
I 18 och AIK till DM-final i handboll.
Gute spelade Inspirerat men fick ge tappt.

Gute kämpade hårt i en spännande och välspelad match mot I 18 och fick se sig 
besegrat med 12-9. AIK hade det lättare mot Visby IF och vann övertygande med 13-
6.

Detta är i korta drag facit av gårdagens med stort intresse emotsedda semifinaler i 
DM-handbollen och följden blir alltså att 1 18 och AIK gå vidare till finalen i årets.

DM-turnering.

I söndagens matcher, som bevistades av en ovanligt fulltalig publik, inledde AIK B 
med att överraskande slå I 18:s starka B-lag med 9-8. 1 den andra Bolagsmatchen slog 
Gute Visby IF med 13-9 efter en särskilt bra andra halvlek.

Så var det då klart för första semifinalen i DM mellan 1 18 och Gute. Efter Gutes 
starka uppryckning på sista tiden väntades en hård uppgörelse, och publiken blev 
minsann inte besviken. Kåhre inledde omedelbart med ett hårt markskott och trots att 
Guteförsvaret kämpade hårt, så ledde 1 18 snart med 3-0. Speltempot var ytterst 
snabbt, men Gute skruvade upp farten ännu mer, och "Affen" lyckades reducera. 
Storskytten Åbom gjorde ställningen jämnare med ett oerhört kanonskott, men det 
hjälpte icke. I 18:s fenomenkedja malde på i sin karakteristiska stil och ökade på sin 
ledning. I halvtid var ställningen 8-5 till infanteristerna.

Ställningen var 9-9 i andra halvlek.

Andra halvlek började med att Gute i rasande fart drog upp det ena anfallet efter det 
andra, och så småningom började knappa in på I IS:s ledning. Trots sträng markering 
sköt Åbom in tre mål, och det dröjde hela sjutton minuter, innan Andersson i 1 18 
lyckades få in ett skott bakom den fenomenale Stålhandske. Hela Guteförsvaret var 
faktiskt som en säck, där Kåhre, Lundh och Fredborg helt kommo bort. Gute 
kvitterade så till 9-9 återigen genom Åbom, och spänningen var på kokpunkten. 1 18 
tog dock ledningen på ett väl snöpligt och tvivelaktigt mål. Oförbrännelige Ludde sköt 
ett hårt skruvskott, när fem minuter på matchen var kvar, och Stålhandske räddade, 
men bollen studsade upp på mållinjen, och slogs bort av den liggande målvakten. 
Måldomaren dömde trots publikens protester mål, och den motgången kunde det 
ungdomliga Gutelaget icke bära. I slutminuten ökade så 1 18 ytterligare på sin ledning 
genom Kåhre och Lund. Slutresultat 12-9.

Gute har gjort stora framsteg och det märks vad trägen träning kan medföra. Hela 
laget spelar snabbt och trevligt och med en väldig sisu, som ibland dock tar sig väl 
hårda uttryck. Åbom är storskytten, men även de andra äro målfarliga genom sin 
rörlighet. "Lalle" Beer är klippan i försvaret, och längst bak finns "Stålis", som ser till 
att målet hålles rent.

I 18 lever högt på sin ypperliga kedja Kåhre, Lundh och Fredborg, men för dagen 
spelade försvaret med "Ludde" och Strandberg bäst. Laget bör utan svårighet vinna 
finalen, om det upprepar samma spel som i dagens match.

AIK släppte aldrig sin ledning.



Nästa semifinal mellan AIK och Visby I. F. blev en tamare och lugnare uppgörelse. 
AIK tog genast hand om ledningen och släppte den sedan aldrig trots ivriga 
ansträngningar av. kanonskytten Kurt Nilsson att reducera. Spelet kontrasterade skarpt 
mot föregående match genom spelarnas långsamhet och för myckna dribblande. 
Halvtid ingick med en AIK-ledning på 7-4.

Andra halvlek befäste AIK än mer sin överlägsenhet och ökade allt mer och mer sin 
ledning främst genom gamle "Löken", som visade sig lika målfarlig som förr i tiden. 
"Abbe" fördelade bollarna utmärkt och gjorde även en del smart inspelade mål. Med 
13-6 säkrade AIK sin plats i finalen.

Visby I F spelade alldeles för långsamt och tvekande, och stupade på dels för några 
avbytare dels på sin försvarstaktik. Bäst i laget är målvakten Almqvist.

AIK har ett starkt och hårt försvar, men har det sämre ställt med kedjespelare, där 
faktiskt endast "Abbe" och "Löken" äro fullgoda. "Bagarn" krånglar till allting, så att 
även den enklaste sak ser svår ut. Mot 1 18 måste AIK spela snabbare, och kedjan 
med mera gnista, för att vinna, och det bör gå, ty det finns mycket handbollskunnande 
hos de svartvitrandiga.

Landskapslaget mot Gute på tisdag.

På tisdag kväll spelar landskapslaget mot Gute klockan 19,00. Handbollskommitten 
har tagit ut följande lag.

Almqvist VIFS. Lundin 1 18 H. Nygren AIKS. Lindforas AIKA. Claesson AIK K. 
Nilsson VIF.K. Kåhre 1 18 H. Lund 1 18L. Fredborg 1 18 T. Weidland A 7

Gute ställer upp ordinarie möjligen förstärkt med någon spelare, och kommer säkert 
att kämpa hårt, ty landskapslaget vore allt något att besegra. Omedelbart efter matchen 
sammanträder kommittén och tar ut det preliminära laget, som får sitt elddop mot 
Lidingö om söndag. Då samtidigt en domarkurs i handboll äger rum, kommer 
matchen att dömas av kursens ledare Erik Hedström, Uppsala. Lidingö spelar även 
mot 118 på lördagskvällen, och Kåhre får det nog inte lätt mot sina gamla kamrater.

Ny seger för Heros.
Söndagens bandymatcher i division I lämnade följande resultat:
Norra gruppen:
Bollnäs-Sandvikens AIK 2-1 Heros-Skutskär 2-1, Huge-Broberg 9-6, 
Rättvik-Vesta 4-3
Södra gruppen:
Reymersholm-Nässjö 5-3, Slottsbron-Katrineholm 2-3 ,Vilja-Göta Karlstad 1-4 
Västerås SK-Örebro SK 3-0
I div. II nåddes bl. a. följande resultat:
Hammarby-Eriksdal 14-2
Järva-AIK 4-2
Handbollsnederlag för Östergötland.
I en landskapsmatch i handboll i Motala mellan Östergötland och Närke segrade 
Närke med 22-14.
AIK lämnar serieföreningen.
Föreningen Svenska serien division I sammanträdde på söndagen i Stockholm. 
Föreningen beslöt enhälligt bevilja en bordlagd utträdesansökan från AIK. Styrelsen 



rapporterade att framställning gjorts till fotbollsförbundet om att en match mellan 
landslaget och en kombination skall ordnas på Råsunda efter seriens slut i juni.
Tandberg får vänta på titelmatch.
Musina och Sys skola först mötas.
Sveriges professionella boxningskommission fick på lördagen ett telegram från det 
europeiska professionella boxningsförbundet i Rom, i vilket meddelas, att mötet 
mellan Musina och Sys om semifinalen i Europamästerskapet äger rum i Berlin 
lördagen den 6 febr. Tandberg får därefter möta segraren i titelmatch.
Telegrammet kom som svar på en anhållan från den svenska kommissionen att det 
planerade mötet mellan Tandberg och Sys skulle få räknas som titelmatch.
Seyffarth i Söderhamn.
Vid skridskotävlingar i Söderhamn segrade på 1,500 meter Åke Seyffarth, Stockholm, 
på 2,32,05 före Harry Janemar, Uppsala, samma tid. Även på 3,000 meter segrade 
Seyffarth, tid 5,32. Janemar blev tvåa på 5,32,1.
Östensson vann Bollnäsloppet.
Flera stora skidtävlingar gingo i går, bl. a. Bollnäsloppet "Anders Perssons minne", 
där Nils Östensson: Malung, hemförde en klar seger drygt fyra minuter före Kalle 
Pahlin, Brännan. 3) Mauritz Brännström, Norsjö, åtta sekunder efter Pahlin, 5) Olle 
Viklund, Bergvik-Manna, 8) Sven Edin, Friska Viljor, 10) Atterday, Hellas, 11) Lars 
Back, Hudiksvall.
 
Gotlands Allehanda måndagen den 18 januari 1943


