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En intervju om tredjelaget, som börjar och slutar med
”Andersson”.
“Den har han fått af mej som län, Andersson,
Andersson", sjöng Per Ul och svängde i dans
takt från Odengatan in på Roslagsgatan. "An
dersson, Andersson", ekade det mellan husväg
garna, och spårvagnsföraren n:r 136 Berggren, som
ville se hvem den glada sångaren kunde vara,
drog i ifvern så häftigt till på magnetbromsen,
att vagnen stoppade midt på linjen med en kläm,
som kom passagerarne att blandas om hvarandra
som de olika truppenheterna under en rysk re
trätt. Men Per U1 märkte ingenting. Han fort
satte endast rakt fram, och vid Nya Elementar
läroverket stötte han mot Medlemsbladets redak
tör. Stöten var hård och refererades dagen där
på i samtliga hufvudstadstidningar. Sången klip
tes af, och Per Ul stannade synbart öfverraskad.
"Hvadan denna glädje i dessa bistra tider, eller
läser du inte Dagens Nyheters dyrtidsspalt", ka
stade den likaledes öfverraskade redaktören fram,
sedan bägge hunnit gnida sina värsta blåmärken".
Jag läser öfverhufvud taget ingenting. Jag bara
väntar att få se tredje-lagets stora framgångar i
Medlemsbladet", svarade Per Ul skarpt och spot
tade samtidigt ut en hörntand, "men jag kunde
lika gärna besparat mig besväret att lära mig

läsa innantill, alldenstund Medlemsbladet liksom
Stockholmskonferensen aldrig synes bli någon
verklighet". “Lugn bästa Per Ul“, afbröt nu i
sin ordning skarpt redaktören. "Medlemsbladets
utgifvande har faktiskt endast uppskjutits af den
anledningen, att tredjelagets framgångar skulle
hinna inrapporteras. Om du nu därför på stå
ende fot lämnar en, som jag vet, målande skild
ring öfver dem skall snart din nyssnämnda åtrå
vara uppfylld". "Uppfylld", fortsatte Per Ul och
högg inte utan en viss häftighet redaktören i
kragen, "här ha vi nu gått och väntat på tid
ningen tills det nästan blifvit ett talespråk bland
oss": måtte f-n ta alla tidningsredaktörer vare
sig de skrifva Idrottsbladet eller Medlemsbla
det. Men, “Per Uls röst fick ett vänligare ton
fall och han släppte greppet kring kragen", jag
skall likväl söka uppfylla åtminstone din önskan
och lämna en liten skiss öfver hvad tredjelaget
lyckats åstadkomma. Om det sedan återfinnes i
Medlemsbladet blir däremot en öppen fråga.
Kom in här på skolgården få vi vara ostörda".
Sedan vi uppsökt en lugn vrå, började Per Ul.
“Tredjelaget är ett lag som framför allt arbetar
med planmässighet och verklig vilja att uträtta
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något. Det kanske är nyckeln till våra framgån
gar. Inte tror jag häller någon kan klaga öfver
våra prestationer på fotbollplanen med segrar i
samtliga matcher, som vi spelat. Dessutom kan
jag tillägga, att våra pojkar förstått att spela med
både kraft, finess och uthållighet. Se på våra
halfbackar, Arwe, Nilsson och Burman! Det är
grabbar, som kunna dribbla och lägga upp en kula
och smälla den i mål också, om det behöfs. Och
backarne Sundberg och Nilsson sen. Jag vill
se den foward, som förvänder synen på dem och
trasslar en boll fram till straffområdet. Om mig
själf som målvakt vill jag helst inte yttra mig.
Osvarat är bäst, säger ordspråket, men nog skall
den bollen vara minst fyrkantig, som jag i onö
dan skall släppa in. Våra forwards Widgren,
Sund, Öjermark, Östlund och Karlsson ha kanske
inte alltid framför mål förstått att bråkdelen af
en sekund kan ha värde, men om du sett Abbes
kanonkulor och beundrat de andras många för
tjänster bör du förstå att för vår Herre och en
tredjelagsforward är ingenting omöjligt. Pjutten
står förstås ibland och stampar ute på högerytter
platsen som en bil utan körkort, men då går
han i kärleksfunderingar, och det blir en särskild
historia. Kamratanda och sammanhållning fin
nes det dessutom hos oss, som kunde räcka till
för minst tio fotbollag. Den saken sörjer Pjut
ten och Nisse Sund för. Detta om spelarna, men
nu ett par ord om matcherna.
Som jag nyss nämnde ha vi vunnit samtliga
våra matcher. För vår skull har alltså ingen af
Djurgårdsentusiasterna uppe på läktaren behöft
få vare sig magkramp eller hjärtklappning. Och
Petsén har i lugn och ro kunnat se samman
drabbningarna till slut. En sak som vi veta, att
han sätter värde på, alldenstund han vid ettans
matcher nästan jämt måst galoppera bort redan
efter 10 minuter. Vår första seger öfver Enskede
5-0 har redan stått refererad i Medlemsbladet,
och vi börja därför med vår andra framgång,
matchen Djurgården—Hesselby I. K. 3—1.
Hesselbypojkarne mötte med ett lag storväxta,
kraftiga spelare, som vi tänkte skulle vålla oss
åtskilligt med hufvudbry. När vi emellertid satte
igång med vårt hårda, beräknade spel nästan
försvunno Hesselbygrabbarne från plan, så öfver
lägset dirigerade vi speltakten. Men sällan eller
aldrig har en forwardskedja förföljts af en större
otur än vår under denna match, och flera mål

tillfällen sumpades än det varit solskensdagar
denna sommar. Att emellertid tre skott hittade
vägen i mål visar att försynen inte blundade
hela matchen igenom.
Matchen Djurgården—Lidingö I. K. 4—1
hörde likaledes till en af våra lättare segrar i
serien. Lidingölaget som föregåtts af ett stad
gadt rykte som hörande till den ingalunda hvar
dagliga sorten visade sig likväl betänkligt svagt.
Ett förtjänstfullt undantag bildade dock dess för
svar, som ägde en viss skicklighet att täcka mål
öppningen. Därför hann Pjutten, som vi känna
som en mycket talför herre, att säga både många
och fula ord, innan domaren gett oss kvitto
på fyra godkända målskott. Lidingölaget fick
dessutom tack vare mig en smula oförtjänt äran
att göra första målet. Deras vänsterytter kom
öfverraskande fram och sände in en hög centring
som strök utefter ribban. Jag, som hade solen
i ögonen, hoppade för tidigt, fick ej tillräckligt
grepp på bollen utan slog den framför fötterna
på Lidingöns närgångna vänsterinner. Och han
sköt naturligtvis i mål. Jag kanske kunde ha
klarat skottet, men man bör ju också ge sina
motståndare en uppmuntran emellanåt.
Så ha vi matchen Djurgården—Nacka 3—2
och beträffande den måste från början konstate
ras, att det blef 90 ganska sträfsamma minuter.
Nacka är inget lag att leka med, och arbetar
med en energi, som om hvarje spelare hade fem
ton smålänningar och Idrottsbladets redaktör i
kroppen. Fast vi lågo betydligt över i spelet
var det ändå framför målet som att köra hufvu
det i en stenvägg. Och hvad värre var. Vår
gamla pålitliga stridshäst vänsterinnern Östlund
stöp för en svårare justering strax i början af
matchen. 10 man. Det artade sig vackert.
Vid halftid stod spelet 1 — 1 och ingen må då
förundra sig öfver om Nisse Sund under pausen
frågade oss, om vi hade glömt, att vi voro Djur
gårdare. "Det ska vi nog visa andra halftid",
svarade vi "och segern ska hämtas hem, såvida
inte själva Söderkvist sitter i bollen". Wille Arwe
fick nu gå upp som högerinner och Nisse Sund
som kände sig ilsken som en högerman på ett
socialistmöte placerades i halfbackskedjan. Och
till Arwes heder måste sägas, att han tog sin
uppgift på allvar, och med ett fräsande målskott,
som Nackas målvakt bara hörde, hade han skaf
fat oss ledningen. Det var ett skott, som kändes
ända bort till vår kant, måste jag och Sundberg
konstatera, och det var inte långt ifrån, att vi i gläd
jen ställt till med en ringdans, om bara Olsson
och Burman velat. När strax efter den andra
bollen låg och flämtade i Nackanätet, kände jag
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mig säker om segern och tog mig en välförtjänt
halfslummer vid målstolpen. Dagen var nämli
gen gassande varm och Nackagrabbarna voro
inte så trägna att skjuta, att jag liksom sparta
nerna vid Termopyle kunde få strida i skuggan.
Under en sådan slöhetsperiod var det som Nacka
strax före full tid lyckades få sin andra boll mel
lan Djurgårdens stolpar. Det gjorde ju mindre.
Vi hade ändå så det räckte till segern.
Sista matchen i serien Djurgården-Norrmalm 6-0
skaffade oss ledningen inom densamma. Denna
match spelade vi också med en fart och kläm,
som lämnade ingenting öfrigt att önska. Norr
malmarna hade ej mycket att säga till om och
fingo säkerligen känna sig storbelåtna, om de
någon gång hade en tåspets på bollen. Med
jämna mellanrum följde målen — tre under hvarje
halftid — men huru många tillfällen som efter
vanligheten sumpades ska jag be att få tala tyst
om. I Östlunds ställe, som ännu ej hämtat sig
från den svåra justeringen i Nackamatchen, spe
lade denna gång Einar Olsson. Och “Liten"
skötte sig bra trots en svår sensträckning så
hvarken jag eller Pjutten hade några egentliga
anmärkningar att göra mot honom. Att Einar
också trifdes bra i gänget kan man förstå af
hans yttrande efteråt; “Jag skulle skrifva i Idrotts
bladet om min gladaste dag som idrottsman och
har därför funderat både hit och dit. Nu är
saken klar, grabbar. Det var när jag spelade
min första match i Nisse Sunds Djurgårdstrea.
Det tyckte vi var bra taladt och på stående fot
utnämnde vi “Liten" till hedersledamot i gänget.
Det är minsan inte många, som kunna nå den
hedersplatsen.
Detta var egentligen hvad jag skulle vilja ha
sagt om tredjelaget och dess matcher. Ännu
återstår dock mycket att göra, innan vi ha allt
på det torra, men jag litar på vår entusiasm,
sammanhållning och arbetsvilja. Dessutom litar
jag på att det här kommer in i Medlemsbladet,
annars lär Strandvägen bli en ganska riskabel
promenadplats för din del i höst och i vinter.
Och nu adjö och tack för ordet".
Per Ul hade verkligen slutat sitt långa anför
ande och med en lättnadens suck stoppade re
daktören ned sin anteckningsbok, öfver hvars si
dor pennan måst jaga som det onda samvetet
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hos en förbrytare. "Du kan lita på mig", sade
redaktören, när båda åter stodo i folkvimlet nere
på gatan, “jag sträfvar nämligen också efter att
bli hedersledamot i gänget". Men det hörde be
stämdt inte Per Ul, som ensam med raska steg
fortsatte nedåt gatan. Hans tankar voro säkerligen
hos gänget som nu som bäst satt och väntade
honom nere på Feiht för att planlägga nya segrar.
Och i känslan af att vara tredjelagets bepröf
vade målman spände Per Ul sitt bröst, och åter
ekade sången mellan husväggarna: "Andersson
han är min ljufliga vän, Andersson borstbindarn
känner du den". En poliskonstapel såg litet
spörjande på sångaren utan att dock anse sig
böra ingripa. Endast en tydligen nykterhetsin
tresserad herre stannade och frågade några för
bipasserande: "Hvad tänkte Bratten på, som
gaf den där motbok". Redaktören kunde inte
uppfatta om någon svarade. Det hade förresten
gjort detsamma. Svaren drunknade säkerligen i
refrängen: "Den har han fått af mej som lån,
Andersson, Andersson", som Per Ul med ökad
tonstyrka just då klämde i med.
Jn.

Fyra korta och två långa refe
rat öfver juniorernas
seriematcher.
6/6. Djurgården-Hammarby 2 — 0.
Djurgårdarne voro många gånger mera öfver
lägsna än hvar målsiffran angifver. Som bely
sande exempel kan nämnas, att bollen aldrig
ens gick död på Djurgårdens planhalfva. Öjer
mark kväfde så godt som hvartenda anfallsförsök
af Hammarby och Pagel returnerade från midt
linjen de få bollar, som förirrade sig så långt upp.

13/6. Djurgården-Sundbyberg 2 — 1.
Djurgården började med 10 man och hade
snart ett mål på halsen. C. F. Larsson kvitterade
före pausen på en af Kylanders centringar. An
dra halftid pressade Djurgården men hade otur.
Öjermark slog tvänne kraftiga frisparkar mot
mål, den första afgjorde matchen medan bollen
andra gången kom åter ut på planen efter att
ha kysst målstolpen. Öjermark, Lundberg och
Kyllander voro bäst i det segrande laget.
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20/6. Djurgården—Lidingö 0-3.
Gästerna fingo ledningen genast efter afspark
och syntes sedan vara mera herrar på den hala
planen än Djurgårdspojkarna. Öjermark arbe
tade som en jätte, men Bång hade dock sorgen
att före matchens slut se ytterligare tvenne bol
lar passera den debuterande målvakten Kvist.
27/6. Djurgården-Olympia 1—2.
Äfven denna gång lät Djurgården öfverraska
sig de första minuterna, hvarunder Olympia hann
med bägge sina mål. Djurgårdsforwards, som
alldeles saknade hjälp af de två undermåliga
yttermännen, voro icke vidare farliga för Olym
pias försvar. Endast Englund slapp en gång
igenom men fälldes bakifrån på ett mycket ojust
sätt, hvilket hade till följd straffspark och mål
af Öjermark, planens bäste spelare.

18/7. Djurgården—Råsunda 1—0.
Om denna match berättade mr X härom da
gen följande:
“Då jag på kvällen för matchen — som jag
tyvärr ej var i tillfälle att bevista — tänkte dyka
in på Feiths veranda för att stimulera mina af
dagens mödor en smula domnade lifsandar upp
täckte jag i Sibyllegathörnet en folksamling om
kring en herre med en mer än vanligt lycklig upp
syn. Han tycktes hålla någon slags predikan,
med sådan andakt och öfvertygelse gjorde han
bruk af sina röstresurser. Aj sjutton! Det är
ju Bång, då ha naturligtvis juniorerna segrat.
Jag stod just i begrepp att säga ett blygsamt
god afton, då vältalaren med den lyckliga upp
synen grep mig i kragen och samtidigt lät sin
vältalighets flöden gå ut öfver min egen person".
Du var inte på Traneberg i kväll. Grabbarne
vann förstår’u.
Vann lekande och lätt, som
Hjertberg säger. Söderkvist var skeptisk — som
vanligt bör man tillägga. Skulle inte den grab
ben ur föreningen? Bara till förtret för oss.
Nej ned till Döderhultaren med honom så får
den en ny modell till sina trägubbar. Om det
var spel! Såg du Liverpool spela? Tänk dig
någonting dubbelt så bra, och du har matchen
klar. Bergvall i målet öfverdådig. Stadiontakter
i pojken. Englund sköt ett kanonskott i stolpen.
Sabla otur att stolpen höll, annars hade det blif
vit mål. Andra halftid lågo grabbarne öfver hela

tiden och pressade så Råsundapojkarne höllo på att
bli platta mot målstolparna. Femton mål, så
sant jag lefver, skulle det blifvit. Nu blef det
bara ett, men af den skarpaste sorten, som man
bara får se en gång hvartannat år. Och knappt
då.
Söderkvists näsa blef lika lång som Tranebergs
bron, när Lulle klämde in sylen på en hörna
tio minuter före full tid. Det är så man kan
gråta af glädje, när man tänker på det. Abbe
Bergvall, Göken och Larsson ska absolut in i
första laget. Hvad innerst in i Idrottsbladet vill
du gå redan utan att höra slutet? Abbe kom..."
När Bång hunnit så långt i sitt föredrag, då
var det jag som sprang, mig till räddning, afslu
tade mr X sin berättelse.
*
Mera i förtroende omtalade dessutom mr X,
att han tidigt samma morgon efter sin vana
företagit en promenad uppåt Vasastadens folk
tomma gator. Döm hans öfverraskning, då han
på Odengatan får se Bång med hes’ men ännu
entusiaserad stämma referera matchen för ett par
andäktigt lyssnande renhållningskarlar. "Ni gub
bar", hördes han säga, "som inte kan se skillnad
på hörna och straffspark skulle ändå fått ett min
ne för lifvet om Ni sett matchen". "Jag är ingen
feg natur utan tvärtom" sade med en viss skärpa
i rösten mr X, "men innan Bång hann få ögonen
på mig tog jag för andra gången till harväjan".

25/7. Djurgården—Marieberg 4—1.
Matchen var afgörande för Djurgårdens vara
eller icke vara i seriens slutomgång. Laget hade
samma uppställning som mot Råsunda och an
sågs därför rätt allmänt som segrare. Men då
Marris välväxta, kraftiga pojkar visade sig och
började skjuta målskott på ett sätt, som skulle kom
mit en Anton Olsen att känna sin obetydlighet
vann nervositeten insteg hos Djurgårdsgänget
på läktaren. Pojkarne på plan däremot bibe
höllo sitt lugn och med Bångs instruktioner i
vaket minne grepo de till offensiven mot Marris
i fin form arbetande spelare.
Första halfleken blef rätt jämn med största
arbetsbördan fördelad på Djurgårdens halfbackar
och Marris backar. Englund hade ett enastående
måltillfälle, men tycks lida af den karaktärsvag
het, som heter hämdgirighet.
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Uppe på dansbanan satt i allsköns ro en liten
söderkvanting och njöt af Djurgårdspojkarnas
lek med bollen. Till denne måtte Elias haft ett
horn i sidan och med ett rungande skott smäll
de han kulan mot honom. Grabben sväfvade
i ögonskenlig lifsfara och undgick med knapp
nöd Elias attentat. På det viset blef det natur
ligtvis intet mål, men sedan försonade Djurgårds
spelaren sin försumlighet och hjälpte en af Ky
landers hörnor i nät.
Andra halftid härjade Elias våldsamt bland
Marrisförsvaret och gjorde ytterligare två mål,
som kom gänget på läktaren att göra entusias
tiska jämförelser mellan hans och andra fotboll
storheters bedrifter, som ingalunda utföllo till
Elias nackdel. Sedan fullbordade Lulle Djur
gårdssegern genom att finurligt peta bollen från
målvakten i mål. Marris lyckades verkligen få
ett mål, som helt var en present af Nisse Grin
dis, hvilken tyckes sitta inne med ett lika godt
hjärta som han har en himmelstormande energi.

Juniorernas resa till Uppsala.
Föreningssekreteraren Bång är, som vi alla
veta, en mångfrestande man, som hvälfver högt
flygande planer i sin hjärna, medan han sitter
hemma och renskrifver styrelsemötesprotokollen.
Och naturligtvis kretsa de alla kring hans speci
ella skyddslingar, juniorerna. "Juniorerna ha inte
tillräcklig plats under solen" sade därför Bång
till sig själf med en viss bitterhet i tonfallet härom
dagen, när han slutat läsa ett bref med inbjudan till
första laget att spela en match i en af vårt jord
klots mera berömda fotbollsmetropoler.
"Djurgårdens juniorer", fortsatte han, "äro verk
ligen förtjänta af att nämnas med en smula större
vördnad och beundran ute i den stora världen.
Jag är ingen äregirig man — Gott mich hüte
— men nog skulle det glädja mitt fattiga hjärta att
höra namnet Bång och hans juniorer nämnas med
samma respekt, som tysken utalar sitt Hindenburg
och engelsmannen Lloyd George. Men huru skola
vi kunna bli kända och namnkunniga, så länge
vi endast måste slita grästorfvor ute vid Trane
berg. Juniorerna skola ut och resa och öfver
slagna motståndare skola vi bana oss väg till den
ryktbarhet, som ödet och ogynnsamma omstän
digheter hittills vägrat oss.
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Det är förresten ganska egendomligt med de
där resorna inom föreningen. Första-laget, som
jämt förlorar, sändes ut, men juniorerna, som
mestadels vinna, få stanna hemma. Enligt alla
logikens lagar borde ju juniorerna resa..." Så
ungefär föllo Bångens ord, där han satt i ensam
heten vid sitt skrivbord och så ungefär löd det
tal, som han några dagar därefter höll för ju
niorlaget, samtidigt som han meddelade att nästa
söndag, den 5 aug., skulle laget spela en match
i Uppsala mot I. K. Sirius juniorer. Om denna
resa till Uppsala har sedan signaturen “Ade" —
en af lagets mera framstående spelare — lämnat
följande skildring, som kompletterats med en del
episoder som redaktören själf inhämtat.
*
Affärden ägde rum på morgonen kl. 9.47 och
som färdledare fungerade Göken, enär Bång af
någon oförklarlig anledning ej vågade sig med.
Kanske hans nerver ej skulle tåla vid den vän
tade spänningen? Att själfva järnvägsresan hade
en del intressanta detaljer att bjuda var ju givet,
men de stanna helt inom juniorlaget och del
gifvas ej åt yttervärlden. Vid ankomsten till
Uppsala mötte oss Siriuspojkarna, och kosan ställ
des till deras klubblokal, där vår medhafda fru
kost förtärdes. Försiktighet är nämligen en dygd
i dessa tider, då man ej längre kan lita på and
ras gästfrihet. Sen gåfvo vi oss naturligtvis ut
ett slag för att titta på stan, hvarvid Elias och
Göken, som förstå att hålla sig framme äfven vid
andra tillfällen än då det gäller att skjuta mål
skott, fingo tag i ett par nätta töser. På dessa
slösade de 4 plåtar (foto), så när lagen vid mat
chen skulle fotograferas fanns inga plåtar kvar.
Klockan 4 blåstes till spel och först i allra
sista ögonblicket infann sig Nisse Grindis, hvil
ken är ett lika stort matvrak som han är en bra
spelare och därför inte kunde ställa upp till mat
chen, förrän han fått sin middag. Våra pojkar
pressade naturligtvis från början, men målen läto
vänta på sig. Abbe gick centerforvard och Gö
ken centerhalf, men Göken hade svårt att få sina
påkar riktigt igång.
I slutet af första halftid kom äntligen målet.
Ertan löpte upp med bollen, och hans centring
mötte Abbe med hufvudet. Bollen smälldes upp
mot högra hörnet, men stoppades af Sirius vän
sterback med handen. Straffsparken som följde,
satte Abbe med fart tätt invid ena stolpen (1 — 0).
Andra halftid började som den första med Djur
gårdarne avgjordt överlägsna den första kvarten.
Abbe och Göken hade nu bytt plats till afgjord
fördel för. laget. Genom en nv straffspark, som
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Abbe expedierade lika säkert som den första,
hade vi snart ledningen med två mål. Men nu
började det också bli mera fart öfver Sirius spe
lare och Bergvall, som hela tiden stått och tänkt
på hvad Bång skulle jublat om han sett matchen
fick några hårda bollar att fingra på. Mot
slutet af speltiden tog Kille hand om bollen och
gick själf fram och sköt mål. Och med detta
sista och tredje målet slöt matchen. Resultatet
var rättvist. Endast Nisse Grindis var missnöjd,
Grindis, som beräknat en hård match förklarade
nämligen att han ätit sex biffstekar och fyra sopp
tallrikar mera till middagen än han egentligen
behöft. Och nu kräfde han af Abbe på hvars
öfverdrifna skildringar af motståndarne han ba
serat sin måltid, att kontant återfå hvad han lagt
ut för den öfverflödiga maten. Vid den privata
match som af denna anledning måste utkämpas
mellan Grindis och Abbe var det dock tack vare
den rundligt tilltagna middagen, som den först
nämnde lyckades få sammandrabbningen oafgjord
och dessutom frampressa ett löfte af Abbe om
kaffe på Feiths efter hemkomsten.
Vid hemkomsten mötte oss Bång vid statio
nen. “Hur har det gått", frågade han med en
smula osäker röst. Det tyckte vi nästan var oför
skämt frågat, men svarade i alla fall som san
ningen var 3 — 0. “Det kunde jag sagt eder in
nan ni for, men man har sina principer" svarade
Bång med samma onaturliga glädje i tonfallet
som en drunknande, som plötsligt märker att
han står på fast mark

En mönstring af våra all
männa idrottsmän
och en undersökning af deras framtida
utvecklingsmöjligheter.
Av
EDVARD NORDBERG

(Forts. fr. n:r 4).
För Ragge gäller det att få in den verkliga
mästarfläkten över rörelserna. Det går förvånans
värt lätt att sedan driva upp skickligheten. Att
få in det riktiga psykologiska intrycket av rörelser
na, så att man får en känsla av njutning vid
varje rörelse, detta är hemligheten vid den blivande
mästarens utbildning. Denna känsla är formligen
omöjlig att tillägna sig utan sakkunnigt biträde.
Det är tränarens största uppgift att, lärjungen
omedveten, leda träningen så att löparen kan an
vända sina själskrafter och därigenom höja tränin
gen till ett högre plan. Uppfattningen av idrotten
blir då av en helt annan karaktär än förut om
en fläkt av ädelhet kommer att vila över det
hela. En världsmästare plågas aldrig av ansträng
ningarna, tvärtom, ju större ansträngning desto
större tillfredsställelse.

Att Ragge kan bli en utmärkt femkampare,
därom är jag säker. Men ej av så hög klass
som enbart sprinter. Och med det svåråtkomliga
resultatet av 100 m. i spjutkastningen är man ej
heller numera någon mästare. De vackra löp
ningarna i somras äro ett gott förebud för fram
tiden. Utan en god och gedigen teknik uppnås
dock inga jämna resultat, huru mycket man än
tränar.
Att träna sprinterlopp bland ett gäng kamrater
är mycket nöjsamt och uppiggande. Kommer
man en gång i gång därmed, så slutar man ej
gärna.
(Forts.)

Klubbtäflingar i allm. idrott.
Söndagen den 16 september
Löpning 100 och 1,500 meter.
23 sept. 200 meter, trestegshopp.
30 „ 400
„
Häcklöpning 110.
I dessa grenar ingå täflingen om Herbert &
Sallys vandringspris (100, 200 och 400 meter)
samt de icke fullgjorda grenarne i fem- och tio
kamp. Samtliga täflingar å Östermalms Idrotts
plats med början kl. 10 f. m.

Stockholm 1917. C. A. Löjdquists Tryckeri.

