
Visby IF tog en poäng av serieledarna.
I 18 har fått ny vind i seglen.

Hablingbo-Alva 4-3 Slite-Fårösund 3-1 I 18-Gute 8-2 Othem-VIF 2-2 AIK-A 7 5-1

Fotbollen rullade programenligt under söndagens strida regn, som givetvis ställde till 
en del besvärligheter för både spelare och publik. VIF besökte Othem och fick en 
poäng med sig hem från serieledarna och 1 18 kom med en storseger efter fyra 
nederlag på sträck i seriestarten. AIK, Slite och Hablingbo voro övriga poängplockare 
under söndagen.

Första segern för I 18.118 kom mera välrustat än någonsin till söndagsförmiddagens 
match mot Gute och det blev en militär seger av ganska stora mått – hela 8-2 efter 5-1 
i halvtid. Det' var trots ruskvädret gott spel från båda sidor, men 118kedjan var för 
överlägsen och gjorde inga misstag vid sina genombrott. Laget har nu fått upp den 
kedja som man avsåg vid säsongens början och särskilt högerwingen med Fogelberg 
på yttern och Eriksson på innern gjorde väl ifrån sig. Albertsson var center som 
vanligt och svarade för flera av målen. De' båda ytterhalvorna Eriksson utgjorde ett 
utomordentligt gott stöd för kedjan, hhb Eriksson har nu tjänat sig upp i A-laget, där 
han utmärkt fyller sin' plats och lille vhb Eriksson visade goda tekniska färdigheter på 
den hala planen.

Gute hade dock mera av spelet än vad målskörden utvisar, men I 18-målvakten hade 
gott klister i nyporna och tur.

Matchen VIF-I 18 nästa söndag bör bli en intressant historia.

Jämn match i Hablingbo.

Hablingbo och Alva möttes på söndagen med resultat att Hablingbo vann med 4-3, 
halvtid 2-2. Alva hade övertaget till en början och tog ledningen genom hy Erik 
Larsson men sedan utjämnade Knut Mattsson och i halvtid stod det 2-2 sedan Larsson 
gjort ytterligare ett mål och hy Hansson gjort ett mål för Hablingbo. Samme man 
ökade till 3-2 efter paus och Manne Booberg gjorde 4-2. Alvas reducering kom till på 
straffunder matchens sista minuter. Även Hablingbo hade en straff under första 
halvlek men den missade Booberg. Regnet vållade givetvis stort besvär också här och 
särskilt hade alvaspelarna svårt att finna sig till rätta i höstrusket.

Sliteseger i Fårösund.

På grund av östervallens omläggning anordnade Slite sin hemmamatch i Fårösund 
mot därvarande lag. Det blev jämnt och gott spel matchen igenom trots det starka 
regnet, som bl. a. medförde att bollen blev tung som bly och tog diverse underliga 
riktningar. Slite kom med ledningsmålet redan efter några minuter och under första 
halvlek gjorde Slite ytterligare ett mål varpå Fårösund kom med sitt reduceringsmål 
vilket tillkom på en målvaktsretur. Med en smula tur kunde Fårösund ha fått bättre 
utdelning på sina anfall, ty vid ett tillfälle stod centern ensam med målvakten men 
missade. Mitt under andra halvleken kom Slites tredje mål och därmed var köping 
gens seger klar.

Fårösund tog revansch i Slite genom att vinna reservlagsmatchen med 5-1.



Ställningen i Div. I:

Othem 5 4 1 0 18-6 9 

VIF 5 3 1 1 13-8 7 

Slite 1 4 3 0 1 14-6 6 

Hablingbo 4 2 1 1 17-16 5 

AIK 4 2 0 2 12-8 4 

A 7 3 2 0 1 6-8 4 

Fårösund 5 1 1 3 9-18 3 

I 18 5 1 0 4 12-16 2 

Gute 5 1 0 4 10-20 2 

Alva 4 1 0 3 8-13 2

Engelsk fotboll.

London. (TT fr. Reuter.) Inför 80,000 åskådare besegrade England i lördags Wales i 
fotbollslandskamp på Wembley-stadion med 8-3.

VIF vann överlägset orienteringen mot Järla.

Gösta Löfqvist individuell seglare.

Visby IF slog Järla i klubbmatchen i orientering och belade de fem första platserna. 
Därmed erövrade VIF sin andra inteckning i Ångbåtsbolagets vandringspris, där 
ställningen nu är två inteckningar för vardera klubben.

Banan, vilken hade lagts av Slite IF med S. Håkansson som banchef, blev krävande 
och svår till vilket det ihållande regnet bidrog i avsevärd grad. Banan mätte inte 
mindre än 15,8 km. och hade 6 kontroller. Starten var förlagd till Slite Folkets park. 
Första kontrollen var en åskrök, vilken inte vållade något större besvär. Andra 
kontrollen låg på Klintehöjden och klarades även bra av de flesta löparna. Därefter bar 
det av åt File haidar, där en åskrök förargade orienterarna och flera fingo där sätta kurs
mot målet. Fjärde kontrollen, också en åsklik, blev kanske den största stötestenen av 
alla, medan femte och sjätte kontrollerna, två små myrar, klarades med glans. Vid 
målet, vilket var förlagt till Möjner i Boge, serverades sedan varm mjölk, vilket 
smakade utmärkt. Förutom klubbmatchen Visby IFJärla, tävlade även AIK och 1 18 
på samma bana, där 1 18 ställde upp med en säger en löpare, vilket får betecknas som 
synnerligen svagt.

Resultaten:

Visby IF-Järla:

1) Gösta Löfquist, VIF, 2,32,00, 2) Fritz Löfqvist, VIF, 2,33,25, 3) Arne Pettersson, 
VIF, 2,38,50, 4) Alb. Pettersson, VIF, 2,40,00, 5) Eifel Rosendahl, VIF, 2,45,35, 6) 



Sven Lundström, Järla, 2,57,20, 7) Gösta Dahlberg, Järla, 3,00,45, 8) R. Lundell, 
Järla, 3,02,35, 9) Georg Belin VIF 3,21,45 10) Harald Jacobsson VIF 3,33,25, 11) 
Moddy Lindblad VIF, 3,37,25.

Utom tävlan:

1) Robert Ahrling, AIK, 2,19,00, 2) B. Pettersson, AIK, 2,23,25, 3) G. Löfqvist, 1 
AIK, 2,24,23, 4) S. Johansson, AIK, 2,45,40, 5) Olle Larsson, KA 3, 2,46,50, 6) 1. 
Klang, 1 18, 2,57,00, 7) Ede Magnusson, AIK, 3,08,14, 8) G. Jolby, AIK, 3,12,45.

Banlängderna vid "Allklubbars" söndagen den 3 oktober blir för seniorerna 11,5 km., 
oldboys 8,7 och för damer och juniorer 5,4 km. Anmälningstiden ut• går om onsdag 
den 29. Anmälningar sändas till Visby IF under adr. herr Stig Kuhlau, Visby 
Motorcentral.

Kartbladet blir Romarbladet. Vidare om tävlingen i fredagstidningen.

 

Gotlands Allehanda måndagen den 27 september 1943


