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~e så, nu :skola vi tngn frmn tl'a l'tiit!ing,;spelet. och Riiku 
~ npp hiinnP tärning-ni·, ty sitcla11a tyk;.; det icke brst:1>< 
till ,;prlet, och :srdan skola ,·i kiira p;'1 trafrc•n r;:'1 att <lM 

lJ;ulr hörs och kiin:s . Yi måste för sndant iinclam:\I giirn os,. 
bPk:inta mecl -:pelets r·rp;ler nch 1liil'1'ir gennmliisa nr<lan~tr,e!ld,, 

Bcskrif.ning, 

:i.lsedd att hastigt och lu.~tigt. im·iga r!Pn hlifrande m1ge 
:-;portsmannen nti alla tmt'turfrns hemlighet1'1-. 

.För att k11nna kiira pa tra/'vr11, hehöi'.,; df't natu!'ligtvis si,,hn,rk,•11. 

<'11 gocl hiist. Du blir rliil'l<it· förse clig med en sådan till 
,;prlmiirke och stiilla drn:-;amm:t på falt 1, <liil' hi1styiin>1före-
11 inw•n l1r1llcr sammankii<le. 

Sa Anart <lPtht AkPtt, viilja tlP spelan<le sig emrllan rn Onlt1ir,111J,,. 

ordförande, som eger giira clem förtrogn,t med spf'let~ rrgler, 
1 Nl:i ,;pt>l c,t r,ch hiliigg:i. möjligen förefallande h·ist<'r; han 
bör tillsf• att hrnr nch en få,. riitt,·isa, att alt g{1r hyggligt 
11ch onlent.ligt till, si\ atr ickP nlla ,;krilrn oeh ]l()jta på f'n 
g(rng, ty rlå hlir det ii 11<1:'1 i lirn,gcll'n omiijligt att spela. 
Då :i.lla fö nm1. m<'d om att ,·iilja ol'<ll,irandl', iir rlPt or·kRa 
Pnhrnr,; bedcrsplikt att ly,fa 110110111. 

Utan rrskai,;sa kan ing<'n deltaga i trnl'tiiflingPn. En- llesk.i, , J. 

h,·at· af df' spPlande mil <lilrför försP sig mecl 30 sprlmnrkPr, 
t. ex. 8 sr. i1 ii markers oeh 10 å 1 markR ,·iirde. 

RoligarP blir :<pPlet, om <lt>t bestås 1·u;;sin, nrnnd<'L karn-
11wl1Pr dlrr ann:it ;ma~k art :-prln om. Dt't iir clork ir•lrn 



8pelets 
dt•l:11'. 

Tärningar, 

vårdt att begagna dessa till spelmarker, ty då kunde det 
lätt hända, att spelet snart mer skulle likna en grisho iln 
ett hyggligt sällskapsspel, utan bäst är att de spelande af 
ordföranden tillösa sig spelmarker t. ex. så, att h,-arje man
del ~!ler russin får gälla 5. hva1:je karamell 10 marker n. 
B. v. Skulle markerna under Hpelets förlopp taga slut fot· 
någon, får han tillösa sig nya marker, om han ännu har 
kvar något snask, men om han ingenting har kvar, må han 
söka vippa af någon god kamrat. Sedan spelet är slntadt 
får enhvar af ordföranden mot sina innehafda marker inlösa 
så mycket snask, som mot.svarar dessas värde, och med god 
Hmak äta upp dem. Har en Rtackarr förlorat alt, så att 
han ingenting har att lösa med, må han ifall han kan, ut,nn 
afimcl se på huru cle andra må godt, och icke se ,mål nt, 
så kanske han då bjudes af någon på traktering. 

Som du ser, består spelet af en inre del, den precis 
en kilometer långa banan (fälten 42-59) och en yttre del, 
omfattancle de vidlyft.iga förberedelserna till täflingen. Det 
är dessa sistnämda, som taga tid och pröfva tålamodet, hvar
för du också uncler denna clel af Rpelet enclast får begagna 
en tärning, men sedan, då cln kommit till trnfrarbanan (bc
kädt fält 42), då går det med bättre Cart och cln får kasta 
med fu1i tiirningar. Det går flock äfyen för sig att, flå tiden 
är knapp, genast från början begagna tdt tärningar. Fö1· 
hvarje ka.'t flyttas Rpelmilrlrnt lika många fält framåt, som 
tärningens ögon tal ntviHar. 'fnrPn går rnPdsols; elen yng
ste börjar. 

Du har väl troligtvis reda på att hvar och en :;om Yill 
taga pris på trafrarbanan, måste köra cllsnsamma tre hvarf', 
och att priserna ntflelas alt. efter l111rn bra hästarne sprungit. 

För att hålla reda på, hnru hva1je bäst sprungit, 
måste det !'öras ett protolrnll i enlighet rnccl det c1Pssa spPl
regler åtföljande f'ornrnlär. För rlPtta ändamål ntse cle spr
lande sig emellan en spkreterare. Icke behäivrr denne pre
ris vara ste11ograf1 fast det icke skadar att han så iir, men 
i alla fall skall han vara flink i :tingrarna och haf'va väl 
reda på sig, så att han icke gör några galemdrnper och 
skrifrer på Kalles 'Pntte, hvacl Petwrs Brnnte gjort illa. 
lng;en af cle spelande må undandraga sig besväret mP<1 prnt0-
kollet, ty vicl spelets slut får han se, att han icke ulir obrlönad. 
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Sa:,om reclaa aHtyL1t8, iir det för att taga J)1·1·s vi·J tr·a1· , .... j .. . . , - .r urhort)df'f-
i.Ol'lllllgeu, wke nog med att blott sitta stun;kt i åkdonet ser till wr-

mec~ spiinda tömmar i lläfvarne ouh drifra på sin häst. Vis- J,ui;en. 

serhgen behöfres det äfven till körnino-en stor ><kick]i<Tliet 
h f cl 'k . " b ' men u vn v1 ten ligger dock på de föregående förberedel-

serna. Du 1~å;:;te sö1ja för att unghästen får god föda (rik-
1 igt 1:1ecl hafre ), god vård och tillräcklig rörelse, 8amt att 
han t1d1gt uppfostra,; och inköres väl. · Du måste se till att 
l~onen äro i godt stånd och hållas rena. Akta dig dessutom 
l~r al~~ durnh~ter, sä rit/ clu t. ex. icke, när hästen blir 
,;Juk, for de11 till kvack:,mlvaren, snm kan skämma bort din 
hii>,t, utan för tlen hällrc till en skicklig veterinär. 

Gör du 80m här blifvit sairdt och behaucllar d1'11 lia··..,t· 
J 1 l '--' <,;;, llckonrJ. 
' o ,_t och vänligt, så skall <lu troligeH snart finna att dess 
ha:;t,1ghet ökas, hvilket Yisar ,,ig- däri, hnrn ofta häste11 beträ-
t1,~r ett rr>J_rnrdförbättringsstrillo "') i fälten 8, lG, 2!3, 2!) och 40). 
~ or ll\:ai:ie __ Håcla~t fa~t du betriic1er, erl1äller du en medalj, llod«ljcr. 

:;om _bor bara:, pa l)l'(1Stet, ncb hvilkrn heriittio·ar di" att till 
ln·a1:Je_ tämingskast räkna ett till; om du t. ~x. in:ehar 2 
medal,Jer ~ch kastai· 4, så far du flytta miirket ö fält framåt. 
.N~ en. hvar.1e gang clu beträcle1· ett fält, som tvi1war dia- att 
ga tillua.ka (t. ex. falt, 28), miHt,er dn et.L rekordto~lcen. Den. 
~om dock eu gång kört in p1i hannn, får hr.hälla sina medal~ 
Jer ända till sprlets slut och vid fostmidclao-eu ståta med 
dem, ett föremål för allas bcnnclra.n, afnrnl o:h förtal. 

N aturligLYi8 nH1ste alla hiistar innaH de J',< heti·"c'a ., .,
1 

. 1 ' , cl, _u, 1 .uCOJI\. UllJ•r 

_iau~11; un:lerlrnRtas bn;;iktning. Fälte/; 3!) Jar därför icke r· 

forb1g_'.'~ at 1:i\g-011. Dt•r antn l iigo11, hYarmed ett tärninO'::,-
k'.tst oivorskJuter dcUa falt, räknas därför als icke. stu· 
n_agon t. ex. på falt :17 och slår '1, kommer han ii.ndå icke 
langre it1t till 3D. Pa ,letta föll, uncll'rsökes hiiBtens tänder 
''.ch mätes lrnn:,; hiijd. h1·ai:jimd,e han, Håtiom af bilden syne::;. 
fär, undergft :,patcprofrrt, alt lor att ,;e om han clu()'e~· till 
ti?fva~·e. Detta utröno,; ;;ålunda, att du gona:;t mc/e11 fiil'-
nl//,<J far göra änun ett kast. 

Blir dctt_ a, re.konlen inberäkrnttlc. 4 e_ller ,-), dr, µ:år det 
l
,ft t I l .l! ... ~ Ka::;st.Jrinj.!. 

0 " wn·a fo llrt kommer ltä,,te11 på tlot med rornenika 

'' ) :lfeil rekul'd fiirstas •le11 l1ästa tid nie1l hYilke11 e11 tn~fvr1re 
Y111lllit pri;, 



i-[a,I. 
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:-iffran Il heteckuatle fältet, där han ka:::serns for .~patt. Hum 
det setlau går, det far man :se af specialreglerna. Blir iiter 
kastet .,, kommPr liii~ten pt1 fiiltPt UT, med de Sl'åra påfi.ilj-
1lPr cl etta med för. 

Alla i.ifriga ka,;t t'iira till d<• 111<·d rnuliga siffror·l,etcek
uatle fälten 40, Jl o. ,-,, ,·. 

:::lå snart du c•frrr alla de,;;,a \'(·denuiidor lJeträdt fält 4:2 
ell!'r pa,-,,iera1· förbi dch,;nunna, rnhste tlu g'"llorn ri1w11ing 
pti kl_ockau tillkä1tnagifra att hiisten startar (d. \'. ,;, l>~gy,;-
11Pr sitt lopp på hanan I, ilfr\•11sum :,;enarP att tral\-areu Låller 
p(t att t'ullhonla nl hrnrf kring banan. l'm;sar du på ntt 
genast ringa, for Ll11 1 mark 11r kassan, men glönuuer d1t 
'.lct, m:lste d11 för ln·arjP gång plikta ;> marker. Finnes 
rngeu k lo~ka att tillgf1, 111a du k liimta mell en hlycrtspeuua 
pa ert dnck:<g-la:-.. De,-.sa ri11g11i11gar utgiini tillika pihuiu
nelser liir sekrerenir(·n at r l'ullgiira sina åligganden. 

~fa ,rnart l'n af ,le· "Jll'la;1de i11ki,rr ptt banan, inCiire:< 
lian,- 1Htnll1 af Sl'kn°rernn,n uti 1>rotnko1l!'t och för hvarJ.l' 

0 l . 1 ' gang mn td ryggalagt Ptt l1rnrf, a11t!'clrna:; i protokollebi 
kolummer det kast rclrnrcleu in hPril knadP 1, Jiyarm ed domar
pålen t g'.·ilnse!1 1ncllau i'iilteH 1:2 och -W, passera,.;, ty <lctta 
kast utvisar Jn,;t gradPn af hastighet, ln-m·mpd Jiyarl\·et blif
,·it tillryggalagdt. 

~-essutom i>ör i_ pn,toko_l let a11teckuas tlP fel i lop!Jd. 
10

•
1•s-. t:10111 hastarnP gora ,-;1g t-Jkyhhga till. C-:iir t. ex . hiisteu ,,in

slag", cl. ,·. "· ilittar galopp I fiillPn 4U och ;;t; 1 eller on 1 km 
''r.·nt t<,pµ. har noreur lopp·:, 11. 1· .. s. trafrar mPd framilitterna och galop

Jl<'rar metl bakhrnen I fölr :i ~1, a11tc•1·lrna"I :;;\dant me<l ett 
streck i protokollet. 

,·,.;:;';,';'."'· l~fter t raCtiitlinge11,; ,dm i,.,11111111era,; 11(· i prut,Jkullet autet;k-
11ad,· l1a;;tigheterna Jiko;o11t ot;k,-;;1 d1· i(ir in,,lag eller orent 
lupp dragna t-Jtreekt11, hvan·id. ifall dc•,;sa ärn Here iiu tre 

T•i,t 111 ••·ri•g-.hii,;tcn hPlt och hrt!let ,,dista11sc,ras··, d. '"- s. ute,-.lutcs fi·:n: 
prisutdcl11i11g·('Jl. Den. som iulagalagt den ,;tCir:-<ta ha:sti"-h<·

\'.;.\;'};t:• t<·n ( f'.1tt d:11 ,;tiirsta ,-:1mu11au . Prltåll<'r första priset, 1i:'lht-
1iri-,•t. 1·1Hl1• t haH,·a ka:-,ma. Dt•11, Ho111 1liir11ii,;t "Jmnwit hi:i,;t. blir 

I . I "' ' . atH rn pn:;tag-are u<: 1 erh,illt·r hält't(•u af' (leu :UerRtåencle kas-
~-~-~~~~.",. . .sau .. JJe~ diird'ter iifrerl,lili1a belo1J11l·t llelas jii11mt emellan 

tredJe pnstagarm o<.:h ;;ekreternren, Lrilken sålunda får eu 
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riltl Yiti lielii11iug l'i',r ,;1u mödosamma o\'h an:-<,·ar,;fulla he

Jattuiug-. 
~kulle t,·äuue l1iistar hafra samma ;,111uma, 111a;;te nm- omkurnin~. 

J;:ijrniug emellan dclll företagas ptt eu l>aulängd. Deu af ,1(· 
batla, som da med liög,.;ta ka:<tet pas~erar dmnarpalcu. crhf1l-

ler priset. 

Kätrncr i11ge11 ,;pelet, sft att Lan kau l'örklarn 1let fiir 
de öli'iga, urn:stc den inleclantle heskrit'uiug(<JL upplii:,as, i 
au11aL l'al l lfö:1e1, enda,-.t 11nlr111::1tåcudP 

A. 

B. 

C. 

n. 

:1) 

1) 

Allmcinna regler. 

.\Ila. ::10 111 Yilja deltaga i spekt, samlas pa fältet 1, 1lär 
de iuskri t'va ;;ig sf1,;om medlemmar i hfö,kän.sl'öre11iug1·u 
och erHigga siu mecllemsafgift mnl ~O marker .~amt 
Yälja ordföramle odt :,;pkreterarc. 
Under forberedelscnia I fälte11 1--41) kastas 111eil 1 ti:ir· 
ning (hal\·a de spplamle dock •H1<H om till, kunna de 
genast frfm hiirjan kasta Jlletl tvänne), rne11 på hauan 
( fälten 12-5D) med hä tärniugar. 
Öfreralt, tlilt· betalniug skall erhallas cll!·r crliigga.-.. 
utan att lidoppet i:ir nämdt, erhitllei; (·l!cr inbetala~ lika 
mycket som kastet ntvisar,. rekorden id.:,• inberäkn~dc. 
Be::ltiirnmer regel11 för ett liilt, att du skall 11:'·ttas lra111 
eller tillbaka, tillämpa~ icke den i"ör (l\'t nybt>trädda 
räl tct gälla11clc regeln, 1;åvitla e.i ;;iir,-kilcl umla11tag,;
he:Htiimui11g tinnes gjllnl. 

Specialregler. 

Dcr iir ,hrt att 11ppl'ö<la l1iistar. Yar nöjd att du for 
denna ga:ug- ,-lipp(•r med 5 markerR l>etalni11g. 
,.1Je11 haf1-·e, 80111 du matar åt {ölet, firr du me,· ii11 
flubbelt fH,tald':. Ur kaRsan erhåller du kn~tets duhbla 

belopp och ett till. 



(j 

t;;) D1·n I L I ~ muta11 <c a L an ägga c11 fiilgänl. där ungl1ii»taruc 
rt!l.a rhtfJ_ar la behö~ig nirclo1c, belönas ur ka:ssau. 

6) J<m_· flit.1gt bruk af borste, och skrapa erhallc,; hc
lvmng. 

S) Rckonlförbättriugsställc, :;e härom i be8krifuino-eu. 
9) Den, som skickligt iukör sina unghäslar, får Lelöniu". 

.10) ,,l::lulky"-kärran kostar 5 marker, meu kastet riik
nas en gång till. (Ob.i.! att regeln for det därefter 
beträdda fältet ickP gäller). 

I l ) 1!'~1:_t1:af'val'ens '.'.triini11,r;'· (förberc(1else till täfiing) lie-

(
.~) l~~h es_ ett 1;retfackr:, :som rnå.ite betalas till kassa i 1. 

,., } ~r ha:;tcm; khppnmg betalas till kassan. 
1:>) \ 1. ~ 111tcn.1anans plogning Lelrn,;!a::; af' hästYäimförc11 i11 -

gern; medel ur kassan. 

l l) l<'röken !lor~ kör fram ot:11 häh1a::; med allmänna h11r-
rarop, 1 hnlka enhvar e<rer o,·'t"erli "en 1· 11 ·t'· . • l . • e, 'b o ci ,,l!lllll,l 
,·it _nt(' at 1 mark. 'l'ill Pil hlomsterhukett lH den 
l,n_rtiga ~-köna _insamlas al' hvai:je medspelande 1 mark. 

1:i) Ha~teu loper hna. Ställ en c;tol mi<lt pa o·olfret nl'h 
H~)l'l!tg 3 gånger kring dcnHamma. ~\1· du 1·ör lat hiir
t1ll, _får tln betala 2 markrr for hvar:je hvarf', du uii
dedater att Hpringa. 

16) l~elw_r:dförb_ättring. 
17) Ra foraro-lio-t att 1 t j ,. 1·1,· ·· · · . o o c c l,t rga ,mofallet under uat-

ten till 11en grad igenyrt banau, att icke en1:< fältet>< 
nn~nnH.'r ><,rne:-:: l'ar diirl,,r tillhaka till fält 13 efter 
><noplogcu. 

I~) E11 snör.,;tnuup'.t iir ,·iilg·örarn11• for ,len an,;lriingtla hä-
Htc11,; lwn. Drn onnii11k1:1arnbrt l>rlöna:; ur ka:;san. 

It)) Det nu· mrra lycka iin konst art du tlenna gång slalJlJ 
nrn1an med endast lJlånadcr och ri liia byxor. Kör Yar-
:,;ai1m1arr hiiruäst. Nn t1tcrståt· id·e ~1111 at ·· tL ··] •• J , • ·'" · u ( an a 80 ro 
la åna ny snlky och tliirfor l'P,;a till fält 10 

•>o)· D t ·· . I f' . 
- ,. 31" i,· ,e iir lll.)'( ket n rt fö1· ,·11 god hii,;r betala .--; 

21) 

~~) 
2:1) 
~:1-) 

markrr. 
i::l11inka1· Lll't, ,;å ko,;t·ir 1ll't D1·11 · ·· · 1 . · ' · · · ,;om ar i-<JH\ pil ul, 
ma 1,·kc· klaga öf'l'er att lia11 rnr betala. 
BPliinin!.{ t'är ilen. ,;om h:ill1?r ,;planw lina udi n·irn. 
Hc kcm1 lfa·hilttri Il~. 

Ra dumt af dig att med din sj11ka hä:,t Yiinda clig till 

kYacksalvaren, som totalt skämmer bort MiHte11, så att 
rlrnsamma framdelPs är oduglig till tral'körning. Yill 
au fortsätta ,;pelPt, må dn börja från början, eller 
på frllt 20 köpa <lig en ny hä:;t i'ör Hi markPr. 

~5) DPn, som hamnat hit. må,;tP !n·arshuma för att ser
vPra allmänheten, tils någon annan at\i\,;er honom 
eller alla re;;t förbi fältet. DärPmot f:\r han af hrnrjr 
förbifarande nppbiira 2 markPr. 

26) Den kunnige hofHlagaren erhåller af hvarjr rnPc11<pr

lanrlc 1 mark. 
Z7) Anvärnlningen al' ,,Sidens patentPradr hii,;t.skydcforr'· 

belönar sig själ!' o<'h Llir ytterligare bPlönarl. 
ZS) Häst, som fält sko, måsrr föras till hnf;;lagarrn (fält 2G). 
29) Rekordförbättring. 
:JO) Yar icke alt.för le11sen öt\·er Htt cln måstr ,-;~lrn ,:rre

rinären för <lin sjnka häst. Dn måste v1sscrhge11 
betala honom, :;om ju också skall lefva, :, marker, 
men så botar han också din hä8t så bra, att du för 
räkna nfö,ta ka><t dubbelt . 

31) Här belönas cln, rmedan du gjort 1lig till vana att 
efter körningen torrgnida hfö;tcn. ,,~rctt.knifvPn" 
underlättar hiirvid hetyclligt arhctPt . 

32) Hyrlrnsken kör rlip; till fält 88 o~.h måste beralas. 
:J4) För den fiffiga nppfmningrn at stoppsPlrnnclonwtf'l'l1 

erhålles en extra gratifikatinn nr kasHan. 
36) Lilla Len vill nclrnå köra pä trafvell, mrn )foppe 

stjälper honom i clikrt. 'l'ill doktorn, som lapJ?nr 
hans blodiga nä::in, 111:\l'tP natnrligh-i:- etr anstiin(hg1 

honorari nm brtala~. 
37') För omtiink,;amhrrrn att gcnnm rn_ ,,.hofg;alo_s<'-!1" ,;k~·cl.Ja 

hästenH fötter l'ör ,,kronrramp" g1h•p,; hclomng. 
!JS) Nummerlapprn löl'rH me<l i°) mar ker: . .. 
39) Yid besiktningen g-äll<"r dPt att ,·1sn, hni<l <1111 hn~t 

c1nger till. Ut..ilag;et J'ii.lle,.; gc•nom att dn, genast nd 
:rnkomsten ti ll falret. fär med Pn tiirniug giira ännn 
Ptt kaRt. Hiisteu kas;;eraH, om ka:-;tet, rekordPn inbc
riiknacle, blir 4 rller i'i. 1 1'6rra fa llPt flyrtas han 
till fält Il, for kfl,-tet 5 årer till f'iilt IT1. }Ie<l alla 
i"ifrign, kast godkänue;; hästen och f:'Lr fr,rt:aiitta s111 
färLl öfvCt· fälten ,10, 41 uch vi<lare pit hanau. 



Fält II. Hiisten kassPras. Pmerlan han. ,.;t,;;om af bilrlen 
tvtlli"<-'ll kan ;;;(',<. iir lwliiil'tall mPd ,,spatc". Blir 
1;ii.Hh~ ka;;t '3. kommer <111 p,'t l'ii lt Ili, Alla iifriga 
lfilda kast Il, .->, 7 f>tc. föra hä>'tf>n tyYärr till 
kYacksalYaren I l'iilt 24 1, hos h,·ilkrn ,ln dod, rlf>nua 
!\'ång blott l,ehöfrC'l' lidala ,, 111arker och i'ortsiltt:1 
yj,Jnre. .Tiimna ka:-;t (:2, l, (i eh'. J l'i-\ra till ntPri
niiren. falt :30, ilär ,lu fär I.dala :i marker, ,-,h-idn 
rln irl,<' förut Yarit hos honom och gjort upp [tr.sac
korrl, i hvilket fa,ll dn id,<' ])('hiif\·rr hrtala. men iinrli', 
får rillrna nii,;tn, kast dnhhPlt. 

Fält III . Hiistrn har rlPn i"nla n,·a11a11 ntt kasta ;.;ig- nr 
ban'ln. Pmi,;a därför noga pit clrn, :-å atr cln icke 
näRta gö.ng kastar cl, 1y <lä här det ikull, du ram
lar nr ;:\kdonPt i dPn ne<lanfor l iefintliga bilclrn I f"ii I i 
1 D), och blir .själf en riktil,{ jiimmcrnR och eländets 
hilr1. Stackars karl, icke kan du i ett sö.dant till
,;tånd vidare fortsätta ;.;ppJpt. }~n nä;.;duk mår.;te bindas 
om armen p{1 rlen förolyckade, ,;om lik\·iil rn r ,;e pa 
rle :rnclras spd, om han efter Kin malör har lrn,t diir
till. Alfa öfriga knst iin fl, förn, i\frpr frilt :2,) Yi<larr. 

10) Rekorclf'örbättriug. 

41) BiljC'tt till åRkådareliik_tarPn bör rln lösa mec\_LJ 1~rnrker. 
12) Glöm icke act hrnrJf> gång cln pa:;serar forb1, ell,:r 

inträffar på ,lrttn l"ält. klämta i klockan. Gör du 
r1Ptta, för rln I nrnrk i l1eli\ning. mPn pliktar .·, 
markr>r, nm dn försmnmar rlet. 

13) Re ang. protokoll<'t i he>'krifni11gP11. 

14-) Den, som olofligt hetril<1er hanan, utsiittPr sig for 
obehaget att hlifrn bort,Yi~rHl af polisen till åsKådare
liiktaren fä.It 4-1, dilr lrnn förntom 1 mark i böter för 
hnnrlen, mi'1,,;tp i'ör hiljdten hptala :3 marker. Bf>trii
<ler rlork någon faltet, ,sp(lan han tillryggalagt rtt 
lwarl' kring banan, ;,i\ iir han sjiilf poliR och far för 
nr<lningens npprätthållanrlP nppbära 3 marker. 

46) Den, ;;om Kkickligr klarerar knn·en (,;viingen), lrnrnmPr 
<lirekt till fält 50. 

t-"l') Den anrnrikanslrn Yiktskn11 forhiittrnr hiiRtPnR fot~kit"tr>, 
si\ att han komnwr på falt :.\2. . 

19) Inslaget, ;-;01u hiir anteckna,; i prot,J lrnllet-, for dig t; 

!alt tillbaka. 
51) Djurplågaren borde riitteligen utP>'lnta,, från ,.;pelr:t, 

men denna gang mtt Mul .ga för riitt nth ,lu ,.Jippa. 
med kännbam höter. 

52) EmPdan rln icke' för:.;kott:-,yi,- pinat krafrerna ur J1ii;;teu. 
ilr han traftiltlings,lagen på hriljant hnmiir och går 
med en Yiihlig .,,,p11rt" direkt till fält ö7. 

54) Hä,..ten .,s1}il" Pil<'r har ,,orent lopp", 11\·ilkPt vrillar 
att hfö,trn Hytta,; tillhaka till fillt 17 för ritt frirhiittra 
steger. Au1 Pckna:; i protokollet. 

56) Ett goLlt refrrnt i sporrtirlningeu lielii11as med .i markPl'. 
oS) Inslage1, :;om biir anteckna,; i pr0tokoller, lor ,lig G 

fält tillhaka. 
59) Den gödt'eta hilsteu orkar iel~C' fra111, ntan 11rn1,t,• ~tamia 

ilf'ver 0tt kast för att pn;;ra nt. 

Sedan du tillryggalagt ;3 hrnrC kri11g 1,anau, kan ,ln 
,.;titlla din häsr i stallet, ,liir driingnrn,, 0t'H'r liehn.~ 1:1 
Kkryta med dess liedriftcr, 111eilan Lln själf, undr>r at'n1kta11 
på prisutdelningen gf1r att intaga fcstmiil,lag, vill )l\·il
ken de för spelmarkerna inlö,.;ta ,;öt:-:akPrna 111,1 ntg-,)1~1 
ile,:erten. 
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