GIK-orientering i
Brunsbergsterrängen.

Saxat ur Arvika Tidning 18 sept 1939.

Newborg fick andra utdelningen i AT-pokalen.
Öjar Nilsson vann på korta banan.
Gunnarskogs IK genomförde
i går på ett perfekt sätt sin
och Arvika Tidnings internationella orientering, trots kommunikationssvårigheterna, som
tvingat till val av ny terräng
för tävlingen. Nu fick terrängpartiet norr om Brunsbergs
station bli ”stridsområde” och
visade sig vara så förträffligt
för ändamålet att man efteråt
frågade sig om obegränsade
busskommunikationer egentligen skulle ha kunnat skänka en
trevligare och mera lagomt
svår terräng för den fjärde
etappen om Tidningens vandringspris.
Den 85 tävlande starka orienteringstruppen samlades vid järnvägsstationen redan i tidig morgonstund
och avreste därifrån med 7.43-tåget
för att debarkera vid Brunsberg.
Startplatsen låg strax norr om stationen. Flertalet startande tillhörde
den arrangerande föreningen och de
olika arvikaföreningarna, så var det
en del åmotforsare och slutligen ett
tiotal norska orienterare, däribland
två damer.
Den längre banan för seniorer
var 11 km. och korta banan, på
vilka juniorer, nybörjare och damer
tävlade, 7 km., med ungefär lika
många startande på båda banorna.
Dessa fingo genomgående ett högt
betyg såväl av dem som genomförde tävlingen som av de ganska
många vilka av ena eller andra orsaken bröto. Särskilt på långa banan inträffade många fall igenom,
och det var i regel första sträckan
som blev den oöverstigliga stötestenen. Erkännas måste också att
terrängen där var ganska besvärlig, småknixig på det där desorienterande sättet som lätt kommer löparen att alldeles tappa avståndsberäkningen. I allmänhet gick man
för långt efter att ha skjutit på sidorna av kontrollen som listigt placerats vid ett litet vattenöga, stort

som ett gammaldags köksgolv. Det
var beläget 500 meter söder e i
”Skogsberg”. Att finna andra kontrollen, sydspetsen av tjärnet mellan
e och n i ”Stockbergen” var lättare och sedan var det egentligen
bara att av farten rulla upp tredje
och fjärde kontrollerna, vid gårdstecknet 300 meter söder en i ”Långviken” och sydspetsen av tjärnet
väster 1 i punkt 169. Målet sammanföll med startplatsen, till vilken
man uppfångades av öst-västgående vägar.
Korta banans orienterare hade att
Från starten gå direkt på långa banans kontroll nr 2, således sydspetsen av tjärnet mellan e och n
i ”Stockbergen”. Sträckan var hela
3,5 km, lång, onekligen i längsta
laget, åtminstone för damerna, och
ganska krävande ur orienteringssynpunkt, vadan man- och kvinnfallet
var stort även på denna första
etapp. Lyckligt framme vid den röda
skärmen hade man sedan att gå på
långa banans fjärde kontroll, sydspetsen av tjärnet väster 1 i punkt
169, varefter målet vinkade. Till
damernas heder må det redan här
sägas, att de hävdade sig bra i konkurrensen med de manliga kamraterna och genom förde tävlingen de
flesta av dem.
Korta banans segertippade John
Karlsson, GIK, uppenbarade sig
som förste man i mål, strax efter
Kl. 11. Hans tid, 1,25.15, var ju god
men ansågs dock inte god tillräckligt under dagems strålande löpförhållanden, och det visade sig också
att den skulle slås, först av klubbkamraten Olle Danielsson och därefter av Öjar Nilsson, AIS, på tiden
1,10,59, som räckte till en överlägsen seger. Det var dagens kanske
starkaste prestation. Sedan duggade det kortbanslöpare i förmiddagssolen, flickorna kommo, en och annan fallen kämpe stapplade in från
”sidoentreerna” och rätt som det
var kom bäste nybörjaren, Erik

Stolt, AIS, på så god tid som
1,26,06. Marianne Nordell, AIS,
vann en populär seger i damklassen
med 1,48,13 bland de 20 bästa på
korta banan, och när Hagbart Håkonsen, Bul, spänstigt löpte in som
dagens enda oldboys, möttes han av
ovationer. Tid 2,02,36.
Många höllo nog på förhand en
slant på Ralph Newborg å långa
banan, både med tanke på hans
alltjämt utomordentliga form och på
den inteckning i vandringspriset
han hade att försvara. Han bärgade
också segern på ett övertygande
sätt, den smärte, senige GIK:aren
kom elegant inlöpande som förste
man och var egentligen aldrig allvarligt hotad. Annars var konkurrensen på långa banan knivskarp
nog. Sverre Magnerud, Bul, pressade sig in på andra plats, två minuter efter segraren, John Nersjö,
AIS, hade en av sina lyckodagar
och kom på tredje plats, tiotalet
sekunder efter, och fjärdeplatsen
lade säkre ”veteranen” Kåre Paulsen, AIS, beslag på. Arvikaklubbens
stronga tremannalag i teten bärgade därigenom en överlägsen lagseger och håvade in poäng tillräckligt
för att tillsammans med Erik Smedbergs valörer – han kom på sjätte
plats – rädda även fyrklubbspokalen. Om den tävla som bekant Bul,
Kongsvinger, AIS och GIK, varvid
poäng räknas för de fyra bästa
klubbmännen. Femte man i stora
tävlingen blev denna gång åmotforsaren Gunnar Pettersson. Tidsskillnaden mellan förste och femte
man var fem och en halv minut.
Manfallet var som sagt rätt stort.
Bland dem som misslyckades var
Erik Olsson, KFUM, egentligen genom en malör då han vrickade
knäet och måste utgå. Han räknades annars till segeraspiranterna
och har för övrigt en inteckning i
vandringspriset.

Prislistorna
Klass A, seniorer:
1) Ralph Newborg, GIK,
2) Sverre Magnerud, Bul,
3) John Nersjö, AIS,
4) Kåre Paulsen, AIS,
5) Gunnar Petterson, Åmot,
6) Erik Smedberg, AIS,
7) Viktor Magnusson, AIS,
8) Folke Nordström,GIK,
9) Bertil Andersson, AIS,
10) Hans Östberg, Bul,
11) Erik Andersson, AIS,
12)Tormod Bånerud,
Kongsvinger,
13) Helge Linde, KFUM,
14) Olle Löfkvist, GIK,
15) Per Braaten, Kongsvinger,
16) Bengt Hasselgren, KFUM,
17) Yngve Bohlin, Åmot,
18) Olle Nilsson, KFUM,
19) Sven Andersson, AIS
20) Knut Jahr, Kongsvinger,
21) Olof Mårtensson, GIK,
22) Bj. Iversen, BUL,
23) Ivar Karlsson, GIK

Klass E. damer
1,39,09
1.41,51
1,42,05
1,43,53
1,44,42
1,46,20
1,48,24
1,50,00
1,54,00
1,55,20
1,55,24
1,56,58
1,58,07
1,58,14
1,59,55
2,02,55
2,05,10
2,06,16
2,09,04
2,22,00
2,24,54
2,27,10
2,37,30

Klass D. Juniorer:
1) Öjar Nilsson, AIS,
2) Olle Danielsson, GIK,
3) John Karlsson, GIK,
4) Erik Lundgren, AIS,
5) Håkan Karlsson, GIK,
6) Erik Forslund, KFUM,
7) Rune Persson, d:o,
8) Guttorm Brekke, Åmot,
9) Olle Bolin, AIS,
10) K.E. Karlsson, GIK,
11) Rolf Adolfsson, Åmot,
12) Olle Eriksson, KFUM
13) Erik Johansson, AIS,
14) Gunnar Jansson, AIS,
15) Lars Edlund, KFUM,
16) Nils Andersson, GIK,

1,10,59
1,20,56
1,25,15
1,26,13
1,26,36
1,34,50
1,35,55
1,39,00
1,43,12
1,43,52
1,46,08
2,00,36
2,05,10
2,20,32
2,26,26
2,31,32

Klass B. Yngre oldboys:
1) Hagbart Håkonssen, BUL, 2,02,36

1)Marianne Nordell, AIS,
2) Märta Grundel, AIS,
3) Eva Hammar, AIS,
4) Ann-Marie Nylander, AIS,
5) Britta Bryntesson, AIS,
6) Greta Spåre, AIS,
7) Helga Lövhöjden, BUL,

1,48,13
1,57,53
2,02,53
2,03,20
2,06,01
2,49,00
2,54,30

Klass F. Nybörjare
1) Erik Stolt, AIS,
2) Olle Olsson, AIS,
3) Ingemar Skog, Åmot,
4) Rune Johansson, GIK,
5) Ivan Green, GIK,
6) Erik Hansson, AIS,
7) Harry Johansson, AIS
8) John Karlsson, Åmot,
9) Gösta Öhman, Åmot,
10) Herbert Johansson, AIS,
11) Olle Olsson, KFUM,

1,26,06
1,26,19
1,29,20
1,32,56
1,40,52
1,42,56
1,43,26
1,43,55
1,49,40
2,13,20
2,22,26

Lagpris, 3-mannalag:
1) Arvika IS (J.Nersjö, K. Paulsen, E.
Smedberg)
5,12,18
2) Gunnarskogs IK, (Newborg, F.Nordström, O. Löfkvist)
5,27,23
3) AIS lag II (Viktor Magnusson, Bertil Andersson, och Erik Andersson)
5,37,48
4) BUL, Oslo, (S. Magnerud, H. Östberg, H. Håkonsen),
5,39,47
5) Kongsvinger IF, (T. Bånerud, P.
Braaten, K. Jahr).
6,18,53
Prisutdelningen
förrättades av klubbens ordförande,
köpman Reidar Thyberg, sedan
tävlingsledaren, lantbrevbärare Erik
Karlsson tackat orienterarna för god
tävling, skogvaktare Nilsson för visad välvilja och hjälp vid arrangemangen samt övriga som givit tävlingen sitt stöd. Prissamlingen var
förnämlig . Det av AIS erövrade
vandringspriset för 3-mannalag beledsagades av ett både originellt
och förnämligt hederspris, ett älghorn med infälld silversköld och
GIK:s klubbmärke.
Norrmännens tack framfördes av
Snorre Sjem, Bul.
_________________

