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JÄXTåD OMIERÄ],SEKRETEilRE EAR ORDEN

RÄGNÅX STRU{DI,TR

hr av lnitiativbagarna tl1l- d.et gon gederuer& bl€Y
tävl"ingen orn f sousohefens, generalnajor Ja,oobsgons

vandringspris var Ragrrar Strlnd.ler,
Ea.n är nu goneralsekreterare för tävlingen intlLl- tlesg

att öen avs3-utats, vj-lket räknas ake 1)62.
Bergtrollets Sportextra har fångat in d.en Jiikta<le

selreteraren för en intervjuo Strincller säger t

Det är onekligen gLädjancle att deesa tävl-ingar tegj.tg
upp igen. f år täv1as on den avbrutna h4hzoatchenr aou
alr oljka a.nlodningar avb!öts ooh sotn CV!tr skulLe arrenS€-
ta 1955.
Itr'FÅ har åtaglt sig å:reta ams,ltgernang. CV}[ baile svårt
nEd inkverterlng p& grunal av nllititrövningar I
Östergöt1and. I gtälLet o"dna;r CVM heLa niista årg täv-
ling i saabancl med sitt 2ldrsjubileum. Bra gJort att
få fra.:a ett dJl-lkt sa.marbete. Det är lnte fråga.n on ven
som gör det, huvuclsaken att något bllr gJort. låt oaa
hoppas, ett d.enna anda gkall bestå t111 frorrqa för
desea trevllga träffa,r, sou resultatnäselgt lnte bar så
stor baty<Lelse. Det vlktLgaete är att personalen får
träffas ooh trivas ihop. Jeg hoppae ooh tror att do qrr
rnännen i cvll (Eallberg) ooh IFFÅ (wetigtrön) tlllsanaana
metl de ttg€nl&tr Ingvaldsaon CW ooh Cerlströn FF gkaI1
ee tll1 att forteättnlng fö1.Jer.
Årete hal-rratoh, eon går av atapeln 1 lrboga den 19-20
eepternber, bl-lr vlil en ka^rnp ne11an CW oob IflFA reEultat-
nässLgt sett, C1IM har tro3.lgtvls ctt allt för gtarkt för-
språng, nen Ju roligare b1lr det för IFFAr CtT ocb FF
att eätta en käpp L hJulet för ilen. lfttt tlps är att
CIIII vlnner skyttetr CW britlgen ooh IFFA a'Ilnlir ltlrott.
trT' h:rar ilook 1 vassen både I brldlge ooh e1luän lilrott.
Utgångaläget kan avLäsas I neilanetåentl,e tabel}r

PROCRAM Fön rÄVl,IxqBi_ol[

GXbTERÅ1,@

!@r Denna tävling är on försökstäv1ing.
Tävlingsforror Två herrsinglar och en herrdubbel.

Tävlingen startan d-en 20 sept k1 1000,

Lokal : Gäddgård,sskolan.

Tävlingen beräknae vara avslutad" efter knappa

två timmar.

@r Spelet påbörjas löraagen den 19 sept

kI 1600 (ca 5 timnar) och fortsätter söndagen

clen 20 sept onlcring kl 1000. Beräknat slut om-

kring kl 1200. Lokal: Stadskällaxen.

gI4W3 Tävlingarna påbörjas k1 0900 ooh av-

slutas onkrlng k1 1230,

Plater Scyttegillet (geväre- och pistolskyttar).

IEI@r Påbörjas eönclagen den 20 sept k1 1330.

Åvelutas senaet kl 1500. Plats: Stirrevallen.

PRISUTDEINJNCEN: All prieutdelning sker å

Sturevallen kl 1500. f hiinclelse av regn 1 Folketg

Eue Botunda.

INKV.$IffiINGr &rka1 inkvartering 6, 2250 bäd-den

ordnas 1 rranfuarbernrnet.

W, Uncler förutsättning tll1räck1lgt a'atal

arunli1ila ortLaag en enkeL ll'FA-supd å Stailshotelfet
på lördagen. his e:lcl dxlokbart lc ?r50 (notsv

prls för anitra gä8t6" 1O:)o).
Reeteurangen anordnar alanE.

Lunoh servereg å Stadlshotel].et nellan l2o0 ocb 1400

tiLL ett priE av 3:50.
aaa

Ttvl lngene gertrqrel sekreterere Ra6nar Strlntller "
't\
r orr \,

l&rslk på SturEvallen före t$lngarna av lrboga
31åsorkester



Uteårsetäget för årets tävlingar

Tennls

J 1/2-2 1/2 1. IFFA 2 2 o 1o-2 4 ,
5 1/2-1/2 2. cvM 2 1 1 5-'l 2 J

41/2-11/2 3.cw 2 a 2 3-9 O 2

FF deltog ej

IFFlrs nne orilföra,n<la elår vakt on cla,nldrotten

ANDTRS WÅ}STRÖM

IEFl':s nye ord.förantle heter lntlers Wad.ströIn. Bergtrollets
Sportertra har stäl1t en de1 frågor ti11 houon ooh fått d.en

ordentligt besvarade 
"

Första fråeant Vad var anleiiningen till- att tlu axlade ort[-
förandema.nteln i Idrottsförenlngen Flyget lrboga?

@, Över huvud taget ha.r iag €tt starkt intresee för idrott.
trbanförallt ans6r jag det vlktigt, att d-e ungidoDar som idkat
idrott i skolor ell-er annorstäd.es inte E1äpper kontakten rned

idrotten, när de kommer i Jobbet. Nutid"ens liveföring bidrax
til1 en alltmer inskränkt kroppsröre1se ooh det v€t Ju var

och en vart det föI. Jag har eett många bewis på att kvinnor

åldras i onöd,an snabbt. E: inon rinliga g?änser hå11en

notionsldrott skulle säkert hjäLpa d-em att behåIla ungd-omen

R+^r-irii-+ 1*n,-^d uDArff16 u r4I6t e.

Det finns all-tså behov av idrott. Sedan är d-et ju on annan

sak, at_t jag har god lust att hjä1pa tilL d;ir Jag tror mig

ha nöjlighet att göra en insats.
Andra fråganr V11ka resultat väntar du av IFFÄ:s verksanhet?

@r Vårt närmaste roål är att få roed så roånga som möillgt
wicl- Flyget i någon e11er några av Itr'FAts ldrottsgrenart
specie]lt d"å d-amerna. h: 'rits necl rooti.onsid.rotten är iu att
en ensldig rmrskel,rörelse i ett arbete verkar nindre tlöttande
på en allsidigt motionerad kroPp.

Ett annat mål är att bidra till att personalen vld IIHF och

CVÅ får många tilJ"fällen till porsonlig kontakt. På idrotts-
platsen b^:i:rger vi alla av oss våra hövdlngedräktar och andra

magker. Kangke n&gon oeila.n rentav glömner hånga på dem igen"

Ytterligare en annai sal<. Vir Eon korua€r ut I naturenr 1är

oss att vårda skog och nark ooh stig roed- senma omsorg som

b1lägaren viEar Sontenot ein b11.

Slst påpekar Wad.strön, att den son tid-igare teoknat ned-

lenskap i IFI'A, får 1öneavdrag för årsavglften (e:-). nan

rrid.Jar ookså tllL de nya^netäl1da att teckna medlemskap på

utlegila listor.

ulo .J 1m

CW.IFFA

FF4vM

FF-IFFA

Cvl[.CW

FF4Vv
IFFA.CVM

2-1

a-2

1-2

2-1

2-1
2-l

Sortltennis

FF-IFFA 3-4
FF4VM 3.4
IFFA-CVU }.4
FF4W 6-1

cw4w 1-6

IFFA.CW 6-1

Schack

CVM{W

IFFÅ{W
II'FA4VM

Fotboll

cw-rFFA 24 1.

FF4VM 0-l 2,

FF-rrFA 2-3 3.

cvM-cw 1-o 4,

FF{W 1-6

IFFA.{VM 1.1

cvM32105-1'
cwf201B-23
rFFAS 1 1 1 4-5 2

FFlool3-121

2. TFFÅ

l. cw
4. FF

1. cvM 3

2. IFFA 3

3.FF 3

4.Cw 3

54 13-9

54 10-10

4-5 | 1-1 1

4-5 8-12

3o 14-7 65
2 1 13-8 4 3

.21)-Q2'

o I 3-180 1

4
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2

1

P
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CVM 18 poäng

TFFA 13 -II.
cw B -'-
FF 4 r'- 
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Måndagsförs1ae

I oånctags kon en CVA:are in på Bergtrollets rodaktion

och franförde fö1jande.

- Kan Sergtrollet ordla så att det konner med en låda

vodka ooh en 1åd-a rom, när det blir måndags härnäst.

Jag tycker eå mycket om fulI-nånel



FCPFLORIFURA}fIE GTIIÄR IDROTT

INGVAR JOHANSSON

AI1a har väl inte sett Ingvar Johansson - ordförand.e

i FCPF - bada i långkalsingar och undertröja med

1ång ärm. Det gjorde jag och 6,2)) ii:ir i. en upp-
visning i Villabadet. lå upptäckte vt alla JOO.

att fngvar kunde simma och jag fick en misstanke
att b.an möj1lgen vs.r intresserad för idrott.
Vi frågar honom.

- Din företrädare på ordförandestolen i FCpF wr ..ju

starkt motståndare till idrott.
Hur är d.et med din lnställning till idrotten.
- SjäJv har jag jnle varit direkr aktiv, men för skoj
sku1l har jag. deltagit 1 bl a korpfotboll. Jag
spelade med i Mekens 1ag, när jag jobbade där. llär
jag kom til1 CVA fick jag vara med en gång, men sen

vardet stopp. Jag har alltså aldrj.g varit någon

s t j äIna.

- Tror du inte, att det i stället är så här vld CVA.

att d.et är så hög klass på fotbollen att endast
verklj-ga elitspelare kan konma med i representations-
lag€n.

- Jo, det har faktiskt visat slg, att idrotten vid CVA

ligger på ett högt p1an.

Jag bar varlt med från början 1 IFFA och jag tänker
även förbli det. D€t är glädjande att det finns en

id.rottsförening inom ett så stort företag - det bör
helt enkelt finnas. OrD jag har nå,gra speciella önske-
nå1, så skulle d.et vara att fFFA kör hårt med alfmän
idrott och att si-ron i-ng kornner upp på pro grammet.

Idrotten får inte bara syssla ned. fotboll- utan
progra&net måste ha såd.an bTed.d att praktiskt taget
alla kan vara ned.

Jag hoppas, att FF-cv träffarna får fortsätta.
Då har vi til1fä11e att träffa kamrater från andra

arbetsplatser och prata igenom våra problern.

För öv-rlgt vilL jag bara lyckönska och hoppas att
v€rksamheten hå11er i siE.

DEtTÄGÄRIISTA

cvtd

Fb1-id.rot:lr .t00 m Åke Johanseon pettersgon
4OO m Ove JardståI Vakant

'l 5OO E P-Å Car1sson Ove Jarrtstå1.
Kule Volmar öråe Sö1ve l{11eson
Dlskus Volnar örås N11s öråe
kined P-Å Carlsson Vakant
Höjd Äke Johansson pettersson

Gevär: KLase { Cdte Carlsson, Sten gustafsson,

itffT:,tå;:l::"il 2 K-E Card.e 11 , l,ars Svensson
" 1 ftista Fbid.h, K-E Hard.ing,

lennart Burlin.

Plqlqls Stig Andersson, Hans Skoog, Hugo Wigert

BriSAq: Vaksnt

Badminton: Vakant

cvr

Gev4!s Kfass 1 L,, 2 S

" 4 A,,\r

fngraldsson , E Björkenor
Johansson, f E'riksson, I 0orgne
Lars6n, I Rydberg, F Söderg?en
Gullberg, G Krogen.

Pislol: Ollellorberg Olle Johansson, L Ryd,berg
I Gorgne, I Edlund

Reserv: l, Ing.ral.dsson

Badmintonl Björk - Tael singel
Cederva]1-Tael dubbel

Bridge: Eriksson - Thorne]I , AlstTöm - Wahlgren
Johansson - Eriksson, Vakant

tr'ri-idro'bt: 1OO m L Lundln C Hultg"en
4O0m Gl{ult AForsiing

1)00m CHult Nlagerström
Kula L Skagerlund 0 Björklund
liskus y Karlsson G Björklund
Höjd YKarLsson H Jansson
Längd B Eriksson ^N lagerström
Stafett L Lundln, K Ä Hultgren

A ForsJ-ing, 0 Hult.

CVA-UHF

Fbi.-idrott: 100 m 011e Pettersson Gunnar liivgren
{00 m Rune Johansson Ounnar Lövgrer

1 !00 m Rand_j-n Norgren
KuLa Jedenmark Lundgren
Diskus Lundgren Granath
Leingd Ulf Söd.erström Holm
Höjd Ulf Söderström Hotm
Stafett Eolm, pettersson, Johansson, kivgren.

Gevär:

Ra serv:
Plstol !

Reserv:

Sadrnint on :

Brid.se:

Gunnar Tallqvist 5 Herbert Kåberg !Bror Karlsson 5 Valter Lund.berg !
Jörgen Bjä1evik I liarry Hahne !
Jack IBth 4 Carl Sroman 4
Stig Eahne 1

Lennart l€,rsson 4 llolg€r Larsson {
Alrik OLsson, John Wireellusr Erlk Dahlberg
Nils Persmar, Ture Nyrdn
Manne Andersson

J Kiletröm, S 0 Holnström

1. K G Land.ström - Ragnar Strind.ler
2. Anders And.er - Gunnar Systed.t
3. Earry Dahlqvist - Sture Strideberg
4. StenBerggren - KGSund
5. Forsand.er - Sror Schlec€I
6. Lasse l{attsson - Helge Mäenpää

Wim


