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minuter till Tryggve Johnsson fram till Motala.
Regnet och det faktum att det bitvis var
nygrusade vägar bidrog till att göra loppet
tungåkt och en man gav upp vid Motalakontrollen. Helge Gründer drabbades på
hemvägen av en punktering, men även
Tryggve Johnsson tillhörde de många
cyklister som drabbades av punkteringar, så
det jämnade ut sig på den fronten.

Östgötaloppet 1925-1932
IK Forward arrangerade 1925-1926 en
provinstävling kallad Östgötaloppet.
Distansen var 130 km och man tävlade
om Östergötlands Velocipedfabriks
vandringspris i cykelåkning.
Det allra första Östgötaloppet arrangerades
på Kristi himmelfärdsdag, den 21 maj 1925,
av IK Forward. Kanske var det en markering
mot nybildade CK Hymer som nästan
uteslutande bestod av cyklister från IK
Forward, kanske var det ett försök att
poängtera att man även var en klubb för
cyklister och därigenom behålla de cyklister
som fanns kvar i IK Forward. Klubben hade
dock mycket annan verksamhet, kanske
främst friidrott.

Strax efter klockan 13 kom första cyklist i
mål. Det var helt planenligt Helge Gründer,
som dock senare fick se sig slagen av
hemmahoppet Tryggve Johnsson.
1. Tryggve Johnsson, IK Forward
2. Helge Gründer, IFK Norrköping
3. S. Landblom, IFK Norrköping

3.57.38
4.02.31
4.09.39

Söndagen den 9 maj 1926 var det dags för
andra upplagan av Östgötaloppet. Det var
”ytterst kallt och blåsigt” och rejäl motvind till
Motala. Favoriterna hade följande positioner
i startlistan:

Nåväl, klockan 9 den gråkalla och blåsiga
torsdagsmorgonen var det i alla fall dags för
det första Östgötaloppet, en tävling om
Östergötlands Velocipedfabriks
vandringspris i cykelåkning. Starten gick vid
Gottfridsbergsskolan varefter cyklisterna åkte
Motala - Vadstena - Skeninge - Mjölby och
efter 13 mil skulle cyklisterna gå i mål på
Malmslättsvägen vid Ryddalen, en plats som
långt senare kom att kallas Vallaplan.
På vägen ut mot Berg (vägen till Motala
passerade Berg då) var det motvind för de
12 startande cyklisterna. Eftersom CK Hymer
och IK Forward vid tidpunkten hade vissa
meningsskiljaktigheter bojkottade
Hymercyklisterna tävlingen, men detta
provinslopp hade lockat åkare från ett par
klubbar utanför Linköping.

5. Olof Rystad-Olle Karlsson, CK Hymer
7. Helge Gründer, IFK Norrköping
9. Ragnar Johansson, IFK Norrköping
10.Tryggve Johnsson, CK Hymer

Då Helge Gründer inte startade och Ragnar
Johansson inte alls kunde bjuda på förväntat
motstånd blev tävlingen en uppvisning av
cyklisterna från CK Hymer som året innan
inte deltagit i tävlingen. Klockan 8.10
startade Hymers J. Lund och övriga cyklister
följde sedan med 2 minuters startmellanrum.
Rystad-Olle tog tidigt ett hårt grepp om
tävlingen och hade ett par minuters försprång
redan i Borensberg. Krafterna tröt dock mot
slutet och Karlsson trampade ansträngt över
mållinjen som förste man. Trots att endast nio
cyklister kom till start och trots vädret
uppskattades antalet åskådare enbart vid
målområdet till 500 st! Arrangörerna hade all
möda att hålla vägen fri för de tröttkörda
cyklisterna. Johnsson var betydligt piggare
på slutet, men Rystad-Olle hade haft ett
tillräckligt stort försprång och tog en klar

Norrköpingskamraternas Helge Gründer var
favorit, men efter en ogynnsam lottning med
ett tidigt startnummer som följd fick Helge
åka större delen av loppet utan någon som
helst assistans av andra ryttare.
Arrangörsklubbens Tryggve Johnsson
startade som tolva och hade från Motala
hjälp av flera uppåkta cyklister, bland annat
S. Landblom, E. Björnkvist och Hans
Gründer. Helge Gründer hade tappat två
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seger och sin första inteckning i
vandringspriset.
1. Olof Karlsson, CK Hymer
2. Tryggve Johnsson, CK Hymer
3. Ivar Karlén, CK Hymer

Söndagen den 6 maj 1928 avgjordes
Östgötaloppet som vanligt i besvärande
blåst. Då vägarna till stor del var nygrusade
drabbades många av de 34 deltagarna av
punktering. Hemmaklubben försvarade äran
på ett mycket bra sätt, även om man vid
arrangemanget lät nybildade Skeninge CK
att sköta kontrollen i Skeninge. Omkring 600
åskådare bejublade ryttarna vid målgången
och dessa fick se Rystad-Olle ta hem
vandringspriset för gott efter in tredje raka
seger.

3.58.30
4.01.27
4.07.30

Då IK Forward upphört tog CK Hymer
över arrangemanget av Östgötaloppet.
Provinstävlingen om Östergötlands
Velocipedfabriks vandringspris i
cykelåkning gick även 1927-1928 över
130 km.

1. Olof Karlsson, CK Hymer
2. Ivar Karlén, CK Hymer
3. Nils Kernell, Motala AIF

Söndagen den 8 maj 1927 tog CK Hymer
hand om arrangemanget Östgötaloppet och
uppgiften att hantera Östergötlands
Velocipedfabriks vandringspris i cykelåkning
sedan IK Forward upphört att existera som
cykelklubb. Favoriter var fjolårets tätduo,
Hymercyklisterna Karlsson och Johnsson
tillsammans med IFK Norrköpings Ragnar
Johansson. Den sistnämnde bröt loppet i
Motala efter en punktering, men Correns
sportreporter misstänkte att den svaga
vårformen var den verkliga orsaken.

Med i stort samma bansträckning men
med något kortare distans, 110 km,
fortsatte CK Hymer att arrangera
Östgötaloppet som en provinstävling.
Under åren 1929-1932 tävlade man om
Fabrikör K.A. Petterssons vandringspris.
Det var varmt och vackert, men lite blåsigt,
när hela 50 cyklister startade för att göra upp
om Fabrikör K.A. Petterssons nyuppsatta
vandringspris Vegapokalen den 26 maj
1929. Loppet hade huvudsakligen samma
sträckning som tidigare, men distansen var
nu kortad till 110 km, Tack vare det vackra
vädret kantades vägarna där cyklisterna for
fram av åtskilliga åskådare. Huvudfavoriterna
återfanns på följande positioner i startlistan:

En cyklist vurpade under loppet, men
fullföljde trots besvärliga skador. Rystad-Olle
gynnades av ett bra startnummer och även
om hans tunga växel låg honom emot i den
kraftiga motvinden på utvägen hade han
säkert igen det i medvinden då det gick
mycket fort. Hymer visade åter vilken klass
klubbens cyklister hade, bland 19 startande
från hela distriktet tog Hymer hem de åtta
första platserna! Rystad-Olle tog ytterligare
en inteckning i vandringspriset efter att ha
slagit det gamla banrekordet med bred
marginal.
1. Olof Karlsson, CK Hymer,
2. Tryggve Johnsson, CK Hymer
3. Ivar Karlén, CK Hymer

3.54.35
4.11.23
4.18.55

10.Nils Johansson, Motala AIF
11. Evert Karlsson, Skeninge CK
18.Berndt Carlsson, Mjölby CK
24.Olof Rystad-Olle Karlsson, CK Hymer
42.Bror Johansson, CK Hymer

Som vanligt öppnade Rystad-Olle hårt, och
med tiden 51 minuter ledde han tävlingen i
Borensberg. Vid Motala-kontrollen hade
Evert Karlsson utjämnat och dessa båda
hade tiden 1 timme och 22 minuter. Evert
Karlsson tröttnade dock något och RystadOlle punkterade, så vid Skeninge hade Bror
Johansson tagit över ledningen med en åktid

3.51.01
3.59.01
4.08.09
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fick platssiffran 7 och andralaget med Sture
Andersson, Erik Ahlström och Olof Jaeger
fick platssiffran 23.

på 1 timme 59 minuter. Evert Karlsson låg
där 2½ minut bakom och på delad tredje
plats låg Rystad-Olle tillsammans med
Berndt Carlsson, båda distanserade med tre
minuter. Berndt Carlsson avslutade bäst,
men lyckades inte ta in särskilt mycket på
Bror Johansson som därmed tog den första
inteckningen i det nya vandringspriset.
Hymer noterade dessutom en dubbelseger i
lagtävlingen där förstalagets Bror Johansson,
Rystad-Olle och Folke Carlsson fick
platssiffra 12 och andralagets Sven Sjödin,
Einar Lindholm och Anton Larsson fick
platssiffra 24.
1. Bror Johansson, CK Hymer
2. Berndt Carlsson, Mjölby CK
3. Evert Karlson, Skeninge CK

1. Berndt Carlsson, CK Hymer
2. David Andersson, CK Hymer
3. Stig Jonsson, Mjölby CK

3.14.16
3.17.48
3.18.13

1931 tycktes övriga cyklister i länet ha alltför
stor respekt för Hymeråkarna, för trots
förbättrade vägar blev deltagarsiffran oväntat
låg. Endast 15 cyklister fullföljde tävlingen
och av dessa var 12 Hymeriter, så
konkurrensen från andra klubbar var inte
särskilt svår. Den 17 maj tog Berndt Carlsson
sin andra inteckning i Vegapokalen. Berndt
tog tidigt en klar ledning, klubbkamraten Ivar
Björk var 2 minuter efter redan vid
Borensberg. Björk matchade dock Carlsson
väl under mittendelen av loppet, i Skeninge
var han bara 20 sekunder bakom och i
Mjölby skilde 45 sekunder till Carlssons
fördel. Björk tappade senare fart och hade
fullt upp att behålla andraplatsen på slutet.
Berndt Carlsson pinnade dock på bra och
slog sin gamla rekordtid med 4½ minut.

3.22.03
3.24.37
3.27.12

Det var rätt mycket cykelintresserat folk
redan vid startplatsen vid
Gottfridsbergsskolan när det sjätte
Östgötaloppet skulle avgöras den 18 maj
1930. 43 cyklister som representerade åtta
klubbar kom till start. Då fjolårssegraren Bror
”Brockan” Johansson, CK Hymer, stod över
på grund av magsjukdom och Rystad-Olle
utgick stod kampen länge mellan
startnummer 30, Nils Johansson, Motala AIF
och startnummer 32, Berndt Carlsson, CK
Hymer. Till Motala kom båda på en åktid av 1
timme och 22 minuter, men sedan kopplade
Berndt Carlsson greppet och passerade
Skeninge i klar ledning efter 1 timme och 59
minuters åkning. Strax efter Mjölby var den 4
minuter tidigare startande Nils Johansson
uppåkt, och snart blev denne också ifrånåkt.
Efter loppet förklarade Nils Johansson att
han hade kört med för stor växel. Hymers
David Andersson var snabbast under sista
timmen, men det var årets nyförvärv Berndt
Carlsson som tog hem segern på en ny
rekordtid. Inte mindre än fem cyklister
underskred det tidigare banrekordet,
säkerligen tack vare den fina våren som
tillåtit mycket cykelträning. Även denna gång
blev det dubbelseger för Hymer i
lagtävlingen, förstalaget med Berndt
Carlsson, David Andersson och Ivar Karlén

1. Berndt Carlsson, CK Hymer
2. Ivar Björk, CK Hymer
3. Gösta Oscarsson, CK Hymer

3.09.46
3.13.44
3.13.46

Östgötaloppet 1932 avgjordes den 5 juni i
idealiskt cykelväder som lockade 25 cyklister
från tre olika klubbar till start.
Berndt Carlsson tog hem Vegapokalen för
alltid efter en väntad seger där han krossat
sitt tidigare banrekord. Segermarginalen
blev dock oväntat liten och CK Hymer kunde
glädjas åt att flera cyklister gjorde fina lopp.
1. Berndt Carlsson, CK Hymer
2. Erik Ahlström, CK Hymer
3. Olof Karlsson, CK Hymer
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3.02.41
3.04.33
3.06.34

