Höstens match på Gutavallen.
AIK och VIF göra upp om dyrbaraseriepoäng.

På söndag kl. 16,30 mötas AIK och VIF till en match som emotses med alldeles
särskilt intresse av fotbollspubliken. AIK visade god form i matchen mot 1 18 medan
VIF revancherade sig för nederlaget i seriepremiären. Icke förty ligger VIF två poäng
efter AIK och ytterligare ett nederlag mot "arvfienderna" skulle betyda att VIF förlorar
chansen att hålla jämna steg' med huvudkonkurrenterna. Av det sagda framgår alltså
att det är ytterligt dyrbara poäng som står på spel i morgon.
Båda lagen mönstra starkast möjliga uppställningar, vilket för AIK:s del innebär att
laget som avfärdade 1 18 ställer upp ograverat. VIF ämnar ta tillfället i akt och
experimentera en smula med sin uppställning. Sålunda kommer H. Svärd att prövas på
h. y., medan nyförvärvet Svante Svensson rycker in på halvan. Laguppställningarna
bli följande:
Visby AIK.
R. SchmidterlöwK. E. Pettersson P. SigaletA. Claesson G. Eriksson H. NilssonBror
Nilsson A. PerssonI. Claesson Glyn Persson Josefsson
Göte Sjöberg Kurt Nilsson H. Svärd
Evert Olsson K. Ekenvik
S. Lövkvist H. Blixt S. Svensson
K. E. Ekström Ch. Broman
Hasse Lund
Visby IF.
Publiken uppmanas att inte försumma denna match, som otvivelaktigt blir en av
säsongens mest spännande.
Det övriga programmet.
Av allt att döma blir det full omgång med fem matcher i morgondagens Div. 1, enär A
7 endast begärt uppskov för två söndagar och nu alltså bör ta emot Alva-laget. Gute
åker till Hablingbo, Fårösund spelar i Othem och 1 18 möter Slite.
I norra serien spela Väskinde-Bro och Stenkyrka-Rute och i reservlagsserien mötas A
7 och 1 18 på A 7:s plan medan AIK möter VIF och spelar redan kl. 8,30 på
morgonen. Slite och 1 18 ha även en reservlagsmatch.
VIF leder klubbmatchenmot AIK.
I juniormatchen i allmän idrott mellan AIK:s och VIF:s juniorer avverkades i går kväll
grenarna spjut, tresteg och 1,500 m. Efter nio grenar leder VIF-juniorerna nu med
102,5 poäng mot AIK:s 87,5. Då det endast är stavhopp och stafett 400x100 m. kvar
som kommer at avverkas om måndag kväll kl. 18,15, kan ej VIF:s seger hotas, och
VIF får härmed sin fjärde inteckning i AIK:s vandringspris. Då även AIK har fyra
inteckningar och det fordras fem inteckningar för att bli ständig ägare till priset

kommer således nästa års kamp att bli avgörande.
Resultat:
Spjut: 1) A. Björkkvist, AIK, 38,58, 2) T. Rydman, AIK, 38,07, 3) S. Hagström, AIK,
37,22, 4) R. Johansson, VIF, 34,80, 5) G. Nilsson, VIF, 34,59, 6) L. E. Larsson, VIF,
31,87.
Tresteg: 1) Stenbom, VIF, 12,06, 2) Sandin, AIK, 11,71, 3) R. Johansson, VIF, 11,62,
4) Y. Ronqvist, AIK, 11,34, 5) L. E. Larsson, VIF, 10,74, 6) E. Johansson, AIK,
10,54,.
1,500 m.: 1) Stenbom, VIF, 4,36,2) H. Broman, VIF, 4,38,4, 3) B. Engström, VIF,
4,41, 4) Sandin, AIK, 4,44,6, T. Rydman, AIK, 5,01,8, 6) B. Vahlgren, AIK, 5,11.
VIF 102112, AIK 87 ½.
I treklubbarsorienteringen
som äger rum i morgon tävlar som bekant herrklassen om Dir. E. Appelquists
vandringspris, som VIF har chansen att ta för alltid med tre inteckningar.
Gotlands Allehandas vandringspris i damklassen blev som bekant VIF:s ständiga
egendom i fjol och tidningen har nu satt upp en ny pokal i denna tävling. För att
stimulera intresset bland juniorerna till denna traditionsrika klubbtävling har
bestämmelserna för det nya priset ändrats så till vida att det gäller tävling för lag om
två damer och två juniorer från varje klubb. Efter tre inteckningar blir priset ständig
egendom.
VIF börjar klubbmästerskapet
i fri idrott på måndag kväll kl. 6. Grenarna bli höjd, kula och 100 m.
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