
Över 80 lag anmälda till skidstafetten.
Ett uppskov synes dock ofrånkomligt.

"Regn flerstädes" profeterade middagens väderleksrapport och för säkerhets skull lade 
man också till ordet blidväder. Det, är sålunda inte med stora förhoppningar man kan 
se framåt mot söndagens korporationstävling på skidor och de anmälda deltagarna 
göra nog säkrast i att ställa in sig på ett uppskov tills förutsättningarna bli bättre.

Tråkigt vore det i alla fall att behöva skjuta på arrangemanget, ty intresset har även 
detta år varit mycket livligt. Vi ha trots de allt dystrare utsikterna fått över 80-talet 
laganmälningar, därav omkring 40 civila herrlag, 6 damlag och bortåt 40 militärlag. 
Förfrågningarna de senaste dagarna ha också varit många och säkerligen hade antalet 
lag varit långt över hundra om väderleken från mitten av månaden stått sig.

Den förut ganska dåliga snötillgången i Visbytrakten har nu blivit till intet på de 
öppna slätterna och på backkrönen, medan en del snö ännu finnes i skogarna. Det lär 
dock knappast räcka till något ordentligt spår och en tävling under nuvarande 
förhållanden komme säkerligen också att medföra stora påfrestningar för skidorna.

Som förut nämnts kommer definitivt besked att lämnas först i morgondagens tidning, 
men alla tecken tyda som sagt på att ett uppskov till mera vinterlika tider är 
ofrånkomligt. Anmälningarna kvarstå och den som inte kan ställa upp vid detta 
tillfälle får givetvis sin startavgift åter.

De priser, som välvilliga donatorer skänkt och för vilka arrangörerna uttala sin stora 
tacksamhet, komma att reserveras t. v. på samma sätt.

Artillerikårens idrottsförening hade sitt årsmöte i går.

Ett 40-tal medlemmar hade samlats i filmsalen på A 7 och kunde av årsberättelsen 
konstatera, att föreningen, trots de svårigheter: i beredskapstjänsten medför, hävdat 
sig under det gångna året.

Bland de goda resultaten kunna särskilt nämnas DM i handboll, som vanns av A 7 lag, 
lagpriset i fäktning med värja, "Kungens kanna", som hemfördes av kårens officerare, 
sergeant Nyströms första placering i DM i fälttävlan och junioren Holmdahl, som 
vann JM i höjdhopp.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Kårchefen är självskriven ordförande i föreningen 
och till vice ordförande valdes överstelöjtnant Eriksson.

Arbetsplanen för år 1943 visar, att föreningen ej tänker vila på de hittills skurna 
lagarna. I allmän idrott anordnas märkesprov, kårmästerskap och deltagande i civila 
och militära tävlingar samt DM. I fotboll, handboll och bandy planeras serier inom 
kåren och deltagande i de serier som anordnas på ön. Vid sammanträdet meddelades 
att kapten Erhardt skänkt ett vandringspris för vinnande batteri i kårmästerskap i 
handboll. Sektionen för militär idrott anordnar märkesprov, deltagande i fälttävlan, 
militärstafett, tävlingen om "Kungens kanna" samt i SM på värja. Ett digert tränings- 
och tävlingsprogram för skidåkning är upplagt och sättes i gång så snart snötillgången 
det medgiver. Terränglöpning och orientering ha också sin rikt tilltagna plats på 
programmet. I skjutning anordnas bl. a. märkesprov tävling om kapten Reichenbergs 
hederspris i pistolskjutning samt ett flertal fältskjutningar. Även gymnastiksektionen 



har ett intensivt arbetsår framför sig.

Ungern ämnar spela fotboll i Sverige 4 juli.

Stockholm, 28 jan. (TT.) Ungerska fotbollförbundet har nu fastställt sitt 
landskapsprogram för 1943 och i detta ingår enligt vad som meddelas från Budapest 
en dubbellandskamp mot Sverige. Den första matchen skulle spelas den 4 juli i 
Stockholm med returuppgörelse i Budapest den 14 november.

Endre skyttegille hade i söndags fältskjutning, vilken ägde rum på myren vid Hulte. 
Skjutstationerna voro tre, och sex skott lossades mot varje figur. Målen utgjordes av 
1/4-figur i profil på 170 m., 1/6-figur på 125 m. samt 1/3-figur på 275 m. Skjuttiden 
på samtliga mål var en minut. På det mellersta målet var vid eldkommandot 
utgångsställningen stående.

De bästa resultaten i de olika klasserna blevo följande: veteranklassen: H. Yttergren 
11 tr., E. Pettersson 10 tr., klass IV: H. Gustavsson 17 tr., A. Pettersson 16 tr.; klass 
III: V. Karlsson 16 tr., E. Rundby 15 tr.; klass II: S. Rundby 14 tr., B. Johansson 12 
tr.; klass I: L. V. Nilsson 10 tr., B. Snöbom 5 tr. Mot sista målet var även extra insats 
ordnad, varvid de bästa resultaten blevo följande: veteranklassen: H. Yttergren 5,15, 
E. Pettersson 4,12; klass IV: H. Gustavsson 6,15, A. Pettersson 5,17; klass III: V. 
Karlsson 5,14, E. Rundby 5,10; klass II: B. Johansson 6,14, J. Nilsson 4,8; klass I: L. 
V. Nilsson 4,12, S. Ahlgren 2,3.

Efter skjutningen höll gillet årsmöte. Mötet öppnades med att gillets ordf., H. Öjefors, 
hälsade de närvarande välkomna. Han höll därvid ett kort anförande, vari han bl. a. 
yttrade, att vi nu mera än någonsin behöva öva oss i vapnens bruk. Han uppmanade 
gillets skyttar att möta upp mangrant vid skjutningarna. Därpå vidtogo 
mötesförhandlingarna, varvid sekreteraren läste upp protokollet och årsberättelsen, 
varpå ansvarsfrihet beviljades styrelsen och räkenskapsföraren. Därpå företogs val av 
styrelse, varvid F. Nilsson nyvaldes till ordf., v. ordf. blev V. Karlsson, nyvald, kassör 
G. Pettersson, nyvald, sekr. B. Johansson, omv., och v. sekr. B. Gardell, omv. Till 
revisorer nyvaldes E. Rundby och R. Nilsson. Till instruktör och skjutledare omvaldes 
H. Gustavsson, och till ammunitionsförvaltare nyvaldes R. Nilsson. Under fjolåret 
hade följande skyttemärken erövrats: i guld av H. Gustavsson i silver av R. Nilsson 
samt i brons av S. Rundby och K. Gardell. När mötesförhandlingarna voro slut 
tackades den avgående ordf. för det energiska arbete han nedlagt furian varit ordf., 
varpå han hyllades med ett trefaldigt leve. Efter detta tackade den avgående ordf. 
styrelsemedlemmarna för gott samarbete och utbringade ett leve för ett fritt Sverige. 
Till sist sjöngs "Du gamla, du fria".

Rone skyttegille hade i söndags inbjudit till fältskjutning å Ronehamn. Ganska många 
skyttar hade hörsammat kallelsen och trots det hala väglaget tagit sig till skjutplatsen. 
Härligt vinterväder med vackert snöfall och besvärande vind gjorde att en verklig 
fullträff uteblev. Målens antal var fyra varav ett med en liten nyhet, nämligen 
rapporthundar. De flesta skyttarna tyckte om detta mål men en del ansåg det vara i 
svåraste laget. Rone gilles medlemmar tävlade om sin januaripokal. Den erövrades av 
1-klassaren K. J. Johansson, en ungdom som med lite träning bör kunna bliva en 
verklig storskytt.

Prislistan fick nedanstående utseende:



Klass 5: H. Hallgren, Klinte, 18 träff, 3: -, I. Kviberg, Hemse, 17, 2: -.

Klass 4: V. Eriksson, Hemse, 19, 3: 50, B. Klinth, Stånga, 18, 2: 50, A. Melin, 
Hemse, 17, 2:-.

Klass 3: E. Olsson, Hemse, 19, 3:50, A. Schöld, Rone, 15, 2: 50, P. Bandelin, Rone, 
14, 2: -.

Klass 2: K. E. Häggren,, Hemse, 21, 5: -, F. Nilsson, Hemse, 16, 3: -, G. Dahlgren, 
Rone, 16, 3: -, K. Thomsson, Hemse, 16 3: -, G. Rohnström, Rone, 16, 3: -, B. Hägg, 
Rone, 12 2: -, B. Olsson, Hemse, 12 2: -, G. Pettersson, Rone, 12, 2: -.

Klass 1: K. J. Johansson, Rone, 19, 3: 50, S. Vastesson, Stånga, 17, 3: -, 0. Pettersson, 
Rone, 14, 2: 50, K. G. Runander, Stånga, 10, 2: -, V. Thomsson, Hemse, 10, 2: -.

Extra insatsskjutning:

Klass 5: H. Hallgren, Klinte, 5120, 3: -, G. Medbom, Fardhem, 5112, 2: 50.

Klass 4: B. Klint, Stånga, 5116, 3: -, Emil Värnström, Rone, 5116, 3: -, J. Grönström, 
Rone, 5115, 2: 50.

Klass 3: E. Olsson, Hemse, 6/20, 3: -, P. Bandelin, Rone, 6110, 3: -, V. Hägg, Rone, 
5116, 2: -.

Klass 2: B. Hägg, Rone, 6/7, 4: -, K. E. Tåggren, Hemse, 5118, 3: 50, G. Ling, 
Fardhem, 4112, 3: -, F. Nilsson, Hemse, 4/8, 2: 50, G. Dahlgren, Rone, 4/8, 2: 50, J. 
Larsson, Hemse, 418, 2: 50, K. A. Winarve, Rone, 318, 2: -, H. Hermansson, Rone, 
316, 2: -.

Klass 1: K. J. Johansson, Rone, 6/23, 3: -, S. Vastesson, Stånga, 5114, 2: 50, K. G. 
Runander, Stånga, 4/13, 2: -, R. Jakobsson, Fardhem, 215, 1: -, B. Rohnström, Rone, 
2/5, 1: -, H. Pettersson, Rone, 2/5, 1: -.

 
Gotlands Allehanda torsdagen den 28 januari 1943


