermanssonlevererade en serie
fina skott som dock hade oturen

att gå ett par centimeter på fel sida
om målstängerna. Första målet
gavs Västerås till skänks, genom
att den hala bollen från vänster-
ytterns centring via E. Anderssons

fot gick i nät. Vi tappade ej su-

gen för malören utan spelade för

fulla muggar, men i Västeråsmålet

stod turen och en god målman som

räddande änglar. Kort före full tid

kom så Västerås andra mål och vid

halvtid ledde de sålunda med 2—0.

Antagligen trodde våra goda Väs-

teråskamrater att detta resultat var

tillräckligt för att nedslå vårt mod,

men vi visade att felräkningar kan

göras och tog saken lugnt efter som

Eiserman sagt »att i första halvlek

göra de nog två mål på oss, det gäller

då att ej tappa sugen ty i andra

halvlek gör vi tre mål». Det visade

sig även vara riktigt och efter c:a
7 minuters spel gjorde Eiserman
efter en hörna första målet. Spelet
blev nu mera fart på och efter det
målvakten tappat en boll sköt Her-
manssondet utjämnande målet. Kort
därefter var tiden slut och som mat-
chen måste avgöras förlängdes spel-
tiden med 20 minuter. Lindberg
lyckades under de första 10 minu-
terna göra segermålet och allas vår
trötthet flög sin kos ty nu voro vi

säkra på segern. Resultatet stod
sig även och efter 110 minuters
spel stodo vi som segrare med
3—2, ett resultat som på en torr
plan varit annorlunda.

Att lämna någon kritik över spe-
larna går ej, alla gjorde sin plikt
och litet mer till och segern kan
skrivas på samtligas goda humör
och kamratanda. Västerås-Kamra-
terna voro en ny och trevlig be-
kantskap, synnerligen justa och goda
spelare bland vilka kan framhållas
målman, centerhalv och centerfor-

ward. Domaren, herr Ternström

från Eskilstuna, hade bra uppfatt-
ning, men förbisåg knuffar i ryg-

gen.
E. W. E.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Okt. 1920
 
 

Kamratmästerskapet i fotboll 1920.
B-laget slog Västerås-Kamraterna i finalen med 3—2.

Nedanstående unga, käcka spelare
gjorde sig berättigade till titeln
»Kamratmästare> 1920 genom alt
slå Västerås-Kamraterna i finalen,

efter förlängd tid, med 3—2 däri-

genom hedrande sig själva och sin
förening, på ett utomordentligt sätt:

Wenzel; E. Andersson, Levin; A.
Pettersson, E. Johanson, E. Eiser-

man; V. Hansson, Lindberg, Her-
mansson, G. Andersson, S. Johans-

son.
Efter det Hässleholms-Kamraterna

genom att ej ställa upp i semifina-
len undandragit sig ett nederlag spe-

lades finalen i Västerås söndagen

den 5 sept. Efter en natts an-
stränganderesa, där >»bagarn> gjorde

allt för att hålla målron vid makt,

anlände vi till gurkstaden i ett häl-

lande regn, men med ett jäkla gott
humör och tron på oss själva och
Seger.
Västeråskretsens styrelse voro som

artiga värdar oss till mötes vid sta-
tionen och hade omtänksamt nog

ordnat frukost och rum och äro

värda all vår tacksamhet för visad

vänlighet och omtanke.

Matchen spelades kl. 1 på en ef-
ter det myckna regnandet missera-

bel plan som omöjliggjorde allt ord-

nat spel och matchen känneteckna-
des på ett otal missar och ett flertal
förstörda målchanser å ömse sidor
Västeråsgrabbarna salte genast från

början en hård fart och visade tyd-
ligt att de beslutat sälja sig dyrt.
Wenzel fick arbeta under högtryck
den första kvarten, men de våra
blevo” snart vana vid lervällingen

och Hermanssonlevererade en serie
fina skott som dock hade oturen

att gå ett par centimeter på fel sida
om målstängerna. Första målet
gavs Västerås till skänks, genom
att den hala bollen från vänster-
ytterns centring via E. Anderssons

fot gick i nät. Vi tappade ej su-

gen för malören utan spelade för

fulla muggar, men i Västeråsmålet

stod turen och en god målman som

räddande änglar. Kort före full tid

kom så Västerås andra mål och vid

halvtid ledde de sålunda med 2—0.

Antagligen trodde våra goda Väs-

teråskamrater att detta resultat var

tillräckligt för att nedslå vårt mod,

men vi visade att felräkningar kan

göras och tog saken lugnt efter som

Eiserman sagt »att i första halvlek

göra de nog två mål på oss, det gäller

då att ej tappa sugen ty i andra

halvlek gör vi tre mål». Det visade

sig även vara riktigt och efter c:a
7 minuters spel gjorde Eiserman
efter en hörna första målet. Spelet
blev nu mera fart på och efter det
målvakten tappat en boll sköt Her-
manssondet utjämnande målet. Kort
därefter var tiden slut och som mat-
chen måste avgöras förlängdes spel-
tiden med 20 minuter. Lindberg
lyckades under de första 10 minu-
terna göra segermålet och allas vår
trötthet flög sin kos ty nu voro vi

säkra på segern. Resultatet stod
sig även och efter 110 minuters
spel stodo vi som segrare med
3—2, ett resultat som på en torr
plan varit annorlunda.

Att lämna någon kritik över spe-
larna går ej, alla gjorde sin plikt
och litet mer till och segern kan
skrivas på samtligas goda humör
och kamratanda. Västerås-Kamra-
terna voro en ny och trevlig be-
kantskap, synnerligen justa och goda
spelare bland vilka kan framhållas
målman, centerhalv och centerfor-

ward. Domaren, herr Ternström

från Eskilstuna, hade bra uppfatt-
ning, men förbisåg knuffar i ryg-

gen.
E. W. E.
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Svenska Mästerskapet.
Första omgången

spelades mot G. A. I, S. enligt

gammal tradition. Som Ullevi ej
var spelbar blev matchen förlagd

till Walhalla. Domare var Herr Du-
sén från Norrköping.

Spelet blev från båda sidor både
snabbt och energiskt. De våra som

känna sina pappenheimare, släppte
på för fullt från början, dock med
både sans och beräkning. Första
perioden blev de blåvitas, skotten

blev det dock ingen spets på. Lu-
kas hade det rätt lindrigt. De svart-

gröna fingo istället så mycket fort-
are resultat av sitt betydligt mindre
arbete. Helt oförmodat dräpte Gais-

centern till en boll lätt under ribban.

Wenzel hann ej med i galoppen.
Ett mål på nacken för de våra. Det

blev, trots stora ansträngningar från

båda sidor, med bl. a. farliga skott

från »Murren> och »Banan>, ingen-
ting mera uträttat i första halvlek.

I andra halvleken blev farten ännu

intensivare från våra grabbars sida.

Minusmålet gillades tydligen inte av
en enda mani gänget. Utjämningen

kom också efter c:a 20 min. spel.

»Kalle Kill» behandlade en frispark
ypperligt, genom att kopiera Gais-

Carlsson, via plankan och »Lukas>
uppsträckta kardor, hamnade kulan
i nätet, 1-—1. Man fick en påmin-

nelse om var publiken har sina fa-
voriter. Folkets jubel. Svampen

på. De blåvita stormade nu gång
på gång mot Gaismålet i snygga
ruscher. Hillén var den förargelse-
klippa varpå många goda föresatser
strandade. Beskedliga Sven och

obehärskade Hermansson lyckades

ej överlista den långe Gaisbacken.
Då hade vår vänster-ving be-

tydligt lättare att komma fram.
Det vinnande målet kom efter en

skarp rusch av Moje f. v. b. till
Hjelm, sista »Stoppested> var »Mur-

ren» från vars fot kulan skickades

i nät. 2—1 för »de kristne>.
Humöret steg på vårt gäng och

gaisarne kunna tacka sin himmelska

pappa för att det ej i den vevan

blev ytterligare ett par mål på nac-

ken. Vid full tid var resultatet dock

oförändrat.

De våra gjorde över hela linjen
sitt bästa och mästa. I försvaret

var Lund och Kalle Makarn> de

mäst uppmärksammade. »Lilla Fri-

dolf» i Gais, hade ett litet helsike

mot den sistnämnde, den robuste
halvbacken tog humöret fullstän-
digt ur gaisarnes högerving. Mur-

ren var kedjans kraftcentral, slet och
jobbade värre.

Bästa behållningen av matchen

var, näst segern förstås, lagets o-

kuvliga vilja till seger. Fortsätt i
samma anda i de återstående mat-

cherna och segern i mästerskaps-

tävlingen blir de blåvitas. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Karl Ols-

son, Törnqvist, Karl Johanson, Sven
Johansson, Gust. Hermansson, Her-

bert Carlsson, Hjelm, Sandberg.

Andra omgången

spelades å Ullevi. Motståndare voro
Sandvikens A. I. K.

Domare var en internationell stor-
het, Herr Boas från Holland, vars

publikfriande Douglas Fairbanks

leende och beredvillighet till under-
visning i läderkuleidrottens hemlig-
heter var av rätt så tvetydig art.

Hårt och farligt spel bör av en

domare beivras på det strängaste,

Den gamla satsen »lagom är bäst»

kan dock fortfarande tillämpas Herr

Boas till trots. Dessa ständiga vis-

selkonserter trötta i längden både
spelare och publik.

Matchen blev repertoar av pass-

ningar, centringar, dribblingar och

skott från våra pojkars sida, dock
med tämligen negativt resultat. Norr-

länningarne spelade samt och syn-
nerligen ytterst energiskt med tydlig

föresats att sälja sitt skinn så dyrt
som möjligt. Deras bakre försvar
med målvakten Kihlström och v.-

backen Forsberg som förgrundsfi-

gurer klarade skivan så gott att det
all »överlägsenhet»> till trots, stan-

nade vid 2 minusmål.
Vårt lags första mål inspelades

av Karl Olsson, som tydligen leds-

nade på träningen, och dribblade
sig upp mot straffområdet, samt

sände kulan över både vänner och

fiender i — nät.
Den bollen fick ej smidiga Kihl-

ström vantarne på.

Halvlek 1—0.
Andra halvlek fortsattes konserten

i samma tonart. Sandvikens for-
wards voro samt och synnerligen

statister. Det blev fortfarande bom-
bardemang på Forsberg, Kihlström

& C:o. Murren lurade sig igenom,

Sandviks-Forsberg tog sig för att
»hänga bak>», en gratisskjuts som

Herr Boas ej gillade. Straffspark.

Murren. 2—0. Slut på spektaklet.

De våra saknade den luft som ford-
ras för att kunna utveckla vad man

kallar för spel, de togo saken med
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Svenska Mästerskapet.
Första omgången

spelades mot G. A. I, S. enligt

gammal tradition. Som Ullevi ej
var spelbar blev matchen förlagd

till Walhalla. Domare var Herr Du-
sén från Norrköping.

Spelet blev från båda sidor både
snabbt och energiskt. De våra som

känna sina pappenheimare, släppte
på för fullt från början, dock med
både sans och beräkning. Första
perioden blev de blåvitas, skotten

blev det dock ingen spets på. Lu-
kas hade det rätt lindrigt. De svart-

gröna fingo istället så mycket fort-
are resultat av sitt betydligt mindre
arbete. Helt oförmodat dräpte Gais-

centern till en boll lätt under ribban.

Wenzel hann ej med i galoppen.
Ett mål på nacken för de våra. Det

blev, trots stora ansträngningar från

båda sidor, med bl. a. farliga skott

från »Murren> och »Banan>, ingen-
ting mera uträttat i första halvlek.

I andra halvleken blev farten ännu

intensivare från våra grabbars sida.

Minusmålet gillades tydligen inte av
en enda mani gänget. Utjämningen

kom också efter c:a 20 min. spel.

»Kalle Kill» behandlade en frispark
ypperligt, genom att kopiera Gais-

Carlsson, via plankan och »Lukas>
uppsträckta kardor, hamnade kulan
i nätet, 1-—1. Man fick en påmin-

nelse om var publiken har sina fa-
voriter. Folkets jubel. Svampen

på. De blåvita stormade nu gång
på gång mot Gaismålet i snygga
ruscher. Hillén var den förargelse-
klippa varpå många goda föresatser
strandade. Beskedliga Sven och

obehärskade Hermansson lyckades

ej överlista den långe Gaisbacken.
Då hade vår vänster-ving be-

tydligt lättare att komma fram.
Det vinnande målet kom efter en

skarp rusch av Moje f. v. b. till
Hjelm, sista »Stoppested> var »Mur-

ren» från vars fot kulan skickades

i nät. 2—1 för »de kristne>.
Humöret steg på vårt gäng och

gaisarne kunna tacka sin himmelska

pappa för att det ej i den vevan

blev ytterligare ett par mål på nac-

ken. Vid full tid var resultatet dock

oförändrat.

De våra gjorde över hela linjen
sitt bästa och mästa. I försvaret

var Lund och Kalle Makarn> de

mäst uppmärksammade. »Lilla Fri-

dolf» i Gais, hade ett litet helsike

mot den sistnämnde, den robuste
halvbacken tog humöret fullstän-
digt ur gaisarnes högerving. Mur-

ren var kedjans kraftcentral, slet och
jobbade värre.

Bästa behållningen av matchen

var, näst segern förstås, lagets o-

kuvliga vilja till seger. Fortsätt i
samma anda i de återstående mat-

cherna och segern i mästerskaps-

tävlingen blir de blåvitas. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Karl Ols-

son, Törnqvist, Karl Johanson, Sven
Johansson, Gust. Hermansson, Her-

bert Carlsson, Hjelm, Sandberg.

Andra omgången

spelades å Ullevi. Motståndare voro
Sandvikens A. I. K.

Domare var en internationell stor-
het, Herr Boas från Holland, vars

publikfriande Douglas Fairbanks

leende och beredvillighet till under-
visning i läderkuleidrottens hemlig-
heter var av rätt så tvetydig art.

Hårt och farligt spel bör av en

domare beivras på det strängaste,

Den gamla satsen »lagom är bäst»

kan dock fortfarande tillämpas Herr

Boas till trots. Dessa ständiga vis-

selkonserter trötta i längden både
spelare och publik.

Matchen blev repertoar av pass-

ningar, centringar, dribblingar och

skott från våra pojkars sida, dock
med tämligen negativt resultat. Norr-

länningarne spelade samt och syn-
nerligen ytterst energiskt med tydlig

föresats att sälja sitt skinn så dyrt
som möjligt. Deras bakre försvar
med målvakten Kihlström och v.-

backen Forsberg som förgrundsfi-

gurer klarade skivan så gott att det
all »överlägsenhet»> till trots, stan-

nade vid 2 minusmål.
Vårt lags första mål inspelades

av Karl Olsson, som tydligen leds-

nade på träningen, och dribblade
sig upp mot straffområdet, samt

sände kulan över både vänner och

fiender i — nät.
Den bollen fick ej smidiga Kihl-

ström vantarne på.

Halvlek 1—0.
Andra halvlek fortsattes konserten

i samma tonart. Sandvikens for-
wards voro samt och synnerligen

statister. Det blev fortfarande bom-
bardemang på Forsberg, Kihlström

& C:o. Murren lurade sig igenom,

Sandviks-Forsberg tog sig för att
»hänga bak>», en gratisskjuts som

Herr Boas ej gillade. Straffspark.

Murren. 2—0. Slut på spektaklet.

De våra saknade den luft som ford-
ras för att kunna utveckla vad man

kallar för spel, de togo saken med
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Svenska Mästerskapet.
Första omgången

spelades mot G. A. I, S. enligt

gammal tradition. Som Ullevi ej
var spelbar blev matchen förlagd

till Walhalla. Domare var Herr Du-
sén från Norrköping.

Spelet blev från båda sidor både
snabbt och energiskt. De våra som

känna sina pappenheimare, släppte
på för fullt från början, dock med
både sans och beräkning. Första
perioden blev de blåvitas, skotten

blev det dock ingen spets på. Lu-
kas hade det rätt lindrigt. De svart-

gröna fingo istället så mycket fort-
are resultat av sitt betydligt mindre
arbete. Helt oförmodat dräpte Gais-

centern till en boll lätt under ribban.

Wenzel hann ej med i galoppen.
Ett mål på nacken för de våra. Det

blev, trots stora ansträngningar från

båda sidor, med bl. a. farliga skott

från »Murren> och »Banan>, ingen-
ting mera uträttat i första halvlek.

I andra halvleken blev farten ännu

intensivare från våra grabbars sida.

Minusmålet gillades tydligen inte av
en enda mani gänget. Utjämningen

kom också efter c:a 20 min. spel.

»Kalle Kill» behandlade en frispark
ypperligt, genom att kopiera Gais-

Carlsson, via plankan och »Lukas>
uppsträckta kardor, hamnade kulan
i nätet, 1-—1. Man fick en påmin-

nelse om var publiken har sina fa-
voriter. Folkets jubel. Svampen

på. De blåvita stormade nu gång
på gång mot Gaismålet i snygga
ruscher. Hillén var den förargelse-
klippa varpå många goda föresatser
strandade. Beskedliga Sven och

obehärskade Hermansson lyckades

ej överlista den långe Gaisbacken.
Då hade vår vänster-ving be-

tydligt lättare att komma fram.
Det vinnande målet kom efter en

skarp rusch av Moje f. v. b. till
Hjelm, sista »Stoppested> var »Mur-

ren» från vars fot kulan skickades

i nät. 2—1 för »de kristne>.
Humöret steg på vårt gäng och

gaisarne kunna tacka sin himmelska

pappa för att det ej i den vevan

blev ytterligare ett par mål på nac-

ken. Vid full tid var resultatet dock

oförändrat.

De våra gjorde över hela linjen
sitt bästa och mästa. I försvaret

var Lund och Kalle Makarn> de

mäst uppmärksammade. »Lilla Fri-

dolf» i Gais, hade ett litet helsike

mot den sistnämnde, den robuste
halvbacken tog humöret fullstän-
digt ur gaisarnes högerving. Mur-

ren var kedjans kraftcentral, slet och
jobbade värre.

Bästa behållningen av matchen

var, näst segern förstås, lagets o-

kuvliga vilja till seger. Fortsätt i
samma anda i de återstående mat-

cherna och segern i mästerskaps-

tävlingen blir de blåvitas. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Karl Ols-

son, Törnqvist, Karl Johanson, Sven
Johansson, Gust. Hermansson, Her-

bert Carlsson, Hjelm, Sandberg.

Andra omgången

spelades å Ullevi. Motståndare voro
Sandvikens A. I. K.

Domare var en internationell stor-
het, Herr Boas från Holland, vars

publikfriande Douglas Fairbanks

leende och beredvillighet till under-
visning i läderkuleidrottens hemlig-
heter var av rätt så tvetydig art.

Hårt och farligt spel bör av en

domare beivras på det strängaste,

Den gamla satsen »lagom är bäst»

kan dock fortfarande tillämpas Herr

Boas till trots. Dessa ständiga vis-

selkonserter trötta i längden både
spelare och publik.

Matchen blev repertoar av pass-

ningar, centringar, dribblingar och

skott från våra pojkars sida, dock
med tämligen negativt resultat. Norr-

länningarne spelade samt och syn-
nerligen ytterst energiskt med tydlig

föresats att sälja sitt skinn så dyrt
som möjligt. Deras bakre försvar
med målvakten Kihlström och v.-

backen Forsberg som förgrundsfi-

gurer klarade skivan så gott att det
all »överlägsenhet»> till trots, stan-

nade vid 2 minusmål.
Vårt lags första mål inspelades

av Karl Olsson, som tydligen leds-

nade på träningen, och dribblade
sig upp mot straffområdet, samt

sände kulan över både vänner och

fiender i — nät.
Den bollen fick ej smidiga Kihl-

ström vantarne på.

Halvlek 1—0.
Andra halvlek fortsattes konserten

i samma tonart. Sandvikens for-
wards voro samt och synnerligen

statister. Det blev fortfarande bom-
bardemang på Forsberg, Kihlström

& C:o. Murren lurade sig igenom,

Sandviks-Forsberg tog sig för att
»hänga bak>», en gratisskjuts som

Herr Boas ej gillade. Straffspark.

Murren. 2—0. Slut på spektaklet.

De våra saknade den luft som ford-
ras för att kunna utveckla vad man

kallar för spel, de togo saken med
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Svenska Mästerskapet.
Första omgången

spelades mot G. A. I, S. enligt

gammal tradition. Som Ullevi ej
var spelbar blev matchen förlagd

till Walhalla. Domare var Herr Du-
sén från Norrköping.

Spelet blev från båda sidor både
snabbt och energiskt. De våra som

känna sina pappenheimare, släppte
på för fullt från början, dock med
både sans och beräkning. Första
perioden blev de blåvitas, skotten

blev det dock ingen spets på. Lu-
kas hade det rätt lindrigt. De svart-

gröna fingo istället så mycket fort-
are resultat av sitt betydligt mindre
arbete. Helt oförmodat dräpte Gais-

centern till en boll lätt under ribban.

Wenzel hann ej med i galoppen.
Ett mål på nacken för de våra. Det

blev, trots stora ansträngningar från

båda sidor, med bl. a. farliga skott

från »Murren> och »Banan>, ingen-
ting mera uträttat i första halvlek.

I andra halvleken blev farten ännu

intensivare från våra grabbars sida.

Minusmålet gillades tydligen inte av
en enda mani gänget. Utjämningen

kom också efter c:a 20 min. spel.

»Kalle Kill» behandlade en frispark
ypperligt, genom att kopiera Gais-

Carlsson, via plankan och »Lukas>
uppsträckta kardor, hamnade kulan
i nätet, 1-—1. Man fick en påmin-

nelse om var publiken har sina fa-
voriter. Folkets jubel. Svampen

på. De blåvita stormade nu gång
på gång mot Gaismålet i snygga
ruscher. Hillén var den förargelse-
klippa varpå många goda föresatser
strandade. Beskedliga Sven och

obehärskade Hermansson lyckades

ej överlista den långe Gaisbacken.
Då hade vår vänster-ving be-

tydligt lättare att komma fram.
Det vinnande målet kom efter en

skarp rusch av Moje f. v. b. till
Hjelm, sista »Stoppested> var »Mur-

ren» från vars fot kulan skickades

i nät. 2—1 för »de kristne>.
Humöret steg på vårt gäng och

gaisarne kunna tacka sin himmelska

pappa för att det ej i den vevan

blev ytterligare ett par mål på nac-

ken. Vid full tid var resultatet dock

oförändrat.

De våra gjorde över hela linjen
sitt bästa och mästa. I försvaret

var Lund och Kalle Makarn> de

mäst uppmärksammade. »Lilla Fri-

dolf» i Gais, hade ett litet helsike

mot den sistnämnde, den robuste
halvbacken tog humöret fullstän-
digt ur gaisarnes högerving. Mur-

ren var kedjans kraftcentral, slet och
jobbade värre.

Bästa behållningen av matchen

var, näst segern förstås, lagets o-

kuvliga vilja till seger. Fortsätt i
samma anda i de återstående mat-

cherna och segern i mästerskaps-

tävlingen blir de blåvitas. Spelare:
Wenzel, Lund, Svensson, Karl Ols-

son, Törnqvist, Karl Johanson, Sven
Johansson, Gust. Hermansson, Her-

bert Carlsson, Hjelm, Sandberg.

Andra omgången

spelades å Ullevi. Motståndare voro
Sandvikens A. I. K.

Domare var en internationell stor-
het, Herr Boas från Holland, vars

publikfriande Douglas Fairbanks

leende och beredvillighet till under-
visning i läderkuleidrottens hemlig-
heter var av rätt så tvetydig art.

Hårt och farligt spel bör av en

domare beivras på det strängaste,

Den gamla satsen »lagom är bäst»

kan dock fortfarande tillämpas Herr

Boas till trots. Dessa ständiga vis-

selkonserter trötta i längden både
spelare och publik.

Matchen blev repertoar av pass-

ningar, centringar, dribblingar och

skott från våra pojkars sida, dock
med tämligen negativt resultat. Norr-

länningarne spelade samt och syn-
nerligen ytterst energiskt med tydlig

föresats att sälja sitt skinn så dyrt
som möjligt. Deras bakre försvar
med målvakten Kihlström och v.-

backen Forsberg som förgrundsfi-

gurer klarade skivan så gott att det
all »överlägsenhet»> till trots, stan-

nade vid 2 minusmål.
Vårt lags första mål inspelades

av Karl Olsson, som tydligen leds-

nade på träningen, och dribblade
sig upp mot straffområdet, samt

sände kulan över både vänner och

fiender i — nät.
Den bollen fick ej smidiga Kihl-

ström vantarne på.

Halvlek 1—0.
Andra halvlek fortsattes konserten

i samma tonart. Sandvikens for-
wards voro samt och synnerligen

statister. Det blev fortfarande bom-
bardemang på Forsberg, Kihlström

& C:o. Murren lurade sig igenom,

Sandviks-Forsberg tog sig för att
»hänga bak>», en gratisskjuts som

Herr Boas ej gillade. Straffspark.

Murren. 2—0. Slut på spektaklet.

De våra saknade den luft som ford-
ras för att kunna utveckla vad man

kallar för spel, de togo saken med
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både sans och beräkning. Första
perioden blev de blåvitas, skotten
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kas hade det rätt lindrigt. De svart-

gröna fingo istället så mycket fort-
are resultat av sitt betydligt mindre
arbete. Helt oförmodat dräpte Gais-

centern till en boll lätt under ribban.
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Ett mål på nacken för de våra. Det
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båda sidor, med bl. a. farliga skott
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backen Forsberg som förgrundsfi-

gurer klarade skivan så gott att det
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nade vid 2 minusmål.
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av Karl Olsson, som tydligen leds-

nade på träningen, och dribblade
sig upp mot straffområdet, samt

sände kulan över både vänner och

fiender i — nät.
Den bollen fick ej smidiga Kihl-

ström vantarne på.

Halvlek 1—0.
Andra halvlek fortsattes konserten

i samma tonart. Sandvikens for-
wards voro samt och synnerligen

statister. Det blev fortfarande bom-
bardemang på Forsberg, Kihlström

& C:o. Murren lurade sig igenom,

Sandviks-Forsberg tog sig för att
»hänga bak>», en gratisskjuts som
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Den gamla satsen »lagom är bäst»

kan dock fortfarande tillämpas Herr

Boas till trots. Dessa ständiga vis-
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spelare och publik.
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ningar, centringar, dribblingar och

skott från våra pojkars sida, dock
med tämligen negativt resultat. Norr-

länningarne spelade samt och syn-
nerligen ytterst energiskt med tydlig

föresats att sälja sitt skinn så dyrt
som möjligt. Deras bakre försvar
med målvakten Kihlström och v.-

backen Forsberg som förgrundsfi-

gurer klarade skivan så gott att det
all »överlägsenhet»> till trots, stan-

nade vid 2 minusmål.
Vårt lags första mål inspelades

av Karl Olsson, som tydligen leds-

nade på träningen, och dribblade
sig upp mot straffområdet, samt

sände kulan över både vänner och

fiender i — nät.
Den bollen fick ej smidiga Kihl-

ström vantarne på.

Halvlek 1—0.
Andra halvlek fortsattes konserten

i samma tonart. Sandvikens for-
wards voro samt och synnerligen

statister. Det blev fortfarande bom-
bardemang på Forsberg, Kihlström

& C:o. Murren lurade sig igenom,

Sandviks-Forsberg tog sig för att
»hänga bak>», en gratisskjuts som

Herr Boas ej gillade. Straffspark.
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ro ibland väl lugnt, dock aldrig non-
chalant, dessbättre, vi hava många
tråkiga erfarenheter av hur noncha-

lant spel kan sluta, Johanneshof m.

fl., m. fl. Burrr—. Pelle Kihlström
vilken under hela matchen med stor

framgång kilat mellan stolparne er-

höll som belöning härför Ullevista-
tyetten.  Välförtjänt.

Spelare: John Carlsson, Lund,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,

Carl Olsson, Sandberg, Hjelm, Mur-
ren, Hermansson, S. Johansson.

Cober.

En 3-dagars Danmarks-
tripp.

Danmarks-resorna ha, efter våra

förut mycket lyckade turer till Hjör-

ring och Bröndeslev, stått högt i
kurs hos B-lagsspelarne. När därför

inbjudan anlände från Fredrikshavns
I. F. till en veckas turné till Fred-

rikshavn, Aalborg m. fl. platser be-

redde vi oss på en angenäm semes-
tervecka. Genom mellankommande
förhinder från danskarnes sida måste

arrangemangen ändras så till vida,
att vi endast skulle spela två matcher

och båda i Fredrikshavn. Detta var

en besvikelse för oss, men vi hop-

pades ändock att få ut något av
resan. Hur detta slog in framgår

av följande.
Lördagen den 14 aug. ångade

Oluf Bager» ut från kajen med last
av styckegods varibland märktes
Sven Rylander, Karl Johansson, Eric

Andersson, Eric Eiserman, Elam Jo-
hansson, Harry Olsson, Sven Jo-

hansson, Carl Andersson, Georg
Karlsson, Eric Lindberg, Victor Hans-
Son, Harvid Abrahamsson, Gillis

Andersson samt sist men icke minst
ledaren hr Gösta Lundqvist. Vädret
Var vackert, och utan några vidare
ventyr om man som sådant ej vill

räkna en något för »våt» frukost,
Anländevi till Fredrikshavn. Några

Syrelsemedlemmar voro osstill mö-
des, och vi blevo genom deras för-

Sorg inlogerade på två hotell (sotarn,

Calle Andrea, Harry Olsson och
romans-sångare Roger, alias Sven
Johansson, fingo eget hushåll).

Efter att ha inmundigat lite lätt
mat avtågade vi till fotbollsbanan

och kl. 6.30 lämnade bollen centrum.
Det blev en match som sent skall

glömmas, och särskilt fick under-

tecknad anledning att bevara den i

trogen hågkomst. På Nordjylland
spelas ett slags fotboll, som vi dess
bättre ej äro vana att skåda i våra

landsändar, och får orsaken därtill
säkerligen helt skrivas på domarnes

konto. Något sådant som hårt eller
rått spel existerar nämligen ej i deras
begrepp, utan få spelarne efter gott-

finnande göra upp sina mellanhav-
anden med varandra. Likväl förflöt

första halvtid utan några allvarsam-
mare tillbud till olyckor, trots ett
ganska hårt spel från danskarnes

sida. Vi voro mycket överlägsna
och det ena anloppet mot danskar-

nes mål avlöste det andra. Med
målskotten var det emellertid klent

beställt och givna mål bortsumpades
titt och tätt. Resultatet var vid halv-

tidens slut 2—1 till vår favör.
Andra halvtid började i samma

stil som den första. Strax efter av-
spark blev undertecknad så svårt

skadad, att sjukhuset fick bli mitt
första mål. Vad som tilldrog sig
under återstoden av speltiden be-
hövde alltså haft en annan skildrare,

men det kanske kan vara nog att
anteckna ett yttrande av Kalle Makarn

under spelets gång: »Nä, nu blir

jag rädd, ett i sanning betecknan-

de yttrande då man tar i betraktande

från vilket håll det härledde sig.

Calle Andrea blev också så svårt

skadad att han måste lämna plan

och även Harry Olsson fick sig en

knäck, dock ej så allvarligt att han

måste lämna spelet. Vi måste alltså

under vår första match insätta våra

båda och enda reserver »Flemming>

och Gillis. Efter förut relaterade

motgångar kunde våra pojkar ej

spela med samma friska humörutan

måste vid speltidens slut se sig be-

segrade med 4—2.
Som skildraren härav måste kvar-

stanna på sjukhuset över natten, är
det honom ej förunnat att förtälja
vilka smygvägar »Skruen», » Makarn»,
»Kulören» et consorter beträdde på
aftonen. Jag kunde dock konsta-
tera, att de voro tiliräckligt morgon-
friska alt dagen därpå besöka mig

på sjukhuset, och jag vill minnas
att det var så tidigt som kl. 12 fm.

På söndag kl. 3 em. skulle nästa
match spelas. Vårt lags uppställ-
ning var som under sista skedet av

föregående dags match, med Eiser-
man som centerforward. Spelet var
som helhet bättre än gårdagens.
Domaren, -::y för dagen, förstod ock-
så bättre at hålla spelet inom något
så när anständiga gränser. Men han
försyndadesig svårligen då det gällde
offside. Till exempel som då Sven
Johansson (h. y.), löper fram med
bollen och till synes ej beredersig
att centra i brådrasket. Eiserman
(c. f), följer med i anfallet och råkar

komma någon meter offise. Doma-
rens pipa ljuder för offside i trots
av, att Eiserman ej på minsta sätt
ingripit i spelet. Sådan var den do-

marens uppfattning av offside-re-
geln!

Pojkarne spelade i denna match
med stor energi och med tydlig fö-

resats att vinna. FEisermans utlägg-

ningar till Victor Hansson voro ut-
sökta och Victor förstod också att
begagna dem på rätta sättet. Han
hade snart tröttkört sin uppvaktning

och fick sedan spela som hanville.
För övrigt spelade alla gott och B-

laget kunde också lämna valplatsen
efter att ha tagit en vacker revansch

med 4-1.
På kvällen hade våra värdar an-

ordnat en liten festlighet å hotell
Hoffman, där våra ynglingar fingo
tillfälle att svänga sina misshandla-

de ben. Deltagandet var dock från
vår sida ej vidare stort, och de som
hedrade festen med sin närvaro kom-
mo hem ganska tidigt (på kvällen),

varför jag förmodar, att de hade
varit med om roligaretillställningar.

Återresan anträddes på måndag
fm. och utan några märkvärdigare

upplevelser anlöpte vi Göteborg vid
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inbjudan anlände från Fredrikshavns
I. F. till en veckas turné till Fred-

rikshavn, Aalborg m. fl. platser be-

redde vi oss på en angenäm semes-
tervecka. Genom mellankommande
förhinder från danskarnes sida måste
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pades ändock att få ut något av
resan. Hur detta slog in framgår

av följande.
Lördagen den 14 aug. ångade

Oluf Bager» ut från kajen med last
av styckegods varibland märktes
Sven Rylander, Karl Johansson, Eric

Andersson, Eric Eiserman, Elam Jo-
hansson, Harry Olsson, Sven Jo-

hansson, Carl Andersson, Georg
Karlsson, Eric Lindberg, Victor Hans-
Son, Harvid Abrahamsson, Gillis

Andersson samt sist men icke minst
ledaren hr Gösta Lundqvist. Vädret
Var vackert, och utan några vidare
ventyr om man som sådant ej vill

räkna en något för »våt» frukost,
Anländevi till Fredrikshavn. Några

Syrelsemedlemmar voro osstill mö-
des, och vi blevo genom deras för-

Sorg inlogerade på två hotell (sotarn,

Calle Andrea, Harry Olsson och
romans-sångare Roger, alias Sven
Johansson, fingo eget hushåll).

Efter att ha inmundigat lite lätt
mat avtågade vi till fotbollsbanan

och kl. 6.30 lämnade bollen centrum.
Det blev en match som sent skall

glömmas, och särskilt fick under-

tecknad anledning att bevara den i

trogen hågkomst. På Nordjylland
spelas ett slags fotboll, som vi dess
bättre ej äro vana att skåda i våra

landsändar, och får orsaken därtill
säkerligen helt skrivas på domarnes

konto. Något sådant som hårt eller
rått spel existerar nämligen ej i deras
begrepp, utan få spelarne efter gott-

finnande göra upp sina mellanhav-
anden med varandra. Likväl förflöt

första halvtid utan några allvarsam-
mare tillbud till olyckor, trots ett
ganska hårt spel från danskarnes

sida. Vi voro mycket överlägsna
och det ena anloppet mot danskar-

nes mål avlöste det andra. Med
målskotten var det emellertid klent

beställt och givna mål bortsumpades
titt och tätt. Resultatet var vid halv-

tidens slut 2—1 till vår favör.
Andra halvtid började i samma

stil som den första. Strax efter av-
spark blev undertecknad så svårt

skadad, att sjukhuset fick bli mitt
första mål. Vad som tilldrog sig
under återstoden av speltiden be-
hövde alltså haft en annan skildrare,

men det kanske kan vara nog att
anteckna ett yttrande av Kalle Makarn

under spelets gång: »Nä, nu blir

jag rädd, ett i sanning betecknan-

de yttrande då man tar i betraktande

från vilket håll det härledde sig.

Calle Andrea blev också så svårt

skadad att han måste lämna plan

och även Harry Olsson fick sig en

knäck, dock ej så allvarligt att han

måste lämna spelet. Vi måste alltså

under vår första match insätta våra

båda och enda reserver »Flemming>

och Gillis. Efter förut relaterade

motgångar kunde våra pojkar ej

spela med samma friska humörutan

måste vid speltidens slut se sig be-

segrade med 4—2.
Som skildraren härav måste kvar-

stanna på sjukhuset över natten, är
det honom ej förunnat att förtälja
vilka smygvägar »Skruen», » Makarn»,
»Kulören» et consorter beträdde på
aftonen. Jag kunde dock konsta-
tera, att de voro tiliräckligt morgon-
friska alt dagen därpå besöka mig

på sjukhuset, och jag vill minnas
att det var så tidigt som kl. 12 fm.

På söndag kl. 3 em. skulle nästa
match spelas. Vårt lags uppställ-
ning var som under sista skedet av

föregående dags match, med Eiser-
man som centerforward. Spelet var
som helhet bättre än gårdagens.
Domaren, -::y för dagen, förstod ock-
så bättre at hålla spelet inom något
så när anständiga gränser. Men han
försyndadesig svårligen då det gällde
offside. Till exempel som då Sven
Johansson (h. y.), löper fram med
bollen och till synes ej beredersig
att centra i brådrasket. Eiserman
(c. f), följer med i anfallet och råkar

komma någon meter offise. Doma-
rens pipa ljuder för offside i trots
av, att Eiserman ej på minsta sätt
ingripit i spelet. Sådan var den do-

marens uppfattning av offside-re-
geln!

Pojkarne spelade i denna match
med stor energi och med tydlig fö-

resats att vinna. FEisermans utlägg-

ningar till Victor Hansson voro ut-
sökta och Victor förstod också att
begagna dem på rätta sättet. Han
hade snart tröttkört sin uppvaktning

och fick sedan spela som hanville.
För övrigt spelade alla gott och B-

laget kunde också lämna valplatsen
efter att ha tagit en vacker revansch

med 4-1.
På kvällen hade våra värdar an-

ordnat en liten festlighet å hotell
Hoffman, där våra ynglingar fingo
tillfälle att svänga sina misshandla-

de ben. Deltagandet var dock från
vår sida ej vidare stort, och de som
hedrade festen med sin närvaro kom-
mo hem ganska tidigt (på kvällen),

varför jag förmodar, att de hade
varit med om roligaretillställningar.

Återresan anträddes på måndag
fm. och utan några märkvärdigare

upplevelser anlöpte vi Göteborg vid
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ro ibland väl lugnt, dock aldrig non-
chalant, dessbättre, vi hava många
tråkiga erfarenheter av hur noncha-
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fl., m. fl. Burrr—. Pelle Kihlström
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tyetten.  Välförtjänt.

Spelare: John Carlsson, Lund,

Svensson, Karl Johanson, Törnqvist,
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3-tiden på em. En del »>anhöriga»
voro oss tillmötes och väl kunde

det behövas, ty några av oss voro
i stort behov av kärleksfull vård efter

de »spännande> tilldragelser, som
vi varit med om.

En sparkad.

K. B.
vars fotbollslag står i hög kurs i

Götastaden, gästade oss den 26
september.

För tredje gången under inneva-

rande år mötte vårt lag sina vän-
ner från >Kongens By» på Ullevi.
Som vanligt, vågar man nästan

säga, hade en intresserad och tal-
rik publik kommit tillstädes, man
vädrar spännande och god fotboll

när de båda lagen mötas, en för-
hoppning som ej heller denna gång
kom på skam.

Publikintresset har sin rot i det
faktum, att båda lagen försöka ut-
veckla så mycket av god teknik

och  bollbehandling som möjligt,
»hursomhelst»-spelet är bannlyst,

man känner varandra på pulsen och
söker efter motståndarens svaga

punkter, för att slå till. Två lokal-

lag kunna ej känna varandras styrka
och svagheter bättre än de båda
kumpanerna.

I K. B. saknades av »de gamla
rävarne> Lycke och Alf. Som ve-

derlag för detta uppenbarade sig

»Tist> vars »tjocklek> ryktet betyd-
ligt överdrivit.

I vårt lag återsåg man gamle

Börje vars popularité synes växa år
efter år. »Gluggvaktare> var John

Carlsson som ehuru han ej varit i
selen på ett par år, dock ej drog

sig för att göra sin gamla förening
en tjänst, djärvt, bussigt och kam-
ratlikt handlat. Wenzel var nämli-
gen av militärtjänst förhindrad att

stå mellan stolparne och Rylander
befanns sig med sin motorracer på

kryssning i skärgården, sysselsatt
att efter vännen Norings patent

skjuta räkor med vattentäta skott.

När David blåste i pipan mönstrade
lagen följande spelare:

K. B. Graae, Nörland, Blicher,
Jörgensen, Agerschou, Laursen, Dan-

nin, Poul Nielsen, Remtoft, Peder-
sen, Suhr.

I. F. K. John Carlsson, UCund,

Svensson, Carl Olsson, Törnqvist,

Karl Johansson, Sven Johansson,
Herb Carlsson, Börjesson, Hjelm,

Sandberg.
Matchen blev från båda sidor en

energisk och trevlig duell, mellan
finurligt forwardsspel och resolut

och säkert försvarsspel. Man dribb-
lade, passade, centrade och ruffade,

det sista minst, och »så en sak te»
man sköt, »möcke» ursinnigt och

flitigt, ömsom rätt men också en
hel del »breve>, allt detta till trots,

blev resultatet, att målen voro lika

många vid matchens slut som vid

dess början. Enda plåstret på såret
var tvenne offsidemål, ett på var-
dera sidan. 0—0. Det blir lika

mednoll. Ingen anledning att känna

sig missbelåten, för någondera par-
ten, förefinnes.

»Kalle Makarn> tillerkändes Ulle-

vistatyetten.  Välförtjänt. Nämnde

spelare har efter vad man pratar,
man och man emellan, upptäckt en

ny träningsmetod, som jämte lämp-
lig diet, smörgås och mjölk??? gjort

underverk. God fortsättning!

Cober.

Distriktmästerskapet å
20 km.

Vår förening hade för året fått

sig anförtrott att anordna nämnda
tävling, av vilken anledning den i

vederbörlig ordning utlystes och

arrangerades söndagen den 29 aug.
För att göra den litet mera omväx-

lande än vad i vanliga fall bjudes
deltagarne i långdistanslöpningar
hade tävlingen denna gång förlagts

å sträckan Bohus—Göteborg.

Undertecknad, som hade det an-

svarsfulla uppdraget att mäta distan-

sen, med en för ändamålet inköpt
cyklometer, måste redan kl. 7 f. m.

upp ur sängen och ut på landsvä-

garne och trampa cykel. Efter väl
förrättat värv och framkomst till
Bohus möttes jag av summa sum-

marium tre deltagare samt denalle-
städes närvarande Aldo, som i an-

ledning av dagen hade en trunk
medtill förvaring av kläderna. Trun-

ken blev dock i betänklig grad an-
vänd som förvaringsmagasin för en
större samling äpplen, som enligt

påstående inköpts(?) i en bondgård
i närheten.

I den tidiga morgontimman före-
togs en liten utförd till Kungälv

och Statt, vilket vid vår ankomst
ännu icke hunnit vakna efter lör-

dagsnattens orgier, varför det dröj-

de mer än lovligt länge innan vi
fingo den så efterlängtade frukosten.
Under tiden fördrev alla tre delta-

garne tiden med att äta äpplen i

någon hage invid Bohus. Som ti-
den var god innan starten skulle

äga rum fördrevs väntetiden med
kappkörning på cykel, för pacema-

kers, varvid tävlingsledaren utgick
som segrare.

Strax efter tio sattes det stora fäl-

tet igång på sin löpning mot Gö-

teborg, dit alla tre inkommo i god
kondition, litet trötta visserligen ef-

ter turen. Först kom Erik Larson
från Kamraterna med en användtid

av 1 tim. 15 min. 34 sek., efter ho-
nom kom D. Ferdinand, också en

kamrat, samt sist H. Andersson

från Otterhällan.
Flera av de anmälda infunno sig

icke vid starten, beroende på den
tidiga timma vid vilken avresan från

Göteborg ägde rum.

Pecka.

Till medlemmarna.

De medlemmar, vilka ej er
hållit alla nummer av med
lemsbladet på grund av feli
distributionen eller felaktiga
adresser, kunna erhålla felan-

de nummer å föreningens ex"

pedition: Östra Hamngatan 24.
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arrangerades söndagen den 29 aug.
För att göra den litet mera omväx-

lande än vad i vanliga fall bjudes
deltagarne i långdistanslöpningar
hade tävlingen denna gång förlagts

å sträckan Bohus—Göteborg.

Undertecknad, som hade det an-

svarsfulla uppdraget att mäta distan-

sen, med en för ändamålet inköpt
cyklometer, måste redan kl. 7 f. m.

upp ur sängen och ut på landsvä-

garne och trampa cykel. Efter väl
förrättat värv och framkomst till
Bohus möttes jag av summa sum-

marium tre deltagare samt denalle-
städes närvarande Aldo, som i an-

ledning av dagen hade en trunk
medtill förvaring av kläderna. Trun-

ken blev dock i betänklig grad an-
vänd som förvaringsmagasin för en
större samling äpplen, som enligt

påstående inköpts(?) i en bondgård
i närheten.

I den tidiga morgontimman före-
togs en liten utförd till Kungälv

och Statt, vilket vid vår ankomst
ännu icke hunnit vakna efter lör-

dagsnattens orgier, varför det dröj-

de mer än lovligt länge innan vi
fingo den så efterlängtade frukosten.
Under tiden fördrev alla tre delta-

garne tiden med att äta äpplen i

någon hage invid Bohus. Som ti-
den var god innan starten skulle

äga rum fördrevs väntetiden med
kappkörning på cykel, för pacema-

kers, varvid tävlingsledaren utgick
som segrare.

Strax efter tio sattes det stora fäl-

tet igång på sin löpning mot Gö-

teborg, dit alla tre inkommo i god
kondition, litet trötta visserligen ef-

ter turen. Först kom Erik Larson
från Kamraterna med en användtid

av 1 tim. 15 min. 34 sek., efter ho-
nom kom D. Ferdinand, också en

kamrat, samt sist H. Andersson

från Otterhällan.
Flera av de anmälda infunno sig

icke vid starten, beroende på den
tidiga timma vid vilken avresan från

Göteborg ägde rum.

Pecka.

Till medlemmarna.

De medlemmar, vilka ej er
hållit alla nummer av med
lemsbladet på grund av feli
distributionen eller felaktiga
adresser, kunna erhålla felan-

de nummer å föreningens ex"

pedition: Östra Hamngatan 24.
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Efter sitt fatala nederlag i Borås
grämde det världschampionen Ray
djupt att han icke kunde bliva i
tillfälle att löpa ett revanchlopp.
Strax vädrades ett tillfälle att få till

stånd ett lopp i Göteborg och i all
hast igångsattes underhandlingar

med Rays manager i Stockholm.
Eiter en livlig telegram- och telefon-
växling ordnades saken, med resul-
tat att Ray blev i tillfälle att löpa

även i Göteborg före sin avresa
till Amerika

  
Fredagen den 1 oktober skulle

evenemanget äga rum. Forsberg

slog på stora trumman, igångsatte
underhandlingar med Backman, som
lovade att komma, men kom dock
icke, väl beroende på någon nyck

hos vår gamla klubbkamrat. Vilket
troligen kommer att rendera honom

en varning från Svenska Idrottsför-

dundet. Ett par påpassliga indivi-
der hade uppdagat Kalmars anlete
på Ullevis dansbana, och naturligt-
vis gjordes ett försök att få också
honom att stanna kvar och deltaga,

men också den fågeln lyfte sina

Vingar i flykt från Göteborg. Åter-
Sod så endast Ray. Tävlingen, som
var utlyst, affischerad och annonse-

ad genomkördes ju i alla fall, dock
med en viss fruktan hos funktio-

tårerna, vilka hade all anledning
ät frukta det värsta från en besvi-

ken publik.

Ray i Göteborg.
Trots Backmans frånvaro hade

en publik på över 1000 personer
infunnit sig för att skåda Söderboms
kamp mot Ray. Ray, som av fruk-
tan för sitt onda ben hade valt att
löpa 800 meter i stället för 1500,
visade verkligen att det ligger nå-
got av en stor löpare inom honom,
enär han gjorde distansen på en
tid som aldrig förut uppnåtts på
tävlingar i Göteborg.

Förspelet till det stora evene-
manget bestod av ett 100 meters
och ett 1500 meters lopp för junio-
rer. Äntligen visar sig Ray på ba-
nan, smutsig och kladdig, mest
liknande en straffånge eller något

dyligt. Strax efteråt kommer Sö-
derbom in, betydligt renare och
trevligare att se på. Båda hälsades

med smattrande applåder, och heja-
ropen på Söderbom varsnade om
att det skulle bliva liv i spelet un-
der loppet. Såsom pacemakers hade

Oscar Svensson, Persson och Kron-
berg placerats. Forsberg lät krut-
flaggan falla — och sensationen

var börjad. Ray tog ledningen med

god fart körande första varvet. Sö-
derbom hängde dock gott med.
Andra varvet synes Ray ytterligare
öka tempot, därmed försökande
skaka av sig sin envisa motståndare,

vilket dock icke lyckas. När c:a
100 meter återstå försöker Söder-
bom gå fram i pressande spurt,

Ray var dock nu bättre på sin vakt
än i Borås, och besvarade genast

Söders försök att gå förbi. Sista
biten blev en segsliten kamp sida

vid sida, vilket dock Ray avgjorde
till sin fördel, vinnande med en
handsbredd. Båda löparne hyllades

ljudeligt efter loppet.

Så fick då Ray äntligen en seger

på sin långa turné, fast en knapp

sådan, vilket dock gladde honom

oerhört. Han uttryckte också sin

glädje i ett par anförande han höll

vid denlilla tillställning som efteråt

arrangerats till hans ära. Dessa

anförande äro översatta lydande:

Jag vill säga först och främst att det är

ett mycket stort nöje för mig att vara här

i kväll och detta beror inte bara på det

faktum att jag vann mitt lopp i dag. Det

är klart att jag är mycket glad över att

ha vunnit och över att ha fått detta stiliga

pris, men den största saken efter min me-

ning är det faktum att tiden som vi upp-

nådde kommer att motarbeta i någon grad

svenskarnes besvikelse i mina andra lopp
i Sverige.

Det kanske hade varit bäst om jag inte

hade kommit till Sverige vid denna tid på

grund av mitt dåliga ben och det faktum

att jag inte kunde hoppas springa i en

sådan form som skulle väntas av mig men

 

när jag bestämde mig attresa hit, den sak

som gjorde det största inflytande på mitt

beslut var de lysande rapporter om Sverige

av de amerikanare som voro här i 1916,

särskilt Meredith och Loomis som hace

bara lovord att yttra angående svenskarne

och deras behandling när de voro här.

Därför beslöt jag att resa hit för att få se

om Meredith, Loomis och alla de andra

hade rätt, och det kan sannerligen sägas

att jag inte blivit besviken över dessa

rapporter, enär var och en över hela Sve-

rige har visat mig en gästfrihet som skulle

vara svår att »klå>.

Ehuru, med undantag av dagens lopp,

inga av de tider som jag har uppnått i

min vistelse i Sverige äro värda iaktta-

gande, har jag brutit i alla fall ett rekord

sedan jag kom hit och det är att jag tagit

min första sup. Meredith sade mig att

omjag vägrade dricka skulle någonställa

mig på huvudet och få det ned på det

sättet. Hur jag skulle kunna dricka i

en sådan ställning var mer än jag kunde

förstå men i alla fall, faktum återstår, jag

tog supen innan jag kom i denna ställ-

ning. Och jag tycker om svensk punsch
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bara lovord att yttra angående svenskarne

och deras behandling när de voro här.

Därför beslöt jag att resa hit för att få se

om Meredith, Loomis och alla de andra

hade rätt, och det kan sannerligen sägas

att jag inte blivit besviken över dessa

rapporter, enär var och en över hela Sve-

rige har visat mig en gästfrihet som skulle

vara svår att »klå>.

Ehuru, med undantag av dagens lopp,

inga av de tider som jag har uppnått i

min vistelse i Sverige äro värda iaktta-

gande, har jag brutit i alla fall ett rekord

sedan jag kom hit och det är att jag tagit

min första sup. Meredith sade mig att

omjag vägrade dricka skulle någonställa

mig på huvudet och få det ned på det

sättet. Hur jag skulle kunna dricka i

en sådan ställning var mer än jag kunde

förstå men i alla fall, faktum återstår, jag

tog supen innan jag kom i denna ställ-

ning. Och jag tycker om svensk punsch
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Efter sitt fatala nederlag i Borås
grämde det världschampionen Ray
djupt att han icke kunde bliva i
tillfälle att löpa ett revanchlopp.
Strax vädrades ett tillfälle att få till

stånd ett lopp i Göteborg och i all
hast igångsattes underhandlingar

med Rays manager i Stockholm.
Eiter en livlig telegram- och telefon-
växling ordnades saken, med resul-
tat att Ray blev i tillfälle att löpa

även i Göteborg före sin avresa
till Amerika

  
Fredagen den 1 oktober skulle

evenemanget äga rum. Forsberg

slog på stora trumman, igångsatte
underhandlingar med Backman, som
lovade att komma, men kom dock
icke, väl beroende på någon nyck

hos vår gamla klubbkamrat. Vilket
troligen kommer att rendera honom

en varning från Svenska Idrottsför-

dundet. Ett par påpassliga indivi-
der hade uppdagat Kalmars anlete
på Ullevis dansbana, och naturligt-
vis gjordes ett försök att få också
honom att stanna kvar och deltaga,

men också den fågeln lyfte sina

Vingar i flykt från Göteborg. Åter-
Sod så endast Ray. Tävlingen, som
var utlyst, affischerad och annonse-

ad genomkördes ju i alla fall, dock
med en viss fruktan hos funktio-

tårerna, vilka hade all anledning
ät frukta det värsta från en besvi-

ken publik.

Ray i Göteborg.
Trots Backmans frånvaro hade

en publik på över 1000 personer
infunnit sig för att skåda Söderboms
kamp mot Ray. Ray, som av fruk-
tan för sitt onda ben hade valt att
löpa 800 meter i stället för 1500,
visade verkligen att det ligger nå-
got av en stor löpare inom honom,
enär han gjorde distansen på en
tid som aldrig förut uppnåtts på
tävlingar i Göteborg.

Förspelet till det stora evene-
manget bestod av ett 100 meters
och ett 1500 meters lopp för junio-
rer. Äntligen visar sig Ray på ba-
nan, smutsig och kladdig, mest
liknande en straffånge eller något

dyligt. Strax efteråt kommer Sö-
derbom in, betydligt renare och
trevligare att se på. Båda hälsades

med smattrande applåder, och heja-
ropen på Söderbom varsnade om
att det skulle bliva liv i spelet un-
der loppet. Såsom pacemakers hade

Oscar Svensson, Persson och Kron-
berg placerats. Forsberg lät krut-
flaggan falla — och sensationen

var börjad. Ray tog ledningen med

god fart körande första varvet. Sö-
derbom hängde dock gott med.
Andra varvet synes Ray ytterligare
öka tempot, därmed försökande
skaka av sig sin envisa motståndare,

vilket dock icke lyckas. När c:a
100 meter återstå försöker Söder-
bom gå fram i pressande spurt,

Ray var dock nu bättre på sin vakt
än i Borås, och besvarade genast

Söders försök att gå förbi. Sista
biten blev en segsliten kamp sida

vid sida, vilket dock Ray avgjorde
till sin fördel, vinnande med en
handsbredd. Båda löparne hyllades

ljudeligt efter loppet.

Så fick då Ray äntligen en seger

på sin långa turné, fast en knapp

sådan, vilket dock gladde honom

oerhört. Han uttryckte också sin

glädje i ett par anförande han höll

vid denlilla tillställning som efteråt

arrangerats till hans ära. Dessa

anförande äro översatta lydande:

Jag vill säga först och främst att det är

ett mycket stort nöje för mig att vara här

i kväll och detta beror inte bara på det

faktum att jag vann mitt lopp i dag. Det

är klart att jag är mycket glad över att

ha vunnit och över att ha fått detta stiliga

pris, men den största saken efter min me-

ning är det faktum att tiden som vi upp-

nådde kommer att motarbeta i någon grad

svenskarnes besvikelse i mina andra lopp
i Sverige.

Det kanske hade varit bäst om jag inte

hade kommit till Sverige vid denna tid på

grund av mitt dåliga ben och det faktum
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— ehuru jag icke vill säga att det är en

mycket bra sak för en idrottsman som

ligger i träning.

Jag vill också säga några vackra ord om

Söderbom, min moiständare i dagens lopp,

som gav mig det intrycket att vara redan

en förstklassig löpare ehuru jag hört att

det är egentligen hans första år underra-

tionell träning, vilket gör hans löpning så

mycket mer märklig om man tar i betrak-

tande den tid vi uppnådde och jag tror

att den sak jag kan tacka mer än någon-

ting annat för min seger i dag är min

längre erfarenhet. Detta bringar mig till

den punkt som jag vill lägga vikt på och

det är att Söderbom behöver bara mera

lopp mot sådana som Lundgren och Wide

och jag är säker på att om han får dessa

blir han på en kort tid bättre än någon

av dessa. Jag hoppas att komma tillbaka

till Sverige nästa är och också att se en

svensk idrottstrupp i Amerika i den snara

framtiden. Om jag kommer hit nästa är

skall jag vara i bästa kondition och Söder-

bom torde varnas i tid ty då kommer han

att Ha ett hårdare jobb på sina händer —

och ben. Om svenska truppen kommer

till Amerika, kommer de att få ett kung-

ligt mottagande och jag är övertygad om

att varje medlem av laget skulle resa hem

med adderat bevis över den vänskap som

existerar emellan våra två länder.

Jag vill också tacka ledarne som gjorde

dagens tävlingar möjliga, särskilt Herr

Forsberg, som jag vet fick många gråa

hår för att få allt i ordning under den
korta tiden, särskilt för att dagens lopp
i någon grad kommer att försona mig

både här och hemma i U, S. A. Tillslut

vill jag säga att jag tänker fortsätta med

idrott tills den nästa olympiaden, eftersom

jag inte alls är nedstämd över nederlaget

i år, och jag hoppas att finalen på 1500

meter kommer att vara en strid mellan

Söderbom och mig.

Skål!

Tävlingarnes efterspel blev en

löpning å 5000 meter där Verner

Magnusson fick lämna handicap i

så stor utsträckning att han aldrig
lyckades hämta upp sina medtäv-
lare.

Prislistan blev enligt nedanstående:

800 meter.

1. Joie Ray, Chikago 1,57,3.

2. Erik Söderbom, I. F. K. 1,57,3.
3. R. Kronberg.

100 meter.

1. E. Persson, 11,4

2. O. Svensson.

R. Kronberg.«

5000 meter.

1. ÅA. Johansson 16,17,4, (350 m.

handicap).
2. E. Holmberg 16,33,6, (350 m.

handicap).

3. V. Magnusson 16,47 (schratch).

1500 meter (juniorer).

1. C. Persson, I. F. K. 4,37.

2. E. Hulthin, Ö. I. S. 4,49,1.
2. H. Löfgren, H. I. F. 4,52,6.

Pecka.

Söderbom i Köpenhamn

och Stockholm.
Medan de verkliga olympiaaspi-

ranterna lågo i Stockholmi internat

fingo de mindre stjärnorna upptaga

kampen medde tävlingslystna dansk-
arne. En av dessa små(?) stjärnor,

Söderbom, var sålunda nere i Kö-

penhamn på Spartas sista stävne

före spelen. Han deltog där i 1000
och 1609 meter, vilka båda löp-
ningar han ganska överlägset vann,

förbluffande de stackars danskarne.

I den sistnämnda löpningen lade
han embargo på det vandringspris

Backman förut innehade. Det be-

finner sig således, trots att Back-

man svek oss, i vår ägo.
Efter de olympiska dusterna skulle

våra egna mannar göra upp Sitt
mellanhavande vad beträffar mäster-

skapens fördelning. Många voro
dock i undermålig kondition efter

den iånga turen. Från vår fö-

rening sändes i år endast Söder-

bom, då Holsner och Magnusson

icke ansågo sig i kondition nog

för att kunna tävla. Söderbom reste

dock, beredd att strida för vår före-
ning, och se, han skapade sig ett
namn däruppe i Stockholm som
vid kommandetävlingar säkert kom-

mer att ingiva fruktan i motstån-
darne. Han placerade sig visserli-

gen icke bland tétemännen, men
hans löpningar ingav den förhopp-

ningen att länge kommer det icke

att dröja innan han tager sitt första
mästerskap. Vi få se ett kom-

mande år.

G. W—n.

Kamraterna-Landalal.F.

5-0.
Vårt representationslag hadei all

hast anordnat en träningsmatch mot

Landala I. F. I måndagen den 9
augusti å Ullavi. Matchen togs av

de våra i lagom teirpo och målen

delades av Hermansson (3), Hjelm
(1) och Carl Andersson (1). Trots

den nästan på förhand givna ut
gången hade dock en del publik

infunnit sig, ty man var ganska be

given på fo:boll, och under som
maren ha ju sensationerna varit få

eller inga. Blotta namnet Göteborgs

Kamraterna är dragningskraft nog
för publiken och borgar tör en god
matoh, oavsett vad nu konkurren

ten kan heta. Men på samma gång
är det en förpliktelse, som vi alltid
böra lägga på minnet. Aje.
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— ehuru jag icke vill säga att det är en

mycket bra sak för en idrottsman som

ligger i träning.

Jag vill också säga några vackra ord om

Söderbom, min moiständare i dagens lopp,

som gav mig det intrycket att vara redan

en förstklassig löpare ehuru jag hört att

det är egentligen hans första år underra-

tionell träning, vilket gör hans löpning så

mycket mer märklig om man tar i betrak-

tande den tid vi uppnådde och jag tror

att den sak jag kan tacka mer än någon-

ting annat för min seger i dag är min

längre erfarenhet. Detta bringar mig till

den punkt som jag vill lägga vikt på och

det är att Söderbom behöver bara mera

lopp mot sådana som Lundgren och Wide

och jag är säker på att om han får dessa

blir han på en kort tid bättre än någon

av dessa. Jag hoppas att komma tillbaka

till Sverige nästa är och också att se en

svensk idrottstrupp i Amerika i den snara

framtiden. Om jag kommer hit nästa är

skall jag vara i bästa kondition och Söder-

bom torde varnas i tid ty då kommer han

att Ha ett hårdare jobb på sina händer —

och ben. Om svenska truppen kommer

till Amerika, kommer de att få ett kung-

ligt mottagande och jag är övertygad om

att varje medlem av laget skulle resa hem

med adderat bevis över den vänskap som

existerar emellan våra två länder.

Jag vill också tacka ledarne som gjorde

dagens tävlingar möjliga, särskilt Herr

Forsberg, som jag vet fick många gråa

hår för att få allt i ordning under den
korta tiden, särskilt för att dagens lopp
i någon grad kommer att försona mig

både här och hemma i U, S. A. Tillslut

vill jag säga att jag tänker fortsätta med

idrott tills den nästa olympiaden, eftersom

jag inte alls är nedstämd över nederlaget

i år, och jag hoppas att finalen på 1500

meter kommer att vara en strid mellan

Söderbom och mig.

Skål!

Tävlingarnes efterspel blev en

löpning å 5000 meter där Verner

Magnusson fick lämna handicap i

så stor utsträckning att han aldrig
lyckades hämta upp sina medtäv-
lare.

Prislistan blev enligt nedanstående:

800 meter.

1. Joie Ray, Chikago 1,57,3.

2. Erik Söderbom, I. F. K. 1,57,3.
3. R. Kronberg.

100 meter.

1. E. Persson, 11,4

2. O. Svensson.

R. Kronberg.«

5000 meter.

1. ÅA. Johansson 16,17,4, (350 m.

handicap).
2. E. Holmberg 16,33,6, (350 m.

handicap).

3. V. Magnusson 16,47 (schratch).

1500 meter (juniorer).

1. C. Persson, I. F. K. 4,37.

2. E. Hulthin, Ö. I. S. 4,49,1.
2. H. Löfgren, H. I. F. 4,52,6.

Pecka.

Söderbom i Köpenhamn

och Stockholm.
Medan de verkliga olympiaaspi-

ranterna lågo i Stockholmi internat

fingo de mindre stjärnorna upptaga

kampen medde tävlingslystna dansk-
arne. En av dessa små(?) stjärnor,

Söderbom, var sålunda nere i Kö-

penhamn på Spartas sista stävne

före spelen. Han deltog där i 1000
och 1609 meter, vilka båda löp-
ningar han ganska överlägset vann,

förbluffande de stackars danskarne.

I den sistnämnda löpningen lade
han embargo på det vandringspris

Backman förut innehade. Det be-

finner sig således, trots att Back-

man svek oss, i vår ägo.
Efter de olympiska dusterna skulle

våra egna mannar göra upp Sitt
mellanhavande vad beträffar mäster-

skapens fördelning. Många voro
dock i undermålig kondition efter

den iånga turen. Från vår fö-

rening sändes i år endast Söder-

bom, då Holsner och Magnusson

icke ansågo sig i kondition nog

för att kunna tävla. Söderbom reste

dock, beredd att strida för vår före-
ning, och se, han skapade sig ett
namn däruppe i Stockholm som
vid kommandetävlingar säkert kom-

mer att ingiva fruktan i motstån-
darne. Han placerade sig visserli-

gen icke bland tétemännen, men
hans löpningar ingav den förhopp-

ningen att länge kommer det icke

att dröja innan han tager sitt första
mästerskap. Vi få se ett kom-

mande år.

G. W—n.

Kamraterna-Landalal.F.

5-0.
Vårt representationslag hadei all

hast anordnat en träningsmatch mot

Landala I. F. I måndagen den 9
augusti å Ullavi. Matchen togs av

de våra i lagom teirpo och målen

delades av Hermansson (3), Hjelm
(1) och Carl Andersson (1). Trots

den nästan på förhand givna ut
gången hade dock en del publik

infunnit sig, ty man var ganska be

given på fo:boll, och under som
maren ha ju sensationerna varit få

eller inga. Blotta namnet Göteborgs

Kamraterna är dragningskraft nog
för publiken och borgar tör en god
matoh, oavsett vad nu konkurren

ten kan heta. Men på samma gång
är det en förpliktelse, som vi alltid
böra lägga på minnet. Aje.
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Amerika-matcherna.

Första matchen

spelades mot Gais den 12 sept. Efter
ett livligt och intressant spel slöt

densamma oavgjord 3—3. I Gais
lag gästspelade Börje på grund av

att Albert Olsson var skadad och
till publikens hörbara förtjusning.

Han bidrog också avsevärt till det
för Gais i och för sig hedrande re-
sultatet.

Andra matchen
som samtidigt var den sista på

svensk botten, gick av stapeln den

13 september. Motståndarne voro

denna gång ett Komb. Göteborgs-
lag. Av våra spelare deltogo Lund,
Henning Svensson, Herbert Karls-

son, Hjelm och Sandberg. Karl

Olsson var även uttagen, men måste

på grund av ett skadat ben avsäga

sig. Även denna kamp blev oav-
gjurd 2—2. Men resultatet verkade
orättvist mot Gbgs-laget, som do-
minerade fullständigt andra halvtid.

Alla målen kommo nämligen i första
halvleken, båda målen för Göteborg

inspelade av Hallberg, som påpass-

ligt utnyttjade chanserna. Slutet av
sista halvan liknade belägring av

U. S. A.-gluggen, som dock med

tur och skicklighet försvarades av

vår gamle bekante Tintle. Av de

våra glänste särskilt Moje som hade

en stor dag. Murren var strängt be-
vakad. Lund och Svensson hade
det litet svårt i början att komma

i gång, men stadgade sig sedermera.
Amris presterade ett överraskande

gott spel, efter allt skrivande i Stock-

holmstidningar att döma. Visserligen

n Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och EB

in LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. t
"nn > . [
" Närmare upplysningar lämna

i Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

å Göteborg. unannst?

i Sverige-England
: & Retur.

Fyran i Sunne.
Söndagen den 22 Aug. spelade

4:de-laget i Sunne mot därvarande

Idrottsförening. Avresan skedde på
lördag f. m. 12 man (tji bönor) i
kupén när tåget kl. 8,35 ångade

iväg. Fullt lag alltså. Bagarn (den
falske) och Mr Jones hade legat i
konditionsträning ända till två tim-
mar före avresan, så nog skulle de

klara skivan. Resan blev för alla
av det angenämaste slaget. Sång

och musik, och vitsarne haglade
om varandra. Mr Jones och Henry

hade en halsbrytande akrobatisk upp-
visning, och så fanns ju »Den step-

pande Negerns» namn på program-
met.

I Kil fingo vi vänta omkring 3

timmar på »expressen» som kl. 5

e. m. skulle avgå till Sunne, och
denna tid använde de flesta till att
titta på sta'n. Så kom då tåget. I
vår kupe befann sig även två små

»förkyssande goodtemplarbönor».
» Castella» kärade genast ner sig i
den ena, och bjöd henne på kara-

meller m. m.

Snart började det mörkna ute,

men de flesta av grabbarna voro
nog för upptagna för att se hur

vacker omgivningen var när solen
gick ner. KI. 7.30 voro vi framme
och blevo inkvarterade, fingo kaffe

och senare kvällsmat, och detsma-
 

 

utan det där kultiverade dragt över

sig, men i alla fall god fotboll där-

om är inte tal. Båda matcherna

gingo å Ullevi. Aje.
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kade nog envar, ty under resan åts
det inte något vidare.

På söndag morgon var det inte

utan »skakis»> man kikade ut för att
se hurudant vädret var. Föregående
kvälls regn hade gjort planen näs-

tan obrukbar, och regnade gjorde
det allt fortfarande. När lagen kl.

2 em. ställde upp till spel kom ett

skyfall, men Sunne-spelarne”) tyck-

tes vara vana vid dylikt, och de
första 20 minuterna hade Gunnars-
son och Castella rätt mycket besvär

med att hålla dem från mål. Men
så lättade regnet och »Negern»

gjorde mål. Även de två närmaste
målen blev han pappa till och så

kommo de slag i slag. Halvtid
6—0.

Andra halvlek blev helt vår. Nu
hade spelarna blivit varma rättare
sagt våta) i kläderna och det blev
en uppvisning vars make, enligt

vad en åskådare sade, aldrig skådats
i Sunne. Och pojkarna spelade
verkligen bra och ovanligt nog så

råkade de även mål. När domaren
en herr Axelsen från Säffle, blåste

för full tid, stodo våra grabbar som
segrare med icke mindre än 16—0.
Hade det varit torrt väder hade

segern nog ej blivit så stor. Nu
kommo de våras snabbhet och större
bollbehandling till sin rätt. Fyran

kan spela boll och nu fingo spe-
larne blodad tand och beslöts att
B-laget och trean med det snaraste

skall »sättas på skruven>.
Efter matchen blev det att raska

på, då tåget skulle avgå redan vid
5-tiden. Hemresan blev minst lika
trevlig som ditresan. Grabbarna

sjungo och hurrade och det är ju
inget att undra på. När vi vid 2-
tiden på natten ankommotill Göte-

borg voro de flesta spelarne »stöd-
digt väck» och de flesta gingo nog

hem och knöto sig. Sunne-resan
är nu ett minne blott, men ett min-

ne som ingen glömmerså lätt. Det
gör åtminstone icke

Algot.

") Regnar det så sällan i Göteborg?

Sättaren.

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 75

Amerika-matcherna.

Första matchen

spelades mot Gais den 12 sept. Efter
ett livligt och intressant spel slöt

densamma oavgjord 3—3. I Gais
lag gästspelade Börje på grund av

att Albert Olsson var skadad och
till publikens hörbara förtjusning.

Han bidrog också avsevärt till det
för Gais i och för sig hedrande re-
sultatet.

Andra matchen
som samtidigt var den sista på

svensk botten, gick av stapeln den

13 september. Motståndarne voro

denna gång ett Komb. Göteborgs-
lag. Av våra spelare deltogo Lund,
Henning Svensson, Herbert Karls-

son, Hjelm och Sandberg. Karl

Olsson var även uttagen, men måste

på grund av ett skadat ben avsäga

sig. Även denna kamp blev oav-
gjurd 2—2. Men resultatet verkade
orättvist mot Gbgs-laget, som do-
minerade fullständigt andra halvtid.

Alla målen kommo nämligen i första
halvleken, båda målen för Göteborg

inspelade av Hallberg, som påpass-

ligt utnyttjade chanserna. Slutet av
sista halvan liknade belägring av

U. S. A.-gluggen, som dock med

tur och skicklighet försvarades av

vår gamle bekante Tintle. Av de

våra glänste särskilt Moje som hade

en stor dag. Murren var strängt be-
vakad. Lund och Svensson hade
det litet svårt i början att komma

i gång, men stadgade sig sedermera.
Amris presterade ett överraskande

gott spel, efter allt skrivande i Stock-

holmstidningar att döma. Visserligen

n Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och EB

in LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva. t
"nn > . [
" Närmare upplysningar lämna

i Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

å Göteborg. unannst?

i Sverige-England
: & Retur.

Fyran i Sunne.
Söndagen den 22 Aug. spelade

4:de-laget i Sunne mot därvarande

Idrottsförening. Avresan skedde på
lördag f. m. 12 man (tji bönor) i
kupén när tåget kl. 8,35 ångade

iväg. Fullt lag alltså. Bagarn (den
falske) och Mr Jones hade legat i
konditionsträning ända till två tim-
mar före avresan, så nog skulle de

klara skivan. Resan blev för alla
av det angenämaste slaget. Sång

och musik, och vitsarne haglade
om varandra. Mr Jones och Henry

hade en halsbrytande akrobatisk upp-
visning, och så fanns ju »Den step-

pande Negerns» namn på program-
met.

I Kil fingo vi vänta omkring 3

timmar på »expressen» som kl. 5

e. m. skulle avgå till Sunne, och
denna tid använde de flesta till att
titta på sta'n. Så kom då tåget. I
vår kupe befann sig även två små

»förkyssande goodtemplarbönor».
» Castella» kärade genast ner sig i
den ena, och bjöd henne på kara-

meller m. m.

Snart började det mörkna ute,

men de flesta av grabbarna voro
nog för upptagna för att se hur

vacker omgivningen var när solen
gick ner. KI. 7.30 voro vi framme
och blevo inkvarterade, fingo kaffe

och senare kvällsmat, och detsma-
 

 

utan det där kultiverade dragt över

sig, men i alla fall god fotboll där-

om är inte tal. Båda matcherna

gingo å Ullevi. Aje.
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kade nog envar, ty under resan åts
det inte något vidare.

På söndag morgon var det inte

utan »skakis»> man kikade ut för att
se hurudant vädret var. Föregående
kvälls regn hade gjort planen näs-

tan obrukbar, och regnade gjorde
det allt fortfarande. När lagen kl.

2 em. ställde upp till spel kom ett

skyfall, men Sunne-spelarne”) tyck-

tes vara vana vid dylikt, och de
första 20 minuterna hade Gunnars-
son och Castella rätt mycket besvär

med att hålla dem från mål. Men
så lättade regnet och »Negern»

gjorde mål. Även de två närmaste
målen blev han pappa till och så

kommo de slag i slag. Halvtid
6—0.

Andra halvlek blev helt vår. Nu
hade spelarna blivit varma rättare
sagt våta) i kläderna och det blev
en uppvisning vars make, enligt
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Nov. 1920
 
 

Svenska

blev tråkigt nog vår sista match i

årets mästerskapstävling. Motstån-
darne voro Djurgårdens Idrottsföre-
ning, vilka således blev den klippa

mot vilka våra stolta böljor slogos
tillbaka.

Matchen spelades i Stockholms
Stadion i s. k. »Djurgårdsväder>,

rusk, snöglopp m. m. Resulta-
tet blev 1 mål mot noll, till

stockholmslagets favör. »Rättvist»
eller icke, ja, därom må de lärda

tvista.

"Vi mötte, med vårt åtminstone

på papperet, absolut starkaste lag
men sprucko det oaktat. Pojkarna
stodo ej att känna igen, ingenting

lyckades för dem, målet som av-

gjorde vårt öde gjordes 3 minuter
efter spelets början, och sedan var
det täfft.

Humöret, och även barometern
sjönko avsevärt. Vårt ryckte att
vara dåliga »cup-fighters> blev be-
kräftat än en gång.
Sistnämnda faktum, om vi skola

kalla de så, måste hava en orsak.
Omständivgheterna inverka: väder
och vind, planen, domaren, otur sä-
ger man. Nåväl vi gå med på, att
en utslagstävling alltid är ett hasard-

Spel, men varför kunna inte gamla

mästerskapet i fotboll.
Semifinalen

erfarna internationals försöka göra

sig till herrar även över vidriga
omständigheter, t. ex. genom att
före matchen överlägga om huru-
dan taktik vädret tillåter att använ-
da i dag, alltså om planen är hal
före matchen bestämma det spel-

sätt som för tillfället bäst passar.
Komma överens om att kortpass-
ning duger icke idag, vi stoppa i
leran, nej långa bollar framåt, bums
på, ingen får stå still och »titta»,
eller att idag gäller det gubbar att

försöka hålla bollen så mycket som
möjligt efter marken, det blåser
friska vindar över Swedens land,
eller, domaren är en kinkig herre,
akta er för ruff. Försöker man att
annalysera motståndarnes lag? för

att i mästa möjliga mån få klart
för sig dess styrka och svagheter,
deras spelsätt etc. för att sedan un-
der matchen kunna profitera på

sina studier. Vi bara undra. Och

»så en sak te». Var har vi man-

nen som »eldar gänget» som en-

tussiasmera dem, som tvingar dem

att spela »över sin form» centralfi-

guren, lagets moraliska ryggrad,

idag pojkar gäller det att vinna,

annars äro vi »borta». Var finnes

han?

Vi ha i vårt lag många pojkar
med temperament, det finns väl
någon som bär fältmarskalkstaven
i ränseln. Ansvaret säger en, man

blir hållen för att vara »stor i tru-
ten» säger en annan.

Resonemanget duger ej. Den
som tager ledningen blir alltid ut-
satt för kritik, detta bör ej avskräc-
ka, ledning måste finnas, det må
vara på vilket område som hälst
här i livet, om framgång skall kun-

na vinnas.
»Dåliga cup-fighters»> det betyget

böra vi försöka få ändrat.
Mästerskapstävlingen har i år,

vad oss anbelangar, varit både hård
och krävande, och ha våra pojkar
stort sett skött sig bra.

»Walk-ower» mot Wega, två

hårda duster mot Öis, ovanpå den
betan »hårda> Gais lindrigt mot
Sandviken och så till sist energi-
knippet Djurgården hemma på sin
mammas gata. Vi kunna anse vår
insats i mästerskapstävlingen, rätt

så hedersam, sämre kunde denvarit.

Uppställning: G. Wenzel, Lund,
Svensson, C. Olsson, Törnqvist,
Calle Johanson, Sven Johanson, H.
Carlson, E. Börjesson, Hjelm Sand-
berg. Obs.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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Humöret, och även barometern
sjönko avsevärt. Vårt ryckte att
vara dåliga »cup-fighters> blev be-
kräftat än en gång.
Sistnämnda faktum, om vi skola

kalla de så, måste hava en orsak.
Omständivgheterna inverka: väder
och vind, planen, domaren, otur sä-
ger man. Nåväl vi gå med på, att
en utslagstävling alltid är ett hasard-

Spel, men varför kunna inte gamla

mästerskapet i fotboll.
Semifinalen

erfarna internationals försöka göra

sig till herrar även över vidriga
omständigheter, t. ex. genom att
före matchen överlägga om huru-
dan taktik vädret tillåter att använ-
da i dag, alltså om planen är hal
före matchen bestämma det spel-

sätt som för tillfället bäst passar.
Komma överens om att kortpass-
ning duger icke idag, vi stoppa i
leran, nej långa bollar framåt, bums
på, ingen får stå still och »titta»,
eller att idag gäller det gubbar att

försöka hålla bollen så mycket som
möjligt efter marken, det blåser
friska vindar över Swedens land,
eller, domaren är en kinkig herre,
akta er för ruff. Försöker man att
annalysera motståndarnes lag? för

att i mästa möjliga mån få klart
för sig dess styrka och svagheter,
deras spelsätt etc. för att sedan un-
der matchen kunna profitera på

sina studier. Vi bara undra. Och

»så en sak te». Var har vi man-

nen som »eldar gänget» som en-

tussiasmera dem, som tvingar dem

att spela »över sin form» centralfi-

guren, lagets moraliska ryggrad,

idag pojkar gäller det att vinna,

annars äro vi »borta». Var finnes

han?

Vi ha i vårt lag många pojkar
med temperament, det finns väl
någon som bär fältmarskalkstaven
i ränseln. Ansvaret säger en, man

blir hållen för att vara »stor i tru-
ten» säger en annan.

Resonemanget duger ej. Den
som tager ledningen blir alltid ut-
satt för kritik, detta bör ej avskräc-
ka, ledning måste finnas, det må
vara på vilket område som hälst
här i livet, om framgång skall kun-

na vinnas.
»Dåliga cup-fighters»> det betyget

böra vi försöka få ändrat.
Mästerskapstävlingen har i år,

vad oss anbelangar, varit både hård
och krävande, och ha våra pojkar
stort sett skött sig bra.

»Walk-ower» mot Wega, två

hårda duster mot Öis, ovanpå den
betan »hårda> Gais lindrigt mot
Sandviken och så till sist energi-
knippet Djurgården hemma på sin
mammas gata. Vi kunna anse vår
insats i mästerskapstävlingen, rätt

så hedersam, sämre kunde denvarit.

Uppställning: G. Wenzel, Lund,
Svensson, C. Olsson, Törnqvist,
Calle Johanson, Sven Johanson, H.
Carlson, E. Börjesson, Hjelm Sand-
berg. Obs.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01920, 2020 IFK Göteborg.
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Distriktsmästerskapet i
fotboll.

Kamraterna—Landala I. F. 1—0.

Tisdagen den 31 augusti spelades
denna match å Ullevi, i andra om-

gången av distriktsmästerskapet. Vi
mötte upp med följande lag: Wen-

zel, Levin, Erik Andersson, Eiser-
man, Törnqvist, Karl Johansson,
Sven Johansson, Gillis Andersson,
Carl Olsson, Hermansson, Viktor

Hansson. (I andra halvleken hade

Karl Olsson och Gillis bytt plats.)
De våra voro överlägsna hela mat-

chen (som endast spelades 1 tim.)
men genom energiskt försvarsspel
med halvbackarna långt nere och
ibland även ett par forwards, lycka-

des Landala freda sin målbur. I
första halvan erhöllo vi mål genom

Hermansson, som vackert dribblade

av den ena backen och sköt fint.

Kort efteråt höll han på att öka siff-
ran till 2, men fälldes genom krok-
ben. Straffspark följde naturligtvis

vilken Eiserman sköt i plankan.
Halvtid alltså 1—0. I andra halv-

leken fördes spelet tämligen kon-
stant på Landalas planhalva, men

dels på grund av nämnda orsaker,
dels beroende på bristande kallblo-

dighet från innertrions sida, förgick
halvtimman utan något synbart re-

sultat. Wenzel hade två farliga si-
tuationer, vilka han dock klarade

utmärkt. —Även Erik Andersson
skötte sin plats till full belåtenhet,
men fick i andra halvan en fotska-

da, då han skulle möta er boll och
råkade trampa på den, med påföljd

att han fick en sträckning. Han
kvarstannade dock på sin post mat-

chen ut. Av halvbackarna var Törn-
qvist bäst. Sven Johansson och

Hermansson voro forwardskedjans

drivande krafter. Den förre bör

dock vara något mindre oskälvisk,
ty nu går han ofta så långt att var-
enda passning spelas upp till innern
eller centern, där det kanske varit

vida bättre att han själv gått fram
och skjutit. Litet mera självförtro-

ende alltså om vi få be.
Aje.

Kombinerat lag
ur Örgryte, Kamraterna och Major-
nas I. K. mötte vårt representations-
lag, söndagen den 10 okt. å Ullevi.
Matchen spelades till förmån för

efterlevande anhöriga till göteborgs-
fotbollens störste och arbetsdugti-
gaste tjänare Hugo Levin och Erik
Alstam.

Det blev en bland de trevligaste
matcher som gått av stapeln på
Ullevi, strålande vackert höstväder,

en intresserad och talrik publik,
piggt och trevligt, stundtals riktigt

vackert spel, vad kan mera begäras?

I kombinationen som spelade i
Örgrytes röda tröjor sågs Erik Bör-
jesson gå c. f., vårt B-lag hadefått

släppa till Gillis Andersson som

h. y. och Elam Johansson som väns-
terhalvback.

Örgryte bidrog med Zanderi
mål, Clark v. y., Olani h. i. samt
från B-laget Boman v. i., Viktor
Svensson h. b., Hedeberg h. h.

Wassberg c. h. Frith. Andersson
I. K. spelade v. b.

Vår förening mötte med Sven

Rylander i mål, och Victor Hanson
som v. y. i Övrigt ord. lag.

WE

S

Korn ihåg

  
ÄBERGS
SÖDRA LARMGATAN

Det blev god fart redan från bör-
jan, första målet kom lite oväntat,

Viktor Svensson missade en boll
från Sven Johansson, Hjelm mötte
påpassligt med huvudet och Zander
fick, rätt häpen, hämta fram kulan
ur nätet.

Pressen från de blåvita fortsattes
det röda laget hade fortfarande inte
mycket att säga till om, andra må-

let gjordes av Törnqvist som pas-

sade på att smita emellan i en luc-

ka och sköt en präktig boll via Z.
labbar i nät.

Börjesson, som hitintills inte gjort
mycket väsen av sig, började nu
» sätta i gång» det blev utläggningar

åtminstone till venster, Clark rusch-
ade utmärkt, och vid en av hans

centringar snappade »Börje» åt sig

kulan, »skojade» sig till läge och
bollen var bakom Rylander.

De våra återtaga initiativet, Mur-

ren dribblar och skjuter, vid ett par
tillfällen fick han den bålde mål-

väktaren på knä, över linjen kom
dock ej kulan. Hjelm ger uppvis-
ning i »på stället snurra». Halv-

backarna skjuta, hela gänget prässar
på de rödaas mål, men Zander stod

ju mellan stolparna och då så...

Det blev istället »de kombinera-
de» som passade på att utjämna,
Börje spelade upp v. flygeln, stock-

ning framför Rylanders bur, i träng-
slen dräpte Boman till en boll och

ställningen var 2—2.
Andra halvlek blev betydligt jäm-

nare. Första chansen hade våra
pojkar, Murren bröt igenom, blev

ganska omilt undanskyfflad. Straff

spark, hårt och koncist, men Zan-
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vidköp av

SKODON.
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labbar i nät.

Börjesson, som hitintills inte gjort
mycket väsen av sig, började nu
» sätta i gång» det blev utläggningar

åtminstone till venster, Clark rusch-
ade utmärkt, och vid en av hans

centringar snappade »Börje» åt sig

kulan, »skojade» sig till läge och
bollen var bakom Rylander.

De våra återtaga initiativet, Mur-

ren dribblar och skjuter, vid ett par
tillfällen fick han den bålde mål-

väktaren på knä, över linjen kom
dock ej kulan. Hjelm ger uppvis-
ning i »på stället snurra». Halv-

backarna skjuta, hela gänget prässar
på de rödaas mål, men Zander stod

ju mellan stolparna och då så...

Det blev istället »de kombinera-
de» som passade på att utjämna,
Börje spelade upp v. flygeln, stock-

ning framför Rylanders bur, i träng-
slen dräpte Boman till en boll och

ställningen var 2—2.
Andra halvlek blev betydligt jäm-

nare. Första chansen hade våra
pojkar, Murren bröt igenom, blev

ganska omilt undanskyfflad. Straff

spark, hårt och koncist, men Zan-
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der stod i mål och resultatet var
oförändrat.

Farten hålles allt intill ändan ge-

nomgående god. Börjesson släp-
per på hela sin strömstyrka, hoppar

över framsträckta ben, snurrar, de-
lar ut bollar och lever rövare.

Från hans fot kom det vinnande

målet, han stod placerad på grän-

sen till offside, finfint, lurar, rycker
med motståndarne, en viftning med
blat — resultat 3--2 —.

De våra voro det jämnaste och

bästa laget, och borde av spelstyr-

kan att döma, vunnit matchen.

Börjesson och Zander buro upp
»de kombinerade», Börje var i för-

sta halvtid den Börje som vi sett
ibland med bedrövelse, »där kom-

mer en boll den ger jag tusan i».
I andra halvan var det den borne
virtuosen med en sju djäkla fart i

påkarna, blixtsnabba fotrörelser, de-
likata och välplacerade passningar, '

strategen, utan like i sina bästa

ögonblick, fotbollspublikens gunst-
ling. Man tvingades att dra upp

en paralell mellan de två spelare,

som har varit kända som våra och

hela Sveriges bästa c. f.
Barnsligt, med tanke på det goda

arbete båda utfört på fotbollsfältet,

för vår förening, och ändå så om-

debatterat.
Murren stark som järn med god

bollbehandling och det där tn d-r
framför mål, kanonkulor som kom-

mit håren att resa sig å döpelse-
klumpen på gubbena runt staketen

arbetsam och effektiv i högsta

grad.

Vi uppskatta båda, och hava an-
vändning för dem bägge vars skil-
da egenskaper förenade i en spela-

re skulle blivit något fruktansvärt,

på området ifråga.
I det komb. laget presterade utom

Börje och Zander, även Clark ett

mycket gott spel, de övriga tämli-

gen jämnstrukna.

Våra gubbar jobbade över lag
friskt och samvetsgrant, det var en

fin träningsmatch.

Cober.

Malmö-Kamraterna
gästades den 24 oktober av vårt
representationslag. Resultatet av

sammandrabbningen blev oavgjort
spel, 1—1.

Värt lag är »publikmagneter» även
i rikets tredje stad, som följd här-

av: Fullt hus och god stämning.

Skåningarnes mål gjordes i första
halvtid medelst en straffspark, för-
Övrigt mycket omtvistad.

Trots att de våra voro »ett strå

vassare» lycksdes vi ej förrän en
bra bit in på andra halvlek att ut-
jämna.

Malmö äro som känt rätt »svåra

att bits med» åtminstone på egen
bana, så resultatet bör för vårt vid-
kommande givas betyget: Godkänt.

Uppställning: Wenzel, Lund, Sven-
son, Carl Ohlsson, Törnqvist, Karl
Johansson, Sven Johansson, Karl
Andersson, Herbert Carlsson, Hjelm,

Sandberg.
Obs.

Från »smålagens> hori-

sont.
Göteborgs-Serien.

B-laget spelade sin sista match i

denna serie tisdagen den 7 septem-
ber. Motståndare voro Örgryte B
och efter vanligheten hade matchen
förlagts till Walhalla. De våra hade

reserver för Erik Andersson och

Georg Karlsson. Elmer Olsson

(3:dje laget) gick hb. och Levin vb.

samt Hermansson cf. I övrigt or-

dinarie. Resultatet blev en seger

för Öis med 4—0.
Efter vårt B-lags stora framgångar

förut är detta resultat ägnat inge

förvåning, men måste ses mot bak-

grund av särskilda omständigheter.

På söndagen (två dagar tidigare)

hade nämligen B-laget spelat i Väs-

terås i finalen om Kamratmästerska-

pet mot därvarande Kamratkrets,

och ävenledes segrat. Efter 1vå

timmars hård match (de flesta av

spelarna buro ännu syn- och känn-

bara märken efter densamma) samt
resbesvärligheter, utspelade och med

tröttheten kvarsittande i lemmarne
kan man rimligtvis ej ställa ford-
ringarna för högt. Därtill bör ta-
gas i betraktande att Erik Anders-
sons och Georg Karlssons borta-

varo var en kraftigt bidragande fak-
tor, ty båda äro, den förre försvarets,
den senare anfallets drivande kraft.
Vi kunna därför fatta oss kort om
själva spelet.

Första halvleken förgick utan mål
tack vare ett utmärkt arbete av Wen-
zel, som utsattes för ett formligt

bombardemang ett slag, men lugnt
och flott redde upp de kinkigaste
situationer. Han räddade t. o. m.
ett s. k. »givet>» mål, alldeles invid
ena stolpen, genom en utomordent-

lig dykning. Våra halvbackar or-

kade helt enkelt inte följa med och
följden blev: en konstant pressning

av Öis. Forwards som inte fingo
det understöd de behöft kunde hel-
ler inte uträtta något nämnvärt, f. ö.
var deras kondition och slagkraft
ej bättre än de övrigas. Carl An-

dersson var dessutom skadad i be-
net, I andra halvan var Öis press-
ning inte så överväldigande, men
nu komro målen. Två av dem
voro de föregångna av grov off-

side, oc: ett fingo de till skänks
av Wenzel, som tappade bollen,
vilken var betydligt hal. Någon
kritik av spelarna vilja vi under så-
dana omständigheter ej inlåta oss

på.
Då det emellertid visade sig, att

Örgryte begagnat sig av spelare

som förut representerat Göteborgs
Fotbollsförening i sammatävlan, in-

lämnade vi naturligtvis protest till
Göteborgs Fotbollsförbund. Ty reg-
lerna äro ju till för att efterlevas,

i annat fall skulle det hela urarta i
fullständigt kaos. Detta uppenbara
brott mot reglerna är så mycket
märkligare, som Öis B-lag inomsig
rymmer en medlem av Göteborgs

Fotbollsfördund, vilken väl om nå-

gon borde känna till förhållandena.
Nu lämnades dock vår protest utan

avseende, stödjande sig på Svenska
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förut är detta resultat ägnat inge

förvåning, men måste ses mot bak-

grund av särskilda omständigheter.

På söndagen (två dagar tidigare)

hade nämligen B-laget spelat i Väs-

terås i finalen om Kamratmästerska-

pet mot därvarande Kamratkrets,

och ävenledes segrat. Efter 1vå

timmars hård match (de flesta av

spelarna buro ännu syn- och känn-

bara märken efter densamma) samt
resbesvärligheter, utspelade och med

tröttheten kvarsittande i lemmarne
kan man rimligtvis ej ställa ford-
ringarna för högt. Därtill bör ta-
gas i betraktande att Erik Anders-
sons och Georg Karlssons borta-

varo var en kraftigt bidragande fak-
tor, ty båda äro, den förre försvarets,
den senare anfallets drivande kraft.
Vi kunna därför fatta oss kort om
själva spelet.

Första halvleken förgick utan mål
tack vare ett utmärkt arbete av Wen-
zel, som utsattes för ett formligt

bombardemang ett slag, men lugnt
och flott redde upp de kinkigaste
situationer. Han räddade t. o. m.
ett s. k. »givet>» mål, alldeles invid
ena stolpen, genom en utomordent-

lig dykning. Våra halvbackar or-

kade helt enkelt inte följa med och
följden blev: en konstant pressning

av Öis. Forwards som inte fingo
det understöd de behöft kunde hel-
ler inte uträtta något nämnvärt, f. ö.
var deras kondition och slagkraft
ej bättre än de övrigas. Carl An-

dersson var dessutom skadad i be-
net, I andra halvan var Öis press-
ning inte så överväldigande, men
nu komro målen. Två av dem
voro de föregångna av grov off-

side, oc: ett fingo de till skänks
av Wenzel, som tappade bollen,
vilken var betydligt hal. Någon
kritik av spelarna vilja vi under så-
dana omständigheter ej inlåta oss

på.
Då det emellertid visade sig, att

Örgryte begagnat sig av spelare

som förut representerat Göteborgs
Fotbollsförening i sammatävlan, in-

lämnade vi naturligtvis protest till
Göteborgs Fotbollsförbund. Ty reg-
lerna äro ju till för att efterlevas,

i annat fall skulle det hela urarta i
fullständigt kaos. Detta uppenbara
brott mot reglerna är så mycket
märkligare, som Öis B-lag inomsig
rymmer en medlem av Göteborgs

Fotbollsfördund, vilken väl om nå-

gon borde känna till förhållandena.
Nu lämnades dock vår protest utan

avseende, stödjande sig på Svenska
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Fotbollsförbundets regler, där det
säges att om 60 dagar förflutit se-
dan spelare representerat en före-
ning i en tävling, äger han rättighet
tävla för en annan förening i samma

tävlan. Nu är saken den att den
s. k. Göteborgs Fotbollsförening

»sprack» efter ett par matcher och
måste draga sig ur Göteborgs-Se-
rien, varför visserligen 60 dagar

förgått, men — — —
Och här kommer ett stort men,

ty Gbgs Fotbollsförbund har sina
egna regler att gå efter, och skall
naturligtvis dessa tillämpas inom
Distriktet. I dessa av Levin på

sin tid utarbetade regler står tydligt

och klart, att spelare kan ej repre-

sentera två föreningar i en och
samma tävling, och någon särskild
tid står ej angiven utan skall givet-
vis pågående tävlan först slutföras.

För Kamraternas vidkommande
skulle även exempel kunna fram-

dragas, som visa att man verkligen
åtminstone förut ämnat efterleva

och strikt fasthålla vid de för Gö-

teborgs Distrikt speciellt utarbetade
reglerna.

Det bör även påpekas att denna
match varit utlyst, om jag inte miss-
minner mig, tre gånger, och alla

gånger blivit uppskjutna av Örgryte,
då de troligen ej kunnat samla full-

taligt lag samt i väntan på att efter

60 dagar kunna använda sig av de
spelare, som blivit kvar i Fotbolls-

föreningens spräckta lag. Det är
inte första gången Fotbollsföreningen

anmält lag, som sedermera antingen

ej ställt upp eller också spelat en
4 två matcher och sedan avgått ur
tävlingen. Bespara oss från vidare

deltagande av lag från Fotbollsfö-

reningen, då det endast är en sam-
manrafsning av spelare från Örgryte
Idrottsällskap.

x

V:te laget som hade tre matcher
kvar i sin division, nämligen mot
Goold II, Landala III och Sanna II,
ställde ej upp i någon av dessa,
varför de därigenom gingo miste
om varje chanse (f. ö. rätt liten) att

placera sig bland topplagen i sin

klass. Men det är tydligen något
som brister i detta lag, ty så pass

ansvarskänsla böra spelarna ha, att
de åtminstone fullfölja tävlingen.
Vi hoppas på bättring och rekon-
struktion av 5:an, vilket som vi för-

ut påpekat är av nöden, varpå ut-
sikter finnas för framgång och

marsch uppåt. Tänk på fjolårets

traditioner!

&x

1:sta Juniorlaget, som skulle spe-
lat sin sista match i Serien mot

Gais I Juniorlag, förlorade denna
utan spel, då de ställde upp några
minuter för sent. Domaren, Viktor

Svensson, blåste nämligen av och
förklarade Gais som segrare, men

förivrade sig härvidlag, ty så brått-
om får väl ändå inte en domare ha,

att han inte kan vänta något, allra-

helst som Kamratspelarna kommo
springande från Ullevi (matchen

skulle gå på Heden) och detta borde

väl ej undgått hans blick. Så där

lättvindigt kan ett lag alltså förlora
två poäng.

+

II Juniorlaget mötte i sista mat-
chen Fässbergs Juniorlag I som

besegrades med 3-0, efter ett ganska
gott spel från de våras sida. Häri-

genom skulle egentligen Kamraterna
vunnit denna division, men Fäss-

berg inlade protest, då vi använt

oss av för gammal spelare. Pro-
testen godkändes vadan Fässberg

fick 2 poäng utan spel och våra
pojkar förvisades till andra plats.

Här är ett exempel på, huru vik-

tigt det är att man noga följer reg-
lerna. Det går ej att utan vidare

sätta in en spelare, innan man öÖver-
tygats om att denne verkligen är

berättigad deltaga, Vid detta till-

fälle gick oss sålunda segern ur

händerna, men detta hade säkerli-
gen inte behövts, om man blott
tänkt sig för. Kaptenen i laget bör
vid dylika tillfällen göra sig för-
vissad om att allting är i sin ord-
ning.

Vänskapsmatcher.

Lördagen den 24 sept. spelades

en välgörenhetsmatch å Ullevi mel-
lan vårt B-lag och »Häpp-Häpp»>,

till förmån för Alstams efterlevande.
»Häpp-Häpp» är som bekant en

sammanslutning av f. d. represen:

tetionsspelare i Kamraterna och Ör-
gryte. De ha under sommaren trä-
nat en del för motions skull och

mötte t. o. m. Öis I lag för en tid
sedan, där de förlorade knappt med

2—3. I deras lag återfann man så-
lunda bl. a. vår frejdade målvakt

John Carlsson, »Japan>, Erik Berg-

ström, Axel Englund samt vår »>Fi-
nansminister» Gust. Magnusson.
B-laget måste till följd av exercis

och andra orsaker ställa upp med
5 reserver för Rylander, Levin, Erik

Andersson, Carl Andersson, samt
Lindberg. Simson (5:te lagets mål-
vakt), Elmer Olsson, Abrahamsson,

Gillis Andersson och Murren er-

satte resp. Valdus Lund gick h.-y.
Alla förutsättningar funnos alltså

för en rolig och underhållande till-

ställning och förväntningarna svekos
ej. B-laget var givet överlägset och

roade sig också med »gamlingarna»>.
Gobben och Viktor Hansson gjorde

upplopp på upplopp och centrade
fint. Stundtals uppstod situationer:

som kom publiken att vrida sig av
skratt, och får man tro det gamla

ordstävet, att »ett gott skratt för-

länger livet», så måste helt visst
åtskilliga medborgare ha fått sin
livslängd tillökad denna lördagsafton.

»Japan>» t. ex. ansåg tydligen som

sin förnämsta uppgift att undersöka
dräneringens skick, och hans berö-
ring med Moder Jorden senterades

synnerligen av den glada publiken.

Men för att återgå till våra egna,
så gjorde Gillis Andersson i första
halvleken 2 mål, båda påpassligt in-

skjutna. John Carlsson presterade
dock ett utmärkt arbete i målet och
utan honom hade målsiffrorna nog
fått en annan form. Ty vår inner-

trio låg inte på latsidan, Gillis och
Murren sleto friskt, och Georg di
rigerade det hela överlägset, flott

och elegant. Murren skämtade ett
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60 dagar kunna använda sig av de
spelare, som blivit kvar i Fotbolls-

föreningens spräckta lag. Det är
inte första gången Fotbollsföreningen

anmält lag, som sedermera antingen

ej ställt upp eller också spelat en
4 två matcher och sedan avgått ur
tävlingen. Bespara oss från vidare

deltagande av lag från Fotbollsfö-

reningen, då det endast är en sam-
manrafsning av spelare från Örgryte
Idrottsällskap.

x

V:te laget som hade tre matcher
kvar i sin division, nämligen mot
Goold II, Landala III och Sanna II,
ställde ej upp i någon av dessa,
varför de därigenom gingo miste
om varje chanse (f. ö. rätt liten) att

placera sig bland topplagen i sin

klass. Men det är tydligen något
som brister i detta lag, ty så pass

ansvarskänsla böra spelarna ha, att
de åtminstone fullfölja tävlingen.
Vi hoppas på bättring och rekon-
struktion av 5:an, vilket som vi för-

ut påpekat är av nöden, varpå ut-
sikter finnas för framgång och

marsch uppåt. Tänk på fjolårets

traditioner!

&x

1:sta Juniorlaget, som skulle spe-
lat sin sista match i Serien mot

Gais I Juniorlag, förlorade denna
utan spel, då de ställde upp några
minuter för sent. Domaren, Viktor

Svensson, blåste nämligen av och
förklarade Gais som segrare, men

förivrade sig härvidlag, ty så brått-
om får väl ändå inte en domare ha,

att han inte kan vänta något, allra-

helst som Kamratspelarna kommo
springande från Ullevi (matchen

skulle gå på Heden) och detta borde

väl ej undgått hans blick. Så där

lättvindigt kan ett lag alltså förlora
två poäng.

+

II Juniorlaget mötte i sista mat-
chen Fässbergs Juniorlag I som

besegrades med 3-0, efter ett ganska
gott spel från de våras sida. Häri-

genom skulle egentligen Kamraterna
vunnit denna division, men Fäss-

berg inlade protest, då vi använt

oss av för gammal spelare. Pro-
testen godkändes vadan Fässberg

fick 2 poäng utan spel och våra
pojkar förvisades till andra plats.

Här är ett exempel på, huru vik-

tigt det är att man noga följer reg-
lerna. Det går ej att utan vidare

sätta in en spelare, innan man öÖver-
tygats om att denne verkligen är

berättigad deltaga, Vid detta till-

fälle gick oss sålunda segern ur

händerna, men detta hade säkerli-
gen inte behövts, om man blott
tänkt sig för. Kaptenen i laget bör
vid dylika tillfällen göra sig för-
vissad om att allting är i sin ord-
ning.

Vänskapsmatcher.

Lördagen den 24 sept. spelades

en välgörenhetsmatch å Ullevi mel-
lan vårt B-lag och »Häpp-Häpp»>,

till förmån för Alstams efterlevande.
»Häpp-Häpp» är som bekant en

sammanslutning av f. d. represen:

tetionsspelare i Kamraterna och Ör-
gryte. De ha under sommaren trä-
nat en del för motions skull och

mötte t. o. m. Öis I lag för en tid
sedan, där de förlorade knappt med

2—3. I deras lag återfann man så-
lunda bl. a. vår frejdade målvakt

John Carlsson, »Japan>, Erik Berg-

ström, Axel Englund samt vår »>Fi-
nansminister» Gust. Magnusson.
B-laget måste till följd av exercis

och andra orsaker ställa upp med
5 reserver för Rylander, Levin, Erik

Andersson, Carl Andersson, samt
Lindberg. Simson (5:te lagets mål-
vakt), Elmer Olsson, Abrahamsson,

Gillis Andersson och Murren er-

satte resp. Valdus Lund gick h.-y.
Alla förutsättningar funnos alltså

för en rolig och underhållande till-

ställning och förväntningarna svekos
ej. B-laget var givet överlägset och

roade sig också med »gamlingarna»>.
Gobben och Viktor Hansson gjorde

upplopp på upplopp och centrade
fint. Stundtals uppstod situationer:

som kom publiken att vrida sig av
skratt, och får man tro det gamla

ordstävet, att »ett gott skratt för-

länger livet», så måste helt visst
åtskilliga medborgare ha fått sin
livslängd tillökad denna lördagsafton.

»Japan>» t. ex. ansåg tydligen som

sin förnämsta uppgift att undersöka
dräneringens skick, och hans berö-
ring med Moder Jorden senterades

synnerligen av den glada publiken.

Men för att återgå till våra egna,
så gjorde Gillis Andersson i första
halvleken 2 mål, båda påpassligt in-

skjutna. John Carlsson presterade
dock ett utmärkt arbete i målet och
utan honom hade målsiffrorna nog
fått en annan form. Ty vår inner-

trio låg inte på latsidan, Gillis och
Murren sleto friskt, och Georg di
rigerade det hela överlägset, flott

och elegant. Murren skämtade ett
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par gånger med Carlsson och sköt

bredvid vid s. k. givna tillfällen, f.
ö. var det genomgående rådande

ett gott humör, som ytterligare bi-
drog att höja stämningen. I andra
halvtid reducerade Englund till 2—1,

men Murren ökade snart igen till
3—1, genom ett grant, hårt skott i
ena hörnet utan chanse för Carls-

son. Vilket även blev slutresultatet.
I B-laget fyllde alla sina platser

till belåtenhet och utom kedjan fram-

trädde särskilt Elam. Magnusson,
som hade ett synnerligen otack-
samt arbete mot den snabbe och

finurlige Valdus, visade dock vid
flera tillfällen att han inte glömt

den gamla konsten, det »gröna fäl-
tets schack». Publiken uppgick ty-
värr ej till mer än c:a 300 personer,
men det är att hoppas att matchen

upprepas. Och då finnes ju utsikt
att förnya bekantskapen med de

gamla »hjältarna»>.
Aje.

Tvekampen Göteborg—

Västergötland

i allmän idrott ägde rum här i Gö-

teborg söndagen den 19 sept.

Efter  vanligheten regnade det
ganska tappert på natten före täv-
lingarna, så att banorna blevo me-

a vattenfyllda än vad som egentli-

pen är lämpligt vid dylika tillfällen.

Men det var för deltagarna att plö-
j sig igenom vatten och lera, och

de flesta sågo ju också ganska ner-
tänkta ut efteråt. I all synnerhet

loppgropen var bedrövlig, mer lik-
tande en färdiglagad cement än en

loppgrop. Men alla de miserabla

motigheterna till trots uppnåddes

än hel del resultat som alls icke
käms för sig. Söderboms 1500-
heterslöpning är värd allt beröm,

Och fastän tiden inte blev bättre än
MI, får detta helt tillskrivas de
Inga banorna och den kraftiga
'gnskur, som under detta lopp
töllo deltagarna fuktiga, mycket
bättre än vanlig dusch kunnat göra.

Kronberg, som till följd av det stri-
da regnet icke kunde se framför sig
fann vid sista varvet, då regnetlätt-

ade, att han inte låg så värst långt
efter Söderbom, varför han klämde

i rediga tag och räddade andra
platsen åt Göteborg.

På 5000 m. överraskade Larsson
publiken och kanske mäst sig själv
genom att slå Forsman från Väs-
tergötland. Forsman, som är en

gammal utstuderad löpare, hade
knappast väntat sig denna utgång

av loppet, vilket enligt hans eget
påstående helt berodde på att han
fick löpa i våta kläder och trött ef-

ter 1500-metersloppet, som gått en
stund förut. På hundra meter räd-
dade Åke Svensson 1 poängtill
Gbg genomsin fjärdeplacering. I
stafett 4100 m., där Gbg förra

året fick grundligt med stryk, arta-

de sig i år till att bliva en sensa-
tion, och sanning att säga var det

det enda lopp där konkurrensen
var skarp. Gbg fick dock sin re-

vanch, fastän knapp, endast 1/5 sek.
skiljde de båda lagen åt i mål. För
övrigt togo Gbgs representanter

hem alla första prisen och denslut-
liga poängställningen blev 70 för
Göteborg mot 26 för Västergöt-

land.
Pekka.

Idrottsevenemang I
Boras.

Aldrig förut har väl de goda Bo-
råsarne och Boråsinnorna? förlåt

varit med om så storslagna idrotts-

tävlingar, som de Elvsborg i höst

arrangerat. Det var något extra,

även för göteborgsförhållanden, att

se alla dessa stjärnor i tävlan, en

formlig generalmönstring av Olym-

piadens mer eller mindre lyckade

deltagare. Alla våra starka kastare

med Lindh i teten samt löparefeno-

menen Ray, Engdahl och Lasse,

Kalmar-Pettersson, Folke Jansson,

Lilie, Runström (den oförbränner-

lige sagoberättaren) och en hel del

andra, blivande fenomen.

Publiken visste att uppskatta Elvs-
borgs strävan att göra mynt, den
hade trots det mindre goda vädret
infunnit sig en masse, livligt sen-
terande de uppträdandes prestatio-
ner. Idrotten tycks vara väldigt
populär i det lilla Borås. När skall
den bliva detsamma i vär egen

goda stad? Jo, när Backman lovat

komma — och kommer — det

skulle bliva en sensation utan

like.

Tävlingarne gingo med fart och

kläm, och de grenar som höllos så
där litet mera skymundan, såsom
höjdhopp och viktkastning, blevo
medtillhjälp av en kraftig megafon
ändock medryckande. Givetvis till-

drog sig löpningarna det största

intresset, särskilt då tvekampen Ray
contra vår egen Söderbom. Söder-
bom som är mera Boråsare än
Göteborgare, hade en hel del be-
undrare, det både hördes och syn-
tes. Men så blev det ju honom

också förunnat att som andre
svensk klå världschampionen Ray.
Söderbom blev med ett slag flera
gånger mera populär genom sin
seger. Han använde sig liksom
Lundgren av taktiken att hänga
med, och i sista varvet gå ifrån,

vilket triks gjorde Ray till ytterlig-
het förvånad. Vilket ju inte är att
undra på, då han rest till Borås för

att slippa flera nederlag på sin eu-
ropeiska turné. Det måtte kännas

bittert.
Även de andra loppen känneteck-

nades av samma spänning och sen-
sation. Engdahl var överlägsen på
100 meter, där Kalmar blev tvåa och

Persson överraskade världen och
oss med att placera sig trea. Även
å' 400 meter ruffade Engdahl till

sig skedetuiet, med Persson som
andre man på något litet avstånd
följd av Kronberg. På 5000 meter
däremot hade Verner Magnusson
och Larsson det mera knogigt för
att bliva kvitt Forsman, vilket icke

lyckades dem förrän endast ett par
varv återstod, då Forsman var slut

och Verner lämnade Larsson ba-
kom sig och fortsatte i mål, vin-
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Även de andra loppen känneteck-

nades av samma spänning och sen-
sation. Engdahl var överlägsen på
100 meter, där Kalmar blev tvåa och

Persson överraskade världen och
oss med att placera sig trea. Även
å' 400 meter ruffade Engdahl till

sig skedetuiet, med Persson som
andre man på något litet avstånd
följd av Kronberg. På 5000 meter
däremot hade Verner Magnusson
och Larsson det mera knogigt för
att bliva kvitt Forsman, vilket icke

lyckades dem förrän endast ett par
varv återstod, då Forsman var slut

och Verner lämnade Larsson ba-
kom sig och fortsatte i mål, vin-
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nande en överlägsen seger på dålig

tid.
Hoppen delade Folke Jansson,

Kalmar och Jönköpings-Svahn bro-

derligt då däremot Lind lade em-

bargo på två första pris i kast, Fi-
lip Almquist var nästan utan kon-

kurrens i spjut, då däremot Einar

Nilsson och Hegardt hade sin upp-

görelse i kula, till Einar Nilssons

fördel. Den nybakade mästaren

Vielander höll nästan på att bliva

utan placering i den hårda konkur-

rensen.

Efter tävlingarnes slut bänkades

pristagare och storpampartill mid-

dag i Hotell Borås fästvåning, å

nedre botten, där stämningen snart

blev rätt kordial. Tal höllos för

idrotten, för Ray, för Elvsborg och

Lillie tackade å Göteborgarnes väg-
nar för den angenäma tävlingsda-

gen. Varefter man Övergick till
prisutdelningen.

Pecka.
+

100 m.: 1. Engdahl 10,9, 2. V.

Pettersson, 3. E. Persson, Gbg, 3

met.

400 m, 1. Engdahl 50,9, 2. E.

Persson 53,9, 3. Kronberg 55,9.

1500 m. I. Söderbom 4,11,6, 2.

J. Ray 4,14, 3. Kronberg 4,22,5.

5000 m. I. V. Magnusson 16,26,

2. E. Larsson 16,44, 4. Axelsson

Elvsborg, 17,10,60.

Stafett 1000 m.: 1.1. F. K. Gbg,

2,07,8, 2. F. K. Skövde, 2.13,9, 3.

Elvsborg 2,15.

Klubbmästerskapen.

Årets tävlan om föreningens

klubbmästerskap har nu avgjorts
såtillvida, att endast tävlan i löp-

ningar anordnats. Det finnes ju

ingen inom föreningen som ratio-

nellt tränar i hopp och kast, varför

ej anledning finnes att i dessa gre-

nar avhålla klubbmästerskap.

Resultatet av löpningarne blevo:
100 m.: 1. E. Persson 11,4 sek.

2. O. Svensson,

200 m.: 1. A. Öberg 25 sek.
2. E. Persson.

400 m.: 1. O. Svensson 55,2 s.

2. E. Persson.

800 m.: 1. R. Kronberg 2,06,6.

2. A. Johansson.

1500 m.: 1. J. Holsner 4,39.

2. R. Kronberg.

5000 m.: 1. V. Magnusson 16,31.

2. E. Holmberg.

10000 m.: 1. A. Johansson 35,38.

2. D. Ferdinand.

3000 meter juniorer
1. C. Persson 9.56,1.

2. Å. Fagerlund.

Pekka.

Höstmötet
avhölls måndagen den 1 nov. under

relativt stor tillslutning från med-

lemmarnes sida.

Under aftonens lopp voro åtskil-
liga frågor på tapeten. Till före-

ningens representant vid Svenska

Fotbollsförbundets årsmöte valdes

med acklamation vår ordf. hr Carl

Linde.

Ang. Årsfästen meddelades att
densamma kommer att äga rum å

Långedrags Vinterrestaurant den 4

instundande december.

Närmare meddelanden beträffande

densamma kommer fortast möjligt
alt lämnas

Den gångna fotbollssäsongen sy-

nades i sömmarne, särskilt beträf-

fande reservlagens insats, och be-

fanns allt vara ganska gott.

Med det stora antal lag från vår

förening som i år deltagit i serier

etc. kan ej unvikas att det ibland
gnisslar i maskineriet. Efter en liv-

lig och givande diskusision ang.
bästa sättet att avhjälpa de fel som
ännu vidlåter vårt arbete på detta

område, enades man om att tillsätta
en kommité, vilken fick i uppdrag

att till årsmötet inkomma med för-

slag till ett »Fotbollsutskott»> dess

sammansättning, arbetsmetoder etc,
Till kommiterade utsågos J. Schy-

lander, Victor Hanson, E. Eiserman,

Th. Mellberg. Obs.

Distriktsmästerskapet
för juniorer.

Söndagen den 3 okt. avhöllos
tävlingarna om Distriktets Junior

mästerskap. Tävlingarna som åsågs

av väl ett hundratal åskådare, dit

lockade av en samtidigt pågående
fotbollsmatch, lämnade en hel del

goda resultat, väl vittnande om

att det finnes ämnen, vilka tyckes

vara i uppätgående. På vår före

nings lott föll 3 mästerskap. Två

av dessa erövrade Persson, 4

100 och 400 met., med så goda fi
der som 11,4 och 54,5 sek. resp

Det tredje lade Kronberg embargo

på å 1500 met., tid 4,25.
Särskilt Perssons resultat äro ar

märkningsvärda och säkerligen kom

mer han att kanske redan nästa

göra det hett för våra stjärnlöpare

Hans stil är genomgående god och
förloras aldrig under ett lopp, en

sak som tyder på att han endast
behöver träning och tävlingar för
att bliva »first string». Pekka.
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Boldkluben av 1893
gästade oss den 31 okt. Matchen
som spelades på Ullevi inför en

talrik publik under vackert väder,
blev en glänsande »victoria> för

våra färger. Den gamla ärorika
danska klubben hade tagit sig det
orådet före att sända hit ett betyd-

ligt reservspäckat lag och därför
kom storsmockan.

I det danska laget saknades en

hel del »stjärnor», Rodhe, Gröthan,

Tarp m. fl. Det var dock bådefart,
humör och en icke ringa del spel-

skicklighet tillfinnandes "hos »män-
nen för dagen».
Man saknade dock den där »kul-

luren», räven bakom örat, som förr
var tillfinnandes i de danska topp-
lagen. Det var för mycket rent fot-

bollsarbete, artisterna saknades, man

satt ej i spänning med en känsla

av att, nu hitta danemännen var-

andra, nu bryter det löst med både
blixt och åska, stackars våra poi-
kar, nu tar skam bofinken.. Å nej

man kände sig tämligen lugn, ingen

fara på taket.
Våra spelare måste snart ha gjort

samma erfarenhet, de lyckades täm-

ligen snart utveckla vad man i or-

dets vackraste bemärkelse brukar
kalla för »spel», triangelpassningar,

lurendrejerier etc. konfekt för fir-

smakare. Det danska målet kom

omedelbart i fara, deras bakre för-
svar verkade yra i huvudet varför

Wen Johansson hade att, fem minu-
tr efter spelets början, göra slut

på villervallan och lägga bollen till

0 bakom den danske målmannen.
Händelsen verkade lugnande på

de upprörda känslorna, det blev lite
mera stil på våra gästers spel, det
var Anton Olsen den gamle kämpen
som tog initiativet till »ordning i

sång» han slängde sina påkari zick-
zack, upptäckte rätt som det var

hål i vårt försvar, c. f. Simonsen

fattade galloppen, smet hastig emel-
lan och brände bollen i händerna
på Wenzel, projektilen var för het
för vår långe målvakt. Retur till
avsändningsorten och så låg tinges-

ten i vår målbur. 1—1.
Hjelm ändrade till 2—1. Halvtid.

Andra halvtid började med att
»Murren» spelade in målet nummer
3 i den danska buren. Antonville

också vara med på ett hörn, lurade

vår »Gobbe> att hoppa ett steg för
mycket åt sidan. Mål. 3—2.

De våra togo en stunds paus,

man måste tydiigen hämta andan,
pausen blev ej långvarig, det blev
ett värre liv i de blåvitas leder. Moje
räknade som hastigast ut, att den

danske målvakten ej skulle kunna
fånga en knepig ballongboll från

ytterst snål vinkel in i burens ena

hörn, beräkningen lyckades, det blev
4—2. Snilleblixten kort förut inspi-
rerade »Makarn>, han slängde fram

en kalaspassning till »Murren> vil-
ken snabbt skenade från de danska

backarne. 5—2.

Samma spelare mötte danske mål-
vaktens försök till utspark efter skott

från Karl Andersson, på halva vä-
gen, och slutresultatet var klart. 6—2.

Våra pojkar förtjänade vinna, det

var segerhumör i gänget, målsiffran

var dock för stor.

Gamle »Anton» glömde sig som
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så ofta förut, protesterade och sjå-
pade sig värre, ruffade och väsna-

des. Som belöning härför mottogs
han av publiken med energiska fy-
rop, vid sin avmarsch från planen
vid matchens slut.

Moje Sandberg tilldelades Ullevi-
statyetten välförtjänt.

Uppställning: -Wenzel, Lund,
Svensson, Carl Johansson, Törn-
qvist Carl Olsson, Sven Johansson,

Carl Andersson, Herbert Carlsson,
Hjelm, Sandberg.

Cober.

En sund själ i en sund
kropp

är idrottsrörelsens mål och mening.
Tråkigt nog få vi ofta påminnelser
om att vi ännu äro långt från må-

let. Man har i allmänhet i alldeles
för liden grad uppfattat den vackra
devisens innebörd. En stor del av
idrottens utövare försöka nog att

sköta sin kropp, att samtidigt upp-
fostra sig till självbehärkning i upp-
trädandet och måltlighet i njutandet
av detta livets goda, tänker man

sorgligt nog mindre på. Mandrar
sig ej för att uppträda berusad och
otidigt på resor i idrottsärende, där-
med givande idrottens belackare va-
pen i händerna.

På vår ledning vilar ett tungt an-
svar, denna får i flesta fall kläda
skott för medlemmarnes Ööveril-
ningar.

Det är ej meningen att uppfostra
våra idrottsutövare vare sig till mun-
kar eller helgon. Idrotten är ung-

domens och glädjens källa. Det
är mänskligt att fela och att kont-

rollera våra medlemmars privata liv
ligger utom ramen för vår styrelses
arbete.
Vad som är ett oeftergivligt vill-

kor, och vad man har rättighet att
fordra är ett juste och städat upp-
förande överallt där vi gå idrottens

ärende. I den punkten får ej finnas
några som helst eftergifter. Vi hop-
pas, att det tråkiga intermezzo som

nyligen inträffat, nämligen alt vår
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styrelse måst till vederbörande myn-

dighet till bestraffning anmäla fyra

av våra medlemmur, på grund av

fylleri och obehärskat uppträdande

under idrottsresa, må bliva en var-

ning för både dessa och andra, att

sig framdeles bättre skicka. Vår

förenings goda namn och rykte får

ej dragas ned i smutsen genom dy-

lika pinsamma historier.
Obs.

Personalia.
Födelsedagar:

Erik Börjesson 34 år den 1 dec.

Theodor Andersson 31 år den 1 dec.

Oscar Söderberg 28 år den 2 dec.

Herbert Rosell 29 är den 16 dec.

Sven Rylander 26 år den 19 dec.

Föreninens årsfest
avhålles å Långedrags Restaurant
lördagen den 4 dec. kl. 8 e. m. och

lämnas meddelande angående pris
m. m. å föreningens expeditontel.

20456.

Till medlemmarna.

De medlemmar, vilka ej er-

hållit alla nummer av med-
lemsbladet på grund av fel i

distributionen eller felaktiga

adresser, kunna erhålla felande
nummer å föreningens expedi-

tion: Östra Hamngatan 24.
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styrelse måst till vederbörande myn-

dighet till bestraffning anmäla fyra

av våra medlemmur, på grund av

fylleri och obehärskat uppträdande

under idrottsresa, må bliva en var-

ning för både dessa och andra, att

sig framdeles bättre skicka. Vår

förenings goda namn och rykte får

ej dragas ned i smutsen genom dy-

lika pinsamma historier.
Obs.

Personalia.
Födelsedagar:

Erik Börjesson 34 år den 1 dec.

Theodor Andersson 31 år den 1 dec.

Oscar Söderberg 28 år den 2 dec.

Herbert Rosell 29 är den 16 dec.

Sven Rylander 26 år den 19 dec.

Föreninens årsfest
avhålles å Långedrags Restaurant
lördagen den 4 dec. kl. 8 e. m. och

lämnas meddelande angående pris
m. m. å föreningens expeditontel.

20456.

Till medlemmarna.
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lemsbladet på grund av fel i

distributionen eller felaktiga

adresser, kunna erhålla felande
nummer å föreningens expedi-

tion: Östra Hamngatan 24.
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Våra fotbollsspelare 1920.
Vi ha i år förfogat över 8 lag.

 
Ovanstående gruppbild visar huru kraftigt vår förening arbetar för fotbollsspelet. Det är icke blott re-

Presentationslaget, utan även de mindre lagen som bliva betjänta och ligger det föreningens styrelse varmt om

hjärtat att alla skola trivas och frodas så att vi kunna rekrytera våra lag inom föreningen och ej behöva gå

till främmande föreningar för att »låna» spelare.
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Inför årsskiftet.

År 1920 håller på alt gå ur tiden.
För vårt vidkommande har det, som

så många av sina föregångare, va-

rit rikt på såväl missräkningar och

ouppfyllda förhoppningar, som på
oväntade och glädjande framgångar.
Det har varit en blandning på gott

och ont, och bäst så. Omväxling
förnöjer, det kan bliva lika farligt
med för mycket framgångar, som

med för stora motgångar.
En sak kunna vi konstatera och

det med glädje. Intresset har ej
slappnat. Våra medlemmar hava
under den tilländalupna idrottssä-

songen visat både energi och in-

tresse, vilka faktorer hava medver-
kat till, att goda resultat har upp-

nåtts på såväl fotbollsplanen som
på löparebanan. Vår administration
har skött sin sak på ett i allo hed-
rande sätt, samvetsgrant och för-

ståndigt, att vår ekonomiska rygg-
rad, vilken år efter år förstärkts,
väl aldrig varit solidare än nu.

Detta är i vårt materialistiska tide-
varv av största betydelse, för att

våra medlemmar skola kunna även
framdeles stärka sitt fysiska jag.

Julen, fridens högtid står för dör-
ren. Må vi under densamma ägna
en tanke åt, huru vi skola, var och

en på sitt sätt, kunna arbeta för

vår förenings framtid, ty idrotten
är, all materialism och humbug till

trots, dock ungdomens och idealis-
mens rörelse, den hör julen till.

Vi hoppas att det nya år som
står för dörren, skall präglas av
samma storaintresse och arbetslust
som det snart tillandalupna, må vi

stå färdiga till nya uppoffringar, nya
kraftiga handtag; enig uppslutning

kring vårt I. F. K.-banér, symbolen

för vår förening och dess fortsatta
frammarsch.

Med dessa förhoppningar till-
önskas alla medlemmarna

€n God Jul och

Et Gott Nytt fr!
Styrelsen.

FOTBOLLSÄSONGENS FACIT.
Representationslaget.

År 1920 har för vårt 1:sta lag
icke varit lika framgångsrikt som
andra år. Nederlagen ha växt i
oroväckande antal och de oavgjorda

matcherna ha ökats på ett sätt, som
står i alltför stor disproportion till
de vunna matcherna.

Orsakerna härtill ha varit många.
Dels ha spelarna icke haft samma
lust att träna som förr — förmod-

ligen en reaktion efter alla ”inter-

neringarna”. Dels ha spelarnas
form växlat ofantligt mera än nå-

gonsin förr, sålunda, att medan

några spelare varit i fullgod träning,

så har andra samtidigt ”kommit ur
slaget”, som det heter på tennis-

språket, man har nödgats sätta in
nya män och det ena med det andra

har gjort, att 1:sta laget under knap-

past en enda period på hela året
haft en homogen och tillförlitlig

kondition. Bidragande orsak härtill

har ju också varit att föreningen
måst släppa till 5 spelare för den
långa träningen och representatio-

nen i Antwerpenspelen, varigenom

vårt lags begynnande ”höstform”
avbröts på ett förargligt sätt.

Vi måste erkänna, att ett så då-
ligt år som 1920 ha vi icke haft

sedan 1909 eller 1911. Men å andra
sidan har vårt lag heller icke spe-

lat så många matcher som i år, om
vi undantaga glansåret 1913, då vårt
lag var i elden icke mindre än 41

gånger. Av årets 36 matcher ha

19 vunnits, 10 förlorats och 7 bli-

vit oavgjorda. Dessa siffror äro

kanske i och för sig icke så ned-

slående men vi måste se dem mot

bakgrunden av de föregående sä-

songerna och det står då klart för
oss, att en påtaglig försämring in-

trätt. Vårt lag har under en lång
följd av år varit Sveriges mest fram-

gångsrika ”elva” mentjänar ingen-
ting till att dölja det faktum för oss,

att så icke är förhållandet år 1920.
Vem det nu är som tagit titeln

”Sveriges bästa lag” ifrån oss hör
icke hit, men det skulle endast skada

oss att fortfarande gå och inbilla
oss vara främst. Titeln ”Sveriges
starkaste och största fotbollsklubb”
torde vi dock få behålla och så

länge detta är fallet hysa vi icke
det minsta tvivel om att icke vårt

1:sta lag tämligen snart, kanske re-

dan nästa år, kommeratt återerövra

sin rangplats i toppen av de bästa
klubblagen.

I serien har vårt lag icke spelat

mer än 7 matcher men ligger jäm-
förelsevis bra placerat och kanla-
get till vårsäsongen kommai något

så när god form, ha vi stora chan-

ser att ånyo vinna denna viktiga
tävling. I mästerskapet slogo vi
oss fram till semifinalen men mötte

där vårt öde i form av Djurgården

[0—1]. Även i D.-m. kommo vi
icke längre än till semifinalen men
som bekant voro några av de bästa

spelarna avstängda från spel och ne-
derlaget hade sålunda under ordina-
rie omständigheter kunnat undvikas.

Våra internationella förbindelser
ha vi uppehållit i största utsträck-
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ning. Tillsamman med Örgryte ha
vi anordnat matcher mot Öster-
bro, Haagsche Voetbalvereeniging

”Houdt Braef Stant” samt Akade-

demisk Boldklub. De planerade
matcherna motitalienarna måste där-
emot avskrivas och ställas på fram-

tiden. Dessutom ha vi spelat mot

K. B. [I seger och 2 oavgjorda
matcher] mot B. 93 [1 seger] samt
mot Sportklubben 1910 i Kristiania.
Huru säsongen i övrigt tett sig

framgår av de följande statistikiska
uppgifterna.

Ceve.

Spelade matcher.

1/3 mot I. K. Wega.........ssessesessen 3—0

2/38, Majornas I K. oscss0ocmm0vnv. 3—1

2/3 ov, IL K. WirgO osssonsns senses rea —2

22/3 ov JF. K., Borås ......ssooooss. 11—0

ör » Österbro Boldklub .. -6—1
4 ,, LF. K., Malmö............... 1—2

54 » AA. I K. (sv. s.) 0—1

ås oo» ÖLS yo annen 0-0
25 og Ko Beooonssssssssesssers ere sor on 1—1
10/5 oy Ko Be ooossnsssssssseererer rer ere 4—3

1/5» IF. K., Norrk. (sv.s.) 6—0

16/5 0 H.B Slöoooosesesase senses senses 1—1

[5 ” Ö. I. S. otenescea 0 -1

2035» Djurgåården (ev. 8) erers era 1—3

26 » G.ALS. oh nn 5—1
"6 oo, I F. K., Malmö (sv, 8.) ... 5—0

"7; oo,» Komb. Vänersborgslag ... 2—1

7; >, Motala A. I Fooosoooooss00n 4—1

2515 ÖT Se serrerrsesessrrsrernr rna 0-2
"4 oo, I K. Wega (sv. m.)......... 3—0

Komb. Wega, Fässberg o.
Majorna sssssosseeeerererers 1—1

ös oo» Ö. LS. (SV. IM)..usssossoson 1—1
"8 » Landala I Foooosssssssssses ess 5—0

25, ÖLS. (Sv. M).........s.s.ssn 2—0
"8 oo» GA bh Seossesssserssrsrresenrn 0—2
”Is » Sportklubben 1910, Kristia-

NÅdee see ser esse see senere rer rr rna 4—3

3g ,, Landala I F. (distr.-m.) ... 1—0
9, G. A. I. S. (sv. m)......... 2—1
fy og Ko Be oosnnnssssresseerersosrer son 0—0

iw , Sandvikens A.lI. K. (sv.m.) 2—0
0 », Komb. Göteborgslag ...... 2—3
"ho » Djurgården (sv. m) ......... 0—1
"Yw » I F. K., Malmö..........c.. 1—1
"10 gy Be ddesssssssssresr ses srr rer snara 6—2
Ino» Helsingborgs I. F. (sv.5) 0-1

vw » Ö. IS. (distr.-m)... 0—1
30matcher 35

Deltagande spelare och målgörare:
K. Törnqvist 341/2 matcher, 3 mål
E. Hjelm 32 . » 15 »
V. Lund t 31!/2 ” — on

Herbert Karlsson 30 »” 30 .,
Henning Svensson 29! =», = — »
Karl Johansson 29 . ” — »

Moje Sandberg 29 matcher, 4 mål

Karl Olsson 25!/2 ,” 3 ,,

G. Wenzel 20 »” — »
Eric Eiserman 19 » 3 »
Sven Johansson 17 »” 1,
S. Rylander 14 ” — »
Karl Andersson 13 »” 3 »
Erik Börjesson 12 »” 14 ,,
G. Hermansson 10 »” 5 »
Gillis Andersson 8!/9 ” — »”
Erik Andersson 7 ” = »”
Victor Hansson 6!'/2 ” — »
Th. Svensson 6 »” 1,
Elam Johansson 4![a ” = »
E. Lindberg 4 ” 1,
Harry Olsson 3 ” — »
E. Levin 2 ” — »
John Carlsson 2 ” = »
E. Holmberg 1 ” — »
H. Abrahamsson 1 ,” — »
Th. Larsson 1 ” — »
S. Mellberg 1 » 1.
Bror Carlsson 1 »” — »

29 spelare 86 mål

Ullevistatyetten har under år 1920 er-

övrals av: d. 5/s Carl Olsson, ?/s Valdus

Lund, ?/& Herbert Carlsson, !2/& Henning

Svensson, 5/s Erik Hjelm, 5/5 Karl Johan-

son, ?!'/)o Moje Sandberg. Summa 7 st.

Svenska Serien.
0—1 i Helsingborg.

En match med otur, kan man gott

kalla den seriematch som spelades
den 7 nov. i Helsingborg mot där-
varande Idrottsförening.

Att vara ledare och göra en färd

med ”Sveriges bästa lag” tycker man
nog skulle vara rätt så angenämt,

men så är icke fallet de flesta gån-
ger. Om man t. ex. på fredagen
före matchen har fått sammansatt ett

bra lag, så är man naturligtvis glad
över det, men så på lördagen kom-

mer det ena efter det andra åter-

budet från spelare, ja då står man
där igen och vet inte vem manskall
taga med sig, det går ju ändå ann”

när man från en spelare får reda på,

att han icke kan resa med, såpass

tidigt att man kan kalla en annan i

hans ställe.

I samband med denna resa in-

träffade tvenne fall av slöhet och

brist på omtänksamhet, när t. ex.

tåget stod färdigt till avgång, funnos

endast 10 spelare, och av en ren
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Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
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händelse kom B-lagets 'h.b. nertill
tåget för att säga farväl till sina kam-
rater, det var då naturligtvis inget

annat att göra än att taga honom
med, det fick vid framkomsten ordnä

sig så godt det kunde. |
Av de spelare som inte kom ner

till tåget, må nämnas att:den ene
försov sig, den andre å sin sida be-
visar vilket intresse han äger för
sin förening. Ynglingen i fråga lig-

ger på Kviberg och fullgör sin värn-
plikt, han hade tidigt på lördag

middag fått reda på att han icke er-
hållit någon permission, men tror

man att han kunde meddela sin för-
enings sekr. detta trots att det finnes
tel. tillgänglig inom kasärn, det var
nog för mycket begärt. Vi hoppas
emellertid att det skedda i framtiden
icke upprepas. Trots allt var stäm-

ningen bland spelarna den allra bä-
sta, eller som vår äldste spelare ut-
tryckte sig, att enigare gäng var det
många år sedan jag vartillsämmans

med.
Efter att. ha tillbringat natten i vår

andraklassvagn, voro vi framme vid
7-tiden söndags morgon. Vi tågade

samtliga till Hotel Continental, där
vi blevo inhysta i ett stort samlings-

rum och fick några. timmars välbe-
hövlig vila.
Timmarna försvunno hastigt, tiden

för den stora kraftmötningen när-
made sig allt mer och mer.
På slaget:/»2 båste hr Vestergaard

från Köpenhamn, till spel. I det
gråkalla höstvädret uppträdde föl-
jande spelare i våra färger:

Wenzel, Lund, Eric Andersson,
Gunnar Holmberg, Törnqvist, Elam
Johanssor, Eric Levin, Andersson,
Lindberg, Hjelm och Sandberg.

Helsingborg som hade vinden i
ryggen, gingo genast ner till vårt
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ning. Tillsamman med Örgryte ha
vi anordnat matcher mot Öster-
bro, Haagsche Voetbalvereeniging
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mål, och satte genast vårt försvar

på hårt prov. Våra stack då och
då emellan med snabba rusher, och

hade flera tillfällen till mål, men det

hela ville inte lyckas. Våra grabbar
voro alla i ett glänsande spelhumör,

och särskilt Törnqvist låg i för brin-

nande livet. Efter 25 minuters spel
fick Helsingborg sina oförtjänta po-
äng, deras v.ytter fick en god pass-

ning, som han finfint centrade och
som den anstormandeh.i. hjälpte in
i målet. Med litet mera smak borde

de våra ha kunnat utjämna.

Den andra halvleken var det vår
tur att dominera. Hjelm som gått

center första halvan, bytte nu och
intog sin gamla plats, vilket blev

ett stort plus för laget. Men det hela

var som förgjort. Det oaktat så voro
våra forwards klena med att skjuta,

trots att vi voro betydligt överlägs-

na. De få gånger Helsingborg kom
över mitten, voro icke av någonfar-

ligare beskaffenhet.

Carl Andersson hade vid ett till-
fälle, en absolut given chance, men

sköt över, ett annattillfälle uppstod,
då Moje lade upp en fin hörna, som

lika fint nickades mot mål, men just

där bollen hotade att smita in stod
Hifs väktare och knep den, så var
det slut, tiden var ute och de våra

maste lämna planen utan att ha kun-
nat gjort något mål.

Efter matchen blevo spelarna jämte
linjemannen inbjudna till en större

gåsmiddag [som de sedanfingo be-
tala var och en], i hotellets stora

matsal, vilken präglades av den bästa
kamratanda man gärna kan tänka

sig. Före matchen sattes det igång
med en tippningstävlan, där vår linje-

man segrade med deträtta resultatet
samtidigt inhöstande 7 kr., det blir

nog att taga sig i akt hr linjeman

så att han icke blir förklarad som
proffs.

Under de många tal som hölls
vid vår stora middag notera vi föl-
jande; hr Hjelms vackra ord till sina

kamrater, om det goda samarbetet

som rått under de 90 minuterna

matchen varade, samt våran ”Ivans”  

Georg Sundberg

Den 9 nov. lämnade ännu en av

vår förenings äldre medlemmar, näm-
ligen Georg Sundberg, vår krets i

en ålder av endast 28 ar. Georg
inträdde år 1912 i vår förening och

ägnade sig åt fotbollen. Han spe-

lade under flera år centerforwards

i tredje laget och var en av lagets
drivande krafter... Med 1916 års in-

gång lade han fotbollskängorna på
hyllan, men kvarstod fortfarande i

föreningen som en intresserad med-

lem. Sedan 1919 var han ständig
ledamot. Vid sin bortgång var han

anställd som distributör å Göte-
borgs-Posten. Han sörjes närmast
av maka samt två barn och efter-

lämnar minnet som en god och tro-
fast kamrat, varför han sent skall
glömmas.

I].

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!

 

svar och tillägg, att hade vi bara 1

minut före full tid fått två mål, så

hade vi vunnit matchen.

Hälsning och tack till alla dem

som hade nöjet vara med på denna
färd.

Lunkan.

Distriktsmästerskapet.
I semifinalen förlorade vi mot

Örgryte med 0—1.

Den 14 november möttes vi och
våra gamla antagonister Örgryte för

att avgöra, vem som skulle få den
äran möta Gais i finalen. Vårt lag
hade följande uppställning: Wenzel,

Lund, Svensson, Gillis Andersson,
Törnqvist, Elam Johansson, Sven

Johansson, Carl Andersson, Gust.
Hermansson, Hjelm, Sandberg. Allt-

så reserver för Herbert Carlsson
och Karl Johansson, vilka av känd
anledning ej fingo spela, samt dess-
utom för Karl Olsson, som på grund

av begravning var förhindrad, och

Börjesson.
Planen var rätt hal efter det häf”

tiga regnet dagen förut, och detta

jämte den skarpa vinden orsakade,

att spelet blev ganska chanseartat.
Så något förstklassigt spel bjöd mat-
chen just ej på. Men den var rätt

intressant och visade, att vi trots
frånvaron av flera av våra bästa

spelare, ej äro renons utan hava

gott material att bygga på. Detta
är ett gjädjande faktum och bör

sporra våra reservspelare, samt och
synnerliga, att ligga i målmedvetet

och energiskt för sin förening, så
att de vid behov kunna rycka in i

första laget och fylla sina platser
till belåtenhet. Och lägga märke

tiil sina fel och svagheter (ty vilken

människa är väl felfri), vilka de skola
arbeta bort under träning. Som t.

ex. våra ytterhalvor i denna match.
Den första kvarten glömdede totalt

att markera, med följd att vårt bakre
försvar fick onödigt mycket att göra.

Sedermera kommo de »>i slag» och
det visade sig också, att Örgryte
sedan fick det betydligt arbetssamt
och aldrig kunde åstadkomma nå
gon liknande press. Under denna

denna period hade Wenzel goda
tillfällen visa sina målvaktsegenska

per, vilket han gjorde på ett mycket

berömvärt sätt.
I slutet på första halvleken fick

Hjelm ett utmärkttillfälle efter pass

ning från Sven Johansson, men vän-
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tade så att Zander hann ingripa. I

en sådan situation skall tanke och
handling följas åt och så en sak,

som visst är påtalad förut, men inte
skadar upprepas, titta inte på mål-
vakten. Ty gång på gång har det
visat sig, att spelaren därvid blivit
liksom fascinerad och skjutit rakt

på målvakten. Trots en del ganska

lovvärda anfall från vår sida, lycka-
des dock Z. hålla målet fritt och
halvtid ingick med ställningen allt-
jämt 0—0.

I början av andra halvan hände

det — trodde man. Moje fick näm-
ligen en boll, Z. rusar ut, och Moje

skjuter mot det tomma målet. Re-
ferenterna vässade redan sina pen-
nor, då de genom publikens be-
svikna yttranden, fingo klart för sig

att bollen behagat smälla i plankan,
i stället för i nätet. Jo, det finns

folk som har tur. Emellertid kons-

taterade man, att vårt bakre försvar

skötte sig bra, halvbackarna skap-
ligt, under det forwards utan att
vara direkt dåliga, saknade finish,

för att tala på löparespråk, d. v. s.

avslutningen av anfallen saknade
kraft, beslutsamhet eller om man så
vill individuell genombrottsförmåga.
Annars var det mera ”spel” över

vår forwardskedja än Örgrytes. Men
så fanns ju ej heller varken Börje

eller Murren till hands, och det är

de drivande krafterna i den blåvita
kedjan. Den förre representerande
det ”vetenskapliga” spelet, som kan
konsten att dirigera ett anfall på ett
sätt som fullständigt gör bort mot-

ståndarens försvar, den senare full

W energi, kraft och skjutskicklighet.

Sven Johansson har ett fel som bör
bortslipas, och det är passandeti
tid och otid. Löp hellre ned med
bollen efter linjen och centra till
den medspelare som står bästtill.
Och var inte rädd för att själv göra
slag i saken, om tillfälle yppar sig.
I, alltnog, Öis” vinnande mål satte
Dahlenborg. Mennog hadevåra poj-
kar förtjänt få matchen oavgjord, ty de
de lika mycket av spelet som de
'ödblå. Domare var Joel Björkman.

Aje.

Akademisk Boldklub
gästade oss den 21 november.

Det var längesedan ”studiehu-
vudena” gjorde oss den äran. Åter-
seendet var mycket angenämt för
såväl spelare som för den relativt
talrika publiken.

Meningen var att vi skulle mött
den danska elvan med rent klubb-

lag. På grund av mellankommande
”omständigheter” blev det ett lag,

kombinerat ur Ö. I. S. och I. F. K.,
som ställde upp på Walhalla under
David Anderssons domareskap.

Det blev från början »luft i luc-
kan», de röda gossarne från ”Kong-

ens by” prövade våra försvarslinjer,

dessa. stodo dock på stabil grund.
Det blev efter 7 minuter de våra
förunnat att börja ”målandet”. Det

var Hailberg som utan föregående
varning smet förbi de danska bac-

karna och ”Frigast” fick plocka
fram kulan f. v. b. till mitten. Det
blev att börja på ny kula, och nu
började en ”akademisk kvart” som
satte Wenzels både nerver och ut-

hållighet på prov. Vår ”långe man”
klarade dock biffen till belåtenhet,
och där han inte räckte till hade

”Gobben” alltid ett ben i vägen.
De kombinerades kedja var inte
mycket att hurra för, man gyttrade

ihop spelet alldeles för mycket, det
blev ibland ”gu bevars” rätt" så
snygga broderingar men ”tji” re-

sultat.

Berth dirigerade sitt lag med en

utomordentlig brio, den internatio-

nelle centerhalven hade hjärnan med
i spelet, det blev delikata utlägg
till de snabba yttrarna, särskilt många

och fina bollar till ”medicinmannen”
Thorsteinson. Från den sistnämn-
des fot lades in ett otal vackra pass-
ningar, men falska ”Sven”, som
spelade c. f., kunde lika lite som
Aaby och Kleven kommatill rätta

med det svenska försvaret, skjut-
skickligheten hade de glömt hemma.

Halvtid 1—0.

Det blev god fart i andra halvan"

Efter ett par minuters spel var re-

sultatet 2—0. Carl Andersson, som

hittills inte gjort mycket av sig,
”knoppade” in en boll. Frigast stod

antagligen och ”studerade” något
som ej hörde till ämnet.

Gästerna tyckte förmodligen att
”nu kan det vara nog” och beto
sig envist fast vid göteborgarnes
planhalva. Henning och Klingström
hade ett litet helsike mot Thorstein-

son som ”rogade” sig värre med
sina motståndare vilka ibland voro
betänkligt yra i mössan. Detta blev

också anledning till danskarnes mål.
Henning bröt ett anfall, skulle passa

bakåt till Wenzel som var i rörelse
framåt, passningen gjordes av Hen-
ning väl hård och med dålig rikt-
ning, så den bollen gick Wenzels
näsa förbi och i nät. 2—1.

Göteborgarnes forwards började
efter sistnämnda intermezzo röralite
grand på påkarna. Påpassliga Sven
Johansson ”bröstade” in en boll.

3—1. ”Falska Sven” hade ett gran-
diost tillfälle att reducera men hys-
tade bollen vackert i famnen på

Wenzel. Det blev ingenting mera
uträltat innan David blåste för full
tid. Slutresultat, 3—1.

I det danska laget stod Berth i
en klass för sig, hans centerhalv-

backsspel var en sannskyldigt njut-
ning att åse. Även Ringsted som
h.-back presterade ett mycket gott

spel, de övriga i försvaret ”ej över
sig”.

Forwardskedjan presterade långt
ifrån något ”utstuderat”. Thorstein-
son, kedjans och planens bästa for-

wardsspelare.  Rävaktig, till ytter-

lighet snabb, och kunde både passa
dribbla och skjuta.

Laget som helhet var ytterst sym-

patisk, inget ru!f, inget onödigt skrik
eller protesterande varken mot det
ena eller det andra. Gentlemän!

Göteborgslagets styrka låg i för-
svaret där Wenzel och Lund uträt-
tade det bästa och mästa arbetet.
Halvbackskedjan jämn och langt
ifrån dålig. Friberg föreföll trött

och begagnade alldeles för mycket
”petspel”. Kedjan var slitig och

energisk, men rotade ihop spelet
alldeles för mycket, det blev ingen
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”Juft under vingarna”. Malen voro

resultat av ”pass på” och ”gå på”.

Spelarne voro:
I A. B.: Frigast-Larsen, Ringsted,

Plum, Thei!man, Berth, Moltke, Sam

Thorsteinson, Aaby, Svend Knud-

sen, Kleven och Nyborg.
I Kombinationen: Wenzel, Lund,

Svensson, Karl Olsson, Friberg,

Klingström, Sven Johansson, Sjunne
Hallberg, Carl Andersson, Hjelm

och Clark.
Cober.

Svenska fotbollsförbun-

dets årsmöte

ägde rum i Stockholm den 27 nov.

Undertecknad tog sig en tripp upp
till kungl. huvudstaden för att be-
vittna evenemanget när Anton skulle

”åka” fran jobbet som förbunds-
sekreterare och ”diktator”.

Att Anton hade kringgärdat sig

med förespråkare och skött om sina
valmän ordentligt det visste manju,

och att det fanns en massa lands-
ortsbor som voro totalt förblindade,

det fick man bevis för.
Första attacken mot ”diktatorn”

blev vår ordförandes framställda vän-

liga anhållan om en upplysning,
varför inte det holländska ”Be

Quicks”-lagets turné genom Sverige

upptagits i styrelse- och revisions-
berättelserna.

Nu tog det ”eld i krutdurken”.
Anton gjorde ett förtvivlat försök
att bortförklara ”glömskan”, det hela

hade enl. hans mening varit arran-

gerat av ”privata klubbar”, han ”själv”

hade endast tjänstgjort som ”mel-

lanhand”. Den ”gubben” gick dock
inte, Anton Ööverbevisades om att

turnén varit anordnad af S. F. F.
och beslutade. årsmötet, att den skulle

ingå i styrelseberättelsen och även-

ledes granskasav revisorerna.
Efter en del beska anmärkningar

från olika kåll beviljades den avgå-

ende styrelsen decharge.
Man skred så till val av styrelse

för år 1921. Till ordf. valdes med

acklamation skeppsredare Gösta Dal-

man, Göteborg, till kassör hr John

Ohlsson, Eskilstuna. Nästa punkt

var: Val av sekreterare.

Oppositionens friska hy efterträd-
des av eftertankens kranka blekhet.

Landsortsrepresentanterna  ansågo
”Anton” som ett litet lamm, som

för all del, han har ju sina sidor,

han bör allt sitta kvar fast i sällskap

med någon som håller tummen på
ögat på honom. Så ungefär blev

av mängdens resonnemang. Oppo-
sitionen representerades nästan ute-

slutande av vår ordf., vilken var den
ende, som vågade hålla i skaftet,

oaktat en hel del ansågo att yxan

skulle gå. Det är farligt att peta hål
på gamla ”bölder” ansåg man väl,

bäst att hålla sig i skymundan, det

kan bli efterräkningar. Ynklighet i

sin prydno...
Hr Linde föreslog redaktör Oscar

Söderlund, Stockholm, och för för-

sta gången i förbundets historia

skred mantill val av sekreterare ge-

nom sluten röstning, vilken utföll

så att ”Anton” erhöll 44 och mot-
kandidaten 11 röster. Nästa num-

mer på programmet blev val av 13
förbundsledamöter. Hr Wilh. Fri-

berg föreslog hr Ivar Lundberg från

Gbgs Fotbollsförbund. Hr Jönsson
från Djurgårdens I. F. föreslog hr

Carl Linde.

Hr Lundberg begärde nu ordet,

och man satt och undrade vad en

man med så demokratisk läggning

kunde hava att säga. Föga anade
man att han var en så stor beun-

drare av ”diktatorn Anton”. Herr
Lundberg ansåg, att man i Göte-

borg ej var vidare livad för hr Linde.
Det är endast Kamraterna och möj-

ligtvis ”Örgryte”, som anse Linde
kvalificerad, blev resultatet av reso-
nemanget. Att Kamraterna för sin
del ej stått i så förfärligt stor gunst
hos Anton och S. F. F., tänkte för-

modligen hr Lundberg ej på, och
vi kunna upplysa hr Lundberg om,

att vi som hittills även i fortsätt-
ningen tänka basera vår verksamhet
på enighet, energi och kamratanda,

ej på något fjäsk för vare sig den
ena eller den andra, antingen han

nu är påve eller möjligtvis tänkt att
bli det. Resultatet blev, att från

Göteborg invaldes hrr Carl Linde

med 39, Herb. Johansson med 35

och Henrik Sandberg med 31 röster.
Hr Lundberg stannade vid den

blygsamma siffran av 11 röster och
fick hålla sig utanför, oaktat sin ”re-

formiver”, vilken sorgligt nog ej

hördes av vid mötesförhandlingarne.
Det är roligt att veta var man har

sina pappenheimare.

+

De till mötet inkomna motionernare-

mitterades till en kommitté, bestående av

hrr Linde, Nordenskjöld, Sune Almqvist,

René, Malmö, samt E. Kornerup. Denna

kommitté skall även utarbeta förslag till

bestämmelserför arbetsutskottets verksam-

het.
+

Vi våga ej spå något, men uttala

den förhoppningen att de som blevo

av ”oppositionen” insatta i förbunds-

styrelsen, skola kraftigt kunna verka

för en bättre tingens ordning til
”Hela Sveriges fotbolls” fromma och

glädje. <Lunkan”.
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bestämmelserför arbetsutskottets verksam-

het.
+

Vi våga ej spå något, men uttala

den förhoppningen att de som blevo

av ”oppositionen” insatta i förbunds-

styrelsen, skola kraftigt kunna verka

för en bättre tingens ordning til
”Hela Sveriges fotbolls” fromma och

glädje. <Lunkan”.
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Sverige-Englan
& Retur.

Reguliär förbindelse upprätthålles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd
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Ett 25-års jubileum.
Som ett bevis på det arbete, som

nedannämnda personer utfört till
idrottens fromma, har Svenskaldrotts-

förbundet vid sitt 25-års jubileum
tillerkänt följande medlemmar av vår

förening förbundets förtjänstdiplom,
nämligen:

Grossh. C. E. Helgesson,

Herr P. A. Sjöholm, samt
Herr Adolf Forsberg.

De tvenne förstnämnda äro ju he-

dersledamöter i vår förening, samt

den sistnämnde klubbmästare i för-

eningens nuvarande styrelse.

Årsfesten
o

ägde rum å Långedrag den 4 d:s.

Till densamma hade endast ett få-

tal medlemmar infunnit sig, men de
närvarande satte snart i gång, och

stämningen blev den allra bästa. I

ett anförande vid supén liknade hr

Linde vår förening vid ”en upp-

växande yngling, som nu firade sin
16-åriga tillvaro”. Alltså fyra år kvar
och se'n ”i lumpen”. Måtte denne

yngling inte få för många majorer
och överstar, som görlivet surt för

honom, men så många fler kaptener.

Efter supén vidtog dansen och
mellan danserna sjöngs det av ”Ma-
karn”, ”Reisarn” och ”Rörläggarn”.
Som sagt, till festen hade endast ett
fåtal medlemmar infunnit sig. Kan-

ske berodde det därpå att den för-
lagts till Långedrag och därför att
alla måste deltaga i supén. Varför

(

REGULIÄRA FÖRBINDELSER:

från Sydafrika
a» Indien

Tel.: Ink. avd. 5996,
'" Utg. avd. 4738 5863 

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.

ej anordna årsfesterna nu, som förr.

Låt de som önska supera anteckna
sig för detsamma, ochlåt de övriga

betala ett par kronor. Säkert sam-
lades då fler medlemmar. Meningen

är väl, den att årsfesten skall vara
en glad avslutning på säsongen, och

vid den bör väl även de yngre spe-
larne få närvara, även om de ej
kunna deltaga i supén.

Algot.

 

i föreningens tredje-
och femtelag samt första och tredje
juniorlag bedes omgående till vice
sekreteraren inkomma med uppgift
över spelade matcher under den

gångna säsongen tillika med för-
teckning över de spelare, laget an-

vänt sig av.

Svenska serien.

För Kamraternas vidkommandehar
några stora förändringar ej skett.

Vårt lag har på grund av olika an-
ledningar, såsom Antwerpenspelen,
Sv. M. och D. M., internationella

matcher etc. ej haft tid över för

Seriematcherna, vilka i år kommit
rätt mycket i skymundan. Under

hösten ha vi sålunda endast spelat

en match, nämligen mot Helsing-

borgs I. F., som förlorades med

N

Australien
Sundaöarna
Persiska viken
Senegambien
Nordamerika

> Nordamerika

Telegramad:i.: NIKE, Gbg.  

0—1 [i Helsingborg]. Vilket resultat
i och för sig ej var något förvå-

nande, då man erfar att de blåvita

hade ej mindre än 6 reserver. D. v.

s. I. B:s referent kunde ej upptäcka
mer än 2, men det är ju ingenting
att fästa sig vid. Under tiden har

Hammarby och f. d. jumbolaget Hel-
singborg avancerat uppåt till resp.
4 och 5 plats. Och stå alltså de
gamla mångåriga, segervana Serie-
Mästarna f. n. på 6-te trappsteget i

Serie-räckan. Där vi dock inte hop-
pas bli stationerade så länge. Det
vore åtminstone inte likt Göteborgs-

Kamraterna. Utan frampå vårsidan
eller när Kungl. Fotbollsförbundet
i nåder behagar bestämma, så hop-
pas vi Representationslaget med nytt
intresse, energi och segervilja gör
allvar av våra förhoppningar.

Ställningen i Svenska serien är

on.
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Örgryte . . . 110] | 3 1 ho 4 15)
Sa 10/52 > porer)
| Malmö |

| Kamraterna . 10 5 1 4 127—20| I
| Hammarbyl. EF. 93/13 3 13—16 9

Helsingsb.L F.| 9/3 |3 3 11—18 9

| Göteborgs |

| Kamraterna.! 7.3 1 3 17—6 7 |

I Djurgård. I. F./ 7.2 3-2 10—4 7
|A. LK .... 8 2 2 4 912 6|
Norrköpings-

Kamraterna. 9 1 4 14 11—27 6

| Eskilstuna-

Kamraterna.|] 7,1 2/4 6—16 4

Aje.

Personalia
Födelsedagar:

Erik Andersson 23 år den 1 Januari.

Rob. Kronberg 22 » » 3 ,

Ingrid Linde 30 » >» 4 >

Gösta Lundqvist 26 > 8

Knut Holmgren 33 >» 13

Harry Hellberg 32 >» » 17

De medlemmar, vilka ej er-
hållit alla nummer av med-
lemsbladet kunna komplettera
genom hänvändelse till expe-
dition: Östra Hamngatan 24.
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Föreningens jubileumsskrift
säljes å expeditionslokalen till det
billiga priset av Kr. 1. —

Endast ett fåtal exemplar återstå!

Försäkra Er i tid om denna in-
tressanta beskrivning av föreningens

första 15 år.

Brevlåda.
Algot. Kommittén har redan utarbetat

förslag till fotbollsutskott, vilket förslag

enligt beslutet ju skulle framläggas på års-

mötet, varför Algot torde infinna sig där

då medlemmar i utskottet antagligen kom-

ma att väljas. Kanske Algot har något

förslag, kan detta ju lämpligen införas i

Januarinumret.

Rak- &
Frisersalongen

Södra Hamngatan 37

Telefon 3338

Ferm oo. reel behandling

R. Lindborg & Co.

 

KÄGELBANORNA
I ARKADEN

OBS.! nya amerikanska

Skruvbanor.

Öppet: Vardagar 2—12 em. Sön- :

o. helgd. 1—5 0. 6—12 em. i

BESTÄLL BANA PER TEL. 13705.

särSBbstAbAAU BRöUTLNRANTotUNTALES 300 Sa bbFälbaSOURAÄ ULarsSIFLESS030hnTRES

Medlemmarna uppmanas att

insända bidrag till

Medlemsbladet.

 
ritiKAibTRNRARIansatbabbLÄR

  

Eftertryck avi Medlemsbladetförekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.

Vinter-Sportartiklar.
 

Skridskor, Skidor,

Sportavdelningen.  
 

SÖM BEHÖFYVVES] AF
EKIPERINGSARTIKLAR
FINNESi STÖRSTA URVAL OCH

TILLSTPRISEROMS

 

Aes RRRR RR r ere re sr e RAPPA ANNA APR PAPARA PAPA PGAAPFAR HAKAN FARA ANAR AAA oe,

"Oscar Andersons
Boktryckeri

Göteborg.

: Kronhusagatan 22.

RR RANA RARP AP PR PP I THEN PR PAPPAN AAA BASAR PEPPA KAK ANKAS Snr enn R RR BR RR NRK TA

Oscar Andersons Boktr.äGöleborg 1920.

Skidstavar,

Kälkar, Sparkstöttingar, Bandyklubbor etc.

Rikhaltigt urval.

MN.-B. Ferd. Lundquist & Co.

Skidbindningar,

Telefon 19957.

SORAN PAPA PASHA NPA PRENSA PAN PN HS PIPA SARS P ARS PFAPPERRSAE RA PE PAREN ARKA NARE A RAR RRR

Hallbergs
Kungl, Hofjuvelerare

fer A DRAR PAA SN PAPA PAPP PRI PAPISARPSPAR SAFTA S NSP R FANS FAP AR ARA PARAR ERK RR KANT

 

Zelefon 9393

 

 

GÖTEBORG
Kyrkogatan 58.

Olycksfall-,  Automobil-,
Sjuk-, Glas-,

Skadestånds- Vattenskade-

försäkring.

Tel.-adr.: > Assuransnornan.   
 

 

EN Rikstelefoner 18311, 18312.fö
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ÅKJELLÉNS
' RAKSALONG

SÖDRA ALLÉGATAN 2 B

REKOMMENDERAS.
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