
I 18:s IK håller årsmöte.

Nya stadgar ha antagits.
I 18:s idrottsklubb höll i går eftermiddag sitt årsmöte under ordförandeskap av 
överstelöjtnant E. Edlund. Berättelserna godkändes i vederbörlig ordning och vidare 
antogos nya stadgar samt förrättades en hel del val till de olika funktionärsposterna.

Till ordförande omvaldes enhälligt överstelöjtnant Edlund och vidare valdes till vice 
ordförande kapten Thord Hedengren. Idrottsofficeren löjtnant Calissendorff och 
idrottsunderofficeren serg. Lage Filipsson äro båda självskrivna i styrelsen och den 
sistnämnde utsågs därjämte till sekreterare. Serg. Sune Erixon valdes till 
idrottsplatschef och som kassör utsågs serg. Hans Nilsson. Då denne f. n. ligger på 
kurs kommer hans syssla att t. v. uppehållas av serg. Österling.

Till suppleanter i styrelsen valdes fänrik A. Dahlin, fanjunkare G. Gustrén och serg. S. 
Klasen. Till revisorer omvaldes löjtnant Almqvist och fanjunkare O. V. Andersson.

För de olika sektionerna valdes följande ledare: för skidor löjtn. Carlerot, för terräng 
och fri idrott fänrik Dahlin, för orientering löjtnant Carlerot, för tennis löjtnant 
Lindwall, för bandy tyghantverkare Lundin, för boxning serg. Erixon, för simning 
fänrik Löf, för fäktning löjtnant Calissendorff, för gymnastik och idrott fänrik Wallin, 
för handboll fanjunkare Gustrén, för fotboll fanjunkare Wenell och för bordtennis 
furir Runsten. Boxningen är ny gren för klubben och intresset rappor. teras vara livligt 
- . klubben har fått 10 par handskar att börja med så det finns möjligheter.

Bland de övriga frågorna märktes antagande av nya stadgar som varit utlämnade till 
medlemmarna i förväg och som nu godkändes utan debatt. En av nyheterna är de 
delvis ändrade bestämmelserna för intagande av nya medlemmar.

En ungdomsavdelning planeras också inom klubben och man skall fatta vidare beslut i 
saken vid vårsammanträdet Idrottsklubbens årsfest

hölls på kvällen i gymnastiksalen, där överstelöjtnant Edlund höll ett 
inledningsanförande och därefter förrättade utdelning av flera förnämliga priser. 
Klubbens guldmedalj utdelades till fyra man som under året tangerat eller överträffat 
gällande gotländska rekord och årets fyra medaljörer voro: Sture Klasen 11,1 på 100 
m., C. G. Culmsee 3,43 i stavhopp, A. Romare 14,46 i kula och E. Andersson 15,03,8 
på 5,000 m. samt 8,34,6 på 3,000 m.

Westins ateljés vandringspris för bästa samlade insats i terränglöpningarna gick för 
året till H. Enqvist och konsul Jac Svenssons vandringspris i orientering för högsta 
poäng i tre tävlingar för året erövrades av furir Eskil Thor.

En kabaret ingick också i festprogrammet och här var befälseleven Harry Långh 
conferencier på den Jorden runt-resa som han ordnat ihop. Det var smäktande 
melodier och intressanta maskeringar som allt uppskattades av publiken. Dansen till 
tonerna av Lill-Lasses svinggäng tog sedan vid till 12-slaget Korporalionsstafetten.

En vecka kvar på anmälningstiden.

Korporationernas stora skidstafett kommer att anordnas även denna vinter med Visby 
AIK och Gotlands Allehanda som arrangörer och man fortsätter därmed den tradition 
som grundlagts de två senaste vintrarna. Som tidigare framgått skulle årets tävling gå 



den 31 januari, men med nuvarande snötillgång ser det dock en smula problematiskt 
ut. Meteorologerna ha dock lovat snö igen och vi få hoppas att det skall bli tillräckligt 
så att tävlingen inte behöver uppskjutas. Tills vidare gäller alltså 31 jan. och det 
återstår endast en vecka av anmälningstiden, som utgår den 27 jan. Som vanligt gäller 
tävlingen tremannalag och övriga bestämmelser äro följande:

Korporationsklassen (manliga): Lagen bildas inom viss firma, institution eller 
yrkesgrupp. Gemensam start, banlängd 8 km. Startmannen skjuter efter växlingen en 
tioskottsserie på 200 m. mot 10-ringad tavla och varje missad poäng från de 100 
möjliga medför 10 sekunders tillägg till åktiden.

Militärklassen: Lagen sammansättas inom olika kategorier på förbanden, t.ex. 
Officerare 1 18, Konstaplar A 7, och för de värnpliktiga gäller det att samla lag 
kompani- eller batterivis. Skjutprogrammet är detsamma som för korp.-klassen, 
startmannen skall dock medföra gevär eller karbin på sträckan. Bana 10 km.

Damklassen: Damlagen indelas i tvenne avdelningar, dels korporationslag från firmor 
eller yrkesgrupper dels från föreningar eller av andra fria sammansättningar. 
Banlängden 6 km., inget skjutprov.

Anmälan skall vara inkommen senast den 27 januari till Gotlands Allehanda eller 
Visby AIK och skall åtföljas av 5 kr. i startavgift. Däri ingår då avgift för ammunition 
samt varm dryck jämte bullar, som erhålles mot kupong.

Varje skidintresserad hälsas välkommen till tävlingen, om vilken närmare 
upplysningar lämnas i Gotlands Allehanda.

Handbollsdomarkursensprogram.

Programmet för den handbollsdomarekurs som anordnas den 22-24 dennes och ledes 
av hr Erik Hedström, Uppsala, har nu fastställts och blir följande:

2211 kl. 19. Demonstration och genomgång av träningsgymnastik, teknik och 
taktikövningar, träningsspel o. d. Alla spelare och domare samt lagledare uppmanas 
infinna sig. Lokal: I 18:s gymnastiksal.

23/1 kl. 14. Domarkurs, teoretisk genomgång av reglerna. Instruktionsfilmer komma 
att visas. Alla domare måste närvara, lagledare och spelare bör närvara. Lokal A 7:s 
gymnastiksal.

24/1 kl. 10. Praktisk tillämpning av reglerna för deltagarna i kursen. En blixtturnering 
kommer att anordnas. Deltagare domare och spelare.

Handbollkommitten hoppas att kursen skall bliva lyckad och därmed ytterligare hjälpa 
till att höja och utbreda vår handbollsport. Härför erfordras att så många som möjligt 
deltaga i kursen.
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