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Idrott och sport.
Nynäs höll de våra på mattan.
AIK och VIF besegrades med 6-1.
Nynäshamnarna ha ju redan förskaffat sig en grundmurad popularitet här nere, och inte har den blivit mindre efter
gårdagens kraftmätning, det är ett som är säkert.
De många brottningsentuastema fingo sitt lystmäte av spännande och trevlig kamp; samtliga matcher med få undantag
visade djärv och öppen brottning just som man vill ha den.
För att börja med bantamvikten visade nynäshamnarm redan här vad komma skulle. Gästernas bantamviktare Rune
Ahlund gjorde vad många av hans "klasskamrater,, från fastlandet gått bet på, han besegrade "Påven" Blomberg, VIP som
visserligen klarade sig tiden ut men fick finna sig i ett stort arbetsnederlag. AIK:s representant, lille "Tjadden" Uddin, gav
sedan "Påven" en ordentlig revanch för dennes snöpliga nederlag i DM, efter några minuter vilade Tjadden skuldrorna mot
mattan. Ettrige Åh-lund hade slutligen ingen större besvärlighet med att få samme. "Tjadden" i ryggläge, en knapp minut
tog det.
Även i fjädervikt var nynäshamnaren den klart bäste. Tyvärr såg man så lite av honom, en sammanlagd tid på tre minuter
räckte för att klara av Broman, VIF, och V. Pettersson, AIK, men det man såg var tillräckligt för att
inge en stor respekt för hans kunnande. I uppgörelsen mellan visbyklubbarna segrade Broman över Pettersson på fall efter
tre minuter, fjädervikten blev sålunda allt som allt en snabb affär med sex minuters sam+ maniagd matchtid.
Lättviktsmatchen mellan Söderberg, VIF, och Magnusson, Nynäs, blev en mer än lovligt svag tillställning. Brottarna bökade
och stångade hela matchen igenom och hur man lyckades skipa rättvisa i denna match är och förblir en gåta, Söderberg
tilldömdes emellertid segern på bättre "arbete".
AIK:aren Sjölunds uppgörelse med Söderberg blev däremot inte så långdragen, redan efter 37 sek. sprattlade vännen
"Sotarn" i ett krysstag, som hastigt ledde till slutet.
Även Sjölunds match mot Magnusson var fort färdig. Nu var det emellertid nynäsarens tur att vinna och han gjorde det
också efter ett par minuter medelst ett perfekt livtag.
Gästernas welterviktare G. Ählund och VIF:s Karlsson började en ganska vacker uppvisning som "tyvärr" fick ett hastigt
slut, det skulle ha varit roligt att se dessa smidiga pojkars arbete längre än nu var fallet, efter fem min. fastnade Karlsson i
ett avgörande nacksving.
Klassens största behållning var emellertid inte någon av dessa brottare utan långe smålänningen Pettersson i AIK, som
med sin öppna vackra brottning besegrade först VIF:s representant på fall och sedan även Åhlund på bättre arbete.
I mellanvikt måste Georg Johansson ge upp mot Alexisson, Nynäshamn, och därpå lämna walk over till A. Pettersson AIK.
Enda matchen kom sålunda att gå mellan Alexisson och "Acke" Pettersson. I en livlig uppgörelse segrade härvid
nynäshamnaren knappt men klart på bättre arbete.
I lätta tungvikten mönstrade gästerna sin kanske bästa brottare, Sven Tell, som är juniormästare i Stockholm för året. Han
besegrade nu först Gahne VIF på fall efter drygt fyra minuter och - därpå ännu snabbare men dock med mera besvär AIK:s
Booberg. Booberg, som är vår mästare i klassen, hade dessförinnan givit en livfylld uppvisning i diverse kast med Gahne
som objekt.
VIF:s tungviktare lämnade walk over, varför enda tunga uppgörelsen kom att stå mellan Kahlström AIK och Wretman,
Nynäs. Kahlström har lärt sig en hel del sedan sist tyvärr mest passiva parader, och hur än Wretman vände och vred så
hade dock Kahlström ryggen upp och. nyntlehamnaren fick därför nöja mig med kvällens klaraste arbetsseger.
klubbmatcherna besegrade Nynäshamn såväl VIF som Al K med 6-1.
AIK visade sig åter vara vår bästa klubb genom en 5-2-seger över VIF.
Våra brottare torde ärm ha mycket att lära av gårdagens motståndare och det är att hoppas att ett fortsatt utbyte även skall
sätta dem istånd därtill. Nynäshamnarna äro välkomna hit igen med sin ögonvägnande och djärva brottning, de ha skaffat
sig många beundrare här nere på ön!

T-e.
Resultaten.
Den fullständiga matchlistan fick följande utseende (segraren nämnes först):
Bantam: R. Aplund, Nynäs-A. Blomberg, VIF, arbetsseger 3-0, A. Blomberg, VIF-C, Uddin, AIK, nedpressad brygga
2,21, R. Aplund, Nynäs-C. Uddin, AIK, fall på eget grepp 59 sek.
Fjäder: G. Nilsson, Nynäs-C. Broman, VIF, nacksving, 1,27, C. Broman, VIF -V. Pettersson, AIK, omvänt livtag, 3,06,
G. Nilsson, Nynäs-V. Pettersson, AlK, halv nelson 1,27.
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