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5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 1—2
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Jan.—Febr 1921
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Ånyo ha Göteborgs-Kamraterna

skiftat ordförande.
Vid årsmötet bad Herr Carl Linde

att icke få ifrågakomma vid valet

av ordförande. Ökat privat arbete
banken och Idrottsbladet

nödsakade honom att avstå från den

krävande befattningen såsom ord-
förande men däremot kände hansig

oförhindrad att gå in på en annan

post i styrelsen, där man icke be-
hövde sätta så stora pretentioner

på hans arbetskraft.

Herr Lindes avsägelse godkändes
och med acklamation valdes därpå
Disponent Knut Albrechtson till

föreningens ordförande.
Herr Albrechtson är den sjunde

i ordningen av ordförande inom
vår förening. Före honom ha hrr

ÅA. Wingren, C. F. Andersson, P. A.
Sjöholm, Carl Helgesson, Herbert
Johansson och Carl Linde beklätt
Posten. Detta ofta återkommande
ordförandebyte skulle under andra
förhållanden kanske icke varit till
nytta men den raska utveckling, i
vilken Göteborgs-Kamraterna allt-
jämt befunnit sig, har med en
haturnödvändighet medfört förbruk-

ningen av ett stort antal arbetskraf-

Den nye ordföranden.

 

Knut Albrechtson

ter, vilket resulterat i stora framgång-
ar men också i stor omsättning av

styrelsens medlemmar.

Knut Albrechtson är den nyaste

av dessa men detta innebär icke att

han är en oprövad förmåga. Tvärt-

om torde han vara en av dem bland

styrelsens medlemmar, som deltagit

längst och mest intensivt i idrotts-

arbetet. Visserligen har detta varit

förlagt inom ett helt annat område

av idrottsvärlden än våra speciella

gebit — fotboll och allmän idrott

— men ingen lär väl betvivla att

icke Albrechtsons eminenta organi-
sationstalang och  arbetsintensitet
inom simidrotten skola återspeglas
inom Göteborgs-Kamraterna. Sant
är, att han åtog sig ordförandeskapet
hos oss under starkt framhållande
av att även han f. n. icke disponerade
sin lediga tid i så stor utsräckning
som han önskade och medlemmarna
kanske fordrade, och detta förbehåll
hoppas vi varje medlem harklart
för sig, så att man för vår räkning
icke pretenderar på allsköns stor-
verk i likhet med vad han på kort
tid åstadkom inom simidotten: Men
å andra sidan är det medlemmarnas
förhoppning — och säkerligen även
disponent Albrechtsons — att denna
period är av övergående natur

och att har i framtiden blir vår
helt och hållet, i samma utsräck-
ning som han förut varit simmar-

folkets.
Att här uppräkna all de förtroen-

deposter, som Knut Albrechtson
beklätt inom idrottsvärlden, skulle

taga alltför stort utrymme i anspråk

och är för resten onödigt, då hans
namn redan länge varit synnerligen
populärt bland medlemmarna och
alla torde känna till i stora drag

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.

  L
E
T
S
R
R
E
T
T
Y
K
T
R
S

[
I
K
E

K
E
N

T
Y
K
S
N
L

sä
rt
fi
ra
nn
en
ta
s

       

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 1—2
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Jan.—Febr 1921
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Ånyo ha Göteborgs-Kamraterna

skiftat ordförande.
Vid årsmötet bad Herr Carl Linde

att icke få ifrågakomma vid valet

av ordförande. Ökat privat arbete
banken och Idrottsbladet

nödsakade honom att avstå från den

krävande befattningen såsom ord-
förande men däremot kände hansig

oförhindrad att gå in på en annan

post i styrelsen, där man icke be-
hövde sätta så stora pretentioner

på hans arbetskraft.

Herr Lindes avsägelse godkändes
och med acklamation valdes därpå
Disponent Knut Albrechtson till

föreningens ordförande.
Herr Albrechtson är den sjunde

i ordningen av ordförande inom
vår förening. Före honom ha hrr

ÅA. Wingren, C. F. Andersson, P. A.
Sjöholm, Carl Helgesson, Herbert
Johansson och Carl Linde beklätt
Posten. Detta ofta återkommande
ordförandebyte skulle under andra
förhållanden kanske icke varit till
nytta men den raska utveckling, i
vilken Göteborgs-Kamraterna allt-
jämt befunnit sig, har med en
haturnödvändighet medfört förbruk-

ningen av ett stort antal arbetskraf-

Den nye ordföranden.

 

Knut Albrechtson

ter, vilket resulterat i stora framgång-
ar men också i stor omsättning av

styrelsens medlemmar.

Knut Albrechtson är den nyaste

av dessa men detta innebär icke att

han är en oprövad förmåga. Tvärt-

om torde han vara en av dem bland

styrelsens medlemmar, som deltagit

längst och mest intensivt i idrotts-

arbetet. Visserligen har detta varit

förlagt inom ett helt annat område

av idrottsvärlden än våra speciella

gebit — fotboll och allmän idrott

— men ingen lär väl betvivla att

icke Albrechtsons eminenta organi-
sationstalang och  arbetsintensitet
inom simidrotten skola återspeglas
inom Göteborgs-Kamraterna. Sant
är, att han åtog sig ordförandeskapet
hos oss under starkt framhållande
av att även han f. n. icke disponerade
sin lediga tid i så stor utsräckning
som han önskade och medlemmarna
kanske fordrade, och detta förbehåll
hoppas vi varje medlem harklart
för sig, så att man för vår räkning
icke pretenderar på allsköns stor-
verk i likhet med vad han på kort
tid åstadkom inom simidotten: Men
å andra sidan är det medlemmarnas
förhoppning — och säkerligen även
disponent Albrechtsons — att denna
period är av övergående natur

och att har i framtiden blir vår
helt och hållet, i samma utsräck-
ning som han förut varit simmar-

folkets.
Att här uppräkna all de förtroen-

deposter, som Knut Albrechtson
beklätt inom idrottsvärlden, skulle

taga alltför stort utrymme i anspråk

och är för resten onödigt, då hans
namn redan länge varit synnerligen
populärt bland medlemmarna och
alla torde känna till i stora drag

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.

  L
E
T
S
R
R
E
T
T
Y
K
T
R
S

[
I
K
E

K
E
N

T
Y
K
S
N
L

sä
rt
fi
ra
nn
en
ta
s

       

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 1—2
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Jan.—Febr 1921
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Ånyo ha Göteborgs-Kamraterna

skiftat ordförande.
Vid årsmötet bad Herr Carl Linde

att icke få ifrågakomma vid valet

av ordförande. Ökat privat arbete
banken och Idrottsbladet

nödsakade honom att avstå från den

krävande befattningen såsom ord-
förande men däremot kände hansig

oförhindrad att gå in på en annan

post i styrelsen, där man icke be-
hövde sätta så stora pretentioner

på hans arbetskraft.

Herr Lindes avsägelse godkändes
och med acklamation valdes därpå
Disponent Knut Albrechtson till

föreningens ordförande.
Herr Albrechtson är den sjunde

i ordningen av ordförande inom
vår förening. Före honom ha hrr

ÅA. Wingren, C. F. Andersson, P. A.
Sjöholm, Carl Helgesson, Herbert
Johansson och Carl Linde beklätt
Posten. Detta ofta återkommande
ordförandebyte skulle under andra
förhållanden kanske icke varit till
nytta men den raska utveckling, i
vilken Göteborgs-Kamraterna allt-
jämt befunnit sig, har med en
haturnödvändighet medfört förbruk-

ningen av ett stort antal arbetskraf-

Den nye ordföranden.

 

Knut Albrechtson

ter, vilket resulterat i stora framgång-
ar men också i stor omsättning av

styrelsens medlemmar.

Knut Albrechtson är den nyaste

av dessa men detta innebär icke att

han är en oprövad förmåga. Tvärt-

om torde han vara en av dem bland

styrelsens medlemmar, som deltagit

längst och mest intensivt i idrotts-

arbetet. Visserligen har detta varit

förlagt inom ett helt annat område

av idrottsvärlden än våra speciella

gebit — fotboll och allmän idrott

— men ingen lär väl betvivla att

icke Albrechtsons eminenta organi-
sationstalang och  arbetsintensitet
inom simidrotten skola återspeglas
inom Göteborgs-Kamraterna. Sant
är, att han åtog sig ordförandeskapet
hos oss under starkt framhållande
av att även han f. n. icke disponerade
sin lediga tid i så stor utsräckning
som han önskade och medlemmarna
kanske fordrade, och detta förbehåll
hoppas vi varje medlem harklart
för sig, så att man för vår räkning
icke pretenderar på allsköns stor-
verk i likhet med vad han på kort
tid åstadkom inom simidotten: Men
å andra sidan är det medlemmarnas
förhoppning — och säkerligen även
disponent Albrechtsons — att denna
period är av övergående natur

och att har i framtiden blir vår
helt och hållet, i samma utsräck-
ning som han förut varit simmar-

folkets.
Att här uppräkna all de förtroen-

deposter, som Knut Albrechtson
beklätt inom idrottsvärlden, skulle

taga alltför stort utrymme i anspråk

och är för resten onödigt, då hans
namn redan länge varit synnerligen
populärt bland medlemmarna och
alla torde känna till i stora drag

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.

  L
E
T
S
R
R
E
T
T
Y
K
T
R
S

[
I
K
E

K
E
N

T
Y
K
S
N
L

sä
rt
fi
ra
nn
en
ta
s

       

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 1—2
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Jan.—Febr 1921
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Ånyo ha Göteborgs-Kamraterna

skiftat ordförande.
Vid årsmötet bad Herr Carl Linde

att icke få ifrågakomma vid valet

av ordförande. Ökat privat arbete
banken och Idrottsbladet

nödsakade honom att avstå från den

krävande befattningen såsom ord-
förande men däremot kände hansig

oförhindrad att gå in på en annan

post i styrelsen, där man icke be-
hövde sätta så stora pretentioner

på hans arbetskraft.

Herr Lindes avsägelse godkändes
och med acklamation valdes därpå
Disponent Knut Albrechtson till

föreningens ordförande.
Herr Albrechtson är den sjunde

i ordningen av ordförande inom
vår förening. Före honom ha hrr

ÅA. Wingren, C. F. Andersson, P. A.
Sjöholm, Carl Helgesson, Herbert
Johansson och Carl Linde beklätt
Posten. Detta ofta återkommande
ordförandebyte skulle under andra
förhållanden kanske icke varit till
nytta men den raska utveckling, i
vilken Göteborgs-Kamraterna allt-
jämt befunnit sig, har med en
haturnödvändighet medfört förbruk-

ningen av ett stort antal arbetskraf-

Den nye ordföranden.

 

Knut Albrechtson

ter, vilket resulterat i stora framgång-
ar men också i stor omsättning av

styrelsens medlemmar.

Knut Albrechtson är den nyaste

av dessa men detta innebär icke att

han är en oprövad förmåga. Tvärt-

om torde han vara en av dem bland

styrelsens medlemmar, som deltagit

längst och mest intensivt i idrotts-

arbetet. Visserligen har detta varit

förlagt inom ett helt annat område

av idrottsvärlden än våra speciella

gebit — fotboll och allmän idrott

— men ingen lär väl betvivla att

icke Albrechtsons eminenta organi-
sationstalang och  arbetsintensitet
inom simidrotten skola återspeglas
inom Göteborgs-Kamraterna. Sant
är, att han åtog sig ordförandeskapet
hos oss under starkt framhållande
av att även han f. n. icke disponerade
sin lediga tid i så stor utsräckning
som han önskade och medlemmarna
kanske fordrade, och detta förbehåll
hoppas vi varje medlem harklart
för sig, så att man för vår räkning
icke pretenderar på allsköns stor-
verk i likhet med vad han på kort
tid åstadkom inom simidotten: Men
å andra sidan är det medlemmarnas
förhoppning — och säkerligen även
disponent Albrechtsons — att denna
period är av övergående natur

och att har i framtiden blir vår
helt och hållet, i samma utsräck-
ning som han förut varit simmar-

folkets.
Att här uppräkna all de förtroen-

deposter, som Knut Albrechtson
beklätt inom idrottsvärlden, skulle

taga alltför stort utrymme i anspråk

och är för resten onödigt, då hans
namn redan länge varit synnerligen
populärt bland medlemmarna och
alla torde känna till i stora drag

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.

  L
E
T
S
R
R
E
T
T
Y
K
T
R
S

[
I
K
E

K
E
N

T
Y
K
S
N
L

sä
rt
fi
ra
nn
en
ta
s

       

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 1—2
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Jan.—Febr 1921
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Ånyo ha Göteborgs-Kamraterna

skiftat ordförande.
Vid årsmötet bad Herr Carl Linde

att icke få ifrågakomma vid valet

av ordförande. Ökat privat arbete
banken och Idrottsbladet

nödsakade honom att avstå från den

krävande befattningen såsom ord-
förande men däremot kände hansig

oförhindrad att gå in på en annan

post i styrelsen, där man icke be-
hövde sätta så stora pretentioner

på hans arbetskraft.

Herr Lindes avsägelse godkändes
och med acklamation valdes därpå
Disponent Knut Albrechtson till

föreningens ordförande.
Herr Albrechtson är den sjunde

i ordningen av ordförande inom
vår förening. Före honom ha hrr

ÅA. Wingren, C. F. Andersson, P. A.
Sjöholm, Carl Helgesson, Herbert
Johansson och Carl Linde beklätt
Posten. Detta ofta återkommande
ordförandebyte skulle under andra
förhållanden kanske icke varit till
nytta men den raska utveckling, i
vilken Göteborgs-Kamraterna allt-
jämt befunnit sig, har med en
haturnödvändighet medfört förbruk-

ningen av ett stort antal arbetskraf-

Den nye ordföranden.

 

Knut Albrechtson

ter, vilket resulterat i stora framgång-
ar men också i stor omsättning av

styrelsens medlemmar.

Knut Albrechtson är den nyaste

av dessa men detta innebär icke att

han är en oprövad förmåga. Tvärt-

om torde han vara en av dem bland

styrelsens medlemmar, som deltagit

längst och mest intensivt i idrotts-

arbetet. Visserligen har detta varit

förlagt inom ett helt annat område

av idrottsvärlden än våra speciella

gebit — fotboll och allmän idrott

— men ingen lär väl betvivla att

icke Albrechtsons eminenta organi-
sationstalang och  arbetsintensitet
inom simidrotten skola återspeglas
inom Göteborgs-Kamraterna. Sant
är, att han åtog sig ordförandeskapet
hos oss under starkt framhållande
av att även han f. n. icke disponerade
sin lediga tid i så stor utsräckning
som han önskade och medlemmarna
kanske fordrade, och detta förbehåll
hoppas vi varje medlem harklart
för sig, så att man för vår räkning
icke pretenderar på allsköns stor-
verk i likhet med vad han på kort
tid åstadkom inom simidotten: Men
å andra sidan är det medlemmarnas
förhoppning — och säkerligen även
disponent Albrechtsons — att denna
period är av övergående natur

och att har i framtiden blir vår
helt och hållet, i samma utsräck-
ning som han förut varit simmar-

folkets.
Att här uppräkna all de förtroen-

deposter, som Knut Albrechtson
beklätt inom idrottsvärlden, skulle

taga alltför stort utrymme i anspråk

och är för resten onödigt, då hans
namn redan länge varit synnerligen
populärt bland medlemmarna och
alla torde känna till i stora drag

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.

  L
E
T
S
R
R
E
T
T
Y
K
T
R
S

[
I
K
E

K
E
N

T
Y
K
S
N
L

sä
rt
fi
ra
nn
en
ta
s

       

5 MEDLEMSELAD

 

 

N:o 1—2
 

Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Jan.—Febr 1921
  

Göteborgs-Kamraternas ledning.

Ånyo ha Göteborgs-Kamraterna

skiftat ordförande.
Vid årsmötet bad Herr Carl Linde

att icke få ifrågakomma vid valet

av ordförande. Ökat privat arbete
banken och Idrottsbladet

nödsakade honom att avstå från den

krävande befattningen såsom ord-
förande men däremot kände hansig

oförhindrad att gå in på en annan

post i styrelsen, där man icke be-
hövde sätta så stora pretentioner

på hans arbetskraft.

Herr Lindes avsägelse godkändes
och med acklamation valdes därpå
Disponent Knut Albrechtson till

föreningens ordförande.
Herr Albrechtson är den sjunde

i ordningen av ordförande inom
vår förening. Före honom ha hrr

ÅA. Wingren, C. F. Andersson, P. A.
Sjöholm, Carl Helgesson, Herbert
Johansson och Carl Linde beklätt
Posten. Detta ofta återkommande
ordförandebyte skulle under andra
förhållanden kanske icke varit till
nytta men den raska utveckling, i
vilken Göteborgs-Kamraterna allt-
jämt befunnit sig, har med en
haturnödvändighet medfört förbruk-

ningen av ett stort antal arbetskraf-

Den nye ordföranden.

 

Knut Albrechtson

ter, vilket resulterat i stora framgång-
ar men också i stor omsättning av

styrelsens medlemmar.

Knut Albrechtson är den nyaste

av dessa men detta innebär icke att

han är en oprövad förmåga. Tvärt-

om torde han vara en av dem bland

styrelsens medlemmar, som deltagit

längst och mest intensivt i idrotts-

arbetet. Visserligen har detta varit

förlagt inom ett helt annat område

av idrottsvärlden än våra speciella

gebit — fotboll och allmän idrott

— men ingen lär väl betvivla att

icke Albrechtsons eminenta organi-
sationstalang och  arbetsintensitet
inom simidrotten skola återspeglas
inom Göteborgs-Kamraterna. Sant
är, att han åtog sig ordförandeskapet
hos oss under starkt framhållande
av att även han f. n. icke disponerade
sin lediga tid i så stor utsräckning
som han önskade och medlemmarna
kanske fordrade, och detta förbehåll
hoppas vi varje medlem harklart
för sig, så att man för vår räkning
icke pretenderar på allsköns stor-
verk i likhet med vad han på kort
tid åstadkom inom simidotten: Men
å andra sidan är det medlemmarnas
förhoppning — och säkerligen även
disponent Albrechtsons — att denna
period är av övergående natur

och att har i framtiden blir vår
helt och hållet, i samma utsräck-
ning som han förut varit simmar-

folkets.
Att här uppräkna all de förtroen-

deposter, som Knut Albrechtson
beklätt inom idrottsvärlden, skulle

taga alltför stort utrymme i anspråk

och är för resten onödigt, då hans
namn redan länge varit synnerligen
populärt bland medlemmarna och
alla torde känna till i stora drag

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.



2 GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD
 

vad han gjort och vad han betytt

för sin speciella idrott. Vare det

nog sagt, att han varit initiativtagare

till det mesta av det som tjänat

till att föra Göteborgs-simningen

fram till den "höga ståndpunkt, den
f.n. har och att han därunder icke

sparat varken sin personliga arbets-

kraft eller sin ekonomi. Om blott
en ringa del av det arbete, Knut”

Albrechtson nedlagt för simidrot-

tens främjande, kunde komma våra

idrotter till godo, så skulle det

räcka att tillfredsställa våra djärvaste
förhoppningar.

Må vi sluta upp kring vår nye

ordförande med enighet och kamrat-

känsla, det förtroende dentillit, som

han väntar av oss och som skall

sätta föreningen i stånd att ytterli-
gare komma framåt!

Fotbollsutskottet.

Det vid årsmötettillsatta fotbolls-

utskottet för reservlagen har i da-

garne konstruerat sig och fördelat
funktionerna sålunda:

Ordförande: Th. Mellberg,

Sekreterare: O. Corneliusson,

Intendent: C. O. Johansson,

Styrelsens repr.: J. Schylander.

Dessa personer komma således

att tjänstgöra som arbetsutskott.

Självskrivna ledamöter äro dessutom
samtliga reservlagens kaptener.

Personalia.
Födelsedagar:

Ernst Hedén 29 år den 6 febr.

Erik Lindberg 23 år den 19 febr.

Gillis Andersson 26 år den 20 febr.

Karl Andersson (Karl Andrea) 25 år den
23 febr.

Elam Johansson 29 år den 23 febr.

Joel Rosell 23 år den 4 mars.

Frans Broberg 34 år den 18 mars.

Axel Pettersson (Tedden) 25 år den 25 mars.

QEGJGJELEN
Cill alla medlemmarne!

En av de säkraste värdemätarne på andan inom en före-

ning är dess medlemsblad. Den brinnande entusiasmen för

och fasta "samhörigheten med den egna klubben sätta också

spår i ”bladet”. I en större förening träffa medlemmarne

varandra sällan eller kanske aldrig personligen; medlemsbladet
når alla och blir därför den sammanbindande länken. Det är

därför av vikt att innehållet blir sådant att alla medlemmar

ha nöje av att läsa sin klubbtidning. Men för att komma dit-

hän måste också alla Kamrater lämna bidrag, allt efter råd

och lägenhet. Nogfinns det såpass mycken energi och skriv-

klåda hos medlemmarne att de någon gång på året kunna
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Vårt 16:de årsmöte

hölls på Lorensberg den 26 januari.

Glädjande nog hade medlemmarne
mött upp talrikare än vanligt och

att intresset hölls vid makt visade

den behandling de olika frågorna,

som förekommo till behandling,

fingo. Någon polsk riksdag blev
det emellertid icke och vad särskilt

styrelsevalet beträffar blev endast

en befattning föremål för votering.
Sedan hr Carl Linde valts att leda

kvällens förhandlingar hälsade han

de närvarande välkomna med några

ord samt uppläste några digra och

ganska intressanta årsberättelser (av

vilken utdrag återfinnas på annan

plats i bladet) samt revisionsberät-

telsen, varefier styrelsen beviljades

ansvarsfrihet.

Vid valet av styrelse avsade sig,

som väntat, hr Carl Linde ordfö-

randeskapet då han på grund av

överhopat arbete av annan art icke

ansåg sig kunna ägna tid åt posten

i den utsträckning, som denna krä-

ver. Till ordförande valdes därefter

med acklamation hr Knut Albrecht-
son. Styrelsenfick i övrigt följande

sammansättning:

V. orf. Julius Rothenberg,

Sekr. Gösta Lundquist,

V. sekr. Gunnar Wahlgren,

Kassör Gustaf Magnusson,
V. kassör Adolf Forsberg,

Klubbmästare Carl Linde,
Intendent Per Lundquist,

Suppleanter J. Schylander och

Herbert Johansson,
Revisorer J. Holsner och E. Hedén,

Revisorssuppl. Th. Mellberg och

G. Waller.

Till den avgående ordföranden

framförde hr Rothenberg föreningens

lack för ett energiskt och uppoff-

rande arbete under det gångna året,

varefter denne riktade en maning

till medlemmarne att samla sig kring
den nyvalde ordföranden.

Denfråga som tilldrog sig största
intresset vid årsmötet var förslaget

Om tillsättande av ett fotbollsutskott

för att i bättre mån kunna tillgo-

dose reservlagens intressen. Den
vid höstmötet tillsatta kommitténs
förslag vann i huvudsak mötets
gillande. Till medlemmar i detta
utskott, vilka uttogos på »frivillig-
hetens väg», antogos hrr Mellberg,
Corneliusson och C. O. Johanson,
varjämte senare skulle tillkomma en
representant för styrelsen samt resp.
lags kaptener.

Denidrottsliga verksam-
heten under 1920.

Liksom under föregående år har
föreningen huvudsakligen bedrivet

fotboll, allmänn idrott och i någon

mån bandy ' såsom specialgrenar för

sin idrottsliga verksamhet. För att

kunna följa alla de skiftningar i

segrar och nederlag, mest det förra,

skulle det behövas ett utrymme,

som tyvärr icke i vårt medlemsblad

kan upplåtas. För den skull måste
vi nöja oss med att saxa det vik-
tigaste ur årsberättelsen.

Fotboll.
Föreningen har under 1920 bedri-

vet ett mera intensivt fotbollsarbete

än någonsin förut och om vårt

representationlag icke nått samma

genomgående goda resultat som
under föregående år, så ha vi i

gengäld kunnat glädja oss åt fram-

gångar för reservlagen, vilka helt

enkelt varit lysande och som för

framtiden bådar det allra bästa.

Beträffande våra fotbollslags kvan-

titet, så har föreningen aldrig förr

mönsrat så många fotbollslag. I

November månad fotograferades 8

stycken lag i gruppbild [vilken bild

varit införd i medlemsbladet] vilket

är rekord för Sverge.
Med tanke på kommande svåra

matcher lade sig fotbollsspelarne i

träning redan i början på Mars och

spelade första laget under denna

månad en rad träningsmatcher mot

de mindre klubbarne. Den första

större matchen spelades mot Öster-

bro B. K. och vanns med 6—1.

Dennavår började Svenska Serien
ånyo. Tillsammans med Ö. I. S.,
Djurgården och A. I. K. hade före-
ningen avtal om gemensammainter-
nationella arrangemang.

I serien har vårt lag förlorat mot
A. I. K. [0-—1], Djurgårgen [1—3]
spelat oavgjort med Örgryte [0—0]
och besegrat Norrköpings-Kamrater-
na [6—0] GAIS [5—1] och Malmö-
kamraterna [5—0]. I denna tävling
återstår icke mindre än 11 matcher
att spela, beroende på att under
höstsäsongen icke mera än 1 match
blev spelad.

I tävlingen om Svenska Mäster
skapet slog vårt lag Vega med 5—0,
Örgryte med 2—0 efter en oavgjord
match med 1—1, GAIS med 2—1

samt Sandviken med 2—0 men blev
utslaget i semifinalen mot Djurgår-
den i Stockholm med 1—0.

Föreningens utländska förbindelser
ha vidmakthållits och utvidgats till

att omfatta en stor del av kontinen-
ten. Utan överdrift våga vi påstå
att ingen annan svensk förening
har så goda utländska förbindelser
som Göteborgskamraterna.

Sålunda anordnade föreningentill-
sammans med Örgryte en turnering

för det Holländska laget »Houdt
Braef Stant> från Haag, vilket lag

spelade tre matcher i Göteborg och
två i Stockholm. I Göteborg spelade

Kamraterna oavgj. med holländarne
[1-1] under det Örgryte vann med 5-1
och ett komb. lag från Örgryte och

Kamratena led nederlag med 3—2.
Med våra gamla vänner från

Köpenhamns Boldklub har vårt lag
spelat icke mindre än tre matcher,
vars resultat blevo 1—1, 4—3, och

0—0.
Dessa matcher spelades i Göte-

borg, men tyvärr voro danskarne
detta år icke i stånd att arrangera
några rfreturmatcher på grund av den
i Danmark införda idrottsskatten.

Boldklubben av 1893 besegrade
vi i en match å Ullevi med 6—2.

I Kristiania spelade vårt lag en
match mot Sportklubben 1910 och

vann med 4—3. F. ö. ha vi uppe-
hållit förbindelserna med Danmark
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skapet slog vårt lag Vega med 5—0,
Örgryte med 2—0 efter en oavgjord
match med 1—1, GAIS med 2—1

samt Sandviken med 2—0 men blev
utslaget i semifinalen mot Djurgår-
den i Stockholm med 1—0.

Föreningens utländska förbindelser
ha vidmakthållits och utvidgats till

att omfatta en stor del av kontinen-
ten. Utan överdrift våga vi påstå
att ingen annan svensk förening
har så goda utländska förbindelser
som Göteborgskamraterna.

Sålunda anordnade föreningentill-
sammans med Örgryte en turnering

för det Holländska laget »Houdt
Braef Stant> från Haag, vilket lag

spelade tre matcher i Göteborg och
två i Stockholm. I Göteborg spelade

Kamraterna oavgj. med holländarne
[1-1] under det Örgryte vann med 5-1
och ett komb. lag från Örgryte och

Kamratena led nederlag med 3—2.
Med våra gamla vänner från

Köpenhamns Boldklub har vårt lag
spelat icke mindre än tre matcher,
vars resultat blevo 1—1, 4—3, och

0—0.
Dessa matcher spelades i Göte-

borg, men tyvärr voro danskarne
detta år icke i stånd att arrangera
några rfreturmatcher på grund av den
i Danmark införda idrottsskatten.

Boldklubben av 1893 besegrade
vi i en match å Ullevi med 6—2.

I Kristiania spelade vårt lag en
match mot Sportklubben 1910 och

vann med 4—3. F. ö. ha vi uppe-
hållit förbindelserna med Danmark
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Vårt 16:de årsmöte

hölls på Lorensberg den 26 januari.

Glädjande nog hade medlemmarne
mött upp talrikare än vanligt och

att intresset hölls vid makt visade

den behandling de olika frågorna,

som förekommo till behandling,

fingo. Någon polsk riksdag blev
det emellertid icke och vad särskilt

styrelsevalet beträffar blev endast

en befattning föremål för votering.
Sedan hr Carl Linde valts att leda

kvällens förhandlingar hälsade han

de närvarande välkomna med några

ord samt uppläste några digra och

ganska intressanta årsberättelser (av

vilken utdrag återfinnas på annan

plats i bladet) samt revisionsberät-

telsen, varefier styrelsen beviljades

ansvarsfrihet.

Vid valet av styrelse avsade sig,

som väntat, hr Carl Linde ordfö-

randeskapet då han på grund av

överhopat arbete av annan art icke

ansåg sig kunna ägna tid åt posten

i den utsträckning, som denna krä-

ver. Till ordförande valdes därefter

med acklamation hr Knut Albrecht-
son. Styrelsenfick i övrigt följande

sammansättning:

V. orf. Julius Rothenberg,

Sekr. Gösta Lundquist,

V. sekr. Gunnar Wahlgren,

Kassör Gustaf Magnusson,
V. kassör Adolf Forsberg,

Klubbmästare Carl Linde,
Intendent Per Lundquist,

Suppleanter J. Schylander och

Herbert Johansson,
Revisorer J. Holsner och E. Hedén,

Revisorssuppl. Th. Mellberg och

G. Waller.

Till den avgående ordföranden

framförde hr Rothenberg föreningens

lack för ett energiskt och uppoff-

rande arbete under det gångna året,

varefter denne riktade en maning

till medlemmarne att samla sig kring
den nyvalde ordföranden.

Denfråga som tilldrog sig största
intresset vid årsmötet var förslaget

Om tillsättande av ett fotbollsutskott

för att i bättre mån kunna tillgo-

dose reservlagens intressen. Den
vid höstmötet tillsatta kommitténs
förslag vann i huvudsak mötets
gillande. Till medlemmar i detta
utskott, vilka uttogos på »frivillig-
hetens väg», antogos hrr Mellberg,
Corneliusson och C. O. Johanson,
varjämte senare skulle tillkomma en
representant för styrelsen samt resp.
lags kaptener.

Denidrottsliga verksam-
heten under 1920.

Liksom under föregående år har
föreningen huvudsakligen bedrivet

fotboll, allmänn idrott och i någon

mån bandy ' såsom specialgrenar för

sin idrottsliga verksamhet. För att

kunna följa alla de skiftningar i

segrar och nederlag, mest det förra,

skulle det behövas ett utrymme,

som tyvärr icke i vårt medlemsblad

kan upplåtas. För den skull måste
vi nöja oss med att saxa det vik-
tigaste ur årsberättelsen.

Fotboll.
Föreningen har under 1920 bedri-

vet ett mera intensivt fotbollsarbete

än någonsin förut och om vårt

representationlag icke nått samma

genomgående goda resultat som
under föregående år, så ha vi i

gengäld kunnat glädja oss åt fram-

gångar för reservlagen, vilka helt

enkelt varit lysande och som för

framtiden bådar det allra bästa.

Beträffande våra fotbollslags kvan-

titet, så har föreningen aldrig förr

mönsrat så många fotbollslag. I

November månad fotograferades 8

stycken lag i gruppbild [vilken bild

varit införd i medlemsbladet] vilket

är rekord för Sverge.
Med tanke på kommande svåra

matcher lade sig fotbollsspelarne i

träning redan i början på Mars och

spelade första laget under denna

månad en rad träningsmatcher mot

de mindre klubbarne. Den första

större matchen spelades mot Öster-

bro B. K. och vanns med 6—1.

Dennavår började Svenska Serien
ånyo. Tillsammans med Ö. I. S.,
Djurgården och A. I. K. hade före-
ningen avtal om gemensammainter-
nationella arrangemang.

I serien har vårt lag förlorat mot
A. I. K. [0-—1], Djurgårgen [1—3]
spelat oavgjort med Örgryte [0—0]
och besegrat Norrköpings-Kamrater-
na [6—0] GAIS [5—1] och Malmö-
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återstår icke mindre än 11 matcher
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höstsäsongen icke mera än 1 match
blev spelad.
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skapet slog vårt lag Vega med 5—0,
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och Norge genom vårt B-lag, som
gjort en turne till Jylland och som

spelat mot Norges bästa lag, Örn
från Horten, i Göteborg. För sist-

nämda lag arrangerade föreningen
en turne som även omfattade en

match i Borås mot därvarande Kam-

ratkrets.
I allt har vårt representationslag

spelat 36 matcher under 1920 varav

19 vunnits, 10 förlorats och 7 bli-

vit oavgjorda.
Våra spelare har ock i stor ut-

sträckning anlitats av högre orga-

nisationer.
I stadsmatcherna mot Stockholm o.

Kristiania samt i åtskilliga lands-

matcher har Göteborgskamrater ut-

gjort ett starkt och värdefullt inslag.

I Olympiska spelens fotbollstäv-

lingar deltog från vår förening H.

Svensson, Erik Hjelm, Moje Sand-

berg, Valdus Lund och Herbert

Karlsson.

Reservlagens höga ståndpunkt

framgår bäst av deras deltagandei
Göteborgsserien. I division I, II

och III ha vi erövrat första pris

genom lag II, III och IV.

I Kamratmästerskapet represente-

rades föreningen av B-laget, som ef-

ter en seger över Boråskretsen hem-

förde mästerskapet genom att i fi-

nalen i Västerås besegra därvarande

Kamratkrets med 3—2. Detta är

första gången vårt reservlag hem-

förde Kamratmästerskapet. Vi hop-

pas att det icke var sista gången.

Under sin turnetill Danmark blev

B-laget besegrat i Fredrikshavn med

4—2, men tog i den andra matchen

revanch med 4—23.

Allmänna Idrotten

inom föreningen har såsom förut

handhafts av Kamratsällskapet, vår

idrottssektion, som förstått att arbe-

ta upp den allmänna idrotten på ett

ganska högt plan. Särskilt i löp-

ningar, som ju alltid varit vår före-

nings specialitet inom den allmänna

idrotten. Såsom synligt bevis här-

på ha vi ju i första hand genom

erövrandet av Göteborgstidningens

vandringspris för stafettlöpning Gö-

teborg runt, en tävlan som i fe.n
år hållit intresset på höjdpunkt ino.n

alla Göteborgs Idrottsföreningar. 1L.i-

nan vi slutligen erövrade detta ståt-
liga pris hade det tvenne gånger

innehafts av Örgryte samt en gång

av Göta i Stockholm. som 1917

deltogo med ett lag och överraskade

med att hemföra det på rekordtid,

som sedan icke slagits av något

annat lag.

I Svenska Dagbladets stafettlöp-

ning i Stockholm deltog vi med ett

trettiomannalag, vilket placerade sig

som sjette i huvudtävlingen och

andra bland landortslag. Utan tvi-

vel har detta i och för sig dyrbara

deltagande i denna tävling medfört

ökat intresse från medlemmarnes

sida och bidragit att höja deras

idrottsliga standard och är det för-

hoppning om att även i framtiden

bliva i tillfälle att deltaga i denna

tävlan.

Den 6 Juni anordnade föreningen

« internationella tävlingar å Valhalla,

vilka dock på grund av ogynnsam

väderlek och konkurrens med en

större fotbollsmatch gjorde att des-

sa tävlingar icke blevo den succes

som rätteligen borde tillkommit den-

samma. Vår andra internationella
tävling anordnades den 1 Oktober

varvid Söderbom utkämpade en

mycket uppmärksammad match mot

amerikanske mästaren Joe Ray å

800 meter. Söderbom som kort

förut slagit Ray vid tävlingar i Borås

blev nu med knapp nöd besegrad.

I Olympiska Spelen deltogo från

vår förening Josef Holsner och

Verner Magnusson.

I Kamratmästerskapen deltog Ver-

ner Magnusson å 10,000 meter och

hemförde här mästerskapet samt
vandringspriset för andra gången.

Av de priser våra löpare under

året hemfört äro särskilt att anteckna:

Vandringspriser

Göteborg Runt, för tredje och
sista gången,

KöpenhamnsI. F. Jubileumspokal,
Verner Magnusson,

Spartastatyetten, 4>x- 1500 stafett,
för andra gången,

Bokedalskannan, terräng, Verner

Magnusson för tredje och sista

gången,

Arbeidernes I. F. Udfordringspo-

kal, Erik Söderbom, första gången,

Stjernepokalen, stafett 4>x1000
meter, första gången,

Kungsbackapokalen, Adolf Johan-

son första gången,

Kamratmästerskapets vandringspris

10000 met. Verner Magnusson, 2

gånger. |

Distriktsmästerskap

400 meter, Oscar Svensson,

800 » Erik Söderbom,

1300 » Josef Holsner,

5000 » Erik Larsson,

10000 » Adolf Johansson,

20000 » Erik Larsson,

Häcklöpning 400 meter Erik Söder-

bom,

Stafettlöpning 4x400 met.
Dessutom hederspris till bästa

Göteborgsförening vid tvekampen

mot Örgryte I. S.
Bandysporten hartill följd av den

milda vintern icke kunnat bedrivats
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större fotbollsmatch gjorde att des-

sa tävlingar icke blevo den succes

som rätteligen borde tillkommit den-

samma. Vår andra internationella
tävling anordnades den 1 Oktober

varvid Söderbom utkämpade en

mycket uppmärksammad match mot

amerikanske mästaren Joe Ray å

800 meter. Söderbom som kort

förut slagit Ray vid tävlingar i Borås

blev nu med knapp nöd besegrad.

I Olympiska Spelen deltogo från

vår förening Josef Holsner och

Verner Magnusson.

I Kamratmästerskapen deltog Ver-

ner Magnusson å 10,000 meter och

hemförde här mästerskapet samt
vandringspriset för andra gången.

Av de priser våra löpare under

året hemfört äro särskilt att anteckna:

Vandringspriser

Göteborg Runt, för tredje och
sista gången,

KöpenhamnsI. F. Jubileumspokal,
Verner Magnusson,

Spartastatyetten, 4>x- 1500 stafett,
för andra gången,

Bokedalskannan, terräng, Verner

Magnusson för tredje och sista

gången,

Arbeidernes I. F. Udfordringspo-

kal, Erik Söderbom, första gången,

Stjernepokalen, stafett 4>x1000
meter, första gången,

Kungsbackapokalen, Adolf Johan-

son första gången,

Kamratmästerskapets vandringspris

10000 met. Verner Magnusson, 2

gånger. |

Distriktsmästerskap

400 meter, Oscar Svensson,

800 » Erik Söderbom,

1300 » Josef Holsner,

5000 » Erik Larsson,

10000 » Adolf Johansson,

20000 » Erik Larsson,

Häcklöpning 400 meter Erik Söder-

bom,

Stafettlöpning 4x400 met.
Dessutom hederspris till bästa

Göteborgsförening vid tvekampen

mot Örgryte I. S.
Bandysporten hartill följd av den

milda vintern icke kunnat bedrivats
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och Norge genom vårt B-lag, som
gjort en turne till Jylland och som

spelat mot Norges bästa lag, Örn
från Horten, i Göteborg. För sist-

nämda lag arrangerade föreningen
en turne som även omfattade en

match i Borås mot därvarande Kam-

ratkrets.
I allt har vårt representationslag

spelat 36 matcher under 1920 varav

19 vunnits, 10 förlorats och 7 bli-

vit oavgjorda.
Våra spelare har ock i stor ut-

sträckning anlitats av högre orga-

nisationer.
I stadsmatcherna mot Stockholm o.

Kristiania samt i åtskilliga lands-

matcher har Göteborgskamrater ut-

gjort ett starkt och värdefullt inslag.

I Olympiska spelens fotbollstäv-

lingar deltog från vår förening H.

Svensson, Erik Hjelm, Moje Sand-

berg, Valdus Lund och Herbert

Karlsson.

Reservlagens höga ståndpunkt

framgår bäst av deras deltagandei
Göteborgsserien. I division I, II

och III ha vi erövrat första pris

genom lag II, III och IV.

I Kamratmästerskapet represente-

rades föreningen av B-laget, som ef-

ter en seger över Boråskretsen hem-

förde mästerskapet genom att i fi-

nalen i Västerås besegra därvarande

Kamratkrets med 3—2. Detta är

första gången vårt reservlag hem-

förde Kamratmästerskapet. Vi hop-

pas att det icke var sista gången.

Under sin turnetill Danmark blev

B-laget besegrat i Fredrikshavn med

4—2, men tog i den andra matchen

revanch med 4—23.

Allmänna Idrotten

inom föreningen har såsom förut

handhafts av Kamratsällskapet, vår

idrottssektion, som förstått att arbe-

ta upp den allmänna idrotten på ett

ganska högt plan. Särskilt i löp-

ningar, som ju alltid varit vår före-

nings specialitet inom den allmänna

idrotten. Såsom synligt bevis här-

på ha vi ju i första hand genom

erövrandet av Göteborgstidningens

vandringspris för stafettlöpning Gö-

teborg runt, en tävlan som i fe.n
år hållit intresset på höjdpunkt ino.n

alla Göteborgs Idrottsföreningar. 1L.i-

nan vi slutligen erövrade detta ståt-
liga pris hade det tvenne gånger

innehafts av Örgryte samt en gång

av Göta i Stockholm. som 1917

deltogo med ett lag och överraskade

med att hemföra det på rekordtid,

som sedan icke slagits av något

annat lag.

I Svenska Dagbladets stafettlöp-

ning i Stockholm deltog vi med ett

trettiomannalag, vilket placerade sig

som sjette i huvudtävlingen och

andra bland landortslag. Utan tvi-

vel har detta i och för sig dyrbara

deltagande i denna tävling medfört

ökat intresse från medlemmarnes

sida och bidragit att höja deras

idrottsliga standard och är det för-

hoppning om att även i framtiden

bliva i tillfälle att deltaga i denna

tävlan.

Den 6 Juni anordnade föreningen

« internationella tävlingar å Valhalla,

vilka dock på grund av ogynnsam

väderlek och konkurrens med en

större fotbollsmatch gjorde att des-

sa tävlingar icke blevo den succes

som rätteligen borde tillkommit den-

samma. Vår andra internationella
tävling anordnades den 1 Oktober

varvid Söderbom utkämpade en

mycket uppmärksammad match mot

amerikanske mästaren Joe Ray å

800 meter. Söderbom som kort

förut slagit Ray vid tävlingar i Borås

blev nu med knapp nöd besegrad.

I Olympiska Spelen deltogo från

vår förening Josef Holsner och

Verner Magnusson.

I Kamratmästerskapen deltog Ver-

ner Magnusson å 10,000 meter och

hemförde här mästerskapet samt
vandringspriset för andra gången.

Av de priser våra löpare under

året hemfört äro särskilt att anteckna:

Vandringspriser

Göteborg Runt, för tredje och
sista gången,

KöpenhamnsI. F. Jubileumspokal,
Verner Magnusson,

Spartastatyetten, 4>x- 1500 stafett,
för andra gången,

Bokedalskannan, terräng, Verner

Magnusson för tredje och sista

gången,

Arbeidernes I. F. Udfordringspo-

kal, Erik Söderbom, första gången,

Stjernepokalen, stafett 4>x1000
meter, första gången,

Kungsbackapokalen, Adolf Johan-

son första gången,

Kamratmästerskapets vandringspris

10000 met. Verner Magnusson, 2

gånger. |

Distriktsmästerskap

400 meter, Oscar Svensson,

800 » Erik Söderbom,

1300 » Josef Holsner,

5000 » Erik Larsson,
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Häcklöpning 400 meter Erik Söder-

bom,

Stafettlöpning 4x400 met.
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Göteborgsförening vid tvekampen

mot Örgryte I. S.
Bandysporten hartill följd av den
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och Norge genom vårt B-lag, som
gjort en turne till Jylland och som

spelat mot Norges bästa lag, Örn
från Horten, i Göteborg. För sist-

nämda lag arrangerade föreningen
en turne som även omfattade en

match i Borås mot därvarande Kam-

ratkrets.
I allt har vårt representationslag

spelat 36 matcher under 1920 varav

19 vunnits, 10 förlorats och 7 bli-

vit oavgjorda.
Våra spelare har ock i stor ut-

sträckning anlitats av högre orga-

nisationer.
I stadsmatcherna mot Stockholm o.

Kristiania samt i åtskilliga lands-

matcher har Göteborgskamrater ut-

gjort ett starkt och värdefullt inslag.

I Olympiska spelens fotbollstäv-

lingar deltog från vår förening H.

Svensson, Erik Hjelm, Moje Sand-

berg, Valdus Lund och Herbert

Karlsson.

Reservlagens höga ståndpunkt

framgår bäst av deras deltagandei
Göteborgsserien. I division I, II

och III ha vi erövrat första pris

genom lag II, III och IV.

I Kamratmästerskapet represente-

rades föreningen av B-laget, som ef-

ter en seger över Boråskretsen hem-

förde mästerskapet genom att i fi-

nalen i Västerås besegra därvarande

Kamratkrets med 3—2. Detta är

första gången vårt reservlag hem-

förde Kamratmästerskapet. Vi hop-

pas att det icke var sista gången.

Under sin turnetill Danmark blev

B-laget besegrat i Fredrikshavn med

4—2, men tog i den andra matchen

revanch med 4—23.

Allmänna Idrotten

inom föreningen har såsom förut

handhafts av Kamratsällskapet, vår

idrottssektion, som förstått att arbe-

ta upp den allmänna idrotten på ett

ganska högt plan. Särskilt i löp-

ningar, som ju alltid varit vår före-

nings specialitet inom den allmänna

idrotten. Såsom synligt bevis här-

på ha vi ju i första hand genom

erövrandet av Göteborgstidningens

vandringspris för stafettlöpning Gö-

teborg runt, en tävlan som i fe.n
år hållit intresset på höjdpunkt ino.n

alla Göteborgs Idrottsföreningar. 1L.i-

nan vi slutligen erövrade detta ståt-
liga pris hade det tvenne gånger

innehafts av Örgryte samt en gång

av Göta i Stockholm. som 1917

deltogo med ett lag och överraskade

med att hemföra det på rekordtid,

som sedan icke slagits av något

annat lag.

I Svenska Dagbladets stafettlöp-

ning i Stockholm deltog vi med ett

trettiomannalag, vilket placerade sig

som sjette i huvudtävlingen och

andra bland landortslag. Utan tvi-

vel har detta i och för sig dyrbara

deltagande i denna tävling medfört

ökat intresse från medlemmarnes

sida och bidragit att höja deras

idrottsliga standard och är det för-

hoppning om att även i framtiden

bliva i tillfälle att deltaga i denna

tävlan.

Den 6 Juni anordnade föreningen

« internationella tävlingar å Valhalla,

vilka dock på grund av ogynnsam

väderlek och konkurrens med en

större fotbollsmatch gjorde att des-

sa tävlingar icke blevo den succes

som rätteligen borde tillkommit den-

samma. Vår andra internationella
tävling anordnades den 1 Oktober

varvid Söderbom utkämpade en

mycket uppmärksammad match mot

amerikanske mästaren Joe Ray å

800 meter. Söderbom som kort

förut slagit Ray vid tävlingar i Borås

blev nu med knapp nöd besegrad.

I Olympiska Spelen deltogo från

vår förening Josef Holsner och

Verner Magnusson.

I Kamratmästerskapen deltog Ver-

ner Magnusson å 10,000 meter och

hemförde här mästerskapet samt
vandringspriset för andra gången.

Av de priser våra löpare under

året hemfört äro särskilt att anteckna:

Vandringspriser

Göteborg Runt, för tredje och
sista gången,

KöpenhamnsI. F. Jubileumspokal,
Verner Magnusson,

Spartastatyetten, 4>x- 1500 stafett,
för andra gången,

Bokedalskannan, terräng, Verner

Magnusson för tredje och sista

gången,

Arbeidernes I. F. Udfordringspo-

kal, Erik Söderbom, första gången,

Stjernepokalen, stafett 4>x1000
meter, första gången,

Kungsbackapokalen, Adolf Johan-

son första gången,

Kamratmästerskapets vandringspris

10000 met. Verner Magnusson, 2

gånger. |

Distriktsmästerskap

400 meter, Oscar Svensson,

800 » Erik Söderbom,

1300 » Josef Holsner,

5000 » Erik Larsson,

10000 » Adolf Johansson,

20000 » Erik Larsson,

Häcklöpning 400 meter Erik Söder-

bom,

Stafettlöpning 4x400 met.
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och Norge genom vårt B-lag, som
gjort en turne till Jylland och som

spelat mot Norges bästa lag, Örn
från Horten, i Göteborg. För sist-

nämda lag arrangerade föreningen
en turne som även omfattade en

match i Borås mot därvarande Kam-

ratkrets.
I allt har vårt representationslag

spelat 36 matcher under 1920 varav

19 vunnits, 10 förlorats och 7 bli-

vit oavgjorda.
Våra spelare har ock i stor ut-

sträckning anlitats av högre orga-

nisationer.
I stadsmatcherna mot Stockholm o.

Kristiania samt i åtskilliga lands-

matcher har Göteborgskamrater ut-

gjort ett starkt och värdefullt inslag.

I Olympiska spelens fotbollstäv-

lingar deltog från vår förening H.

Svensson, Erik Hjelm, Moje Sand-

berg, Valdus Lund och Herbert

Karlsson.

Reservlagens höga ståndpunkt

framgår bäst av deras deltagandei
Göteborgsserien. I division I, II

och III ha vi erövrat första pris

genom lag II, III och IV.

I Kamratmästerskapet represente-

rades föreningen av B-laget, som ef-

ter en seger över Boråskretsen hem-

förde mästerskapet genom att i fi-

nalen i Västerås besegra därvarande

Kamratkrets med 3—2. Detta är

första gången vårt reservlag hem-

förde Kamratmästerskapet. Vi hop-

pas att det icke var sista gången.

Under sin turnetill Danmark blev

B-laget besegrat i Fredrikshavn med

4—2, men tog i den andra matchen

revanch med 4—23.

Allmänna Idrotten

inom föreningen har såsom förut

handhafts av Kamratsällskapet, vår

idrottssektion, som förstått att arbe-

ta upp den allmänna idrotten på ett

ganska högt plan. Särskilt i löp-

ningar, som ju alltid varit vår före-

nings specialitet inom den allmänna

idrotten. Såsom synligt bevis här-

på ha vi ju i första hand genom

erövrandet av Göteborgstidningens

vandringspris för stafettlöpning Gö-

teborg runt, en tävlan som i fe.n
år hållit intresset på höjdpunkt ino.n

alla Göteborgs Idrottsföreningar. 1L.i-

nan vi slutligen erövrade detta ståt-
liga pris hade det tvenne gånger

innehafts av Örgryte samt en gång

av Göta i Stockholm. som 1917

deltogo med ett lag och överraskade

med att hemföra det på rekordtid,

som sedan icke slagits av något

annat lag.

I Svenska Dagbladets stafettlöp-

ning i Stockholm deltog vi med ett

trettiomannalag, vilket placerade sig

som sjette i huvudtävlingen och

andra bland landortslag. Utan tvi-

vel har detta i och för sig dyrbara

deltagande i denna tävling medfört

ökat intresse från medlemmarnes

sida och bidragit att höja deras

idrottsliga standard och är det för-

hoppning om att även i framtiden

bliva i tillfälle att deltaga i denna

tävlan.

Den 6 Juni anordnade föreningen

« internationella tävlingar å Valhalla,

vilka dock på grund av ogynnsam

väderlek och konkurrens med en

större fotbollsmatch gjorde att des-

sa tävlingar icke blevo den succes

som rätteligen borde tillkommit den-

samma. Vår andra internationella
tävling anordnades den 1 Oktober

varvid Söderbom utkämpade en

mycket uppmärksammad match mot

amerikanske mästaren Joe Ray å

800 meter. Söderbom som kort

förut slagit Ray vid tävlingar i Borås

blev nu med knapp nöd besegrad.

I Olympiska Spelen deltogo från

vår förening Josef Holsner och

Verner Magnusson.

I Kamratmästerskapen deltog Ver-

ner Magnusson å 10,000 meter och

hemförde här mästerskapet samt
vandringspriset för andra gången.

Av de priser våra löpare under

året hemfört äro särskilt att anteckna:

Vandringspriser

Göteborg Runt, för tredje och
sista gången,

KöpenhamnsI. F. Jubileumspokal,
Verner Magnusson,

Spartastatyetten, 4>x- 1500 stafett,
för andra gången,

Bokedalskannan, terräng, Verner

Magnusson för tredje och sista

gången,

Arbeidernes I. F. Udfordringspo-

kal, Erik Söderbom, första gången,

Stjernepokalen, stafett 4>x1000
meter, första gången,

Kungsbackapokalen, Adolf Johan-

son första gången,

Kamratmästerskapets vandringspris

10000 met. Verner Magnusson, 2

gånger. |

Distriktsmästerskap

400 meter, Oscar Svensson,

800 » Erik Söderbom,

1300 » Josef Holsner,

5000 » Erik Larsson,

10000 » Adolf Johansson,

20000 » Erik Larsson,

Häcklöpning 400 meter Erik Söder-

bom,

Stafettlöpning 4x400 met.
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mot Örgryte I. S.
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och Norge genom vårt B-lag, som
gjort en turne till Jylland och som

spelat mot Norges bästa lag, Örn
från Horten, i Göteborg. För sist-

nämda lag arrangerade föreningen
en turne som även omfattade en

match i Borås mot därvarande Kam-

ratkrets.
I allt har vårt representationslag

spelat 36 matcher under 1920 varav

19 vunnits, 10 förlorats och 7 bli-

vit oavgjorda.
Våra spelare har ock i stor ut-

sträckning anlitats av högre orga-

nisationer.
I stadsmatcherna mot Stockholm o.

Kristiania samt i åtskilliga lands-

matcher har Göteborgskamrater ut-

gjort ett starkt och värdefullt inslag.

I Olympiska spelens fotbollstäv-

lingar deltog från vår förening H.

Svensson, Erik Hjelm, Moje Sand-

berg, Valdus Lund och Herbert

Karlsson.

Reservlagens höga ståndpunkt

framgår bäst av deras deltagandei
Göteborgsserien. I division I, II

och III ha vi erövrat första pris

genom lag II, III och IV.

I Kamratmästerskapet represente-

rades föreningen av B-laget, som ef-

ter en seger över Boråskretsen hem-

förde mästerskapet genom att i fi-

nalen i Västerås besegra därvarande

Kamratkrets med 3—2. Detta är

första gången vårt reservlag hem-

förde Kamratmästerskapet. Vi hop-

pas att det icke var sista gången.

Under sin turnetill Danmark blev

B-laget besegrat i Fredrikshavn med

4—2, men tog i den andra matchen

revanch med 4—23.

Allmänna Idrotten

inom föreningen har såsom förut

handhafts av Kamratsällskapet, vår

idrottssektion, som förstått att arbe-

ta upp den allmänna idrotten på ett

ganska högt plan. Särskilt i löp-

ningar, som ju alltid varit vår före-

nings specialitet inom den allmänna

idrotten. Såsom synligt bevis här-

på ha vi ju i första hand genom

erövrandet av Göteborgstidningens

vandringspris för stafettlöpning Gö-

teborg runt, en tävlan som i fe.n
år hållit intresset på höjdpunkt ino.n

alla Göteborgs Idrottsföreningar. 1L.i-

nan vi slutligen erövrade detta ståt-
liga pris hade det tvenne gånger

innehafts av Örgryte samt en gång

av Göta i Stockholm. som 1917

deltogo med ett lag och överraskade

med att hemföra det på rekordtid,

som sedan icke slagits av något

annat lag.

I Svenska Dagbladets stafettlöp-

ning i Stockholm deltog vi med ett

trettiomannalag, vilket placerade sig

som sjette i huvudtävlingen och

andra bland landortslag. Utan tvi-

vel har detta i och för sig dyrbara

deltagande i denna tävling medfört

ökat intresse från medlemmarnes

sida och bidragit att höja deras

idrottsliga standard och är det för-

hoppning om att även i framtiden

bliva i tillfälle att deltaga i denna

tävlan.

Den 6 Juni anordnade föreningen

« internationella tävlingar å Valhalla,

vilka dock på grund av ogynnsam
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 5

i den omfattning som varit önskvärd.

Endast tvenne gånger har vårt
bandylag kunnat deltaga i egentlig

match. Den ena spelades mot
Uddevallakamraterna och förlorades

med 8—35. Den andra matchen
spelades mot Vänersborgekamrater-

na och slutade oavgjord 2—2-.
Det är i stora drag vår idrottsliga

utveckling under 1920, och som

därav framgår har föreningen på ett
förtjänstfullt sätt uppehållit och för-

kovrat de idrottsgrenar som utövas.

Från Löparelägret.

Kamratsällskapet, den allt mera

livskraftiga sektionen för den allmän-

na idrotten har urider Januari månad

stökat undan dels sin årsfäst [upp-

skjuten sedan i höstas], dels sitt
årsmöte.

. Årsfästen,

som enligt gammal tradition hölls

å Lorensberg ägde rum den 22
Januari. Det blev en årsfäst i

den gamla goda stilen, stor till-

slutning av deltagare och förtäring.

Man frapperades nästa av båda

delarna. Endast bristen på det fe-

minina inslaget gjorde sig i någon

grad märkbar. Men med det som

fanns dansades det tappert och gläd-

jen var hela aftonen på kokpunkten.
Dessutom hjälpte en delfrivilliga

förmågor till att hålla stämningen

vid makt. Sångkören Nattens Gas-
tar, i all hast sammansatt, gav under

Gunnarssons ledning ett par upp-
trädande, Vesterlin underhöllo oss

tillsammans med Säterjäntans Sön-

dag [eller kanske det var Lördag],
slutligen var det en annan större

artist uppe och gol, vilkens röst

tyvärr drunknade i bifallsåskorna

fån de föregåendes uppträdande.
. Glömmas får naturligtvis icke vår

egen kapellmästares goda prestation
att upprätthålla dansmusiken, på ett

värdig sätt understödd av en fiolist

| den högre skolan. Till Hjertbergs
fa lät Hugo höra sin sköna stäm-

ma i en engelsk sång, vilken livligt
senterades av auditoriet och måste
bisseras.

Vid supén, som föregick allt

ovanstående, lossades de tungoband
vars ägare hade något på hjärtat att

meddela. Vår ordförande inledde
talens rad med att hälsa oss välkom-
na och under förhoppning att kväl-
len måtte bliva angenäm. Att detta
blev verklighet behöver ju icke be-

tvivlas [se ovan]. När Larssonlättat
sitt samvete tillräckligt fortsatte

Hjertberg, särskilt betonande det

präktiga sätt på vilket sällskapet
baserat sitt arbete, vilket han funnit
vara det ideal av arbetsmetod efter
vilket en förening bör arbeta, som
alltid hägrat för honom. [Måtte
fortsättningen bliva densamma] ut-

tryckte sig Hjertberg, och vem vill

inte göra ett instämmande. Herr
Rothenberg frambar Kamratstyrel-
sens tack till våra idrottsmän för

gott arbete, och på stående fot upp-
satte han tre stycken pokaler att

utdelas som  flitpriser under det
kommande året, vårt tionde. Efter
detta hölls under några ögonblick
målron vid makt, och desserten

hann att hos de flesta taga slut.

Detta ögonblick passade Forsberg

på att utnyttja helt till fullo, och

tackade Gunnarsson för god hjälp.
Varefter Gunnarsson gav oss tack

igen och önskade oss välkomna
till Valhalla även i år, vilken önskan

vi skola hoppas går i uppfyllelse.

Medan kaffet serverades passade

de danslystna på att leta upp Fager-

lund, (kapellmästaren), vilken inom

parantes sagt helt försvunnit bland

all den dejliga maten. Och så var

dansen i gång. Men det nöjsamma
varar icke evinnerligen, även pris-

utdelningen måste ju förrättas och

en för musiken välbehövlig paus

uppstod.
Herr Rothenberg, av vår sekre-

terare uppmanad att förrätta pris-

utdelningen, äskade så ljud, och

denna del av programmet kunde
börja. Alla, som hade pris att

hämta blevo på det hjärtligaste hyll-

ade, särskilt kraftigt form av hyllning

tillkommo dock Boysen och Söder-

bom, vilka bifall nästa hördes som

detonationer från högre rymder.

Men tiden var obeveklig, hastigt
drog den sina färder, och allt för

tidigt satte den stopp för allt vidare
fästande.

Årsmötet
hölls den 24 Januari och förflöt

helt igenom i fridens och den goda
andans tecken. Endast ett förslag

om  statutändring för handicappri-

serna, diskuterades mera ingående

och lyckades verkligen sätta myror
i huvudet på ungefär tre procent

av de trettio mötesdeltagarna. Sty-
relsevalet gick undan på ett i alla

avseenden mycket behagligt sätt,
alla poster tillsattes utan att om-

röstning behövde ifrågakomma.

Forsberg återbördades till styrel-

sen. Styrelselistan såg efter va-
let ut som följer: A. Forsberg,

ordf., Gunnar Wahlgren, sekr., Josef
Holsner, kassör samt Gösta Wahl-
gren, suppl. Revisorer blevo Arvid

Magnusson och Hjalmar Wester-

lin. Erik Söderbom, som förut före-

slagits till litet av varje, fastnade

som suppleant för revisorerna. Där-

med var det värsta överstökat och
mötet övergick till mera alldagliga
frågor.

Den ekonomiska ställningen visa-
de sig vara god, omsättningen var

på 37,446:32, med en kassabehåll-

ning av 2,456:04.

Den nya styrelsen trädde omede-

bart i verksamhet, i bästa samför-

stånd diskuterande en del saker

med den avgående.

Pekka.

Föreningens jubileumsskrift,
Av denna finnes fortfarande kvar

och uppmanas medlemmarne att

förse sig med ett exemplar av

denna utmärkt skrivna och vackert
utstyrda redogörelse över före-
ningens första 15 år.

Priset är endast 1 krona.
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Vid supén, som föregick allt

ovanstående, lossades de tungoband
vars ägare hade något på hjärtat att

meddela. Vår ordförande inledde
talens rad med att hälsa oss välkom-
na och under förhoppning att kväl-
len måtte bliva angenäm. Att detta
blev verklighet behöver ju icke be-

tvivlas [se ovan]. När Larssonlättat
sitt samvete tillräckligt fortsatte

Hjertberg, särskilt betonande det

präktiga sätt på vilket sällskapet
baserat sitt arbete, vilket han funnit
vara det ideal av arbetsmetod efter
vilket en förening bör arbeta, som
alltid hägrat för honom. [Måtte
fortsättningen bliva densamma] ut-

tryckte sig Hjertberg, och vem vill

inte göra ett instämmande. Herr
Rothenberg frambar Kamratstyrel-
sens tack till våra idrottsmän för

gott arbete, och på stående fot upp-
satte han tre stycken pokaler att

utdelas som  flitpriser under det
kommande året, vårt tionde. Efter
detta hölls under några ögonblick
målron vid makt, och desserten

hann att hos de flesta taga slut.

Detta ögonblick passade Forsberg

på att utnyttja helt till fullo, och

tackade Gunnarsson för god hjälp.
Varefter Gunnarsson gav oss tack

igen och önskade oss välkomna
till Valhalla även i år, vilken önskan

vi skola hoppas går i uppfyllelse.

Medan kaffet serverades passade

de danslystna på att leta upp Fager-

lund, (kapellmästaren), vilken inom

parantes sagt helt försvunnit bland

all den dejliga maten. Och så var

dansen i gång. Men det nöjsamma
varar icke evinnerligen, även pris-

utdelningen måste ju förrättas och

en för musiken välbehövlig paus

uppstod.
Herr Rothenberg, av vår sekre-

terare uppmanad att förrätta pris-

utdelningen, äskade så ljud, och

denna del av programmet kunde
börja. Alla, som hade pris att

hämta blevo på det hjärtligaste hyll-

ade, särskilt kraftigt form av hyllning

tillkommo dock Boysen och Söder-

bom, vilka bifall nästa hördes som

detonationer från högre rymder.

Men tiden var obeveklig, hastigt
drog den sina färder, och allt för

tidigt satte den stopp för allt vidare
fästande.

Årsmötet
hölls den 24 Januari och förflöt

helt igenom i fridens och den goda
andans tecken. Endast ett förslag

om  statutändring för handicappri-

serna, diskuterades mera ingående

och lyckades verkligen sätta myror
i huvudet på ungefär tre procent

av de trettio mötesdeltagarna. Sty-
relsevalet gick undan på ett i alla

avseenden mycket behagligt sätt,
alla poster tillsattes utan att om-

röstning behövde ifrågakomma.

Forsberg återbördades till styrel-

sen. Styrelselistan såg efter va-
let ut som följer: A. Forsberg,

ordf., Gunnar Wahlgren, sekr., Josef
Holsner, kassör samt Gösta Wahl-
gren, suppl. Revisorer blevo Arvid

Magnusson och Hjalmar Wester-

lin. Erik Söderbom, som förut före-

slagits till litet av varje, fastnade

som suppleant för revisorerna. Där-

med var det värsta överstökat och
mötet övergick till mera alldagliga
frågor.

Den ekonomiska ställningen visa-
de sig vara god, omsättningen var

på 37,446:32, med en kassabehåll-

ning av 2,456:04.

Den nya styrelsen trädde omede-

bart i verksamhet, i bästa samför-

stånd diskuterande en del saker

med den avgående.

Pekka.

Föreningens jubileumsskrift,
Av denna finnes fortfarande kvar

och uppmanas medlemmarne att

förse sig med ett exemplar av

denna utmärkt skrivna och vackert
utstyrda redogörelse över före-
ningens första 15 år.

Priset är endast 1 krona.
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i den omfattning som varit önskvärd.

Endast tvenne gånger har vårt
bandylag kunnat deltaga i egentlig

match. Den ena spelades mot
Uddevallakamraterna och förlorades

med 8—35. Den andra matchen
spelades mot Vänersborgekamrater-

na och slutade oavgjord 2—2-.
Det är i stora drag vår idrottsliga

utveckling under 1920, och som

därav framgår har föreningen på ett
förtjänstfullt sätt uppehållit och för-

kovrat de idrottsgrenar som utövas.

Från Löparelägret.

Kamratsällskapet, den allt mera

livskraftiga sektionen för den allmän-

na idrotten har urider Januari månad

stökat undan dels sin årsfäst [upp-

skjuten sedan i höstas], dels sitt
årsmöte.

. Årsfästen,

som enligt gammal tradition hölls

å Lorensberg ägde rum den 22
Januari. Det blev en årsfäst i

den gamla goda stilen, stor till-

slutning av deltagare och förtäring.

Man frapperades nästa av båda

delarna. Endast bristen på det fe-

minina inslaget gjorde sig i någon

grad märkbar. Men med det som

fanns dansades det tappert och gläd-

jen var hela aftonen på kokpunkten.
Dessutom hjälpte en delfrivilliga

förmågor till att hålla stämningen

vid makt. Sångkören Nattens Gas-
tar, i all hast sammansatt, gav under

Gunnarssons ledning ett par upp-
trädande, Vesterlin underhöllo oss

tillsammans med Säterjäntans Sön-

dag [eller kanske det var Lördag],
slutligen var det en annan större

artist uppe och gol, vilkens röst

tyvärr drunknade i bifallsåskorna

fån de föregåendes uppträdande.
. Glömmas får naturligtvis icke vår
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att upprätthålla dansmusiken, på ett

värdig sätt understödd av en fiolist
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Bör boxning upptagas
på vårt program?

När ovanstående aktuella fråga

upptages till diskussion i medlems-

bladets spalter förutskickar redaktio-

nen att någon större meningskiljak-
tighet om boxningens existensbe-

rättigande som tävlingsidrott icke

råder bland medlemmarne. Någon
knock out på »the noble art of

selfdefence» vänta vi oss alltså inte
av diskussionen.

Däremot finnes en hel del andra

spörsmål som föreningen måste ta
i betraktande, vända och vända på

innan den beslutar sig för ett så

avgörande steg som att ta upp en

ny idrottsgren och därtill en i or-

ganisatoriskt hänseende så krävande

som boxning. Bör föreningen splitt-

ra sina krafter på en ny sektion?

Var få dugliga ledare utan att åder-

låta andra sektioner? Hur lösa

lokalfrågan? Detta är endast ett

par tre frågor som osökt plockas

fram och som tarva svar. Alla med-
lemmar som tro sig kunna hugga

av den gordiska knuten eller på ett

eller annat sätt kunna belysa ämnet

böra bums kasta sig in i diskussi-

onen. Vi ha redan ställt huvud-

frågan till ett par medlemmar och
med avsikt valt dessa ur de »djupa

leden», utanför styrelsen, Vad den

andra insändaren beträffar vitsordas

i stort sett riktigheten av de yttre

omständigheter under vilka dentill-

kom under beklagande av att dessa

(de yttre omständigheterna) troligen

i avsevärd grad hindrat vännen

>Bengt» från att mera ingående be-
handla frågan.

Naturligtvis skall boxningen införas av

Kamraterna! Fotboll och allmän idrott på

sommaren, boxning på vintern. Det hade

varit bättre, tycker jag, att bilda en box-

ningssektion, istället för att laborera med

en bandyavdelning, som ändå ingenting

får göra för Vår herre.

Vår förening existerar inte undervintern.

Den ger inga livstecken från sig. Se på

Örgryte. Det sällskapet förstår att genom
boxningen hålla allmänheten och sig själv

vakna året om. Vore det inte roligt för

våra medlemmar att även under den här

årsens tid ha klubbintressen att bevaka,

att följa våra tävlande kamrater även på

detta område? Den som vet hur omhul-

dad boxningen är inom Örgryte förstår

vilken roll denna spelar för att hålla med-

lemmarnes intresse bundna vid sin klubb.

Detta är endast en synpunkt pä frågan,

men en som är värd att uppmärksammas.

ESs.

HU.

Av »redaktören för medlemsbladet» an-

modad att här på stället (Lundbergs kafé)

och på ögonblicket nedskriva mina åsikter

om lämpligheten av att boxning upptages

på vårt program och då denna anmodan

åtföljdes av hemska löften om repressalier

för den händelse den icke efterkoms vill

jag i korthet nämna följande:

Att jag och åtskilliga klubbkamrater med

mig för ett halvår sedan icke hyste större

sympatier för boxning som tävlingsidrott,

utan mera ansåg den som ett »stilla> slags-

mål, att jag då skulle ha svarat att en

idrottsförenings uppgift vore att få utpoij-

karna i friska luften och inte nagla fast

dem i en dammig lokal, och att det väl

ändå inte vore meningen att våra medlem-

mar skulle visa sig för den stora allmän-

heten med sönderslagna läppar, utslagna

tänder och för övrigt alla andra känne-

tecken på den ädle utövaren av knytnävens

idrott. Något i den stilen och mycket

annat som en fanatisk motståndare till

boxning skulle kunna hitta på hade jag

svarat på den tiden. Nu har jag sett litet

mer av idrotten och fått en annan syn på

den. En mängd av våra pojkar längta

efter att få börja boxas och åtminstone

ett av stöden som tala för att boxningen

bör införlivas med våra övriga idrottsgrenar

är att vi bör göra allt för att behålla våra

medlemmar.

Bengt.

 

Glömej årsavgiften!
 

Från »smålagens> hori-
sont.

Reflexioner "över den gångna
säsongen.

När detta skrives har ett nytt år

börjat och våra tankar gå tillbaka

till det förflutna. Den gångna sä-

songen har i stort sett varit mycket

framgångsrik, vilket bl.a. kan kon-

stateras genom att kasta en blick
på Serietabellen, den kanske säkraste

eller pålitligaste värdemätaren. Och

våra s. k. smålag jäva ingalunda

vårt rykte som goda serie-spelare,

tvärtom. Det tyckes hava gått i

blodet så att säga och våra pojkar
slarva sällan bort något tillfälle i

dessa tävlingar. Genom diverse

omständigheter, såsom att en del

lag utgått ur tävlingen, protest etc.

har en del omkastningar i målkvoten

ägt rum, som vi här nedan skola

anföra.

B-laget har sålunda fråndragits

plus- och 1 minusmål [mot Wega]

då denna klubb utgick ur Serien.

Den slutliga målkvoten blev alltså
13—5 i st. för 16—6. Men B-laget

har ingen anledning beklaga sig i

Övrigt, året har varit synnerligen

lyckosamt. Seriemästare, Kamrat-

mästare, 1920. Dessutom utgått

som segrare i de flesta privata

arrangemang, förutom den hjälp
första laget haft vid olika tillfällen.

Det gäller nu att försvara det

anseende laget förskaffat sig och
f. ö. sedan gammalt ägt.

+
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par tre frågor som osökt plockas

fram och som tarva svar. Alla med-
lemmar som tro sig kunna hugga

av den gordiska knuten eller på ett

eller annat sätt kunna belysa ämnet

böra bums kasta sig in i diskussi-

onen. Vi ha redan ställt huvud-

frågan till ett par medlemmar och
med avsikt valt dessa ur de »djupa

leden», utanför styrelsen, Vad den

andra insändaren beträffar vitsordas

i stort sett riktigheten av de yttre

omständigheter under vilka dentill-

kom under beklagande av att dessa

(de yttre omständigheterna) troligen

i avsevärd grad hindrat vännen

>Bengt» från att mera ingående be-
handla frågan.

Naturligtvis skall boxningen införas av

Kamraterna! Fotboll och allmän idrott på

sommaren, boxning på vintern. Det hade

varit bättre, tycker jag, att bilda en box-

ningssektion, istället för att laborera med

en bandyavdelning, som ändå ingenting

får göra för Vår herre.

Vår förening existerar inte undervintern.

Den ger inga livstecken från sig. Se på

Örgryte. Det sällskapet förstår att genom
boxningen hålla allmänheten och sig själv

vakna året om. Vore det inte roligt för

våra medlemmar att även under den här

årsens tid ha klubbintressen att bevaka,

att följa våra tävlande kamrater även på

detta område? Den som vet hur omhul-

dad boxningen är inom Örgryte förstår

vilken roll denna spelar för att hålla med-

lemmarnes intresse bundna vid sin klubb.

Detta är endast en synpunkt pä frågan,

men en som är värd att uppmärksammas.

ESs.

HU.

Av »redaktören för medlemsbladet» an-

modad att här på stället (Lundbergs kafé)

och på ögonblicket nedskriva mina åsikter

om lämpligheten av att boxning upptages

på vårt program och då denna anmodan

åtföljdes av hemska löften om repressalier

för den händelse den icke efterkoms vill

jag i korthet nämna följande:

Att jag och åtskilliga klubbkamrater med

mig för ett halvår sedan icke hyste större

sympatier för boxning som tävlingsidrott,

utan mera ansåg den som ett »stilla> slags-

mål, att jag då skulle ha svarat att en

idrottsförenings uppgift vore att få utpoij-

karna i friska luften och inte nagla fast

dem i en dammig lokal, och att det väl

ändå inte vore meningen att våra medlem-

mar skulle visa sig för den stora allmän-

heten med sönderslagna läppar, utslagna

tänder och för övrigt alla andra känne-

tecken på den ädle utövaren av knytnävens

idrott. Något i den stilen och mycket

annat som en fanatisk motståndare till

boxning skulle kunna hitta på hade jag

svarat på den tiden. Nu har jag sett litet

mer av idrotten och fått en annan syn på

den. En mängd av våra pojkar längta

efter att få börja boxas och åtminstone

ett av stöden som tala för att boxningen

bör införlivas med våra övriga idrottsgrenar

är att vi bör göra allt för att behålla våra

medlemmar.

Bengt.

 

Glömej årsavgiften!
 

Från »smålagens> hori-
sont.

Reflexioner "över den gångna
säsongen.

När detta skrives har ett nytt år

börjat och våra tankar gå tillbaka

till det förflutna. Den gångna sä-

songen har i stort sett varit mycket

framgångsrik, vilket bl.a. kan kon-

stateras genom att kasta en blick
på Serietabellen, den kanske säkraste

eller pålitligaste värdemätaren. Och

våra s. k. smålag jäva ingalunda

vårt rykte som goda serie-spelare,

tvärtom. Det tyckes hava gått i

blodet så att säga och våra pojkar
slarva sällan bort något tillfälle i

dessa tävlingar. Genom diverse

omständigheter, såsom att en del

lag utgått ur tävlingen, protest etc.

har en del omkastningar i målkvoten

ägt rum, som vi här nedan skola

anföra.

B-laget har sålunda fråndragits

plus- och 1 minusmål [mot Wega]

då denna klubb utgick ur Serien.

Den slutliga målkvoten blev alltså
13—5 i st. för 16—6. Men B-laget

har ingen anledning beklaga sig i

Övrigt, året har varit synnerligen

lyckosamt. Seriemästare, Kamrat-

mästare, 1920. Dessutom utgått

som segrare i de flesta privata

arrangemang, förutom den hjälp
första laget haft vid olika tillfällen.

Det gäller nu att försvara det

anseende laget förskaffat sig och
f. ö. sedan gammalt ägt.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD 7

IlI:an berövadessitt vackra resultat

mot Otterhällan [7—1] genom nämn-

da förenings tillbakaträdande. Följ-

den blev att målkvoten förändrades
från 12—1 till 5—0. Det var därför

inte utan en viss bävanIIl:ans spelare
emotsåg Sannas match mot Major-

na II. Ett resultat på 3—0 för

Sanna skulle vara tillräckligt för att

låta alla drömmar om 1:sta pris gå

upp i rök. Ty Sannas målkvot var

före denna match 3—0 och poäng-

ställningen 7. Det var därför un-

gefär med samma känslor som när

man vunnit på lotteri man erfor,

att Majorna slog platskonkurenten

med 2—0. Segern var räddad.

+

4:de laget undgick de båda före-

gåendes öde, i det samtliga lagen i

Division III slutspelade. I stället

kan IV-an ståta med serietävlingens

vackraste målkvot 18—2, vilket be-

visar inte blott försvarets goda ar-

bete utan ännu mer forwards skjut-

förmåga. Det där resultatet blir
tydligen litet besvärligt att över-

trumfa nästa år, men försöka duger.

+

V:an drog sig ur tävlingen. —

Men detta år hoppas vi laget, ny-

konstruerat, enigt och energiskt,

skall visa framfötterna (med lejon-

klon). Ty, förutsättningar finnas,

det gäller blott att ej tappa »>sugen»>.
Vi rekommendera f. ö. V:ans spel-

are att läsa igenom den epistel en

av deras egna insänt, och vilken

införts på annan plats i detta num-

mer.

+

CAFE PELIKAN
SÖDRA VÄGEN 17

ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M.

GODA VAROR
HUMANA PRISER

Juniorlag I stannade på 4:de plats

i sin klass och tyckes ej ha samma

goda sammanhållning som t. ex.
II Juniorlaget, men detta missför-

hållande bör rättas till den kom-

mande säsongen. Våra juniorer ha

stolta traditioner och må vi setill

att arvet ej vansläktas. På juniorerna
skola ju föreningarna bygga, där

äro de blivande arvtagarna, och

dessa böra därför tänka litet på det

ansvar som vilar på dem.

kd

Juniorlag II placerade sig som

2:a i sin division, där de tack vare

protesten från Fässberg berövades

sitt första pris. Laget synes under
den tilländalupna säsongen ha legat

i med stort intresse och med sam-

ma goda anda bör framgångarna

ej utebli.
+

Dessutom har föreningen haft

ett par lag som ej fått något om-

nämnande tidigare, nämligen senior-
lag VI samt Juniorlag III (det sen-

are nybildat). Men då ingetdera

laget deltagit i någon Serie eller

ordnad tävling har de fått stått på

tillväxt». Vi hoppas taga skadan

igen under 1921 och ägna en del

av vår tid även åt dessa något
styvmoderligt behandlade ättlingar

av den stora familjen Göteborgs-

Kamraterna.
+

Vad som dock främst bör läggas

an på är skapandet av en god anda
inom lagen. Klubbandan. Att man

känner med sig att man utgör en

del av föreningen. Så att manslip-

0BTSITIINNEINSISNSe0000000000000000000000000000n00000e000na
i”.

Telefon-nummerna till

Annonsbyrån

HUGO KRANTZ
dro

: 14918 & 4928
= Adr.: Ö. Hamngatan 45

A
A

A
R

per höra sådana yttranden som:

»det ger vi sjutton i, de får klara

sig själva», om det är fråga om att

låna en spelare från t. ex. lil:an
eller vilket av de andra lagen som

helst, för B-lagets eller event. 1-sta

lagets räkning. Detta bara taget

som exempel.
sk

Vidare en annan sak som man
säkerligen i allmänhet tänker för-

svinnande lite på om man tänker

alls. Nämligen själva fotbollspelets

skiftande karaktär, om vi så få säga.

D. v. s. tar man vara på alla chan-

ser vid en match, studerar man mot-

ståndarens spelsätt, listar ut hans

svaga och starka sidor, för att sedan

tillgodogöra sig och sitt lag härav?

Tänker man någonsin på väderleks-

förhållandena, om de tillåta kort-

passnings- eller långpassningsspel?

Resonnerar man innan man går ut

på plan om hur >»vi skola spela i

dag»? Tyvärr måste man nog svara

nej på dessa frågor. Någon kanske

också menar, vad tjänar det till,

fotboll är ett lotteri. I viss mån ja,

men genom ett klokt tillvaratagande

av alla chanser bortelimineras en

hel del av dessa omständigheter

eller besvärligheter. Och mången

gång kan man vinna en match just

tack vare detta förhandsresonne-

mang eller studier av motståndarens

lag.
e Aje.

 

 

HAgitera för

nya medlemmar!
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: fler med sig, det bliver strax mera tion den behöver, stärkande av mus-Idrottsmärket. E, »
Då på sin tid idrottsmärket in-

stiftades var intresset för erövran-

det av detsamma mycket stort. Allt

efter som åren gått har sedermera

intresset svalnat till ett minimum

och förra året resulterade det i att

i Göteborgs i och för sig ganska
omfattande distrikt erövrades inalles

21 märken. Vår förening har där-

vid bidragit med TVÅ stycken, en

i sanning mycket blygsam siffra —

och inte alls hedrande för vår stora

förening. För att förhöja intresset

och lusten för att vinna detta mär-

ke — symbolen för en idrottsman

— har en kommitté tillsatts inom

Kamraterna, vars uppgift skall vara
att just agitera för och uppamma
idrottsmärkestagare.

Det finnes så många kategorier

av idrottsmän som skulle med

ganska litet besvär kunna erövra
det. T. ex. våra gamla idrottsmän,
nu fyllda 32 år kunna ju få det i
guld. Av denna stam finnes några
stycken som redan förklarat sig
skola gå i träning, men de vilja ha

intresse i hela tillställningen då.

Sedan ha vi ju våra löpare, var-

för i herrans namn vinnlägga de
sig icke mera om att få idrottsmär-

ket. Varför? Det finns ingen rim-

lig förklaring för deras slöhet här-

vidlag. I detta läger skulle kunna

göras oändligt mycket mera för sa-
ken.

Och våra fotbollsspelare! Skulle

inte det vara en härlig motion för

dem att tränalitet löpning och hopp,

och sedan ståta med att ändock ha
fått ett, om än enkelt, pris även
som allroundmän.
Och till sist alla de hundratal

icke i ordets mening aktiva medlem-
mar, som hela dagarne sitta och
hänga över sitt arbete. För dessa
skulle det bliva en gudi behaglig
gärning att få komma ut och lufta
ut sina lungor och motionera sina
lemmar, stela av stillasittande eller
stående arbete.

Måtte dessa rader kunna komma
en hel massa medlemmaratt reflek-
tera över huru nyttigt det skulle
vara för kroppen att få den mo-

kelkraft och nerver. (Mera att re-

kommendera än alla de salubjudna

medel för muskelkraftens och ner-

vernas stärkande som finnas i han-

deln.)

Vårträningen
för våra löpare har redan påbör-

jats, tack vare den milda vinterns

gynnsamma inflytande, samt Ullevi-

bolagets stora tillmötesgående med

att låta oss disponera lokal å Ullevi

för omklädning o dyl.
Det kan kanske anses väl tidigt

att redan nu börja röra på benen
i det fria, men man lockas ovillkorli-

gen till en liten dust med sig själv

när man förnimmer huru svalt det

känns i luften. Aldrig förut har vi
väl haft så bråttom med att få
komma ut, och varför det sker nu

är kanske ett gott tecken till att

pojkarne i år ämna lägga stor vikt

vid att bliva fort färdiga med träning-

en, vilket icke alls är att förakta,

då de större tävlingarna i år tycks
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deln.)

Vårträningen
för våra löpare har redan påbör-

jats, tack vare den milda vinterns

gynnsamma inflytande, samt Ullevi-

bolagets stora tillmötesgående med

att låta oss disponera lokal å Ullevi

för omklädning o dyl.
Det kan kanske anses väl tidigt

att redan nu börja röra på benen
i det fria, men man lockas ovillkorli-

gen till en liten dust med sig själv

när man förnimmer huru svalt det

känns i luften. Aldrig förut har vi
väl haft så bråttom med att få
komma ut, och varför det sker nu

är kanske ett gott tecken till att

pojkarne i år ämna lägga stor vikt

vid att bliva fort färdiga med träning-

en, vilket icke alls är att förakta,

då de större tävlingarna i år tycks
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bliva många och börjas ganska ti-

digt på säsongen. Så har vi ju

redan i slutet på mars den första

allmänna terränglöpningen. Slag i

slag följa sedan tävlingarne varandra

hela våren framåt, varför det givet-

vis gäller att vara i tiptopform för

att kunna hänga med.

Söndagen den 20 Februari bör-

jades det alltså, och redan första

träningen mönstrade sju mannar.

Naturligtvis var Ragnar Andersson

den förste som kom, redan strax

efter Forsberg hunnit få eld under

kaminen och få upp värmenett slag,
vilket så småningom steg till helt

fantastiska höjder. Så nog blev

det varmbad efter träningen, såpass,

att varje man blev nöjd.

Kungsbackalöparna Holmberg o.
Larsson voro ute och kände på vä-

gen en smula, men förståndigt nog

endast en helt kort stund. Boysen

saknades tyvärr, upptagen som han

var av andra ting, kunde han inte

börja. Men han kommer nog, och

då bliver det rusch. Kanske han

också kan få Hugo Holsneratt sät-

ta i gång igen. Men det saknades

många andra. Alle man ner till

Ullevi, utnyttja nu det tillfälle som
efter mycket arbete beretts Edertill

träning. Och framförallt, tänk på

att det i år är vårt tionde år —
vadan det alltså skall slås ett stort

slag för vår sektion och vår förening.

Pekka.

Träningspromenad
för små och stora fotbollsspelare
var av styrelsen anordnad Sönda-

gen den 20 Febr. Samling på
Drottningtorget kl. 10.30 f. m.

Målet för den i hast organiserade

'vandrareföreningen” var den stora

sjö och pepparkakstaden Kungälv.
Många voro kallade men som

det tyvärr är gott om sjusovare så

blev ej ”gänget så värst impone-
tande. Femton man hade dock
' vaknat.
När vår ”Hissingsbonde” anlände
hölls ett kortare krigsråd, man beslöt

lämna eventuella efterseglare åt sitt

öde och omedelbart avtäga.

Apostlahästarne sattes i gång,
munlädret likaså det blev god fart

förbi ”Gamla åkarstallarne” gen. Red-

bergslid och Gamlestaden likaså och

i ett nafs låg Götastaden bakom
den lilla ystra truppen.

Långa Konrad ”Gobben” och

Fröken Carlsson bildade ”spetsen'”,

de fjäskade upp takten värre, här

skall slås nytt rekord tänkte de

förmodligen. ”Kalle Makarn' som

är sjöman rullade iväg som förbin-

delsekarl mellan spetsen och för-
truppens huvudstyrka.

Det blev beväringsvisor historier

och skrattsalvor. ”Makarn” påstod
att den längsta fältmarsch han varit

med om förut var mellan kasern

och dansbanan i Karlskrona likamed
2 distansminuter Vid Lerje undrade

lian om ej Kungälv snart vari sikte,

han ångrade djupt att han ej med-

tagit kompass och sjökort.

Värmen steg både utanför och

innanför västen, det blev snart lite

mera städad takt, "Kalle Kill” höll

sig längst bak, han skulle efter vad

han påstod, övervaka att ingen ”lade

av”.
Agnesberg och Surte passerades

i bästa kondition, Gillan och Knape

övertogo nu ledningen, det började

”dra i hasorna” man började här

och var att så blygt som möjligt

föreslå rast. Konrad som förmod-
ligen tyckte att det var försmädligt
att anhålla om permision för ”nåt

nödvändigt pekade uppåt en snår-

beväxt sluttning och utropade ”Titta

såna vackra grönsiskor” han blev
dock genomskådad, och fick finna

sig i att ”knata” i kapp sällskapet.
Man spanade förgäves i diset ef-

konturerna av Bohus ruin. Karl

Andreas uppstämde >»Ojjianna mej,

de va de värsta» men långa Wen-

zel tyckte att det värsta återstod

nämligen sjöresan över Göta och

Nodre älv. Tankarna började van-

dra till den väntande goda maten,

det började skrika i Kakstaden. Vi

närmade oss nu Jordfallet, plötsligt

hördes ett glatt utrop ”till vänster

gubbar, här ha vi färgläget väl

anlända dit "blåste man ut och
lutade sig makligt mot relingstöden,

men sedan färg-gubben upplyst

om att de som hjälpa till och ”skjuta

på” slippa att betala blev det genast
liv i grabbarna, här gällde det att

tjäna pengar och Vahlgren som
vädrade en besparing kommenderade

genast 'alla mantill skjutapåstakarne”

det blev en hiskelig fart på ”cigarr-
lådan” vi voro snart på Hissingen,

en kortare marsch och nästa anhalt

är färgläget över Nodre Älv mittför
Bohus ruin.

Här blev tillfälle till en kortare,

återblick i svensk historia, det

gamla fästet avtecknade sig genom

dimman och gav intryck av ett

spökslott, nedanför detsamma flöt

Nodre älv isbemängda vatten, det

var en vacker tavla fylld av mystik.

Vi voro snart över på rätt sida, hu-

möret visade åter stigande tendens,
snart var Kungälvs torg framför oss

och Stadskällaren intogs under all-

män tillfredsställelse. Vår general-

kassör var tillstädes och välkomna-

de oss samt och synnerligen. Det

blev nu en kortare »torkstund» man
drog av sig »morsans pjäxor» hela
hopen lägrade sig framför kaminen

där »Makarn»> skötte elden vilket
gav »experten» anledning att till

tack för besväret utnämna honom
till samlingens »fakir och eldslu-

kare».

Man övade sig nu en stund med
att rita sitt namn på ett papper,

vilket ej syntes vålla så stort hu-

vudbry. »Man vet väl var man

har hemma» yttrades det.
Nästa nummer på programmet

var »mö mad och go mad>, och

lite drick>, vilket allt såg ut att

bekomma sarntliga synnerligen väl.

Vännen Galigani som är expert på

området ansåg att det dög och då
så. Timmarna svunno hastigt, och

snart fingo vi tänka på hemresan,

den stora expressångaren Kungälv,

om vilken på sin tid ett rykte vari
omlopp att den gick med halv ma-

skin och full kapten, gav oss till-
fälle att se sta'n »från sjösidan».
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övertogo nu ledningen, det började

”dra i hasorna” man började här

och var att så blygt som möjligt

föreslå rast. Konrad som förmod-
ligen tyckte att det var försmädligt
att anhålla om permision för ”nåt

nödvändigt pekade uppåt en snår-

beväxt sluttning och utropade ”Titta

såna vackra grönsiskor” han blev
dock genomskådad, och fick finna

sig i att ”knata” i kapp sällskapet.
Man spanade förgäves i diset ef-

konturerna av Bohus ruin. Karl

Andreas uppstämde >»Ojjianna mej,

de va de värsta» men långa Wen-

zel tyckte att det värsta återstod

nämligen sjöresan över Göta och

Nodre älv. Tankarna började van-

dra till den väntande goda maten,

det började skrika i Kakstaden. Vi

närmade oss nu Jordfallet, plötsligt

hördes ett glatt utrop ”till vänster

gubbar, här ha vi färgläget väl

anlända dit "blåste man ut och
lutade sig makligt mot relingstöden,

men sedan färg-gubben upplyst

om att de som hjälpa till och ”skjuta

på” slippa att betala blev det genast
liv i grabbarna, här gällde det att

tjäna pengar och Vahlgren som
vädrade en besparing kommenderade

genast 'alla mantill skjutapåstakarne”

det blev en hiskelig fart på ”cigarr-
lådan” vi voro snart på Hissingen,

en kortare marsch och nästa anhalt

är färgläget över Nodre Älv mittför
Bohus ruin.

Här blev tillfälle till en kortare,

återblick i svensk historia, det

gamla fästet avtecknade sig genom

dimman och gav intryck av ett

spökslott, nedanför detsamma flöt

Nodre älv isbemängda vatten, det

var en vacker tavla fylld av mystik.

Vi voro snart över på rätt sida, hu-

möret visade åter stigande tendens,
snart var Kungälvs torg framför oss

och Stadskällaren intogs under all-

män tillfredsställelse. Vår general-

kassör var tillstädes och välkomna-

de oss samt och synnerligen. Det

blev nu en kortare »torkstund» man
drog av sig »morsans pjäxor» hela
hopen lägrade sig framför kaminen

där »Makarn»> skötte elden vilket
gav »experten» anledning att till

tack för besväret utnämna honom
till samlingens »fakir och eldslu-

kare».

Man övade sig nu en stund med
att rita sitt namn på ett papper,

vilket ej syntes vålla så stort hu-

vudbry. »Man vet väl var man

har hemma» yttrades det.
Nästa nummer på programmet

var »mö mad och go mad>, och

lite drick>, vilket allt såg ut att

bekomma sarntliga synnerligen väl.

Vännen Galigani som är expert på

området ansåg att det dög och då
så. Timmarna svunno hastigt, och

snart fingo vi tänka på hemresan,

den stora expressångaren Kungälv,

om vilken på sin tid ett rykte vari
omlopp att den gick med halv ma-

skin och full kapten, gav oss till-
fälle att se sta'n »från sjösidan».
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bliva många och börjas ganska ti-

digt på säsongen. Så har vi ju

redan i slutet på mars den första

allmänna terränglöpningen. Slag i

slag följa sedan tävlingarne varandra

hela våren framåt, varför det givet-

vis gäller att vara i tiptopform för

att kunna hänga med.

Söndagen den 20 Februari bör-

jades det alltså, och redan första

träningen mönstrade sju mannar.

Naturligtvis var Ragnar Andersson

den förste som kom, redan strax

efter Forsberg hunnit få eld under

kaminen och få upp värmenett slag,
vilket så småningom steg till helt

fantastiska höjder. Så nog blev

det varmbad efter träningen, såpass,

att varje man blev nöjd.

Kungsbackalöparna Holmberg o.
Larsson voro ute och kände på vä-

gen en smula, men förståndigt nog

endast en helt kort stund. Boysen

saknades tyvärr, upptagen som han

var av andra ting, kunde han inte

börja. Men han kommer nog, och

då bliver det rusch. Kanske han

också kan få Hugo Holsneratt sät-

ta i gång igen. Men det saknades

många andra. Alle man ner till

Ullevi, utnyttja nu det tillfälle som
efter mycket arbete beretts Edertill

träning. Och framförallt, tänk på

att det i år är vårt tionde år —
vadan det alltså skall slås ett stort

slag för vår sektion och vår förening.

Pekka.

Träningspromenad
för små och stora fotbollsspelare
var av styrelsen anordnad Sönda-

gen den 20 Febr. Samling på
Drottningtorget kl. 10.30 f. m.

Målet för den i hast organiserade

'vandrareföreningen” var den stora

sjö och pepparkakstaden Kungälv.
Många voro kallade men som

det tyvärr är gott om sjusovare så

blev ej ”gänget så värst impone-
tande. Femton man hade dock
' vaknat.
När vår ”Hissingsbonde” anlände
hölls ett kortare krigsråd, man beslöt

lämna eventuella efterseglare åt sitt

öde och omedelbart avtäga.

Apostlahästarne sattes i gång,
munlädret likaså det blev god fart

förbi ”Gamla åkarstallarne” gen. Red-

bergslid och Gamlestaden likaså och

i ett nafs låg Götastaden bakom
den lilla ystra truppen.

Långa Konrad ”Gobben” och

Fröken Carlsson bildade ”spetsen'”,

de fjäskade upp takten värre, här

skall slås nytt rekord tänkte de

förmodligen. ”Kalle Makarn' som

är sjöman rullade iväg som förbin-

delsekarl mellan spetsen och för-
truppens huvudstyrka.

Det blev beväringsvisor historier

och skrattsalvor. ”Makarn” påstod
att den längsta fältmarsch han varit
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Undrande blickar kastades, och be-
undrande utrop hördes vid avske-

det från världens lyckligaste stad,

befriad från skatter och otyg m.m.
I väntan på tågets ankomst hölls

på Bohus stations 1:sta klass vänt-

sal en kortare diskusion, inledd av

Herr skandalskrivaren Carl Evald

om hårt spel, gott spel och spel av

alla de sju sorterna, en gäll vissling

avbröt förhandlingarna, gossarne

äntrade ilexpressen och kl. 6.40 på

aftonen voro vi åter på >»mammas
gata» ett angenämt minne rikare.

S-r.

 

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!

Till I. F. K:s 5:te lag.
Bland våra s. k. smålag har 5:te

laget stått sig sämst. Och av

denna anledning kanske det kunde

vara lämpligt att ödsla några ord

härom.

Det har visat sig, att kaptenen

för ett lag som vår egen V:a ej får

vara eftergiven eller slö, men tills

dato har ingen respektingivande

kapten kunnat uppbringas. Detta

är dock ej enda orsaken, det råder

allt för delade meningar spelarna

emellan, med andra ord kamratska-

pet är obefintligt. Vidare är det ej

som i IV:an, att det finnes någon

medlem av styrelsen som håller la-

get om ryggen. I IV:an står herr

Waller, som om än kanske ej fullt

aktiv i laget, dock synbarligen har

detsamma om hand, till buds.

Om ett lag såsom I. F. K. V vill

hava någon framgång, böra dess

spelare kanske med någon efter-

tanke läsa nedan angivna regler:

1. Ett lag i en förening som I.

F. K., där det finns många, bör ej

begära att styrelsen [kan] skall ägna
det några särskilda förmåner.

2. Spelarna i laget böra så myc-

ket som möjligt även utom fotbolls-

planen hålla tillsamman.

3. Kaptenen måste åtlydas av

alla spelarna.

4. Spelare som ej hava giltig or-

sak för frånvaro vid match, sam-

manträde eller träning varnas eller

petas.

5. Spelarna skola ej undandraga

sig att av egna medel bestå sig med

kängor, strumpor, byxor, och i vissa

fall vad resorna beträffar.

6. En spelare skall ej byta plats

i laget.
Detta bör V:ans spelare lägga på

minnet, efterföljer man ovannämnda

regler och styrelsen i I. F. K. ej

alldeles glömmer sitt V:te lag, kan

detta tvivelsutan inom kort bliva ett

ordnat och spelstarkt lag.

En V:telagsspelare.

&

Mycket av vad som ovan sagts

kan med fördel begrundas även av

andra än femtelagsspelare. För

övrigt anbefalla vi varmt skrivelsen

i det av årsmötet tillsatta fotbolls-

utskottets åtanke.
Red.

Fotbollssäsongens facit.
Forts.

4:de laget

kan blicka tillbaka på en i alla

avseende lyckad säsong. Trots att

en stor del av de ordinarie spelarne

i år fullgjort sin värnplikt, har la-
get, som nedanstående tabell utvi-

sar, skött sig bra och bl. a. segrat

i Göteborgs-serien, Div. III, Av 19

spelade matcher har 12 vunnits, 5

blivit oavgjorda och 2 förlorats.

4 ö e
n

Närmare upplysningar lämna

F
Å
”

msSEndand

& Retur.
Reguliär förbindelse upprätthälles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

EöseEnasannssenssonssssnssssessesEREsusNerEEEN?

Resultat:
1/, mot I. F. K. 5:te lag ... 2—1
10/5 0, Kviberg I snnssnss0cs 4—1

25/5 ov, I OF. K. 6:te lag ... 1—0

/s » Lundby I :ssnnss00c 0—0
6/6 », LF. Ki Jun. I...... 4—0

6 ,, Gbgs Fotbollsklubb 4—0
15/5, Göta Il ssssssssrsn ss 6—0

18/6 >, Vikingen I.s.ssssss.ss 1—0

27, Kungälvs I F....... 0—0

1/7 >, ITF. K. 3:dje lag... 0—3

15/7 0, IOF. K. 6:te lag ... 1—3

20/5, Hisingstad I......... 4—0

27/7 0, IF. K. 3:dje lag... 2—2
19/8, Örgryte II ...sssnns 1—1

13/7, Gbgs Fotbollsklubb 2—0

157 0, Redbergslid I. K.... 4—0

24 0, Sunne I. F. oosooc0s 16—0

237 > TFK. Jun, Ios. 2—0

1/9 0, IF. Ki B-lag ...... 2--2

19 matcher 50—13

I dessa 19 matcher har laget an-

vänt sig av 16 spelare enligt nedan-

stående tablå, vilken även utvisar

hur många mål som gjorts av de

olika spelarna.

Gunnarsson 19 matcher, 1 mål

Olsson 17 » 5 »

Appelgren 17 » 10 ,,

Ståhlfors 16 » 0 ,,

Bergström 16 » 1,»

Sandström 16 » 15 ,

Andersson 14 » 0 »

Kollberg 14 » 2 »

Jonsson 13 » 0 »

Berntsson 11 » 1»

Eriksson 10 » 1»

Sandberg 10 » io»

Jonasson 1 i 0 »
Karlsson 6 » 1,

Bengtsson 4 » 0 »

Waller 1 » 0 »
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vara lämpligt att ödsla några ord

härom.

Det har visat sig, att kaptenen

för ett lag som vår egen V:a ej får

vara eftergiven eller slö, men tills

dato har ingen respektingivande

kapten kunnat uppbringas. Detta

är dock ej enda orsaken, det råder

allt för delade meningar spelarna

emellan, med andra ord kamratska-

pet är obefintligt. Vidare är det ej

som i IV:an, att det finnes någon

medlem av styrelsen som håller la-

get om ryggen. I IV:an står herr

Waller, som om än kanske ej fullt

aktiv i laget, dock synbarligen har

detsamma om hand, till buds.

Om ett lag såsom I. F. K. V vill

hava någon framgång, böra dess

spelare kanske med någon efter-

tanke läsa nedan angivna regler:

1. Ett lag i en förening som I.

F. K., där det finns många, bör ej

begära att styrelsen [kan] skall ägna
det några särskilda förmåner.

2. Spelarna i laget böra så myc-

ket som möjligt även utom fotbolls-

planen hålla tillsamman.

3. Kaptenen måste åtlydas av

alla spelarna.

4. Spelare som ej hava giltig or-

sak för frånvaro vid match, sam-

manträde eller träning varnas eller

petas.

5. Spelarna skola ej undandraga

sig att av egna medel bestå sig med

kängor, strumpor, byxor, och i vissa

fall vad resorna beträffar.

6. En spelare skall ej byta plats

i laget.
Detta bör V:ans spelare lägga på

minnet, efterföljer man ovannämnda

regler och styrelsen i I. F. K. ej

alldeles glömmer sitt V:te lag, kan

detta tvivelsutan inom kort bliva ett

ordnat och spelstarkt lag.

En V:telagsspelare.

&

Mycket av vad som ovan sagts

kan med fördel begrundas även av

andra än femtelagsspelare. För

övrigt anbefalla vi varmt skrivelsen

i det av årsmötet tillsatta fotbolls-

utskottets åtanke.
Red.

Fotbollssäsongens facit.
Forts.

4:de laget

kan blicka tillbaka på en i alla

avseende lyckad säsong. Trots att

en stor del av de ordinarie spelarne

i år fullgjort sin värnplikt, har la-
get, som nedanstående tabell utvi-

sar, skött sig bra och bl. a. segrat

i Göteborgs-serien, Div. III, Av 19

spelade matcher har 12 vunnits, 5

blivit oavgjorda och 2 förlorats.
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Närmare upplysningar lämna
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& Retur.
Reguliär förbindelse upprätthälles mellan GÖTEBORG och ENG-

LANDS OSTKUST med avgång så ofta förhållandena medgiva.

Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd

EöseEnasannssenssonssssnssssessesEREsusNerEEEN?

Resultat:
1/, mot I. F. K. 5:te lag ... 2—1
10/5 0, Kviberg I snnssnss0cs 4—1

25/5 ov, I OF. K. 6:te lag ... 1—0

/s » Lundby I :ssnnss00c 0—0
6/6 », LF. Ki Jun. I...... 4—0

6 ,, Gbgs Fotbollsklubb 4—0
15/5, Göta Il ssssssssrsn ss 6—0

18/6 >, Vikingen I.s.ssssss.ss 1—0

27, Kungälvs I F....... 0—0

1/7 >, ITF. K. 3:dje lag... 0—3

15/7 0, IOF. K. 6:te lag ... 1—3

20/5, Hisingstad I......... 4—0

27/7 0, IF. K. 3:dje lag... 2—2
19/8, Örgryte II ...sssnns 1—1

13/7, Gbgs Fotbollsklubb 2—0

157 0, Redbergslid I. K.... 4—0

24 0, Sunne I. F. oosooc0s 16—0

237 > TFK. Jun, Ios. 2—0

1/9 0, IF. Ki B-lag ...... 2--2

19 matcher 50—13

I dessa 19 matcher har laget an-

vänt sig av 16 spelare enligt nedan-

stående tablå, vilken även utvisar

hur många mål som gjorts av de

olika spelarna.

Gunnarsson 19 matcher, 1 mål

Olsson 17 » 5 »

Appelgren 17 » 10 ,,

Ståhlfors 16 » 0 ,,

Bergström 16 » 1,»

Sandström 16 » 15 ,

Andersson 14 » 0 »

Kollberg 14 » 2 »

Jonsson 13 » 0 »

Berntsson 11 » 1»

Eriksson 10 » 1»

Sandberg 10 » io»

Jonasson 1 i 0 »
Karlsson 6 » 1,

Bengtsson 4 » 0 »

Waller 1 » 0 »
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Undrande blickar kastades, och be-
undrande utrop hördes vid avske-

det från världens lyckligaste stad,

befriad från skatter och otyg m.m.
I väntan på tågets ankomst hölls

på Bohus stations 1:sta klass vänt-

sal en kortare diskusion, inledd av

Herr skandalskrivaren Carl Evald

om hårt spel, gott spel och spel av

alla de sju sorterna, en gäll vissling

avbröt förhandlingarna, gossarne

äntrade ilexpressen och kl. 6.40 på

aftonen voro vi åter på >»mammas
gata» ett angenämt minne rikare.
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GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Vad som,till stor del bidragit till

det vackra resultatet, är den verk-

liga och goda kamratanda som all-
tid varit rådande inom laget. Får

spelarne blott kommande år spela
tillsamman, blir nuvarande 4:de la-

get, med tiden ett gott lag, som är

att räkna med även vid större täv-
lingar.

R. S—g.
+

Juniorlag I.

"/s5 mot Majornas I. K....... 1—4

"6 » Sanna LI F. ooooscoo. 1—3

06» LIL F. Switiod ...... 1—0

Kg, Ö. ho Söosssssssssessa 0—1

"6 oo» I F. Vikingen...... 3—0

Mo, 2:dra Juniorlaget... 2—1

57 >, Fässbergs I. F. 2—0

10—9

Juniorlag II

mot Goold Jun. I [Serien] ... 0—1

» Gais , ll » --. 2—0
» LF.K. ,, HI [V.-m] oo. 1—1
» LFK), HM, ... 2—1

» Kviberg ,, 1 [Serien] ... 2—2

» Goold Jun. I [Serien, om-
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REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIG
från Sverige, Norge, & Danmark till Sydafrika

från Australien & Sundaöarna till Sverige, Norge och Danmark

> Nordamerika > Sverige

Vidare meddelar REDERIAKTIEBOLAGET TRANSATLANTIC

GÖTEBORG.

Ordinarie uppställningen, från mål

räknat har varit: Dalman, Ryberg,
Westlund, E. Andersson, G. Sven-

son, F. Andersson, A. Nilsson,

Thorin, Abrahamsson, H. Jonsson,
E. Olsson.

Vänsterinnern Jonsson har under

den gångna säsongen dokumenterat

sig som lagets specielle målskytt,

i det inte mindre än 12 av målen
falla på hans lott.

Laget har f. ö. hedrat sig genom

att placera sig på 2:dra plats i Ju-
niorklassen, Div. II [Gbgs-Serien],

vilken klass de vunnit om de ej

använt sig av en för gammal spelarei

den avgörande matchen mot Fäss-

berg. Detta ledde som bekant till

att protest avgavs och godkändes,

vadan de våra förvisades till 2:dra

plats.

Aje.

Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

under 18 år , 3.—

Ständig medlemsavgift 30.—

OBS! Medlemsbladet 1921 utsändes

endasttill dem, som inbetalt medlems-

avgiften.

 

Bidrag till nästa nummer av

Medlemsbladet skall vara redak-

tionen tillhanda senast den 10 mars.

 

Australien
Sundaöarna
Persiska viken
Senegambien
Nordamerika

till Australien
> Nordamerika

Telegramadr.: NIKE, Gög.  

11

Kompletta år-

gångar 1920
säljas å föreningens expedition

till det billiga priset av 2 kr.

Endast ett fåtal finnas kvar!

I. F. Kamraternas styrelse

1920:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

Bostad: Olof Wijksgatan 4, tel. 16222.

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: Gunnar Wahlgren, bostad,
Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 3640.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör : Adolf Forsberg, bostad, Ris-

asgatan 20, telefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon
6152.

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad,

Övra Husargatan 29, tele-
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.
Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920:

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Vahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Supleant: Gösta Vahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordförande: Th. Mellberg.

Sekreterare: O. Corneliusson.

Intendent; C. O. Johansson.

 

GÖTEBORGS-KAMRATERNAS MEDLEMSBLAD

Vad som,till stor del bidragit till

det vackra resultatet, är den verk-

liga och goda kamratanda som all-
tid varit rådande inom laget. Får

spelarne blott kommande år spela
tillsamman, blir nuvarande 4:de la-

get, med tiden ett gott lag, som är

att räkna med även vid större täv-
lingar.
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BOKTRYCKERI

Rak- &
-— 2

Frisersalongen
Södra Hamngatan 37

Telefon 3338

Ferm o. reel behandling

R. Lindborg & Co.
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Medlemmarna uppmanas att

insända bidrag till

Medlemsbladet.

AlbNnäskitntKitAR
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Eftertryck avii Medlemsbladet förekom-

mande artiklar och notiser förbjudes.
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Vinter-Sportartiklar.
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MHA.-B. Ferd. Lundquist & Co.
Sportavdelningen.
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N:o 3 Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA Mars 1921

  

 

 

   

Hur en stor idrottsförening administreras.
Snaphots från klubbarbetet.

 

när en löpare spränger målsnöret, så
är detta blott resultatet av en viss
tids träning. Man dömer endast ef-
ter synliga prestationer, under det
att allt det arbete i organisatoriskt
och administrativt hänseende, som
ligger bakomidrottsmännens resul-
tat på sin höjd får betyget ”bra ar-
rangerat” eller  ”arrangemangen
under all kritik” o0. s. v.

I det följande skola vi visst inte
analysera klubbarbetet i allmänhet
och dess förhållande till idrottsmän-
nens prestationsförmåga utan en-
dast göra en liten titt bakom före-
ningsarbetets kulisser, sådant det

ter sig hos oss själva.
"Under det att föreningens idrot-

tande ungdom håller till på Ullevi
(fotbollsspelarna) och Walhalla (de
fria idrottsmännen) så har före-
ningsledningen numera flyttats från
Ullevi till vår klubblokal, Östra
Tlamngatan 24. Denna förändring
vidtogs förra våren, men icke förrän
nu kunna vi säga att denna fördel
utnyttjats till fullo.

| Det tog lång tid att få lokalen re-
Göteborgs-Kamraternas styrelse in pleno. parerad och uppsnyggad. Alla rum-

: men måste målas om, tapetseras och

som föreningsledarna måste nedläg- hyfsas, korridoren, som löper längs

tävlingarna och fotbollsmatcherna, ga för att åstadkomma en succes — med de i fil liggande rummen måste

läser referaten och studerar affisch- cHer ett fiasko. också grundligt renoveras, möbler
erna, kritisera idrottsledningen för Tanklöst folk tror, att en fothbolls- anskaffas, "telefoner inledas, kon-
dess ”slöhet” och applåderar stjär- match bara består i att gå ut på en torsattiralj inköpas, 0. 8. V. sit

norna för deras bravader, ha egent- plan och göra ett visst antal sparkar Nu | står emellertid sedan en tid

ligen ingen aning om det förarbete, på en boll, och föreställer sig, att tillbaka allt klappat och klart och

 
De som makten hava.

Den stora allmänheten, som åser

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.
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Vär ord-

förande, Knut Albrechtson <(stående),

överlägger just nu med sekreteraren, Gösta

Lundquist. om vad man skall göra med

stadens myndigheter, som skjutsar vår

idrottsplatsfråga fram och tillbaka mellan

de olika avdelningarna.

Där trådarna knytas samman.

 

man har kunnat göra sig en före-
ställning om huru värt nyorganise-
rade föreningsmaskineri arbetar.
Och först nu har man kunnat göra
klart för sig huru väl vi behövt
na” centralisationspunkt- föradmini-
stration.

Vår klubblokal har emellertid ic-
ke blott blivit centrum för Kamra-
ternas rörelse utan också för största
delen av Göteborgs. Här samman-
träder nämligen icke endast Kamra-
ternas styrelse och olika kommitté-
er, fotbollslag och utskott, utan här"
samlas också t. ex. Göteborgs kom-

internationella matcher,mitté för
tillfälliga kommittéer inom di-
striktsstyrelserna, småklubbarnas

representanter ibland, för rådpläg-
ning. Distriktsstyrelsen har här
haft möte och här harotaliga per-
sonliga sammanträffanden i idrotts-
ärenden ordnats.

I stora klubbrummet upptages he-
la ena kortväggen av ctt stort skåp
med vår ganska ansenliga prissam-
ling. Den väcker en berättigad be-
undran hos alla besökande. Det
nyaste förvärvet utgöres av Göte-
borgs-Tidningens nyligen uppsatta
pokal för ”Göteborg runt”, varom
mani år skall tävla för första gång-
en och som förvaras här så länge.
Vi hoppas Forsberg & C:o lagar så
att vi icke behöva flytta på den
ståtliga trofén.
Att vi bestå oss med förstklassig

kontorsattiralj är självklart. Två
skrivmaskiner och två telefoner,

den-.

kortsystem,
trycksaker av femtielva slag under-
lättar vederbörande att hålla ”ord-

- ning på grejorna” :
Vice sckreteraren har till uppgift

att föra protokoll och statistik för
att icke onödigt betunga den ordina-
rie. Varje fotbollslag har sitt stora
'schema, vari i olika kolumner note-
ras förvarje särskild mateh lagets
uppställning, resultat, domare, spel-
plats o. s. v. För de smärre lagen fö-
res dessa noteringar av Fotbollsut-
skottets sekr, hr Corneliusson.
Walitgren däremot har 1:sta laget
samt de fria idrottsmännen.

Apropos ekonomin, så fordrar en
sådan här apparat naturligtvis en
stark finansiell ställning, omfattan-
de kontroll och bokföring. Allt det
där sköter Magnusson om sitt lilla
kabinett . eller kassavalv, där han
ostörd av alla sammanträden kanfö-
ra sina böcker och uppsätta redovis-
ningar, tablåer, ordna medlemskort
0. 8. v. Magnusson är världens snå-
laste kassör och därför dubbelt ak-
tad och avhållen av styrelsen.
För en fotbollsklubb är det inte

minst viktigt att hålla ordning på
alla fotbollar, dräkter, träningsatti-
ralj o. s. v. Någonlämpligare person
härtill än Per Eundquist skulle man
knappast kunna uppdriva. Han gör
cgentligen mera än endast inten-
dentsysslan. Ringer man 20456 så är
det han som i nio fall av tio svarari
telefon. Intendentbiträdet Aldo får
inte heller glömmas i detta samman-
hang. Han hade visst ett slag fun-
funderat på att ge sig till sjöss nu på
våren ' på grund av arbetslösheten,
men nu när fotbollen börjar är det
troligt han stannar hos IFK.

”Arbetets fördelning” är den
princip, som numera följes inom
IFK och i enlighet därmed sättas
också representanterna in i de olika
organisationerna. Herbert Johans-
son är sålunda IFK:s representant
i Fotbollsdistriktet, Ullevibolaget,
Svenska Fotbollsförbundet o. s. v.,
medan Waller, som i år icke har nå-
gon funktion inom IFK:s styrelse
gått in såsom seketerare i Göteborgs
Fotbollsförbund. Rothenberg, v.
ordf. har resflugan, men när han är
hemma ägnar han sig åt att samla
priser till löparna och är för resten
en av föreningens representanter i
kommittén för Ullevi.

Fotbollsherrarnas plåt skulle
omfatta även K. O. Johansson,
Corneliusson och Mellberg, den se-
nare såsom ordförande i fotbollsut-
skottet och en av den gamla stabila

bokföring, liggare och ' ”gängen”. Men de få komma enan-
nan gång. Just nu på våren ha de
olika lagens kaptener och fotbollsut-
skottet haft ett fasligt sehå med att
ommöblera våra många fotbollslag.

: De stora. sakerna sköta Lundquist
och Lindeom, såsom föreningens re-
presentanter i ”Staevnet”', d. V. 8.
kommittén med -det fasligt långa
namnet, som hartill uppgift att ord-
na internationella matcher och frå-
gor av gemensamt intresse för IFK,
GAIS och ÖIS. Där sitter ”Ceve”
som ordförande och utländsk sekre-
terare och sköter egentligen hela
ruljansen. Han ligger i korrespon-
dens med Tyskland, Tjeckoslova-
kien, Österrike, Ungern, Schweiz,
kneland, om macheroch i samband
därmed stående tfrågor och resulta-
tet skall väl visa sig så småningom.
Man talar om att det är krängligt
att ordna professionella boxnings-
matcher, t. ex. Carpentier, men Ceve
påstår detta är ingenting mot de
svårigheter, som skola övervinnas

tör en fotbollsturné. Ända sedan i
oktober förra året har han legat i
korrespondens med ungrarna och
schweizarna om deras turnéer, över
100 brev ha växlats åt olika håll och
ett 30-tal telegram expedierats. Med
Ungern har: kontraktet om Göte-
borgslagets resa till Budapest och
MTK's resa till Göteborg utväxlats
icke mindre än fem gånger och måst
omskrivas fem gånger innan: båda
parterna kunnat acceptera. Med
Schweiz gick det däremot betydligt
lättare. Men det är inte bara de ut-
 

 

 

 
fruktans-

värd ögning. Magnusson (t. höger), före-
Inventariekontot visar en

ningens

kassör,

intendenten.

fotbol'skängornas

qvist, (stående).

lika snåle som samvetsgranne
har en ekonomisk konferens med

”Per”” (sittande t. v.) och
allt i allo, Aldo Blom-
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idrottsplatsfråga fram och tillbaka mellan

de olika avdelningarna.

Där trådarna knytas samman.

 

man har kunnat göra sig en före-
ställning om huru värt nyorganise-
rade föreningsmaskineri arbetar.
Och först nu har man kunnat göra
klart för sig huru väl vi behövt
na” centralisationspunkt- föradmini-
stration.

Vår klubblokal har emellertid ic-
ke blott blivit centrum för Kamra-
ternas rörelse utan också för största
delen av Göteborgs. Här samman-
träder nämligen icke endast Kamra-
ternas styrelse och olika kommitté-
er, fotbollslag och utskott, utan här"
samlas också t. ex. Göteborgs kom-

internationella matcher,mitté för
tillfälliga kommittéer inom di-
striktsstyrelserna, småklubbarnas

representanter ibland, för rådpläg-
ning. Distriktsstyrelsen har här
haft möte och här harotaliga per-
sonliga sammanträffanden i idrotts-
ärenden ordnats.

I stora klubbrummet upptages he-
la ena kortväggen av ctt stort skåp
med vår ganska ansenliga prissam-
ling. Den väcker en berättigad be-
undran hos alla besökande. Det
nyaste förvärvet utgöres av Göte-
borgs-Tidningens nyligen uppsatta
pokal för ”Göteborg runt”, varom
mani år skall tävla för första gång-
en och som förvaras här så länge.
Vi hoppas Forsberg & C:o lagar så
att vi icke behöva flytta på den
ståtliga trofén.
Att vi bestå oss med förstklassig

kontorsattiralj är självklart. Två
skrivmaskiner och två telefoner,

den-.

kortsystem,
trycksaker av femtielva slag under-
lättar vederbörande att hålla ”ord-

- ning på grejorna” :
Vice sckreteraren har till uppgift

att föra protokoll och statistik för
att icke onödigt betunga den ordina-
rie. Varje fotbollslag har sitt stora
'schema, vari i olika kolumner note-
ras förvarje särskild mateh lagets
uppställning, resultat, domare, spel-
plats o. s. v. För de smärre lagen fö-
res dessa noteringar av Fotbollsut-
skottets sekr, hr Corneliusson.
Walitgren däremot har 1:sta laget
samt de fria idrottsmännen.

Apropos ekonomin, så fordrar en
sådan här apparat naturligtvis en
stark finansiell ställning, omfattan-
de kontroll och bokföring. Allt det
där sköter Magnusson om sitt lilla
kabinett . eller kassavalv, där han
ostörd av alla sammanträden kanfö-
ra sina böcker och uppsätta redovis-
ningar, tablåer, ordna medlemskort
0. 8. v. Magnusson är världens snå-
laste kassör och därför dubbelt ak-
tad och avhållen av styrelsen.
För en fotbollsklubb är det inte

minst viktigt att hålla ordning på
alla fotbollar, dräkter, träningsatti-
ralj o. s. v. Någonlämpligare person
härtill än Per Eundquist skulle man
knappast kunna uppdriva. Han gör
cgentligen mera än endast inten-
dentsysslan. Ringer man 20456 så är
det han som i nio fall av tio svarari
telefon. Intendentbiträdet Aldo får
inte heller glömmas i detta samman-
hang. Han hade visst ett slag fun-
funderat på att ge sig till sjöss nu på
våren ' på grund av arbetslösheten,
men nu när fotbollen börjar är det
troligt han stannar hos IFK.

”Arbetets fördelning” är den
princip, som numera följes inom
IFK och i enlighet därmed sättas
också representanterna in i de olika
organisationerna. Herbert Johans-
son är sålunda IFK:s representant
i Fotbollsdistriktet, Ullevibolaget,
Svenska Fotbollsförbundet o. s. v.,
medan Waller, som i år icke har nå-
gon funktion inom IFK:s styrelse
gått in såsom seketerare i Göteborgs
Fotbollsförbund. Rothenberg, v.
ordf. har resflugan, men när han är
hemma ägnar han sig åt att samla
priser till löparna och är för resten
en av föreningens representanter i
kommittén för Ullevi.

Fotbollsherrarnas plåt skulle
omfatta även K. O. Johansson,
Corneliusson och Mellberg, den se-
nare såsom ordförande i fotbollsut-
skottet och en av den gamla stabila

bokföring, liggare och ' ”gängen”. Men de få komma enan-
nan gång. Just nu på våren ha de
olika lagens kaptener och fotbollsut-
skottet haft ett fasligt sehå med att
ommöblera våra många fotbollslag.

: De stora. sakerna sköta Lundquist
och Lindeom, såsom föreningens re-
presentanter i ”Staevnet”', d. V. 8.
kommittén med -det fasligt långa
namnet, som hartill uppgift att ord-
na internationella matcher och frå-
gor av gemensamt intresse för IFK,
GAIS och ÖIS. Där sitter ”Ceve”
som ordförande och utländsk sekre-
terare och sköter egentligen hela
ruljansen. Han ligger i korrespon-
dens med Tyskland, Tjeckoslova-
kien, Österrike, Ungern, Schweiz,
kneland, om macheroch i samband
därmed stående tfrågor och resulta-
tet skall väl visa sig så småningom.
Man talar om att det är krängligt
att ordna professionella boxnings-
matcher, t. ex. Carpentier, men Ceve
påstår detta är ingenting mot de
svårigheter, som skola övervinnas

tör en fotbollsturné. Ända sedan i
oktober förra året har han legat i
korrespondens med ungrarna och
schweizarna om deras turnéer, över
100 brev ha växlats åt olika håll och
ett 30-tal telegram expedierats. Med
Ungern har: kontraktet om Göte-
borgslagets resa till Budapest och
MTK's resa till Göteborg utväxlats
icke mindre än fem gånger och måst
omskrivas fem gånger innan: båda
parterna kunnat acceptera. Med
Schweiz gick det däremot betydligt
lättare. Men det är inte bara de ut-
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Ett kinkigt kasus. Fotbollsgeneraien

Ceve (vid te'efonen) med kapten Olsson

och major Schylander (t. h.) kar en spe-
lare för mycket i B-laget.
I detta hörn av klubblokalen ordnas det

mesta av Göteborgs stora fotbollsfrågor.

 
..Vice sekr., Wahlgren (sittande), före-

ningens statistiker, protokollförare och

allm. idrotts-korrespondent gör notiser om

Forsbergs idéer och Holsners med fleras

tävlingar. Forsberg, den fria idrottens

man, har en god andel i silvret i skåpet,

liksom Holsner.

 

ländska lagen, som man har svårig-
heter med. Matcherna skola ju pla-
ceras litet varstädes i Sverge och de
svenska klubbarna ha ofantligt li-
ten förståelse för betydelsen av en
snabb expedition och ett raskt be-
slut. Särskilt stockholmarna, som ju
vad beträffar publiktillströmningen
ha ofantligt större resurser än Göte-
borg, visa oupphörligt den löjligaste
tvekan och rädsla för att anordna
en utländsk match. Manvill gärna
vara med omatt dela ”rovet”, men

icke ikläda sig någon risk därför.
Den vill manhelst att Göteborg en-
sam skall övertaga, liksom man vill
att Göteborg skall skaffa förbindel-
serna, föra underhandlingarna och
stå för det hela. Mycken förtjänst.
lite arbete — det synes vara hrr
stockholmares paroll ifråga om fot-
boll.  Ceve och hans kamrater i
kommittén (d. v. s. Göteborg) äro
cmellertid lyckligtvis oberoende av
Stockholm. Man kan jui värsta fall
nöja sie med att spela endast i Göte-
borg. Och Köpenhamn ligger inne

med goda offerter. Liksom Skåne.

Närvi nu fått klubblokalen i ord-
ning så är det egentligen bara vår
träningsplan, som behöves för att vi

skola kunna utveckla hela förening-

(ms unga energi till idrottens from--
ma. Men vår ordförande, Knut Al-

brechtson har gett sig sjutton på
att ”köra”” med herrarna i Drätsel-

kammaren och litet varstans så att
frågans avgörande påskyndas. Att
vi få den begärda platsen råder in-
tet tvivel om menvi vilja ju gärna
ha den nu på våren. Albrechtson
cech Lundquist springa ett par gång-
er i veckani de officiella myndighe-
ternas korridorer för att leta rätt på
det rum, där ärendet nu ligger, och
som manöverallt är mycket hygglig
i stadens styrelser så hitta de oftast
rätt.

Det är emellertid inte bara fot-
hollsspelarna, som längta efter den-
na idrottsplats utan också löparna,
somverkligen ha gjort sig förtjänta
av ett eget hem. Huruvida detta
skall lyckas i år är icke så gott att
säga, mentill nästa år torde vi kun-
na ordna platsen så att även deras
behov av träningsplats blir tillgodo-
sett. Under tiden gno Forsberg,
Holsner, Wahlgren m. fl. allt vad ty-
gen hålla, dels med det administra-
tiva arbetet, dels med det rent

idrottstekniska för att om möjligt

utvidga löparnas redan storartade

verksamhetsfält. Forsberg grejar

redan med amerikanska dragspela-

re, soaréer, cirkus, danstillställning-

ar m. m., och det ekonomiska resul-

tatet liksomi sinomtid det idrotts-

liga få vi nog glädja oss åt en vac-

ker dag.

Ur vår lidandes historia,
””Den synes ej mer,

men den finns där ändå.””

Ovanstående något förvanskade
motto passade för en månad sedan

utmärkt bra in på medlemsbladet.
Ni har säkerligen undrat över den

absoluta frånvaro, med vilken bla-
det lyst under de senaste månaderna
och lika säkert uttalat Er oförgripli-
ga mening om att redaktionen måtte
bestå av idel odågor och andra min-

dervärdiga individer som icke kun-
na fullgöra sin solklara plikt att en
gång i månaden bereda Er det säll-
hetsrus som endast läsningen av Gö-

teborgs-Kamraternas medlemsblad

kan skänka.
Alla dessa milt förebrående ögon

som på senaste tiden riktats mot re-
dationen har gjort denna djupt för-
krossad. Och dock är redaktionens
själ vit som snö. Titta ett slag igen,
Ni klentrogne Kamrat, på mottot
kärovan! Tänk Er att det dubbel-
nummer av medlemsbladet, som Ni
nyss med sådan iver fördjupat Eri,
tillsammans med hundratals andra
olyekliga medbröder i över månaden
legat väl inlåsta på expeditionen.
För att nu förebygga att Ni i ursin-
nig vrede vänder Er mot den som
haft hand om distributionen förkla-
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ländska lagen, som man har svårig-
heter med. Matcherna skola ju pla-
ceras litet varstädes i Sverge och de
svenska klubbarna ha ofantligt li-
ten förståelse för betydelsen av en
snabb expedition och ett raskt be-
slut. Särskilt stockholmarna, som ju
vad beträffar publiktillströmningen
ha ofantligt större resurser än Göte-
borg, visa oupphörligt den löjligaste
tvekan och rädsla för att anordna
en utländsk match. Manvill gärna
vara med omatt dela ”rovet”, men

icke ikläda sig någon risk därför.
Den vill manhelst att Göteborg en-
sam skall övertaga, liksom man vill
att Göteborg skall skaffa förbindel-
serna, föra underhandlingarna och
stå för det hela. Mycken förtjänst.
lite arbete — det synes vara hrr
stockholmares paroll ifråga om fot-
boll.  Ceve och hans kamrater i
kommittén (d. v. s. Göteborg) äro
cmellertid lyckligtvis oberoende av
Stockholm. Man kan jui värsta fall
nöja sie med att spela endast i Göte-
borg. Och Köpenhamn ligger inne

med goda offerter. Liksom Skåne.

Närvi nu fått klubblokalen i ord-
ning så är det egentligen bara vår
träningsplan, som behöves för att vi

skola kunna utveckla hela förening-

(ms unga energi till idrottens from--
ma. Men vår ordförande, Knut Al-

brechtson har gett sig sjutton på
att ”köra”” med herrarna i Drätsel-

kammaren och litet varstans så att
frågans avgörande påskyndas. Att
vi få den begärda platsen råder in-
tet tvivel om menvi vilja ju gärna
ha den nu på våren. Albrechtson
cech Lundquist springa ett par gång-
er i veckani de officiella myndighe-
ternas korridorer för att leta rätt på
det rum, där ärendet nu ligger, och
som manöverallt är mycket hygglig
i stadens styrelser så hitta de oftast
rätt.

Det är emellertid inte bara fot-
hollsspelarna, som längta efter den-
na idrottsplats utan också löparna,
somverkligen ha gjort sig förtjänta
av ett eget hem. Huruvida detta
skall lyckas i år är icke så gott att
säga, mentill nästa år torde vi kun-
na ordna platsen så att även deras
behov av träningsplats blir tillgodo-
sett. Under tiden gno Forsberg,
Holsner, Wahlgren m. fl. allt vad ty-
gen hålla, dels med det administra-
tiva arbetet, dels med det rent

idrottstekniska för att om möjligt

utvidga löparnas redan storartade

verksamhetsfält. Forsberg grejar

redan med amerikanska dragspela-

re, soaréer, cirkus, danstillställning-

ar m. m., och det ekonomiska resul-

tatet liksomi sinomtid det idrotts-
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ra vi högtidligt att även denneär
utan skuld. Redaktionen begagnar
tvärtom tillfället att till ”Per” ut-
tala ett tack för ett uppoffrande ar-
bete med häftning och utskrivning
av adresslappar samt ett tack dess-
utom för det deltagande han visat
oss under denna sorgens tid.
Redaktionen är «emellertid en

varm vän av upplyst demokrati och
följande de principer, som även
framdeles komma att vägleda den,
lyftes nu på den slöja som vilat över
medlemsbladet.
" När ”Per” en solig februaridag
innevarande år, tillsammans med en
icke föraktlig packe medlemsblad, i
syfte att vidarebefordra dessa in-
fann sig på stadens huvudpostkon-
tor, stötte han på ett oväntat och
oöverkomligt motstånd. Göteborgs-
Kamraternas medlemsblad fanns ic-
ke införd i matrikeln. Detta syn-
nerligen smärtsamma faktum berod-
de på att nya bestämmelser tillkom-
mit den 1 januari i år, och om dessa
hade man lämnat oss i den djupaste
okunnighet. Kungl. generalpoststy-
relsen fordrade dessutom som rätt
och billigt var hinderlöshetsbevis
för tidningens utgivande och vårt
gamla förföll med förra innehava-
rens bortgång. Nära nog drivna till
förtvivlans brant gjorde vi hos justi-
tiedepartementet framställning om
nytt hinderlöshetsbevis. Där ligger
nu vår kära skrivelse. Vi ha beväp-
na oss med en ansenlig portion tåla-
mod, då vi intet kunna åtgöra föratt.
påskynda kunglig majestäts nådiga
tågordning.
Vår ansvarskänsla för medlem-

marne bjuder oss emellertid, att t. v.
sända ut medlemsbladen försedda
med postverkets prydliga, men i
längden vytterst dyrbara frimärken.

Redaktionen.

TACK!

Härmed ber jag till I. F. K. och
dess medlemmar få framföra mitt
hjärtligaste tack för det varma del-
tagandet vid min makes bortgång,
och ett innerligt tack för de stor-
artade penningåvor jag fått motta-
ga, vilka varit mig och mina småtill
stor nytta och glädje under denna
svåra tid.

Krokslätt, Solhem d. 8 febr. 1921.

WALBORG SUNDBERG.

En gammal vän och rådgivare
som lämnat 088.

 

Ernie Hjertberg.

Vår gamle avhållne vän och trä-
nare Ernie Hjertberg har lämnat
Göteborg och alla dess idrottsmän.
Det är med saknad man ser honom
försvinna just nu när de gyllene
möjligheterna på allvar börja yppa
sig för honom. Men nu, som alltid
när det gäller idrotten är det ko-
vans mångfald somfattas. Det finns
i Göteborg inte det stora antal in-
tresserade som stå redo att offra en
slant på idrottens altare. Ett fåtal
finnes, men det räcker inte, och där-
för måste Hjertberg packa sina
grunkor och resa till ett annat land
— Stockholm, där han slagit ihop
med en av de större sporthandlarne
och tänker på det sättet att kunna
hålla sig kvar i Sverge.
Hans avflyttning från Göteborg

är alltså definitiv, och den 9 Mars
hade anordnats en avskedsfäst för
den populäre ”Gubben”. Nog hade
man trott att Göteborgs idrottsmän
till ett mycket större antal skulle
taga tillfället i akt att taga farväl
med sin rådgivare, än som nu blev
fallet. Endast ett tjugotal personer
hade hörsammat kallelsen, men så
fingo dessa dock en i alla avseenden
mycket lyckad kväll.
Talen för ”Gubben” vor: många

och långa, och alla de vackra rosor
som ströddes för honom varo 1:cra
än välförtjänta. Hrr Englund och
Rodhe tackade å resp. Idrottsför-
bundets och Distriktets vägnar. Fri-

den

berg förde Örgrytes-talan i ett våhe-
kert och högstämt tal. Hoonk täla-
de för de yngre föreningarne samt
slutligen vår egen Carl Lisde för
den insats ”Gubben” gjort för: vå-
ra löpare. Våra löpare hav kanske
mera än andra beundrat Hjertberg
och varit honom trogna lärjungar,
vilket givit oss ett stort ock odelat
förtroende i ”Gubbens” ögon. Han
har också vetat att giva oss beröm
när det behövts. Våra frarugånsgar
har för honom varit egen framgång,
och han har kanske i lika stor grad
som vi glatt sig åt en segereller god
placering. För att giva honom cwtt
mera synligt bevis på att vi lärt 'oss
värdesätta honom och hans arbete,
hade bland pojkarne igångsatts cen
insamling, vars resultat blev ott
skrivställ, vilket av Hjertberg mat-
togs med den mest oförfalskade
glädje som gärna är tänkbar. På
alla dessa tal och hyllningar hade
Hjertberg jämt schå med att hesva-
ra och tolka sina känslor, känslor
som voro svåra att bära, då han in-
sett att det inte alltid varit ett hervre-
göra att vara tränare i Cötehorg.
Men han hoppades att de göicborg-
ska idrottsmännen skola visa att åt-
minstone något av det han lärt kan
bliva fortplantat och utnyttjat. Fan
skulle för resten, yttrade han. bliva

gladaste människa som fanns
den dag vi kunde klå stockholmar-
ne, och möjligheter finns, stora möj-
ligheter ändå, enligt Hjertbergs ut-
sago. Den somleverfårse!

Ett bättre avskedsgille skulle
aldrig kunna anordnas för någon,
ett avskedstagande där allting gick
i den angenäma och trevliga stilen.
Men vi hoppas att vi i framtiden
åter ha ”Gubben” mitt ibland oss
återigen uppmuntrande oss med

sitt: Gå på — hela vägen. Och när
olympiadens pojkar 1924 äro redo
att fara, tror jag nog att Hjertberg
är den som även då sköter rorkul-:
ten och komandot. |
Det är sorgligt att ett idrotts-

centrum som Göteborg skall behöva
ställas inför utsikten att bliva utan
tränare. Nu, när det stora och präk-
tiga Stadion blivit fullbordat, före-'
ningar bildats snart sagt i varje
kvarter, då måste tränaren avflytta.
Det är sorgligt, men sant. Distrikts-
styrelsen som på alla sätt strävar att
få fram deltagare, icke stjärnor,
utan det stora antalet idrottande
ynglingar, all deras strävan är Ju
förgäves, när den sakkunnige rådgi-
varen saknas. Men det måtte väl
bliva någon förändring. Det kan Ju
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nytt hinderlöshetsbevis. Där ligger
nu vår kära skrivelse. Vi ha beväp-
na oss med en ansenlig portion tåla-
mod, då vi intet kunna åtgöra föratt.
påskynda kunglig majestäts nådiga
tågordning.
Vår ansvarskänsla för medlem-

marne bjuder oss emellertid, att t. v.
sända ut medlemsbladen försedda
med postverkets prydliga, men i
längden vytterst dyrbara frimärken.

Redaktionen.

TACK!

Härmed ber jag till I. F. K. och
dess medlemmar få framföra mitt
hjärtligaste tack för det varma del-
tagandet vid min makes bortgång,
och ett innerligt tack för de stor-
artade penningåvor jag fått motta-
ga, vilka varit mig och mina småtill
stor nytta och glädje under denna
svåra tid.

Krokslätt, Solhem d. 8 febr. 1921.
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En gammal vän och rådgivare
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Ernie Hjertberg.

Vår gamle avhållne vän och trä-
nare Ernie Hjertberg har lämnat
Göteborg och alla dess idrottsmän.
Det är med saknad man ser honom
försvinna just nu när de gyllene
möjligheterna på allvar börja yppa
sig för honom. Men nu, som alltid
när det gäller idrotten är det ko-
vans mångfald somfattas. Det finns
i Göteborg inte det stora antal in-
tresserade som stå redo att offra en
slant på idrottens altare. Ett fåtal
finnes, men det räcker inte, och där-
för måste Hjertberg packa sina
grunkor och resa till ett annat land
— Stockholm, där han slagit ihop
med en av de större sporthandlarne
och tänker på det sättet att kunna
hålla sig kvar i Sverge.
Hans avflyttning från Göteborg

är alltså definitiv, och den 9 Mars
hade anordnats en avskedsfäst för
den populäre ”Gubben”. Nog hade
man trott att Göteborgs idrottsmän
till ett mycket större antal skulle
taga tillfället i akt att taga farväl
med sin rådgivare, än som nu blev
fallet. Endast ett tjugotal personer
hade hörsammat kallelsen, men så
fingo dessa dock en i alla avseenden
mycket lyckad kväll.
Talen för ”Gubben” vor: många

och långa, och alla de vackra rosor
som ströddes för honom varo 1:cra
än välförtjänta. Hrr Englund och
Rodhe tackade å resp. Idrottsför-
bundets och Distriktets vägnar. Fri-

den

berg förde Örgrytes-talan i ett våhe-
kert och högstämt tal. Hoonk täla-
de för de yngre föreningarne samt
slutligen vår egen Carl Lisde för
den insats ”Gubben” gjort för: vå-
ra löpare. Våra löpare hav kanske
mera än andra beundrat Hjertberg
och varit honom trogna lärjungar,
vilket givit oss ett stort ock odelat
förtroende i ”Gubbens” ögon. Han
har också vetat att giva oss beröm
när det behövts. Våra frarugånsgar
har för honom varit egen framgång,
och han har kanske i lika stor grad
som vi glatt sig åt en segereller god
placering. För att giva honom cwtt
mera synligt bevis på att vi lärt 'oss
värdesätta honom och hans arbete,
hade bland pojkarne igångsatts cen
insamling, vars resultat blev ott
skrivställ, vilket av Hjertberg mat-
togs med den mest oförfalskade
glädje som gärna är tänkbar. På
alla dessa tal och hyllningar hade
Hjertberg jämt schå med att hesva-
ra och tolka sina känslor, känslor
som voro svåra att bära, då han in-
sett att det inte alltid varit ett hervre-
göra att vara tränare i Cötehorg.
Men han hoppades att de göicborg-
ska idrottsmännen skola visa att åt-
minstone något av det han lärt kan
bliva fortplantat och utnyttjat. Fan
skulle för resten, yttrade han. bliva

gladaste människa som fanns
den dag vi kunde klå stockholmar-
ne, och möjligheter finns, stora möj-
ligheter ändå, enligt Hjertbergs ut-
sago. Den somleverfårse!

Ett bättre avskedsgille skulle
aldrig kunna anordnas för någon,
ett avskedstagande där allting gick
i den angenäma och trevliga stilen.
Men vi hoppas att vi i framtiden
åter ha ”Gubben” mitt ibland oss
återigen uppmuntrande oss med

sitt: Gå på — hela vägen. Och när
olympiadens pojkar 1924 äro redo
att fara, tror jag nog att Hjertberg
är den som även då sköter rorkul-:
ten och komandot. |
Det är sorgligt att ett idrotts-

centrum som Göteborg skall behöva
ställas inför utsikten att bliva utan
tränare. Nu, när det stora och präk-
tiga Stadion blivit fullbordat, före-'
ningar bildats snart sagt i varje
kvarter, då måste tränaren avflytta.
Det är sorgligt, men sant. Distrikts-
styrelsen som på alla sätt strävar att
få fram deltagare, icke stjärnor,
utan det stora antalet idrottande
ynglingar, all deras strävan är Ju
förgäves, när den sakkunnige rådgi-
varen saknas. Men det måtte väl
bliva någon förändring. Det kan Ju
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inte vara S. I. F:s mening att låta
töteborg vara alldeles lottlöst.

Pekka.

Från »smålagens hori-
sont».

Nuharredan leken med den run-
da kulan börjat på allvar. Trä-
ningsförhållandena ha ju inte varit
de bästa på Ullevi och därför är det
säkerligen med allmän tillfredsstäl-
lelse man hälsar underrättelsen om
styrelsens åtgärd, att hos myndigh :.-
terna begära område för byggande
av en träningsplats i närheten av
Skansen Lejonet. Då det är att för-
moda, att denna framställning skall
mötas med förståelse av stadens fä-
der, kan man hoppas inom en snar
framtid ha löst träningssvårigheter-
na.

Genom tillsättandet av en ”re-
servlagens fotbollssektion” är ytter-
ligare ett steg taget i rätt riktning.
Som säkerligen skall visa sig fylla
ett länge känt behov. Och utgöra en
förmedlande länk de olika lage»
emellan. Särkilt bör man lägga an
på att få fram den rätta kamrat-
andan, så att inte det ena laget he-
traktar det andra som en motstån-
dare nära nog. Det är ju dock för
samma förening och under samma
färger man strider. Och i själva
namnet Kamraterna ligger nyckeln
till framgång.

s

I en föregående artikel nämndes
något om taktik och hur man ofta

slömmer att tillvarataga sina chan-
ser. En annan sak som är ett abso-

lut missförhållande skulle här kun-
na framdragas. Vi syfta på det för-
hållandet, att vid så gott som varje
match saknas ju alltid någon eller
några av de ordinarie spelarna. Här
händernuofta t. ex. att ett lag vid

en serie-matech saknar ett par tre
man, det blir då ingen annan råd än
att i sista stund sätta in några re-
server, ofta kanske juniorer, vilket
kan få nog så obehagliga följder.
Det är tydligt, att för den händelse
en spelare får förhinder till en
match, bör han ringa eller på annat
sätt meddela sig med antingen sin

kapten eller också annan kamrat.

Huvudsakenäri alla fall, att mani
tid får reda på förhållandet, så att
mankanvidtaga sina åtgärder. F. ö.
finns ju vår expedition att tillgå,
där meddelanden kunna lämnas. Un-
der alla omständigheter får man na-
turligtvis inte låtsa ”som det reg-

nar”, och resonnera somså, ”att det

ordnar sig alltid”. Ty har man
fordringar har man också skyldig-
heter. Även härvidlag har fotbolls-
sektionen ett arbetsfält.
Vad juniorerna beträffar så får

man vara mycket försiktig med
åldersgränsen. Vi ha förut påpekat,
hur genom denna omständighet vårt
Il Juniorlag, alltså där man vet, att
juniorbestämmelserna strikt tilläm-
pas, bör laget ej ställa upp utan att
vara säker på, att varje man håller
”gränsen”. Ty efter att kanske ha
bescerat ett flertal lag, förlora ett

pris genomprotest för att ha använt

sig av för gammal spelare, är mer än

förargligt, ty det hade kunnat före-

byggas.
ik

Vid träning bör man även tänka
på inövande av hörnsparkar och
straffsparkar, ty det är förbluffan-
de hur många gånger dylika chanser
bortslarvas. Det borde rentav fin-
nas ett par specialister på dessa in-
om varje lag. Tänk på Arvid Fa-
orells tid! När Kamraterna fingo
hörna blev målvakten i det motsatta
laget ecnast orolig, och det hade han

sannerligen skäl till, ty lades hörn-
sparken blott inom räckhåll för
”Dompans”” huvud, så dallrade nät-
maskorna nästa sekund vid bollens
hastiga innickning. Ju mer man tar
vara på varje till synes obetydlig
chanse, ju större är utsikten att
segra. Fotboll är ju inte endast ett
fötternas ”arbete”, utan också i
viss mån hjärnans. Konsten är att
oöra motsatsen till vad motstäånda-

ren tror, att fullständigt ta” bort
självförtroendet hos dem, då äro de
ett slaget lag. Där låg styrkan i
t. ex. ”Cairos” spel. Liksom det
plötsliga, oberäkneliga, överraskan-
de som kännetecknar Börjes spel,

och som säkerligen tjusat mer än en

oammal fotbollsentusiast, d. v. s. ett

lag som äger en eller ett par sådana

spelare och där kamratandanf. ö. är

god, det laget håller sig i téten, för-

utsatt naturligtvis att de övriga äro

något så när i nivå med dessa. Ty

det är fel att tro, det ett lag behö-

ver: bestå av idel ”stjärnor” för att

ha någon framgång. Det som fattas

uppväges ofta av en kuvlig energi,

enighet och segervilja, vilket sam-
mansmältertill en enhet — laget!

Xx

Den gångna säsongen var ju ur
vår synpunkt sett mycket fram-
gån gsrik, så det vill till att bättra på
resultatet detta år. Vi hoppas dock,
att våra reservspelare kännasitt an-
svar, och om möjligt ännu kraftiga-
re hävda de blåvita färgerna, så att
vi med skäl göra heder åt namnet:
”Skandinaviens starkaste fotbolls-
klubb”. Ty det är ej endast repre-
sentationslagets mateher man skall

ta till måttstock, utan reservlagens
insats är synnerligen betydelsefull
i och för bedömande av en klubbs
styrka. Och inte minst där ligger
styrkan hos Göteborgs-Kamraterna!

Aje.

Från >»träningslägret».

Söndagen den 6 mars skulle vår
första tävlingslöpning äga rum. En-
ligt pappa Forsbergs beslut. Med
start å Ullevi, där våra fria idrotts-

män If. n. ha förlagt sitt tränings-
kvarter. Men fru Fortuna hade tyd-
ligen en annan mening, ty dagen in-
gick med snöyra och blåst, därmed

avklippande varje tanke på tävling,

trodde man — — —.
Det visade sig dock att ”gängen”

var enigt och mangrannt samlad på
startplatsen, trotsande väderleks-
besvärligheterna. Och fastän manej
kunde hålla någon direkt tävling,
satte man igång så där två och två
för att få litet träning. Verner och
”Lasse” ha just återkommit från
en liten tripp och mottagas av Fors-
berg, som är i farten inne i avkäld-

ningsrummet i sin egenskap avleda-
re, massör och löparnas allt i allo.
Det ser ut som om hela löparskaran
vore mobiliserad denna ur väder-
lekssynpunkt vidriga söndagsmor- .
gon. ”Boysen”, bröderna Holsner,
trion Magnusson, sprintern Persson,

Söderbom, Kronberg, ete., t. o. m. en
”förlorad son” Carlsson, som f. n.
sliter Kronans kommis i Uddevalla
hade infunnitsig. Så att som chefen
sade: ”Ute är det vinteridrott, men
inomhus sommaridrott””, bar då åt-
minstone syn för sägen. Och inom-
hus vilade sannerligen inga led--
samheter; allt eftersom morgonen
framskred tillkom även flera av
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plötsliga, oberäkneliga, överraskan-
de som kännetecknar Börjes spel,

och som säkerligen tjusat mer än en

oammal fotbollsentusiast, d. v. s. ett

lag som äger en eller ett par sådana

spelare och där kamratandanf. ö. är

god, det laget håller sig i téten, för-

utsatt naturligtvis att de övriga äro

något så när i nivå med dessa. Ty

det är fel att tro, det ett lag behö-

ver: bestå av idel ”stjärnor” för att

ha någon framgång. Det som fattas

uppväges ofta av en kuvlig energi,

enighet och segervilja, vilket sam-
mansmältertill en enhet — laget!

Xx

Den gångna säsongen var ju ur
vår synpunkt sett mycket fram-
gån gsrik, så det vill till att bättra på
resultatet detta år. Vi hoppas dock,
att våra reservspelare kännasitt an-
svar, och om möjligt ännu kraftiga-
re hävda de blåvita färgerna, så att
vi med skäl göra heder åt namnet:
”Skandinaviens starkaste fotbolls-
klubb”. Ty det är ej endast repre-
sentationslagets mateher man skall

ta till måttstock, utan reservlagens
insats är synnerligen betydelsefull
i och för bedömande av en klubbs
styrka. Och inte minst där ligger
styrkan hos Göteborgs-Kamraterna!

Aje.

Från >»träningslägret».

Söndagen den 6 mars skulle vår
första tävlingslöpning äga rum. En-
ligt pappa Forsbergs beslut. Med
start å Ullevi, där våra fria idrotts-

män If. n. ha förlagt sitt tränings-
kvarter. Men fru Fortuna hade tyd-
ligen en annan mening, ty dagen in-
gick med snöyra och blåst, därmed

avklippande varje tanke på tävling,

trodde man — — —.
Det visade sig dock att ”gängen”

var enigt och mangrannt samlad på
startplatsen, trotsande väderleks-
besvärligheterna. Och fastän manej
kunde hålla någon direkt tävling,
satte man igång så där två och två
för att få litet träning. Verner och
”Lasse” ha just återkommit från
en liten tripp och mottagas av Fors-
berg, som är i farten inne i avkäld-

ningsrummet i sin egenskap avleda-
re, massör och löparnas allt i allo.
Det ser ut som om hela löparskaran
vore mobiliserad denna ur väder-
lekssynpunkt vidriga söndagsmor- .
gon. ”Boysen”, bröderna Holsner,
trion Magnusson, sprintern Persson,

Söderbom, Kronberg, ete., t. o. m. en
”förlorad son” Carlsson, som f. n.
sliter Kronans kommis i Uddevalla
hade infunnitsig. Så att som chefen
sade: ”Ute är det vinteridrott, men
inomhus sommaridrott””, bar då åt-
minstone syn för sägen. Och inom-
hus vilade sannerligen inga led--
samheter; allt eftersom morgonen
framskred tillkom även flera av
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kamratkretsen, så till slut torde ett
30-tal större eller mindre ynglingar
varit församlade inom sommarbio-
grafens väggar plus diverse inventa-
rier och naturligtvis — — Blindtar-
men Aldo. Under tiden hade en
klunga spelare ur vårt förstalag och
Virgo, vilka överenskommit om en
match, samlats, filosoferande över
denna ödets nyck, att fördärva de-

ras beramade träning. Varpå man
så småningom troppade av, allt un-
der det marssnön fölli allt tätare
flockar.

5.

Personalia för April

månad.

Carl Linde ””Ceve”? 1890.

Valdus Lund ””Gobben?”? 1895.

Oscar Thulin 1883.

11 Sven Johansson 1899.

13 Adolf Forsberg 1888.

19 Carl Simonsson 1898.
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Bör boxning upptagas

på vårt program.

III.

Jag hör inte till dem, som mena, att

boxning är detsamma som slagsmål. Jag

tror ej att sporten ifråga har ett förråande

inflytande på sina utövare. Sanningen att

säga har jag alltid känt en viss sympati

för den skolade knytnässtriden, och det är

väl bara bristande tillfälle, som gjort, att

jag själv icke lärt mig konsten.

Nu måste jag emellertid bekänna, att

sådan, som boxningen ter sig i form av

modern tävlingsidrott, anser jag den vara

en styggelse för varje vän av sund kropps-

övning.

Jag skall med étt exempel belysa rutten-

heten i boxningsepoken sådan den utövas

-för närvarande:

För en tid sedan satt jag i bastun på

””Renströmska”?' och filosoferade i mitt

anletes ymniga svett. In komma två 18-

års ynglingar, vilka för enkelhetens skull"

kunna döpas till Kålle och August. Föl-

jande måste jag lyssna till: '
Kålle: ””Om åtta da”r går tävlingarna.

Ja” måste gå ner två kilo för att komma

ned i fjäder.””

August: ””Dä, gör du ledi”t. Du kan ta

en skarp bastu varannan da”. Käka å

driek ändå mindre. ”” |
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Källe: ”Ja, fv fon! Dä? har ja” nu

hållit på mä” länge å bara lättnat ett kilo.

Ja” äter inte mer än en hård smörgås om

morronen, innan ja” går te jobbet, å se'n

käkar jag bara två mål å äter så lite, så

ja” halvsvälter. Ja” ä” rent rädd, att ja”

ingenting orkar i ringen.””

August: ””Å strunt, dä” går nog bra.

Håll på som du gör veckan ut, å väger du

något för mycke omlördag, så kan du ju

laxera ett tag och ta” en extra bastu. Va”

du gör så akta dej för å dricka.”

Nu frägar jag blygsamt: vad är ända-

målet med idrotten?

För min del hyser jag åsikten, att den

framför allt har till uppgift att fostra de

uppväxande kroppsligt och själsligt, att

hålla dem vid ungdomlig spänstighet.

Då dristar jag spörja herrar boxnings-

fanatici: Är det nyttigt för en människa

i all synnerhet i uppväxtåren att gång

efter annan svälta, svettas, laxera sig ned

åtskilliga kg., allt under det hon ligger i

den härdaste träning? Är det någon moral

uti att på detta sätt plåga sig ned i en

viktklass, där man normalt icke hör hem-

ma, men där man efter genomgångna um-

bäranden med ty åtföljande viktminsk-

ning kan ha utsikter vinna över yngre el-

ler mera småväxta medtävlare? Är detta

idrott?

Var och en vet, att ovan antydda förbe-

redelser till tävlingen äro av alldagligaste

slag inom boxningskretsar. För min del

känner jag till flera vidriga exempel på

självplågeri av särskilt yngre boxare.

Även om dylika abnormiteter icke fun--

nes, kunde man vara tveksam om det nyt-

tiga i boxningen, sådan den bedrives som

allmän tävlingssport.

Fantasterna  skria och peka på cengels-

männen, hos vilka boxningen har uråldriga

anor. De kalla den ””thenoble art of self-

defence””.

Troligen kunna de flesta engelsmän

boxa, men jag vet inte,om det är vanligt,

att de anglosaxiska gentlemän, som man

åberopar sig på, själva vilja exponera sig

som ringkämpar och underkasta sig den

träning, som sådana behöva.

0

Här i Sverige har nu arbetats på att
med boxningen som medel misstänkliggöra
hela vår idrottsrörelse och man harlyckats
ganska bra. Det har till och med varit
möjligt att på sista tiden draga åtlöje över

sporten medelst den nyimporterade idrot-

ten: |

I det yttersta av dessa dagar har det

blivit tal om att taga upp boxning på vår
förenings program. Bland skäl härför,
vilka insändare i medlemsbladet anfört,
har jag lagt märke till ett sådant, som

att man rädes för att förlora medlemmar,

därest boxningen ej kommer upp. Vidare |

att densamma skulle vara en vintersport,

som hade en enastående förmåga att hålla

medlemmarna tillsammans under den eljest

döda säsongen.

Då tror jag för det första, att den be-

farade åderlåtningen av medlemmar icke

skulle bli så betydande. Om det bleve:

några avfällingar av nämnt skäl, vore

verkligen förlusten överkomlig. För det'

andra kan man med skäl fråga, om det ej

är till nytta, att pojkarna under några få

månaders tid på året komma ifrån all

slags aktiv sport. Omväxling i form av

vila från idrott skadar nog icke. Efter ett

uppehåll är det så mycket roligare att bör-

ja på igen till våren. Säkerligen skulle

I. I. K:s anseende icke sjunka omföre-

ningen i detta fall vägrade följa med

strömmen.

För övrigt kan det väl icke dröja så
länge innan boxningsflugans allt överrös-

tande surr börjar mattas. Den har gras-

serat alltför våldsamt i början för att

kunna bibehålla sin vigör. Får man hop:

pas. :

Så länge boxningssporten uppträder un-

der den osköna form, den för närvarande

har, kan jag för min del inte finna något

skäl för vår förening ätt lägga sig till med
denna idrottsgren, vilken, — det kan icke

bortresoneras — haft en mycket stor del i '

den allmänna faktiska sympatiminskning-

en för idrotten. | |

Söder...”
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kunna bibehålla sin vigör. Får man hop:

pas. :

Så länge boxningssporten uppträder un-

der den osköna form, den för närvarande

har, kan jag för min del inte finna något

skäl för vår förening ätt lägga sig till med
denna idrottsgren, vilken, — det kan icke

bortresoneras — haft en mycket stor del i '

den allmänna faktiska sympatiminskning-

en för idrotten. | |

Söder...”
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III.
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IV.

Naturligtvis skall en idrott som redan

vid sitt första framträdande mottages

med sådan entusiasm som boxningen, fin-

nas på vår förenings program! Man be-

höver blott följa idrottstidningarne för

att få klart för sig. att boxningen är

världens för tillfället mest populära inom-

hussport. Varför skall då inte vår före-

ning införa densamma? .

Att boxningen är existensberättigad
som tävlingsidrott därom kan väl ej råda

nägot tvivel då den som sådan utövas i

alla världens civiliserade länder. Jag tror

ej heller att föreningen behöver splittra

sina ””krafter”” utan att det inom förenin-

gens till nära tusentalet uppgående med-

lemsantal ej skall vara så svårt att få

fram personer som äro kvalificerade till

att åtaga sig ett uppdrag inom denna nya

sektion, utan att behöva åderlåta någon

av de förutvarande. Förövrigt ligger ju

alla övningar inom föreningen nere om-

kring 3—+ av vintermånaderna, skulle det

inte då vara ganska välgörande för både

fotbollsspelare och de fria idrottsmännen

att få mjuka upp sina leder med några

minuters boxning. Innan boxning hade

införts som tävlingsidrott här i staden an-

vändes den inom föreningen som särdeles

lämplig konditionsträning. Naturligtvis får

ej boxningen under träningen urarta till

slagsmål utan av någon tränare eller in-

"struktör hållas inom viss gräns, liksom se-

dan ringdomaren under tävlingen gör det-

samma. Att lokalfrågan skall vara svåra-  
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re att ordua för vår förening än för alla

övriga föreningar som idka boxning eller

arnan inomhusidrott kan jag ej tro, då det

inom vår stad finnes en hel del lokaler

som skiftesvis uthyras till träning för

idrottsföreningarne,

Då manser med vilken iver en del före-

ningar arrangerar boxningstävlingar kan

mantörstäå att det måste vara en för dess

ckonomi ganska välgörande affär. Endast

det tycker jag skulle vara ett tillräckligt

skäl för att upptaga boxningen på före-

ningens program, då den rätt bedriven är

en både vacker och.stärkande idrott och

såsom sådan rätt skött, en bland de mest

lönande.. Jag tror att det redan länge har

varit meningen att införa boxningen inom

föreningen då föreningen redan lång tid

använt brevpapper på vilket bl. a. idrot-

ter som bedrivas inom densamma även

boxningen står upptagen. En stor del av

föreningens medlemmar äro mycket in-

tresserade av boxningen, och då det kan-

ske bland dessa finnes någon som kan gö-

ra föreningen heder i den (fyrkantiga)

ringen, hoppas jag vid kommande tävling-

ur få se I. F. K. representerat.

| Wanhlis.

forts.

Bidrag till nästa nummer av

Medlemsbladet skall vara redak-

tionen tillhanda senast den 6 april.

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!
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kF. Kamraternas styrelse 1920:
- Ordförande: Knut Albrechtson, tel.' 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

SödraVägerr 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, .bostad
Östra Hamngatan 24, telefon 20986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-
landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-

åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjunggerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152. i:

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad,

Övra Husargatan 29, tele-

fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712,

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456;
Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Vahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: O. Corneliusson.

Intend.: C. O. Johansson.
/

ågitera förnjamedlemmar!

Gynna våra

annonsörer!
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Medlemsbladet skall vara redak-

tionen tillhanda senast den 6 april.

Glöm ej att insända bidrag

till Medlemsbladet!
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kF. Kamraternas styrelse 1920:
- Ordförande: Knut Albrechtson, tel.' 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

SödraVägerr 28, telefon 16018.

Sekreterare: Gösta B. Lundquist, .bostad
Östra Hamngatan 24, telefon 20986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-
landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986.

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-

åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjunggerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152. i:

Suppleanter: Herbert Johanson, bostad,

Övra Husargatan 29, tele-

fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712,

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456;
Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1920

Ordf.: Adolf Forsberg.

Sekr.: G. Wahlgren.

Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Vahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: O. Corneliusson.

Intend.: C. O. Johansson.
/

ågitera förnjamedlemmar!

Gynna våra

annonsörer!
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För bosättningen besök

Adolf Janssons Möbelaffär,
Första Länggatan 36

Hållpl. Johannespl. — Tel. 8277.

Lager af moderna och gedigna möb-

ler för Matrum, Herrum och Sofrum.

Billigaste priser!

Bästa betalningsvillkor!
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Ferm och reel behandling

R. LINDBORG & Co.

 

Finfin . .

Fiskfärs, Hummer, Räkor, Stenbit,
samt all stags salt= och sötvattensfisk.

Hansson & Silfverstrand
GÖTAHALLEN. Tel. 9580, 15380.
Ren
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turellt innehåll.

främsta nyhetstidning,

KJELLEÉENS

RAKSALONG
Göteborgs
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REKOMMENDERAS.
Gynna våra
annonsörer!  

JOH. OLSSONS EFTR. BOKTRYCKERI, GÖTEBORG
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Utgivare: IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA April 1921
 

Våra dyrgripar och deras
På föregående medlemsblads för-

sta sida återgåvos de välkända dra-
gen av våra styrelseledamöters mer
eller mindre sköna anleten. Den väl
valda bakgrunden utgjordes av ett
skåp, som kostat vår förening en del
vackra slantar och vår sparsamme
kassör en del gråa hår, men varstill-
kemst väl motiverades av dess rika
och oskattbara innehåll. Här förva-
ras nämligen de segertroféer som
våra framgångsrika trupper hem:
fort från oblodiga, men hårda stri-
der på idrottens vädjoplatser.

Hur många av de medlemmar
som gjort den hemtrevna expeditio-
nen på Östra Hamngatan besök- ha
äcnat mer än en flyktig tanke åt
alla de ansträngningar och det mål-
medvetna arbete som ligger bakom
bi psamlandet av den stora prissam-
lingen. Varje pokal, stor som liten.
har sin historia att berätta, och sam-
mantagna skildra de hela vår före-
nings utveckling, från födseln och
tills nu. Ur denna synpunkt anser
Medlemsbladet det vara av intresse
för medlemmarna att ge en kort
översikt över de olika pokalernas
och vandringsprisens historia. Som
en gärd av aktning åt vårt äldsta
scgerpris börja vi med

I.
Långedragsstatyetten.

År 1907 uppsattes av Goodtemp-
larnes Sommarhems A.-B. genom hr

C. J. Hedberg ovannämnda pris.
Till tävlan om detsamma inbjödos

av arrangörerna I. K. Vikingen, I.

 
S. Göterna, Ö. I. S. lag II samt vår
förening.
Matcherna spelades på en åker

ute vid det s. k. Sommarhemmet vid

Johannelund. Platsen är välbekant
för de massor av göteborgare som

besökt Göteborgs Kommunala Fri-

luftsbad.
Här ute var på den tiden ett gla-

dare liv om söndagarne. Här fanns

en mycket stor inbyggd dansbana

av folkhumorn döpt till ”Luften

berg” eller ”Valskvarnen” vidare

historia.

farns karuseller, skjutbanor, café,
lär kedrycksservering, det var ett
Uilevitivoli i miniatyr. Läget var ju

friskt och härligt med tillgång till
salta” bad i Saltholmsviken.

”Hemmet” ansågs dock genera
Il ängedrags villaägare, som gåvo det
henämningen ”Vrålhemmet”. De
lyckades också att genom ett ”ener-
giskt ” arbete få det slopat. En sista
rest av hemmet, nämligen caféloka-
len finnes fortfarande kvar.

Matcherna om det uppsatta priset

omfattades med ett efter den tidens
förhållanden, oerhört stort intresse.

Tusentals personer åsågo desamma.
Tävlingen var cen utmärkt reklam
för fotbollsidrotten i Göteborg.

Sista söndageni Juli månad spela-

des semifinalerna. Först möttes I.
kh. Vikingen och Ö. I. S. TI, varvid
Vikingen segrade. I' den andra se-
mifinalen besegradevi I. S. Göterna

med 4—1.

Finalen spelades första söndageni
augusti. Vårt lag besegrade efter

ott både hårt och intressant spel Vi-
kingen med 3—1, och blevo således
ävare till det, efter den tidens för-
hällanden, ståtliga priset.

De spelare somi finalen förde vå-
ra färger voro från. mål till v. y.:
Eror Persson, K. Törnqvist, Nils An-
dersson, Valter Tidén, Lindorf An-
dersson. John Olsson, Harry Hell-
berg, Oscar Rutgersson, Erik Börjes-

son. Arvid Fagrell, Verner Jansson.

Detta är i korthet historien om
vår förenings första fotbollstrofe.

S—Tr.

 Återpublicerad av ifkdb.se medtillstånd av IFK Göteborg. 01921, 2020 IFK Göteborg.
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En ”stor dag” för Borås.

Gobben gör reklam för matchen '
den 3 april.

I Borås befann sig på gästupp-
trädande, söndagen den 3 april, ett

kombinerat lag från I. F. K. som
under 90 min., på en genomusel plan,
omöjligt kunde göra sig själva eller
vår förening rättvisa.
Matchen spelades mot Boråskam-

raterna, vilka lyckades, till publi-
kens och sin egen stora överrask-
ning uppnå oavgjort resultat med
2-2.
Bland våra spelare voro Elam Jo-

Jiänsson, Gobben och Erik Andersson
bästa män på plan. Karl Anderson
och Sven Johanson etablerade på sin
ving uppvisning i den högre skolan,
men Andreas hade ej ställt in sina
pjäxor och underlät göra 4 å 5 mål
scm voro givna. . Han var dock ej
sämste man på plan ty timmerman-
ren torde med framgång kunna upp-
a konkurrensen om dennatitel.
De våras uppställning vid mat

ehens början såg ut så här, från
v.-y.: Levin, Lindberg, Gillis Ander-
son, Karl Andersson, Sven Johans-
sen, Elam Johansson, Törnqvist,
Carl Ohlsson, Erik A:son, Gobben,
Skoglund. Vilken uppställning dock
under matchens gång varierade i un-
derbara platsombyten som egentli-
gen voro värda en ingående och sak-
liv kritik, spelarna och kapten till
straff och varning.

 

Kungsbackalöpningens renässans.
Kungsbackaloppet, det åtminstone

förr i tiden största av alla Göteborgs
stora sensationer, har under de sista
åren allt mer och mer sjunkit i ära
oeh anseende. Mendet deltager ju
icke längre någon Ljungström,
Svanberg eller Ahlgren, vilka var
för sig kunde locka tusende och åter
tusende av åskådare längs vägen där
löpningen gick fram.

De senaste åren har tävlingen helt
och hållet haft karaktären av en
tävling mellan göteborgare, till dess
avt en pokal uppsattes för nationell
tävlan, vilken pokal efter tre års
förlopp togs hem av stockholmslöpa-
ren Björek. Den pokal som nu fin-
res uppsatt är endast för deltagare
från vår egen stad. Därigenom har
tävlingen sjunkit till ett minimum
av sitt forna stora jag, och numera
ser man inte längre de stora mas-
sorna av folk kanta vägarne och
med sina muntrande tillrop egga
löparne till större energi. Alla de
hundratal cyklister som förr gjorde
äct svårt nog för de tävlande att
komma fram saknas nu alldeles. Den
erde som så att säga fortfarande är
pcpulär bland det gamla Kungs
backagardet är väl Adolf Johansson
(Boysen), som ju också i tolv år va-
rit med och tävlat på distansen.
Men herre Gud. Boysen är ju Boy-
sen, och folk tröttnar i längden på
att år efter år se samma ansikte kom-
ma uppdykande ur de samlade ska-
rorna.

Men en ändring häri tycks vara
på väg att inträda. En ny pokal har
uppsatts för internationell tävlan
ceh därmed kanske den gamla glan-
sen ännu en gång kan spridas. över
det ärevördiga Kungsbackaloppet.
Det skulle vara glädjande om ett så-
dant traditionellt lopp kunde bibe-
hållas i sin forna glans och stora in-
tresse, såväl ur deltagare- som åskå-
daresynpunkt. :

Alltnog, en ny pokal är uppsatt.
Det gäller för våra egna Kungsbac-
kelöpare att lägga manken till och
riktigt på skarpen sköta sin träning,
så att eventuella utombys deltagare
få se att det finnes goda kilometer-
slukare i Göteborg. Alltså, gå på
T.asse, Boysen, Holmberg, Ferdinand
och hela bunten. Men var finns Carl
Hulthin?

Pekka.

Årets första Terränglöpning.
Nätt och jämt har våren hunnit göra

sist inträde i vår stad förrän idrottens

dyrkare plocka fram pinalerna från hyllan

och med liv och lust hängiver sig ät trä-

Divgen. Det är ett vårtecken lika säkert

som starar och lärkor. Den unga, men

till synes livskraftiga Idrotisklubben Vi-

kingen dristade sig till att redan Marie

Bcbådelsedag arrangera terränglöpning,

cch det till på köpet med en tillslutning

som var storartad.

Man frapperades vid ankomstentill täv-

lirgsplatsen av det rörliga liv som var rå-

dande. Massor av ungdomar hade mött

upp för att mäta sina krafter i kamp med

de mera försigkomna.

råäde i de respektiva avklädningsrummen,

swn visade sig vara allt för små till den

stora massan som behövde begagna sig av

desamma. Men som alltid vid stora täv-

lingar fästes mindre avseende vid sådana

bagateller. Det diskuterades och resonne-

rades i alla möjliga tonarter om löpningen,

utsikterna till placering och terrängens

beskaffenhet. Man visste ju att Forsberg

kuft sin hand med i seplet vid banans ut-

stakning, varför man allmänt väntade sig

att den skulle gå över ganska ansträngan-

dz: terräng, uppblandad med nyplöjda åk-

rar och avskräckande stup i bergen. Men

Forsberg hade frångått gamla principer

och lagt banan i en mycket behaglig och

l;ttsprungen del av Långedragsbergen.

Enda felet var kanske att tre olika ba-

nor utstakats, alla på samma sätt marke-

rade. Detta gjorde att en hel massa löpa-

r> gång på gång sprungo fel, och måste

värda om. Klass II drabbades värst av

detta, i det hela gänget sprang fel. En-

dast en av dem, för övrigt en av dem som

voro på sladden, sprang den ursprungliga

banan, och höstade alltså hem första pri-

ser i klassen, trots att han icke under

andra förhållanden hade placerat sig. Man

måste lägga skulden till dessa malörer på

de utsatta kontrollanterna, som icke på

minsta sätt gåvo löparne någon fingervis-

ning om huru banan var lagd. Särskilt

som de olika banorna veko av från var-

andra hade detta absolut varit av nöden.

Missnöjet med kontrollanterna var därför

allmänt och fullt berättigat. Även den öv-

riga staben av funktionärer visade sig sin

uppgift dåligt vuxen. Vilket alltså bevisar

att en kurs för idrottsfunktionärer mer än

väl försvarar sin plats.

En oerhörd oreda

Resultatet av löpningen blev:

Klass I: 1) Erik Larsson, 25,47, I. F. K.,

(Vikingens styrelses hederspris). 2) Wer-

ner Magnusson, 25,48,2, I. F. K. 3) Arv.

Magnusson, 26, 13,2, I. F. K. 4) Char-

les Sjöholm, I. F. K., (Vinkompaniets he-

derspris åt yngste pristagare).
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förr i tiden största av alla Göteborgs
stora sensationer, har under de sista
åren allt mer och mer sjunkit i ära
oeh anseende. Mendet deltager ju
icke längre någon Ljungström,
Svanberg eller Ahlgren, vilka var
för sig kunde locka tusende och åter
tusende av åskådare längs vägen där
löpningen gick fram.

De senaste åren har tävlingen helt
och hållet haft karaktären av en
tävling mellan göteborgare, till dess
avt en pokal uppsattes för nationell
tävlan, vilken pokal efter tre års
förlopp togs hem av stockholmslöpa-
ren Björek. Den pokal som nu fin-
res uppsatt är endast för deltagare
från vår egen stad. Därigenom har
tävlingen sjunkit till ett minimum
av sitt forna stora jag, och numera
ser man inte längre de stora mas-
sorna av folk kanta vägarne och
med sina muntrande tillrop egga
löparne till större energi. Alla de
hundratal cyklister som förr gjorde
äct svårt nog för de tävlande att
komma fram saknas nu alldeles. Den
erde som så att säga fortfarande är
pcpulär bland det gamla Kungs
backagardet är väl Adolf Johansson
(Boysen), som ju också i tolv år va-
rit med och tävlat på distansen.
Men herre Gud. Boysen är ju Boy-
sen, och folk tröttnar i längden på
att år efter år se samma ansikte kom-
ma uppdykande ur de samlade ska-
rorna.

Men en ändring häri tycks vara
på väg att inträda. En ny pokal har
uppsatts för internationell tävlan
ceh därmed kanske den gamla glan-
sen ännu en gång kan spridas. över
det ärevördiga Kungsbackaloppet.
Det skulle vara glädjande om ett så-
dant traditionellt lopp kunde bibe-
hållas i sin forna glans och stora in-
tresse, såväl ur deltagare- som åskå-
daresynpunkt. :

Alltnog, en ny pokal är uppsatt.
Det gäller för våra egna Kungsbac-
kelöpare att lägga manken till och
riktigt på skarpen sköta sin träning,
så att eventuella utombys deltagare
få se att det finnes goda kilometer-
slukare i Göteborg. Alltså, gå på
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Pekka.
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Klass II: 1) Emil Andersson, Göter-

nu, (David Asklunds hederspris).

Extra pris: 2) Harry Andersson, Ma n-

hem, 20,44, egentligen förste pristagare.

3) Karl Sandberg, Vikingen, 20,47,

(gamla vikingars hederspris). 4) Ernst

Larsson, I. F. K., 21,06. 5) Sven Clark,

Ö. I. S. 6) Hugo Holsner, I. F. K. 7) Yng-

ve Dahl, Landala I. F. 8) Hilding From,

Kålltorp.

Klass OI: Juniorer: 1) Erik Hultin,

Tatin, 13,35, (Idrottsbladets hederspris).

2) Tage Ulmstedt, Vikingen, 13,37,

(intresserad Vikings hederspris). 3) Rud.

Mellqvist, Vikingen, 13,38. 4) Karl

Ljungblad, Vega. 5) E. Åberg, R. I. K.

6); Gunnar Simonsson, Ängg årdens I.

K. 7) Harry Rodin, Manhem. 8) Artur

Fulton, Latin.

Militärklassen: 1) 434 Simonsson, 2) 34

Nordström. >

Som synes av prislistan fick Verner

Megnusson denna gång se sig besegrad av

Frik Larsson. Dennes större träning tog

här ut sin rätt, vilket bör bli en sporre för

båda att med omsorg sköta densamma.

Magnusson har ju sitt gamla anseende att

försvara, Larsson däremot den nya fram-

gängen.
Prissamlingen var både storartad och

praktfull, vittnade om ett stort och ener-

giskt arbete från ledningens sida att i

detta avseende icke vara ””bakom flötet?”.

Av denna första tävling vågar K. 5.

ledning med all förhoppning om framgång

rekommendera åt föreningen att sända ett

lag till Kristiania och försvara det av oss

tvenne gånger erövrade vandringspriset

vid Tourshaugs tävlingar. Pojkarne ha

redan visat att det finnes den rätta gnis-

tan blott tillräckliga tillfällen till tävling-

ar givas.
Pekka.

 

Prenumerera

HH gra
på

Socialdemokratiskt organ för

Göteborg och Västra Sverge.

Rikhaltigt politiskt och kul-

turellt innehåll. Göteborgs

främsta nyhetstidning   

1

 

A.-B.  Obs.! Skyltfönstren.
 

 

lår egen Terränglöpning.
Naturligtvis kunde Kamraterna icke

frångå gamla traditioner, varför även vi

stod för rusthållet vid en terränglöpning,

med start och mål i Balders Hage. Såsom

alltid, då terräng går från denna plats

blev den hård och påfrestande för delta-

garne.

Under det mest idealiska tävlingsväder

ställde de olika klasserna upp till start.

Klass I, som hade att löpa två varv, hade

det många gånger ganska knogigt med att

komma fram. De flesta buro också ganska

tydliga märken efter framfarten i berg

och backar.

Då bestämmelsarna för deltagande i
klass I utformats något egendomligt, kom

denna klass att bestå så gott som uteslu-

tande av Kamrater, endast två deltagare

frän andra föreningar deltogo här. Efter

att första varvet löpts ledde Erik Lars-

sor med Verner Magnusson något hundra-

tal meter efter, (Magnusson hade dock un-

der vägen tappat sin ena sko, vilket kan-

ske förklarar Larssons stora försprång).

Vid återkomsten till mål hade det förlora-

de dock återvunnits och Larsson fick se

sig slagen med gott och väl ytterligare

hundra meter. Även Arvid Magnusson var

i det närmaste hunnen upp Larsson men

lyckades dock icke passera honom. =.
Klass II, som samlat ett stort deltagare-

fält, såg som segrare Sandberg från I. K.

Vikingen, vilken inne på själva banan

gick förbi den sege och energiske Harry

Andersson från Manhem. Dessa båda löpa-

ro hade säkerligen haft en het dust under

hela loppet, och avståndet från de efter-

kommande hade de vetat att göra ganska

stort.

Juniorklassen, i vilken tävlades om Dir.

T.andelius vandringspris, hade samlat lag

från Vikingen, Redbergslids I. K., ö..I. 8.,

Manhem och Kamraterna. Tävlingen blev

i denna klass; hårdare än kanske någon

gång förut, och endast med knapp nöd lyc-

kades Redbergslids I. K. hemföra vand-

ringspriset för ett år. Vikingen, vars lag

OBS!

endast blev två poäng efter, utförde dock

en vacker prestation, då dess medlemmar

voro avsovärt yngre och mindre tävlings-

vana än R. I. K:s.

Oldboysklassen hade denna gång endast

samlat fyra startande, varför intresset för

derna klass ju icke kunde vara så stort.

Prislistan fick efter tävlingen följande

utseende: | X

Klass I: 1) Verner Magnusson, 34,17;

2) Erik Larsson, 34,52; 3) Arvid Magnus-
son,34,54; 4) Joel Rosell, 36,17; 5) Adolf

Johansson ; 6) Ch. Sjöholm, samtliga till- :

hörande I. F. Kamraterna.

Klass II: 1) Carl Sandberg, I. K. vi

kingen, 18,26; 2) H. Andersson, Manhem,

18,26; 3) O. Gunnarsson, Vega; 4) O. Jo-

hansson, Manhem; 5) Maldvin Johansson,

Juniorer: 1) J. Ljungblad, Vega; 2) T.

Nord, Redbergslids I. F.; 3) E. Hultin,
Örgryte I. S.; 4) T. Ulmstedt, Vikingen;

5) R. Mellqvist, Vikingen; 6) B. Thulin,

Göterna.

Lagpris: 1) Redbergslids I. EK, 31 por

äng; 2) Vikingen, 33 poäng.
Klass 1V (oldboy): 1) Carl Olsson, Ör-

gryte; 2) Axel Johansson, Kamraterna; 3)
Axel Adielsson, dito; 4) Th. Törnkvist,

dito. :
Pekka...
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Medlemsavgifterna inom

I. F. K. äro:

Årsavgift, över 18 år Kr. 5.—

» under 18 år ,, 3.-

- Ständig medlemsavgift :50.—

Medtemsbladet 1921 utsändes en-

dast till dem, som inbetalt medlems-

avgiften. |
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Terränglöparna i farten på allvar.
Distriktetspropagandalöpning

blev en succés, vars motstycke man måste

gå långt tillbaka i tiden för att finna.

Aldrig förut har i vår stad en tävlan vun-

nit en sådan masstillslutning, undantagan-

des Göteborg Runt, som ju fordrar den

stora massan för att kunna genomföras.

Der förra året anordnade tvekampen ha-

de ju samlat ett deltagareantal, som i

mångas

för en tävling. Det är i alla fall fara värt

att denna sista propagandatävling slog re-

kordet från i fjol. Syftet med tävlingen

blev således det som arrangörerna tänkt

sig. Publiken hade också visat sig intres-

serad av tillställningen, och såväl inom

som: utom Walhallas plank voro tusentals

entusiastiska åskådare församlade. Även

ute i terrängen hade en stor mängd sön-

dagspromenerande ungdom tagit position

för att mera samvetsgrannt kunna följa

evenemanget och kampen för placering.

ögon verkade som ett maximum

Som väntatmönstrade klass I en trupp,

bestående av 74 st. av vår stads elitlöpare

i terräng, men även i de övriga klasserna

var representationen talrik. Ett berätti-

gat uppseende väckte Old-Boysklassen —

tyvärr startade endast sju av de c:a 30

anmälda — som med Boysen som ””primus

: motor”? upptog kampen med de yngre, och

visade: att ännu leva de gamla gudar.

Banan, som var lagd i en mycket lätt

och behaglig terräng, med ganska mycket

slätväg, mätte c:a 5,500 met., och löptes

av alla klasser blott ett varv. Allmänt ut-

trycktes deltagarnes belåtenhet med ar-

rargemangen.

Som ju icke kan undvikas vid en tävling

av:så stor kaliber, brast det givetvis i ett

par fogar. Största olägenheten var kanske

att deltagarne icke kunde beredas omkläd-

ningsrum på Walhalla, utan måste tåga

till Ullevi för att lägga av sig grunkorna,

vilket utan minsta knyst av missnöje god-

- togs av samtliga. En lika, kritisk punkt

var anteckningen av deltagarne, i den tur

de kommo i mål, men även det problemet
löstes ””ganska”” tillfredsställande. Efter

sammanräkningen och uträkningen fick

prislistan följande utseende:

Klass I: 1) Verner Magnusson, I. F.

K., 22,33; 2) Erik Larsson, I. F. K., 22,56;

3) Arvid Magnusson, I. F. K., 23,30; 4) O.

Gunnarsson, Véga, 24,56; 5) R. Magnus-

. son, Vega, 25,06, 6) Joel Rosell, I. F. K.,

26,06. Lagpris: 1) I. F. K. I, 30 poäng; 2)

Vega, 133 poäng; 3) I. F. K. II, 157 poäng.

Klass II (juniorer under 18 år): 1) H.

Berntsson, Sanna I. F., 24,43; 2) Th. Berg-

man, RB. I. F., 24,52, 3) G. Kubhlin, I; F.

Manhem, 24,58; 4) N. Kling, I. K. Göter-

na, 5) SI. Olsson, I. F. Heimdal; 6) G. 8Si-

monsson, Änggårdens I. F. Lagpris: 1)

Redbergslids I. K., 109 poärg; 2) Sanna

I F., 122 poäng. |
Klass III (militärer): 1) V. Svens-

sön, Å. 2; 2) S. Almkvist, A. 2; 3) K. Jo-

hansson, ÅA. 2; 4) furir Stoll.

Klass IV (skolungdom): 1) E. Hul-

tin, Latin, 24,52; 2) R. Hydman, Latin;

3) Björklund, Latin; 4) Folke Anger, La-

tin; 35) K. Jeppsson, Chalmers; 6) F. Ek-

ström, Chalmers. Lagpris: 1) Latin 27

poäng; 2) Chalmers 77 p.

Klass V (gymnaster): 1) N. Anders-

son, K. F. U. M.; 2) O. Åström, K. F. U.

M.; 3) E. Bergelin, Vega, 4) Helge Kal-

berg, Vidar; 5) E. Kristiansson, Vidar; 6)

B. Johansson, Polismännens gymnastik-

och idrottsförening. Lagpris: 1) K. F. U.

M., 59 poäng; 2) Polismännens gymnastik-

och idrottsförening, 65 p.; 3) Vidar, 73 p.

Klass VTI (oldboys): 1) A. Johans-

son, I. F. K., 24,40; 2) Carl Olson, Örgryte

I. S.; 3) Axel Johansson, I. F. K.; 4) H.

Törnkvist, I. F. K.; 5) G. Pettersson, San-

na I. F.; 6) Erik Adielsson, I. F. K.; 7)

E. Lindberg, ö. I. S. Lagpris: 1) I. F. K.,

13 poäng.

Med flera tävlingar av samma slag tor-

de idrotten vinna en stor popularitet

bland allmänheten, en sak som ju är ett

livsvillkor för all idrott. Det är ju icke

fråga om att framvisa fenomen och under-

djur, precis som en cirkus förevisar dres-

serade hästar, utan meningen är naturligt-

vis att få den stora massan till att bedriva

en sund idrott, till eget bästa.

Därför, när åskådarne se ett så stort

antal idrottsidkande pojkar står kanske

den tanken de flesta nära till hands

””Gack även du och gör sammaledes””, och

sedan, när varje tum av idrotts- och lek-

platserna äro upptagna av idrottsutövare,

då äro idrottsföreningarne på god väg mot

målet.
Pekka.

 

S. HOLMBERG

Frukt- och Grönsaksaffär

 

Bazar Alliance 58, Telefon 4593

REKOMMENDERAS  
 

Bör boxning upptagas
på vårt program.

Vv.

””PI'he noble art of selfdefence””, vackert

uttryck, nytt och intressant för den sven-

ska idrottsvärlden.

Bör vår förening upptaga denna ädla

idrott på sitt program? så lvdde frågan.

Bilder från knytnävsstriderna på Lo-

rensbergs Cirkus, framträda för nedskri-

varen av detta opus. <Cirkuslokalen var

fullsmockad från golv till tak, Donatus

orkester spelade upp en one-step, publiken

var med i galoppen, stämningen var hög

och förväntansfull, man vädrade tydligen

—Vad?

Musiken tystnar, samtliga funktionärer

intaga sina platser. Ringen äntras av

tvenne knytnävskämpar. Tävlingsledaren

upplyser om att denna match ingår i

tungviktsklassen, presenterar därpå An-

dersson, Boxningsklubben Nobless — Pet-

terson, Käppslängarelidens Boxnings-

klubb. Galleripubliken applåderar särdeles

varmt Pettersson när denne gör en rörelse

som skall föreställa en bugning.

Gongongen ljuder, de båda kämparne

beröra varandras handskar till hälsning.

Båda stirra intensivt på varandra, man sö-

ker förmodligen pejla motståndarens själ.

Andersson börjar steppa i ringen, han har

god teknik upplyser min granne, experten,

fin stilboxare, han vinner ledigt. Petter-

son blänger som en tjur på en köttmång-

lerska. Andersson steppar fortfarande,
fint fotarbete, framhåller experten.

Gör nå't era djäklar ryter en dunderbas,

från galleriet. Pettersson tager uppma-

ningen ad notam, slänger ut högra klub-
ban med oerhörd kraft, sopar rent i luf-

ten, får till tack för besväret en stöddig
näsknäpp av den överlägset leende Anders- :

son. Livsens röda saft börjar strömma ur

Petterssons nasus.

Gongongen ljuder, första ronden är slut.

Pettersson är en otäck slugger upplyser

cxperten, han är färdig i nästa rond.

Svampen på, man tvättar sina disciplar,

och svalkar dem, medelst viftning med en

handduk.

Andra akten i dramat börjar. Petterson
rusar på ursinnigt, här skall städas, han

får av Andersson sina smällar både här

och där.

Lovsånger om fina uppercuts, raka vän-

ster, bögerkrokar och :svings strömmar:

från min entusiastiske grannes, expertens

talapparat. nn

Petterson ser tråkig ut, grinar fånigt,

ger sig inte, överraskar plötsligt med att

ge Andersson en smocka som tog.
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Terränglöparna i farten på allvar.
Distriktetspropagandalöpning

blev en succés, vars motstycke man måste

gå långt tillbaka i tiden för att finna.

Aldrig förut har i vår stad en tävlan vun-

nit en sådan masstillslutning, undantagan-

des Göteborg Runt, som ju fordrar den

stora massan för att kunna genomföras.

Der förra året anordnade tvekampen ha-

de ju samlat ett deltagareantal, som i

mångas

för en tävling. Det är i alla fall fara värt

att denna sista propagandatävling slog re-

kordet från i fjol. Syftet med tävlingen

blev således det som arrangörerna tänkt

sig. Publiken hade också visat sig intres-

serad av tillställningen, och såväl inom

som: utom Walhallas plank voro tusentals

entusiastiska åskådare församlade. Även

ute i terrängen hade en stor mängd sön-

dagspromenerande ungdom tagit position

för att mera samvetsgrannt kunna följa

evenemanget och kampen för placering.

ögon verkade som ett maximum

Som väntatmönstrade klass I en trupp,

bestående av 74 st. av vår stads elitlöpare

i terräng, men även i de övriga klasserna

var representationen talrik. Ett berätti-

gat uppseende väckte Old-Boysklassen —

tyvärr startade endast sju av de c:a 30

anmälda — som med Boysen som ””primus

: motor”? upptog kampen med de yngre, och

visade: att ännu leva de gamla gudar.

Banan, som var lagd i en mycket lätt

och behaglig terräng, med ganska mycket

slätväg, mätte c:a 5,500 met., och löptes

av alla klasser blott ett varv. Allmänt ut-

trycktes deltagarnes belåtenhet med ar-

rargemangen.

Som ju icke kan undvikas vid en tävling

av:så stor kaliber, brast det givetvis i ett

par fogar. Största olägenheten var kanske

att deltagarne icke kunde beredas omkläd-

ningsrum på Walhalla, utan måste tåga

till Ullevi för att lägga av sig grunkorna,

vilket utan minsta knyst av missnöje god-

- togs av samtliga. En lika, kritisk punkt

var anteckningen av deltagarne, i den tur

de kommo i mål, men även det problemet
löstes ””ganska”” tillfredsställande. Efter

sammanräkningen och uträkningen fick

prislistan följande utseende:

Klass I: 1) Verner Magnusson, I. F.

K., 22,33; 2) Erik Larsson, I. F. K., 22,56;

3) Arvid Magnusson, I. F. K., 23,30; 4) O.

Gunnarsson, Véga, 24,56; 5) R. Magnus-

. son, Vega, 25,06, 6) Joel Rosell, I. F. K.,

26,06. Lagpris: 1) I. F. K. I, 30 poäng; 2)

Vega, 133 poäng; 3) I. F. K. II, 157 poäng.

Klass II (juniorer under 18 år): 1) H.

Berntsson, Sanna I. F., 24,43; 2) Th. Berg-

man, RB. I. F., 24,52, 3) G. Kubhlin, I; F.

Manhem, 24,58; 4) N. Kling, I. K. Göter-

na, 5) SI. Olsson, I. F. Heimdal; 6) G. 8Si-

monsson, Änggårdens I. F. Lagpris: 1)

Redbergslids I. K., 109 poärg; 2) Sanna

I F., 122 poäng. |
Klass III (militärer): 1) V. Svens-

sön, Å. 2; 2) S. Almkvist, A. 2; 3) K. Jo-

hansson, ÅA. 2; 4) furir Stoll.

Klass IV (skolungdom): 1) E. Hul-

tin, Latin, 24,52; 2) R. Hydman, Latin;

3) Björklund, Latin; 4) Folke Anger, La-

tin; 35) K. Jeppsson, Chalmers; 6) F. Ek-

ström, Chalmers. Lagpris: 1) Latin 27

poäng; 2) Chalmers 77 p.

Klass V (gymnaster): 1) N. Anders-

son, K. F. U. M.; 2) O. Åström, K. F. U.

M.; 3) E. Bergelin, Vega, 4) Helge Kal-

berg, Vidar; 5) E. Kristiansson, Vidar; 6)

B. Johansson, Polismännens gymnastik-

och idrottsförening. Lagpris: 1) K. F. U.

M., 59 poäng; 2) Polismännens gymnastik-

och idrottsförening, 65 p.; 3) Vidar, 73 p.

Klass VTI (oldboys): 1) A. Johans-

son, I. F. K., 24,40; 2) Carl Olson, Örgryte

I. S.; 3) Axel Johansson, I. F. K.; 4) H.

Törnkvist, I. F. K.; 5) G. Pettersson, San-

na I. F.; 6) Erik Adielsson, I. F. K.; 7)

E. Lindberg, ö. I. S. Lagpris: 1) I. F. K.,

13 poäng.

Med flera tävlingar av samma slag tor-

de idrotten vinna en stor popularitet

bland allmänheten, en sak som ju är ett

livsvillkor för all idrott. Det är ju icke

fråga om att framvisa fenomen och under-

djur, precis som en cirkus förevisar dres-

serade hästar, utan meningen är naturligt-

vis att få den stora massan till att bedriva

en sund idrott, till eget bästa.

Därför, när åskådarne se ett så stort

antal idrottsidkande pojkar står kanske

den tanken de flesta nära till hands

””Gack även du och gör sammaledes””, och

sedan, när varje tum av idrotts- och lek-

platserna äro upptagna av idrottsutövare,

då äro idrottsföreningarne på god väg mot

målet.
Pekka.

 

S. HOLMBERG

Frukt- och Grönsaksaffär

 

Bazar Alliance 58, Telefon 4593

REKOMMENDERAS  
 

Bör boxning upptagas
på vårt program.

Vv.

””PI'he noble art of selfdefence””, vackert

uttryck, nytt och intressant för den sven-

ska idrottsvärlden.

Bör vår förening upptaga denna ädla

idrott på sitt program? så lvdde frågan.

Bilder från knytnävsstriderna på Lo-

rensbergs Cirkus, framträda för nedskri-

varen av detta opus. <Cirkuslokalen var

fullsmockad från golv till tak, Donatus

orkester spelade upp en one-step, publiken

var med i galoppen, stämningen var hög

och förväntansfull, man vädrade tydligen

—Vad?

Musiken tystnar, samtliga funktionärer

intaga sina platser. Ringen äntras av

tvenne knytnävskämpar. Tävlingsledaren

upplyser om att denna match ingår i

tungviktsklassen, presenterar därpå An-

dersson, Boxningsklubben Nobless — Pet-

terson, Käppslängarelidens Boxnings-

klubb. Galleripubliken applåderar särdeles

varmt Pettersson när denne gör en rörelse

som skall föreställa en bugning.

Gongongen ljuder, de båda kämparne

beröra varandras handskar till hälsning.

Båda stirra intensivt på varandra, man sö-

ker förmodligen pejla motståndarens själ.

Andersson börjar steppa i ringen, han har

god teknik upplyser min granne, experten,

fin stilboxare, han vinner ledigt. Petter-

son blänger som en tjur på en köttmång-

lerska. Andersson steppar fortfarande,
fint fotarbete, framhåller experten.

Gör nå't era djäklar ryter en dunderbas,

från galleriet. Pettersson tager uppma-

ningen ad notam, slänger ut högra klub-
ban med oerhörd kraft, sopar rent i luf-

ten, får till tack för besväret en stöddig
näsknäpp av den överlägset leende Anders- :

son. Livsens röda saft börjar strömma ur

Petterssons nasus.

Gongongen ljuder, första ronden är slut.

Pettersson är en otäck slugger upplyser

cxperten, han är färdig i nästa rond.

Svampen på, man tvättar sina disciplar,

och svalkar dem, medelst viftning med en

handduk.

Andra akten i dramat börjar. Petterson
rusar på ursinnigt, här skall städas, han

får av Andersson sina smällar både här

och där.

Lovsånger om fina uppercuts, raka vän-

ster, bögerkrokar och :svings strömmar:

från min entusiastiske grannes, expertens

talapparat. nn

Petterson ser tråkig ut, grinar fånigt,

ger sig inte, överraskar plötsligt med att

ge Andersson en smocka som tog.
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”Synd som tusan””, tycker experten,

"gär gick ögonbrynet””, publiken råkar i

extas; ””pån igen””, tjuter man, Petterson

tänker taga tillfället i akt, får sig en stöt

i magen, åker i golvet, ringdomaren börjar

art sakta och högtidligt räkna 1, 2 — får

cock stanna vid 8.

Petterson kravlar sig upp, våldsamma

appläder, anyo pinglar klockan, ronden är

slut.

””En tusan att täla stryk den där Petter-

son ””, säger experten, ””men tacka vet jag

Andersson, de ä” en pojke de, så”n stil, så

elcgant, så fin gard, så smidig”. Det är

inte utan att jag också börjar fattå tycke

för Andersson, han kanhända blir Sveriges

Carpentier, och smockar upp både negrer

och yaankes, fransoscr och hela bunten,

han kanhända blir den fackla som kommer

att belysa Moder Svea inför all världen,

inför Hans storhet komma Strindbergs,

Jenny Linds, John Erikssons m. fl. namn

att förblekna, Anders Zorn kommer att bli

betraktad som en ynklig karamellmålare.

Bell Dig, Andersson.

Tredje ronden börjar, de båda kämparne

se rätt matta ut. Petterson slår, efter

gammal vana förmodligen, ett stort hål i

luften. Andersson smäcker in ett slag,

Pettersons läppar bli röda, ””den smockan

gjorde susen””, säger experten. Petterson

ilsknar till och slår vilt, blir av ringdo-

maren varnad, de båda kontrahenterna

omfamna varandra. Anderson slår en

väldsam trumvirvel på Pettersons revben,

han är styv i infigthing, säger experten,

ringdomaren kommenderar: ”bryt””. An-

dersson har slutat att steppa, Petterson rå-

kar för en gångs skull, Andersson åker mot

repet, experten bleknar, Peterson begag-

nar chansen och bamrar på sin medbroder

av hjärtans lust, nu skall du få för gam-
mal ost. Andersson ramlar i golvet, ring-

domaren räknar långsamt men säkert, pu-
bliken håller andan, Petterson betraktar

sitt offer med stort intresse, ringdomaren

har hunnit räkna till 10. Peterson har seg-

rat. Publiken är hänförd, de va knockout,

de va mandeln i gröten. Bravo Petterson.

Andersson, som rätt hastigt kvicknat till,

kryper under repet ut. Publiken andas ut.

Experten är vid dåligt lyne, Petterson är

ingen boxare, de är en riktig slagskämpe,

han skulle aldrig få gå upp i en ring, detta

blir samman och kardemumman av kriti-

ken. |

Nästa par äro två småpojkar, de damma

"På varandra av hjärtans-lust; deförefalla

utt leka, vilket inte hindrar att de få sina

”"smockor. Publiken skrattar, genast lite

gladare. Domarne ha brått med att rita

på protokollen. En tjock uppblåst, röd-
mosig äskådare av utseendet att döma

slaktare tycker, ”att de ä? ingenting vi- |

dare, de ha ju ingenting i skjortärmarne,

ut. me dom, och in med några som ha lite

mer orker?””. Småpojkarne fortsätta de

obligatoriska 3 ronderna. Protokollen från

domarne insamlas, publiken väntar med

spänning på resultatet. "Tävlingsledaren

upplyser om, att som poängen stå lika, blir

det en extrarond: Efter densamma blir

Lundström, som förmodligen fått minst

stryk, rorklarad segrare. Matta applåder.

Urder pausen diskuteras de åsedda bra-

vaderna. Vad tycker du om kalaset, spör-

jer jag min vän, fotbollsspelaren. ””Ajo,

rätt så knepigt, huvudsaken är att man

slipper att vara med””, blir svaret.

Kotteriet växer, hur gick det med Anders-

son, frågar någon; å inte så farligt, ena

ögonbrynet försvann och så blev näsan

sned.

Petterson stukade handen vid knock-

outslaget upplyser en annan. Sabla grabb,

de kan bli en ny Dempsey. Domarne voro

partiska som gåvo Lundström segern, de

ä” la för han ä” mä i Nobless, tycker en

tredje. Mycke folk, pengar att förtjäna

antar någon; felaktigt, säger den intiera-
täe, lokalhyra, nöjesskatt, reseersättningar,

betalningar till tränare, massör ete., drar

också pengar, på den historien blir de

inte feta. Det är säkerligen rätt så job-

bigt att få debet och kredit att gå ihop.

Andra avdelningen börjar, par efter par

äro uppe och leverera sina smockor, spän-

ningen och entusiasmen, bland publiken,

stiger och sjunker ideligen, för att när

smockorna äro riktigt hårda, kulminera.

””Publiken förstår ännuej det fina i

kråksången””, framhåller experten, man

förstår inte att stilboxningen är den svå-

raste och värdefullaste.
Efter sista paret tillkännagiver täv-

lingsledaren att i morgon kväll, då blir en

annan smäll, då uppträda nämligen en hel

del ””stjärnor”” från både in- och utrikes

orter, som av en eller annan anledning, ej

hunnit hit. Publiken tackar för den utlo-

vade sensationen med en applåd. Donatus

orkester klämmer i med ””Napoleons

marsch över Alperna””. Spektaklet är slut.

På hemvägen diskuteras det väldeliga.

Boxningsfantasten är eld och lågor, här

gubbar ser ni idrotternas idrott, det finns

ingen idrott som utvecklar kroppen så

fint som boxning, armar, bröst, ben, vris-

ter, allt får sin träning, smidigheten ut-

vecklas, och så det bästa av allt, boxning-

en fostrar vakna individer, kroppen

tvingas att ögonbliekligen lyda order från

hjärnkontoret. Oeh så är det bra att kun-

nig boxning till självförsvar,ifall man

skulle bli överfallen av någon rå individ.

Min

tills hållit sig lugn avbröt svadan, med ett

”sakta i backarne””, ””en appel till det

sunda förnuftet””, var god min vän och

titta på tavlan från alla sidor, såledeg

även baksidan. Tycker du det är trevligt

vän, idrottsentusiasten,somhit-

att efter en tävling visa sig i sitt arbete
med ”blåa”” ögon, snedslagen näsa, ut-
slagna tänder, s e folk skratta åt en, ;
tvingas att besöka läkare för behandling
av ett skadat öra, eller att tilläventyrs
ej kunna sköta sitt arbete på grund av en
skadad hand. Boxning är efter min
mening ingen idrott. Idrotten är vår tids :
ridderlighet; kallar du det för ridderlig-
het att slå varandra på käften så hårt och
så mycket som möjligt? Du nämnde själv-
försvar, slagsmål är numera omodernt, för

en tio å femton är sedan slogs man vilt,

jag kommer ihåg många 1:sta maj-dagar

då man pueklade varandra i vart och vart-

Annat gathörn, den tiden är tack vare upp-

lysning och de breda lagrens bildnings-

strävande förbi. Slagskämpar äro nu för

tiden inom alla somhällskikt ansedda för,
rätt och slätt, busar.

En sund själ i en sund kropp är en vac-

ker devis, inte tror jag att kroppen blir

sund genom att ””massera”” den både här

uch där med ett par boxhandskar, och inte

fostras någon sund själ, genom detta ide-

liga stirrande på varandra, slå du först,

för se”n slår jag och sen blir det inte-

mera slaget. Nej, bort med boxningen

från idrottsföreningarnes program. Vi ha

andra och betydligt mera både kropps- och

själsuppfostrande idrotter, allmän idrott,

fotboll, simning, handy, skid- och skrid-

skoåkning, öva dem, de räcka till.

Du målar skam på väggen, utropade

boxningsfantasten, så farligt är det ändå

inte. All idrott är förenad med större el-

ler mindre risk, för pina utövare, Kom-

mer du ihåg när fotbollsspelet infördes?

Hu, yttrade man, så rått, de sparka var-

andra på benen, ja, var som helst; eller

vad säger du om brottning, den kan också

bli både hård och farlig. Nej, boxningens
motståndare äro ena käringar, utan en

droppe av våra förfäders vikingablod i si-
na ädror, de svimma om de få se lite näs-

blod, förreston finns det regler i boxning

också, det är ringdomarens skyldighet att

tillse, att reglerna efterföljas; slag i nac-

ken, njurslag, kort sagt alla slag som kun-
na skada motståndaren äro förbjudna,

Bort med den överkultiverade klemigheten

och fram med boxhandskarne.

Du står på vildens ståndpunkt, snälla

vän, utlät sig idrottsentusiasten. Du jäm-

för t. ex. fotboll med boxning, vilken hal-

tande jämförelse. Skadad kan man bliva

även under fotbollsspel det medgives, men

i fotboll är det absolut förbjudet, enl. reg-

lerna, att spela så att man kan riskera att

skada sina motspelare, i boxning finns det
ocksä regler, det är sant, men det är det

oaktat ej förbjudet att genom tillätna

slag skada honom; Énöck-out är ej för-
bjndet, det kan sluta med både hjärnskak-

: ning och lite annat smått men ej gott.
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”Synd som tusan””, tycker experten,

"gär gick ögonbrynet””, publiken råkar i

extas; ””pån igen””, tjuter man, Petterson

tänker taga tillfället i akt, får sig en stöt

i magen, åker i golvet, ringdomaren börjar

art sakta och högtidligt räkna 1, 2 — får

cock stanna vid 8.

Petterson kravlar sig upp, våldsamma

appläder, anyo pinglar klockan, ronden är

slut.

””En tusan att täla stryk den där Petter-

son ””, säger experten, ””men tacka vet jag

Andersson, de ä” en pojke de, så”n stil, så

elcgant, så fin gard, så smidig”. Det är

inte utan att jag också börjar fattå tycke

för Andersson, han kanhända blir Sveriges

Carpentier, och smockar upp både negrer

och yaankes, fransoscr och hela bunten,

han kanhända blir den fackla som kommer

att belysa Moder Svea inför all världen,

inför Hans storhet komma Strindbergs,

Jenny Linds, John Erikssons m. fl. namn

att förblekna, Anders Zorn kommer att bli

betraktad som en ynklig karamellmålare.

Bell Dig, Andersson.

Tredje ronden börjar, de båda kämparne

se rätt matta ut. Petterson slår, efter

gammal vana förmodligen, ett stort hål i

luften. Andersson smäcker in ett slag,

Pettersons läppar bli röda, ””den smockan

gjorde susen””, säger experten. Petterson

ilsknar till och slår vilt, blir av ringdo-

maren varnad, de båda kontrahenterna

omfamna varandra. Anderson slår en

väldsam trumvirvel på Pettersons revben,

han är styv i infigthing, säger experten,

ringdomaren kommenderar: ”bryt””. An-

dersson har slutat att steppa, Petterson rå-

kar för en gångs skull, Andersson åker mot

repet, experten bleknar, Peterson begag-

nar chansen och bamrar på sin medbroder

av hjärtans lust, nu skall du få för gam-
mal ost. Andersson ramlar i golvet, ring-

domaren räknar långsamt men säkert, pu-
bliken håller andan, Petterson betraktar

sitt offer med stort intresse, ringdomaren

har hunnit räkna till 10. Peterson har seg-

rat. Publiken är hänförd, de va knockout,

de va mandeln i gröten. Bravo Petterson.

Andersson, som rätt hastigt kvicknat till,

kryper under repet ut. Publiken andas ut.

Experten är vid dåligt lyne, Petterson är

ingen boxare, de är en riktig slagskämpe,

han skulle aldrig få gå upp i en ring, detta

blir samman och kardemumman av kriti-

ken. |

Nästa par äro två småpojkar, de damma

"På varandra av hjärtans-lust; deförefalla

utt leka, vilket inte hindrar att de få sina

”"smockor. Publiken skrattar, genast lite

gladare. Domarne ha brått med att rita

på protokollen. En tjock uppblåst, röd-
mosig äskådare av utseendet att döma

slaktare tycker, ”att de ä? ingenting vi- |

dare, de ha ju ingenting i skjortärmarne,

ut. me dom, och in med några som ha lite

mer orker?””. Småpojkarne fortsätta de

obligatoriska 3 ronderna. Protokollen från

domarne insamlas, publiken väntar med

spänning på resultatet. "Tävlingsledaren

upplyser om, att som poängen stå lika, blir

det en extrarond: Efter densamma blir

Lundström, som förmodligen fått minst

stryk, rorklarad segrare. Matta applåder.

Urder pausen diskuteras de åsedda bra-

vaderna. Vad tycker du om kalaset, spör-

jer jag min vän, fotbollsspelaren. ””Ajo,

rätt så knepigt, huvudsaken är att man

slipper att vara med””, blir svaret.

Kotteriet växer, hur gick det med Anders-

son, frågar någon; å inte så farligt, ena

ögonbrynet försvann och så blev näsan

sned.

Petterson stukade handen vid knock-

outslaget upplyser en annan. Sabla grabb,

de kan bli en ny Dempsey. Domarne voro

partiska som gåvo Lundström segern, de

ä” la för han ä” mä i Nobless, tycker en

tredje. Mycke folk, pengar att förtjäna

antar någon; felaktigt, säger den intiera-
täe, lokalhyra, nöjesskatt, reseersättningar,

betalningar till tränare, massör ete., drar

också pengar, på den historien blir de

inte feta. Det är säkerligen rätt så job-

bigt att få debet och kredit att gå ihop.

Andra avdelningen börjar, par efter par

äro uppe och leverera sina smockor, spän-

ningen och entusiasmen, bland publiken,

stiger och sjunker ideligen, för att när

smockorna äro riktigt hårda, kulminera.

””Publiken förstår ännuej det fina i

kråksången””, framhåller experten, man

förstår inte att stilboxningen är den svå-

raste och värdefullaste.
Efter sista paret tillkännagiver täv-

lingsledaren att i morgon kväll, då blir en

annan smäll, då uppträda nämligen en hel

del ””stjärnor”” från både in- och utrikes

orter, som av en eller annan anledning, ej

hunnit hit. Publiken tackar för den utlo-

vade sensationen med en applåd. Donatus

orkester klämmer i med ””Napoleons

marsch över Alperna””. Spektaklet är slut.

På hemvägen diskuteras det väldeliga.

Boxningsfantasten är eld och lågor, här

gubbar ser ni idrotternas idrott, det finns

ingen idrott som utvecklar kroppen så

fint som boxning, armar, bröst, ben, vris-

ter, allt får sin träning, smidigheten ut-

vecklas, och så det bästa av allt, boxning-

en fostrar vakna individer, kroppen

tvingas att ögonbliekligen lyda order från

hjärnkontoret. Oeh så är det bra att kun-

nig boxning till självförsvar,ifall man

skulle bli överfallen av någon rå individ.

Min

tills hållit sig lugn avbröt svadan, med ett

”sakta i backarne””, ””en appel till det

sunda förnuftet””, var god min vän och

titta på tavlan från alla sidor, såledeg

även baksidan. Tycker du det är trevligt

vän, idrottsentusiasten,somhit-

att efter en tävling visa sig i sitt arbete
med ”blåa”” ögon, snedslagen näsa, ut-
slagna tänder, s e folk skratta åt en, ;
tvingas att besöka läkare för behandling
av ett skadat öra, eller att tilläventyrs
ej kunna sköta sitt arbete på grund av en
skadad hand. Boxning är efter min
mening ingen idrott. Idrotten är vår tids :
ridderlighet; kallar du det för ridderlig-
het att slå varandra på käften så hårt och
så mycket som möjligt? Du nämnde själv-
försvar, slagsmål är numera omodernt, för

en tio å femton är sedan slogs man vilt,

jag kommer ihåg många 1:sta maj-dagar

då man pueklade varandra i vart och vart-

Annat gathörn, den tiden är tack vare upp-

lysning och de breda lagrens bildnings-

strävande förbi. Slagskämpar äro nu för

tiden inom alla somhällskikt ansedda för,
rätt och slätt, busar.

En sund själ i en sund kropp är en vac-

ker devis, inte tror jag att kroppen blir

sund genom att ””massera”” den både här

uch där med ett par boxhandskar, och inte

fostras någon sund själ, genom detta ide-

liga stirrande på varandra, slå du först,

för se”n slår jag och sen blir det inte-

mera slaget. Nej, bort med boxningen

från idrottsföreningarnes program. Vi ha

andra och betydligt mera både kropps- och

själsuppfostrande idrotter, allmän idrott,

fotboll, simning, handy, skid- och skrid-

skoåkning, öva dem, de räcka till.

Du målar skam på väggen, utropade

boxningsfantasten, så farligt är det ändå

inte. All idrott är förenad med större el-

ler mindre risk, för pina utövare, Kom-

mer du ihåg när fotbollsspelet infördes?

Hu, yttrade man, så rått, de sparka var-

andra på benen, ja, var som helst; eller

vad säger du om brottning, den kan också

bli både hård och farlig. Nej, boxningens
motståndare äro ena käringar, utan en

droppe av våra förfäders vikingablod i si-
na ädror, de svimma om de få se lite näs-

blod, förreston finns det regler i boxning

också, det är ringdomarens skyldighet att

tillse, att reglerna efterföljas; slag i nac-

ken, njurslag, kort sagt alla slag som kun-
na skada motståndaren äro förbjudna,

Bort med den överkultiverade klemigheten

och fram med boxhandskarne.

Du står på vildens ståndpunkt, snälla

vän, utlät sig idrottsentusiasten. Du jäm-

för t. ex. fotboll med boxning, vilken hal-

tande jämförelse. Skadad kan man bliva

även under fotbollsspel det medgives, men

i fotboll är det absolut förbjudet, enl. reg-

lerna, att spela så att man kan riskera att

skada sina motspelare, i boxning finns det
ocksä regler, det är sant, men det är det

oaktat ej förbjudet att genom tillätna

slag skada honom; Énöck-out är ej för-
bjndet, det kan sluta med både hjärnskak-

: ning och lite annat smått men ej gott.
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Beträffande brottningen, kan den ej bli

så riskabel på långa vägar, får motstån-

daren eft härt grepp som jag känner kan

bliva farligt, parerar jag, parerar jag vå-

dan av hans grepp genomatt lägga mig på

skuldrorna, vilket hans grepp avsåg, vis-

serligen besegrad men dock oskadad. För-

sök ej jämföra boxning med t. ex. sim-

hopp, utveeklar ej denna smidighet? Ford-

ras det ej både snabb uppfattning och

kroppsbehärskning i fotboll, cen hastig

dribbling t. ex. Var säker om att det är

svårare bliva förtklassig amatörfothbolls-

spelare än förstklassig amatörboxare. Be-

trakta konståkning på skridsko, där har

du en idrott med betydande svårighets-

grad. Är ej terränglöpning en både frisk:

och «Krävande idrott? Här gäller det ju

att klara både naturliga och konstgjorda

hinder fort och lätt, var säker på att

hjärnan även här får vara med i spelet.

Nej, bort med boxningen från vårt pro-

gram, det är, jag upprepar det än en gång,

ingen idrott, möjligtvis om man vill vara

generös, kan man kalla det för sport,

olämplig att utöva av amatörer.

För professionella cirkusartister, med el-

ler utan s. k. ”stil”” ställer sig saken an-

rorlunda. Ockrande på massornas sensa-

tionslystnad, inhösta de hundratusentals

kronor för mer eller mindre maskerad

blufftillställning, de hava råd till att be-

tala läkareräkningar på arbete med hbop-

sydda öron, ommodellerade näsor, guldtän-

der ete. Dessutom kunna de kosta på sig

en rekreation på Rivieran, Stilla Havs-

kusten eller annat soligt ställe, mellan

smällarne. Skulle nu våra medlemmar på

grund av den stora boxningsflugans sur-

rande ovillkorligen vilja hava något att

slå på, låt oss då, när vi för nästa säsong

lyekats ordna vår lokalfråga, inköpa ett

större antal ' boxbollar och lika många

hopprep, så blir detta en god ersättning

för boxningsträning. Bandysektionen

skola vi vidmakthålla, vi få hoppas att

Kung Bore ett annat år visar oss ett be-

tydligt nådigare anlete.

Klockan är mycket, vi få gå hem och

lägga oss, vi kan sova på saken föreslog

rågon. Förslaget vann bifall. ””Gänget””

skiljdes åt, i frid och fröjd, utan knock-

out på. |

| S—Tr,

Bidrag till nästa nummer av

Medlemsbladet skall vara redak-

tionen tillhanda senast den 12 Maj.

Glöm ej att insända bidrag
till. Medlemsbladet! .
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Från »smålagens hori-
sont».

B-laget inledde säsongen med en
liten träningsmatch Annandag Påsk
mot Kålltorps I. K. Då Ullevi ej fick
användas måste man hålla till på
Tieden. Det visade sig emellertid till
er. början ganska svårt få någon
plan, då de flesta voro upptagna av
mer eller mindre kända småklubbar.
Till slut måste man användaden n.
ö.. där dock ena målet saknades
(platsen inrymmer om vintern skrid-
skobana. varför vederbörande tagit
ned målet). Man fick sålunda be-
gagna sig av ett par stenar som mål-
stolpar, vilket gjorde avgörandet om
mål till ett ganska invecklat pro-
blem. I detta samband framkastavi
en undran, om ej Sällskapet för Fri-
luftslekar kunde kommapå den idén
att låta en ordningsman ta hand om
planernas uthyrning eller rättare
sagt utlåning. Så man sluppe såda-
ns löjligheter, som att fyra lag in-
finna sig till samma plan och på
samma tid. Utan att veta om var-
andra. Det bleve till båtnad både
för spelarna själva och — publiken.
Mentill spelet. B-lagets definitiva
uppställning blev i stort sett den-
samma som förra året. Det enda nya
namnet i år blir väl målvakten,

IR 

Skoglund (f.d. Vega), vilken dock
saknades i dagens match. I hans
ställe vaktade Jonsson (TIL:ans
målv.), gluggen. Backar och halv-
backar desamma, så när som att Ro-
scgår chb. och Abrahamsson vhb.
under. EBlams frånvaro. Vänster-

sioan och ef. desamma under det

döremot högervingen är oklar. Tro-
ligen får Gillis Andersson och Karl
Andersson bilda denna sida. Utom
Skoglund hade de våra reserv även

för Viktor Hansson, i vars ställe Th.
Larsson gick. Sven Johansson åter-
fanns på sin gamla plats och med
Gillis närmast sig. ("Karl Andrea”
är skadad och kan ej deltaga £f. n.)
I första halvleken ledde Kålltorp
med 2—1, tack vare påpasslighet
från deras sida. Lindberg gjorde de
våras mål från nära håll. Men i
andra halvleken utjämnade ”Ted-
den” Pettersson efter en del anfall
med ett överraskande långskott, och
Gillis gav de blåvita ledningen och
segern vid en het närstrid. Slutre-
sultatet: 3—2 till B-lagets favör.
I detta tidiga skede av säsongen kan
man givetvis ej komma med någon
kritik. Men nogbehövs det träning
på en del händer. Erik Andersson,
helvbackarna samt Gillis tycktes va-
ra mest tränade och följaktligen
bäst. tieorg hade stundtals små solo-
uppvisningar i balettkonst, vilka en-
dast hade ett fel. nämligen att de

 

fröer alla slag.
Trädgårdsredskap.
som frilandskulturer.
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Telefoner 5932, 10984 
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voro ineffektiva! För en kapten ly-
der parollen: framåt, bäste Georg!

Värt lII:dje - kommer i åratt
visa sig i förnyad upplaga, i det att
förra årets IV :de lag kommerattre-
presentera föreningen som dC-lag.
Anledningen härtill är att av gamla
v:an återstår endast rester, då laget
under 1920 som bekant måst släppa
till en
tionslagets räkning, dessutom haft
några sjuka o. s. v., varför det torde
bliva tämligen svårt få något ordnat
cch spelstarkt lag. Därför har Fot-
bollssektionen helt resolut tagit ste-
get fullt ut och vidtagit denna för-
ändring. Det är på samma gång ett
förtroende som visats 1920 års serie-
mästare i Division III, vilket vi höp-
pas tro de skola visa sig värdiga.

+

Som föreningens fjärde lag kom-
mer alltså efter samma uppflytt-
ningsprincip ””gamla” femman att
skruda sig. Här få de sig förelagd
en stor uppgift, ty det vill till att gå
1 4:ans fotspår. Kamraternas ”fy-
ra” är ett namn med klang i, som
sedan gammalt varit känd för sitt
goda spel. Vi antaga efterträdarna
ej komma traditionerna på skam.

V:te laget blir sålunda nykonstru-
erat, men är det nu för tidigt att spå
något om dess utsikter. Vi återkom-

del spelare för representa:

r.a längre fram med en del uppgif-
ter. Om av ondo eller godo återstår
att se! -

x

F. S. planerar längre fram i som-
rar efter Göteborgs-seriens vårom-
gäne en handicap-tävling ”småla-
gen” emellan. Ty lagen böra ha nå-
son tid på sig att komma igång och
f. ö. är det ej klokt att köra ihop
för mycket tävlingar på en gång.
För att ej tala om svårigheten att
rättvist kunna fördela handicap, in-
nav man sett vad de olika lagen gå
för. Dessutom passar det ju alldeles
utmärkt, då vid nämnda tidpunkt la"
gen äro lediga och 'sålunda få något
att. fylla ut mellantiden med. Och
bereda sig till slutsommarens och
höstens duster.

Aje.

Värsäsongens lörsta poäng i serien.
Vårsäsongens första två poäng i

Svenska Serien togo vi hem genom
secer över Helsingborgs I. F. med
2-—1 efter en, in i det sista spännan-

de match.
Helsingborgspågarna voro betyd-

ligt bättre tränade än de våra, och

det visade sig under matchens gång

att våra grabbar fått jämspelta mot-

ståndare. H. I. F. tog efter c:a 12

minuter ledningen genom Malm, vil-

 

: 

E. W. Hjertberg A.-Bol.,
Sportmagasin.

Östra Hamngatan 39,III.

FOTBOLLSKÄNGOR -

”Me Gregor” ”Hotspur” ”Club”

25:— per par 34:-— per par 22:— per par

Föreningsmodlemmar erhålla 10 ?/q rabatt.  

ket försprång dock Carl Ohlson ut-
Jaxanade genom att rätt placera en:
straffspark. Vårt segermål var Moje
pappa för i det han utifrån vänster-
kanten lade upp en frispark som
"gick direkt i mål.

Det blåvita segerlaget hade 'föl-
jande uppställning från v.-y.:Sand-
berg, Hjelm, Carl Andersson, Her-
r:ansson, Sven Johanson, Carl Ohl-
scn, Törnqvist, Eiserman, Svenson,
Lund, Skoglund.

Samtliga skötte sig till belåtenhet,
ren vad som behöves är:

Träning, träning, träning!

”Mixed””.

I. F; Kamraternas styrelse 1921:
Ordförande: Knut Albrechtson, tel. 15780.

bostad Olof Wijksgatan 4, tel. 16222,

v. Ordförande: Jul. Rohtenberg, bostad

Södra Vägen 26, telefon 16018. |

Sekreterare: Gösta Lundquist, bostad Ö.

Hamngatan 24, telefon 2986.

Kassör: Gustaf Magnusson, bostad Små-

landsgatan 1, telefon 15242.

v. Sekreterare: Gunnar Wahlgren, bostad

Drottninggatan 58, tel. 668.

Intendent: Per Lundquist, bostad Kron-

husgatan 32, telefon 2986. |

Klubbmästare: Carl Linde, bostad Svan-

gatan 7, telefon 18399.

v. Kassör: Adolf Forsberg, bostad, Ris-
åsgatan 20, teiefon 13224.

Adjungerad ledamot: Carl Olsson, telefon

6152.

Herbert Johanson, bostad,

Övra Husargatan 29, tele- :
fon 17253.

Jacob Schylander, bostad,

Albogatan 23, tel. 3712.

Suppleanter:

Expeditioner:

Östra Hamngatan 24, telefon 20456.

Ullevi, » 18456.

Kamratsällskapets styrelse 1921:

Ordf.: Adolf Forsberg.
Sekr.: G. Wahlgren.
Kassör: J. Holsner.

Suppleant: Gösta Wahlgren.

Reservlagens arbetsutskott:

Ordf.: Th. Mellberg.

Sekr.: O. Corneliusson.

Intend.: C. O. Johznsson. .
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böteborgs Nya duvelerareaffär
(Olof Nilsson).

8 KORSGATAN 8

Telefon 6783 GÖTEBORG Telefon 6783
Rekommenderar sitt rikhaltiga lager af

Juvel-, Guld-, Silfver- samt I:ma

Nysilfverarbeten.

Förlofnings- & Vigselringar ständigt: på lager. oFarr

NF” Idrottspriser! "IA arrJarre,

 

 

 

Farres : Dragspel
kromatiskt liktoniga

3- 4- 5-radiga :

äro de bästa

Musikvaror

"KORSGATAN 6 = GÖTEBORG

Tel. 17549.

 

CaféPelikan
SÖDRA VÄGEN 17
ÖPPET KL. 8 F. M.—12 E. M.

Goda varor. Humana priser.  

RAK- &

FRISEÉRSALONGEN
Södra Hamngatan 37

Telefon 3338

. Ferm och reel behandling

R. LINDBORG & Co.

 

Carlssons

Matsalar

 

KLICHÉER TECKNINGAR
AMERIKANSK RETUSCH och =5 | Norra Ailégatan 3. Tel. 16652.
GRAVYR i alla manér—D | .

HAPELLGATAN 12 d REKOMMENDERAS
GÖTEBORG

Innehavare: Julius Carlsson. 
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Olof Asklunds

 GÖTEBORGSTIDNINGEN

Enda dagliga törmid- s

dagstidning i Göteborg

  

MON
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 Läses av alla e Utmärkt annonsorgan 

a
n
n

 

S2P
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OEK
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=3eb0KRERDEDEURDAROOHBAENA DNANEAR DRA NRK DRAS ARUEEBDAUERORNN NAND DRBSADNESSUANRCEAHON UREADON OADER DAR AAEONeNA TINSaSFASNEKUEANENFORESAENNEEDLa NbRDSOREDAUDNURaFADORNENN UTA SRESNODKDANDRNN OMTONRHIN NNTIHT

Pranke&Hedenberg | Direkts Mjölk
 

 

 
 

Desinficerar
NÄSAN

Desinficerar
SVALGET

 

Endetillverkare

ÅXEL FORSBERG,ÖÖrEBORG
Fabriken grundad 1876.
 

 

=» Järn- & Redskapsaffär -

26) NORRA HAMNGATAN 926 REKOMMENDERAS
em (Midt för Brunnsparken). sme

. Telef. 1549, 6905, 5241, 2069 & 6670. Säljes över al [t!   
Gynna våra

annonsörer!
 

JOH. OLSSONS EFIR. BOKTRYCKERIL GÖTEBORG

  


