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Ieskats Latvijas pirmās čempionvienības Unions vēsturē
Latvijas hokejam ir sava vēsture, savas saknes, kas stiepjas dziļāk par ierasto atskaiti kopš neatkarības atgūšanas vai pāris gadu desmitu pirms. Šoreiz par pirmo
Latvijas čempionvienību – Rīgas Unions, kas par valsts meistariem (tā tolaik sauca
čempionus) kļuva trīs gadus pēc kārtas – 1931., 1932., 1933. gados.
Pirmās hokeja meistarsacīkstes, kurās tika izcīnīts Latvijas čempiona (meistara) tituls, norisinājās 1930./1931. g. sezonā. Tomēr pirmā zināmā hokeja spēle Latvijas teritorijā bija aizvadīta jau 1909. gada 15. februārī (pēc jaunā stila – 28. februārī) Rīgā – laikā, kad pilsētā bija
sākušas veidoties un spēlēt bendija komandas. Šoreiz tika iemēģināts Kanādas hokejs; laukumā devās biedrības Unions (vācu Union; tulkojumā Savienība) un Strēlnieku dārza (vācu
Schützengartens) vienības. Savā pirmajā spēlē uzvarēja Unions (4:3), un... visi atgriezās pie
bendija. Līdz pat 20. gadsimta 30. gadiem savu uzvaras gājienu turpināja tieši bendijs (tolaik
saukts arī vienkārši – hokejs).
Līdz "Kanādas hokeja" aktivitātēm 1929./1930. g. sezonā, kad šai lietai nopietnāk pievērsās
strādnieku sporta organizācija SSS (Strādnieku Sports un Sargs) un arī norisinājās Liepājas
meistarsacīkstes, hokeja ieviešanas mēģinājumi un dažas spēles bija izņēmumi kopējā bendija
dominantes ainavā. Vēl 1924.g. februārī pēc Rīgas Airētāju Kluba (RAK; vācu RRC – Rigaer
Ruder-Club) un Kēnigsbergas VfK hokeja spēles, izdevuma Latvis apskatnieks rakstīja: "Kanadiešu hokejs, liekas, pie mums piekrišanu negūs, jo, salīdzinot ar mūsu hokeju [bendiju], tur mazak dzīvibas, ātruma un skaistuma, gan ari, warbūt, tadēļ, ka neprotam to labi,
un ari ledus stāvoklis naw vienmēr piemērots," (Latvis, 1924. g. 8. febr.). Kanādiešu hokeja
piekritējiem vēl nācās izcīnīt daudzas cīņas ar "īstā" hokeja (bendija) aizstāvjiem vairāku gadu garumā. Bet jāteic paldies bendija virzītājiem un biedrībām, kas piekopa šo sporta veidu,
faktiski gatavojot nākamos hokejistus un veidojot pamatu hokeja atspērienam Latvijā.

Unions komanda Latvijas teritorijā pirmajā
zināmajā hokeja spēlē. Tuvākajā rindā no kreisās: O.
Lieth; C. Preston; A. Snaidowsky. Otrajā: Ht. Hall; J.
Wannag; W. Maltzahn. Aizmugurē: H. Baumann
(vārtsargs). Attēls: Rigasche Zeitung 1909. g. 25. febr.
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Ar ko sākās Unions?
19. gadsimta beigās arvien lielāku un plašāku piekrišanu guva dažādas sporta aktivitātes, kuru biedri apvienojās savās "nevalstiskajās" organizācijās. Viena no laikmeta sporta iezīmēm
bija riteņbraukšana, kas bija guvusi ievērojamu popularitāti kā Eiropas valstīs, tā Krievijas
impērijas Baltijas guberņās. To apliecina prāvais riteņbraucēju biedrību un to biedru skaits.
Velosipēdistu bija daudz, pedāļus mina visi, kas varēja atļauties kā pašu velosipēdu, tā – veltīt laiku šai nodarbei un sportam kā tādam.
1891. gadā Rīgā jau bija dibināta Otrā Rīgas Riteņbraucēju biedrība (2. RBB), kas,
starp citu, vēlāk pārtapa par Latvijas Sporta Biedrību (LSB) un aktīvi piedalījās dažādu sporta veidu, t.sk. futbola, bendija, hokeja sacīkstēs.
Piemēram, 1909. gadā tika dibināta Otra
Liepājas Riteņbraucēju biedrība, kas ar laiku kļuva par sporta biedrību Olimpija, kas,
savukārt, spēlēja bendiju, hokeju utt., un
vairākkārt kļuva par Latvijas futbola čempioniem.

ARU emblēma. 19. gs. beigas.
Attēls: hochrad.info

Ar riteņbraucējiem sākās arī sporta biedrība Unions. Tā izveidota 1893. gadā kā Vācijā dibinātās Vispārējās Riteņbraucēju Savienības (vācu ARU – Allgemeinen Radfahrer-Union; dib.
1886.) filiāle Krievijas impērijā. Jau drīzumā, 1898. gadā, biedrība reģistrējās Rīgā kā Riteņbraucēju savienība "Union" (vācu Radfahrer-Vereinigung "Union"). 1923. gadā organizācijas
nosaukums arī formāli tika vispārināts uz Rīgas sporta biedrība "Union", jo vairs labu laiku
neatbilda realitātei. Unions komandas aktīvi darbojās dažādos sporta veidos, vieglatlētiku,
futbolu un bendiju ieskaitot. Piemēram, 1924.g. Unions bija pamanījušies izveidot arī sieviešu
bendija komandu, kas ir lappuse Latvijas sieviešu hokeja pirmssākumos. 1930./1931. g. ziemā
pienāca kārta arī hokejam.

Sporta biedrības Unions sieviešu bendija komanda. Attēls: Sporta Žurnāls 1924. g. 28. marts.
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Jāpiebilst, ka sporta klubs (biedrība) Unions tika izveidots kā vācu sporta organizācija. Taču
lielā daļā kluba piekopto sporta veidu, t.sk. hokejā, piedalījās latvieši. Daži kļuva arī par Latvijas izlases spēlētājiem starptautiskās spēlēs.
Starp celmlaužiem. Pirmie Latvijas čempioni. 1930./1931.
Jau 1926. g. aprīlī tika izplatīts oficiāls paziņojums, ka "Nāk. sezonā ledus hokejā meistarības
izcīņā pieturēsies vēl pie līdzšinējā spēles veida ar zemo balli, bet blakus tam propagandēs spēli
ar ripu, tā saukto kanādiešu hokeju, kas ir visvairak starptaut. izplatitais ledus hokeja spēles
veids," (Latvis, 1926. g. 10. aprīlis). Tomēr vai nu propaganda bija par vāju, vai bendija aizstāvji – par stipru, bet situācija palika nemainīga. Bendijs savas pozīcijas saglabāja. Tikai pēc
tam, kad 1929./1930. g. sezonā hokeju sāka spēlēt "siseņi" (biedrība SSS) un savas meistarsacīkstes bija aizvadītas Liepājā, sarosījās arī ziemas sporta aktīvisti Rīgas pilsoniskajās sporta
biedrībās. Pirmo turnīru Latvijas meistara nosaukuma izcīņai tika nolemts aizvadīt jau
1930./1931. g. sezonā.
"Kad 1930. gadā pacēlās balsis par ledushokeja ievešanu "bandy" spēles vietā, maz bija biedrību, kuŗas atsaucās šim aicinājumam. Iemesli bija dažādi, bet kā viens no galvenajiem jāmin –
līdzekļi. Ja jau "bandy" spēlējot bija prāvi izdevumi, tad pie ledushokeja šie izdevumi bija
daudzkārt lielāki. Ienākumus sacīkstes tanī laikā nedeva nekādus un biedrības bija spiestas
ziedot lielākas summas, kuŗas ierāva manāmus robus viņu budžetā. Arī ar spēles izpratni un
treniņa veidu ieinteresētiem spēlētājiem bija gŗūtības, jo maz bija tādu, kas ledushokeja
spēli bija redzējuši," četrus gadus pēc notikumiem raksta laikraksts Rīts (1934. g. 10. nov.).
Lai arī kā, bet tika nolemts aizvadīt pirmās Latvijas hokeja meistarsacīkstes. Sākotnēji gan
tās dēvētas vienkārši par "Kanādas hokeja turnīru", bet tā laika federācijas – LZSS (Latvijas
Ziemas Sporta Savienība) – vadība turnīru sauca par “labākās hokeja komandas nosaukuma
izcīņu”. Tas, savukārt, oficiālajās uzskaitēs liek Latvijas čempionātus skaitīt no 1931./1932. g.
sezonas. Bet gala beigās jau šajā 1930./1931. g. sezonā komandas cīnījās par Latvijas čempiona titulu un sacīkstes vismaz presē jau sāka saukt par "Latvijas hokeja meistarību" (meistarība = meistarsacīkstes). Formāts – divas zonas, kuru uzvarētāji finālspēlē noskaidro Latvijas
meistara (čempiona) titula ieguvēju. Liepājas zonā tosezon spēlēja divas vienības – Olimpija
un aktuālie Liepājas čempioni ASK (Liepāja). Rīgas zonā pulcējās 3 komandas – Unions, Vanderers (vācu Wanderer) un US (Universitātes Sports). Šīs piecas komandas tad arī ir pirmā
Latvijas čempionāta "Original Five", kas aizsāka valsts nacionālā čempionāta tradīciju.
Paralēli "Kanādas hokeja" čempionātam norisinājās arī valsts bendija meistarsacīkstes, kas
aptvēra prāvu komandu skaitu un bija dalītas pēc līmeņa atsevišķās grupās. Bendija čempionāts tad vismaz pagaidām skaitījās valsts oficiālās hokeja meistarsacīkstes. Arī ierasto bendija spēļu atspoguļojums presē tobrīd bija plašāks un pamanāmāks.

Unions spēlē bendiju. Attēls: Rigasche Zeitung 1911. g. 9. febr.
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Hokeja čempionātu reāli izspēlēja viena mēneša laikā (no 1. februāra līdz 1. martam), jo pirmajā čempionātā kopā tika aizvadītas tikai 6 spēles – 3 spēles Rīgas zonā, 2 spēles Liepājas
zonā un finālspēle par titulu. (Atgādinājumam: spēles ilgums, saskaņā ar tā laika noteikumiem, bija 3 x 15 minūtes. Tāpat kā tagad, vienlaikus laukumā devās 6 spēlētāji, ieskaitot
vārtsargu. Spēles pieteikumā – ne vairāk kā 9 spēlētāji, bet vārtsarga postenim drīkstēja būt
rezervists ārpus 9 vīru sastāva.)
Savā pirmajā Latvijas čempionāta spēlē 15. februārī Unions vienība uzveica Vanderers komandu. "Kanadas hokeja turnirā "Unions" necerēti viegli pieveica "Vandereri" ar 5:2 (2:1; 1:0
un 2:1)," fiksē laikraksta Latvijas Kareivis sporta rubrika (1931. g. 17. febr.). Vēsturiskajā spēlē divus vārtu guvumus Unions labā panāca Johans Skadiņš, pa vienam – Indriķis Reinbahs,
Arveds Keslers un Ērihs Kelimess (presē arī Kelemes, Kelmes u.c.). Otrajā spēlē – pret US
vienību – "unionistiem" jau pietika ar neizšķirtu (3:3), lai kļūtu par Rīgas zonas uzvarētājiem.
Pirmais Latvijas čempionāta fināls norisinajās, svētdien 1931. gada 1. martā, Esplanādes
slidotavā Rīgā. Unions pretiniekos saņēma Liepājas zonas uzvarētājus – Armijas Sporta
Kluba (ASK) Liepājas nodaļu. Jāpiebilst, ka Liepājas "karavīriem" šī jau bija otrā sezona kanādiešu hokeja spēlē. "Armijas sp. kl. Liepājas nod. un "Unions" izcīnīja Latvijas labākās
Kanadas hokeja komandas nosaukumu. Obligatoriskais spēles laiks beidzās neizšķirti, jo abi
vārtsargi pilnīgi aizsedza mazos vārtiņus. Pirmā pagarinājumā "Un." guva vienīgos
vārtus," tā laikraksts Latvijas Kareivis (1931. g. 3. marts). Vācu avīzes Rigasche Rundschau
apskatnieks stāsta, ka spēli traucējis sniegputenis, Union vienībai esot bijusi lieliska aizsardzība un spēles varonis (vārtu guvējs) bijis Johans Skadiņš. (Pagarinājums bijis pilnas 2 x 5
minūtes; nevis kā tagad – līdz pirmajam vārtu guvumam.)

Meistari Unions. 1931. No kreisās: Herberts Kušķis; Ērihs Kelimess; Jūlijs Lindenbergs; Arveds
Keslers; Alfrēds Verners; Indriķis Reinbahs; Johans Skadiņš. Attēls: Rigasche Rundschau, 1931. g. 7.
marts.
Atkāpei: pieci (no 7) pirmajiem valsts čempioniem veidoja Latvijas izlases pamatu un devās laukumā
tās pirmajā spēlē – 1932. gada 27. februārī pret Lietuvu (3:0). Tie bija vārtsargs Kušķis; abi aizsargi
Keslers un Reinbahs; 2 uzbrucēji Skadiņš un Verners. Šajā pirmajā izlases spēlē pirmo vārtu guvumu
panāca Unions uzbrucējs A. Verners, bet pārējos divus – "unioniešu" aizsargs I. Reinbahs, kurš arī bijis valstsvienības pirmais kapteinis. (Spēles dalībnieks Leonīds Vedējs gan vēlākos laikos liecināja,
ka Reinbahs bijis visu 3 vārtu guvumu autors, sarūpējot hat-trick jau izlases pirmajā spēlē.)
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Pirmo sezonu noslēdza Zibensturnīrs Esplanādes slidotavā 8. martā. Rīgas zonas vienības –
Vanderers, Unions un US – aizvadīja saīsināta spēles laika turnīru, kura uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešamas 3 spēles. Spēles laiks: 3 x 10 minūtes (ierasto 3 x 15 vietā). Pirmajā
spēlē Unions uzvarēja Vandereru ar 2:0, bet otrajā – piekāpās Universitātes Sportam (1:2).
"Studenti" arī kļuva par pirmā Zibensturnīra uzvarētājiem.
Otrā sezona. Otrs meistaru tituls. 1931./1932.
Latvijas meistarsacīkšu otrajā sezonā (1931./1932.) dalībnieku skaits jau bija bez maz dubultojies. Rīgas zonā nu jau bija 6 vienības un Liepājas zonā – 3. Hokeja spēlēšanai mieru bija
metis Rīgas Vanderers, bet Rīgas zonā nāca klāt četras komandas – ASK, LSB, RFK un
Kaizervalds (arī Ķeizarmežs; vācu Kaiserwald), un Liepājā vēl viena – LTK (Liepājas Tenisa
Klubs; arī LLTK – Liepājas Lawn Tenisa Klubs). Par valsts čempiona titulu sacentās 9 komandas, un tā bija vienīgā sezona, kad titula pretendentu skaits bija tik liels. Turpmāk neatkarīgas Latvijas stiprākajā čempionātā komandu skaits svārstījās starp 3 un 6.
Oficiālajās uzskaitēs tieši 1931./1932.g. čempionāts tiek uzskaitīts kā pirmais "atzītais", jo oficiāli saukts par Latvijas meistarību. 1931. gada 13. novembrī LZSS pilnsapulcē nolēma paralēli bendija čempionātam rīkoto "kanādiešu hokeja" turnīru saukt par Latvijas meistarsacīkstēm. Tika paņemts par pamatu līdzšinējais sacīkšu modelis, kāds funkcionēja sezonu iepriekš.
LZSS "aizkavēšanās" dēļ pirmais Unions vienības čempiona tituls mēdz būt "nozagts" no uzziņu krājumiem (jo tajos uzskaite sākta ar 1932. gada titulu). Laikabiedriem vairumā gadījumu
jautājumu nebija, un Unions vīru 1931. g. čempiona tituls netika apšaubīts. Lai nerastos šaubas "unionisti" izcīnīja meistara godu arī nākamajā sezonā...
Sezonas gaitā savas cīņas propagandas laukā un cilvēku prātos turpinājās starp hokeju un
bendiju, kura meistarsacīkstes norisinājās paralēli. Bet valsts čempionāta norišu atspoguļojumā presē, jau biežāk vārds 'hokejs' tiek pieminēts bez piebildes par Kanādu (vēlākos gados
galvenokārt saukts 'ledushokejs') un vēl biežāk parādās vārds 'bendijs' (arī bendi, bandy), kuram kādreiz pietika tikai ar 'hokejs'. "27. decembrī sāksies ledus hokeja-bendi (ar bumbiņu)
sacīkstes, kuŗas ir popularākas par darlaicīgo "kanadieti"," rakstīja Latvijas Kareivis
(1931. g. 23. dec.). Šai sezonai tomēr bija lemts kļūt par bendija "gulbja dziesmu"... Lai gan vēl
pāris sezonas pēc tam bendija čempionāts pastāvēja.
"Kanādas hokeju pie mums piekopj tikai otro gadu. Protams, ka tādēļ spēles līmenis vēl nav
visai augsts. Spēle ļoti interesanta. Viņā dalībnieku skaits nav tik liels, kā pie bendija. Tādēļ
sagaidams, ka turpmak komandu skaits turniros palielināsies, cīņas kļūs spraigākas. [..] Meistarības turnirā labākās sekmes guvusi "Unions" vienība. Tam par iemeslu laikam apstāklis, ka
"Unions" pirmais sāka piekopt šo spēli un tādēļ, arī ievingrinājies vairāk par citām vienībām,"
sezonas gaitā sprieda izdevuma Pasaules Pasts analītiķis (1932. g. 24. janv.). Viņa optimistiskā prognoze attiecībā uz komandu skaitu gan nepiepildījās... Bet Unions turpināja apliecināt
savu varēšanu.
Vēl pirms sezonas, 1931. gada rudenī, Unions hokejisti bija sākuši nopietnu gatavošanos –
"sausos" treniņus. "Jau agrā rudenī, kad vēl nemaz ledus nebija, Unions uzsāka sagatavošanos priekšā stāvošām cīņām – trenējās slēgtās telpās – Konservātorijas vingrotavā," pēc sezonas rakstīja izdevuma Pasaules Pasts apskatnieks (1932. g. 20. marts).
Latvijas čempionāta Rīgas zonā izdevās aizvadīt pilnu viena apļa turnīru; katrai komandai
oficiālajā uzskaitē – pa 5 spēlēm, kopā Rīgas zonā – 15 spēles. Otrais aplis tika atcelts, jo bija
jāizbrīvē laiks izlases startam Eiropas čempionātā. Aizsāktās otrā apļa spēles netika "ieskaitītas". Unions "soļoja" droši – 2:0 (pret LSB), 1:0 (Rīgas ASK), 5:2 (Kaizervalds).
13. februāra spēlē pret US "iegadījās" šīs sezonas valsts meistarsacīkstēs vienīgais zaudētais
punkts – neizšķirts (2:2). Pēc dažiem gadiem Sporta Pasaule atcerējās šo spēli, kurā spēlēja
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skaitliski nevienādos sastāvos, kādus mūsdienās vairs nepazīst: „Tur gadījās tā, ka
tiesnesis A. Jurgens no laukuma noraidīja veselu pulku unioniešus, tā ka ierindā vairs uz brīdi
palika tikai 2 Uniona vīri – vārtsargs Hincenšteins un aizsargs Keslers! Interesantākais tomēr
tas, ka dažas minūtes vēlāk tāds pat liktenis piemeklēja US vienību, no kuŗas laukumā palika
tikai 2 vīri – vārtsargs Otlāns un aizsargs Ozols, kamēr pretinieki darbojās pilnā 6 vīru sastāvā!” (Sporta Pasaule, 1938. g. 20. janv.). Abas komandas uzpēlēja skaitliskajā formātā: 5-uz-1
laukuma spēlētājs! (Jāatgādina, ka saskaņā ar tā laika noteikumiem, "lieko" spēlētāju izmantošana bija grūtāka. Ārpus savas aizsardzības zonas visi spēlētāji, kas bija starp ripu un
pretinieka vārtiem, skaitījās aizmugurē un bez atslidošanas atpakaļ spēlē piedalīties nevarēja; attiecīgi piespēles uz priekšu nebija atļautas. Jā, un spēka spēle uzbrukuma zonā nebija
vēl ieviesta, bet savā zonā "ķermeniski" spēlēt drīkstēja. Tādēļ arī ļoti nepilnos sastāvos varēja salīdzinoši pieklājīgi cīnīties.)
Unions vienībai svarīga spēle norisinājās 21. februārī starp Unions un RFK (Rīgas Futbola
Klubs) komandām. Pokeru (4 vārtu guvumus) sarūpēja Johans Skadiņš. "Pirmā trešdaļā
veiksme bija klubam [RFK] un drīz vien [Ēriks] Petersons ielaida ripu "Uniona" Kuškes sargātos vārtos. Tā arī beidzās pirmā trešdaļa. Otrajā trešdaļā domineja "Unions". J.Skaidiņš
[Skadiņš] četrās reizēs pārspēja teicamo RFK vārtu sargu, P.Skuju. Nepalika parādā arī
klubs un Petersona guvums deva rezultātu 4:2. [..] Unions ar šo savu uzvaru tagad ieguvis Rīgas meistara tituli un ies cīņā ar Liepājas vienību dēļ Latvijas meistara tituļa," skaidro izdevums Pasaules Pasts (1932. g. 28. febr.). Unions bija uzvarējis četrās no piecām Rīgas zonas
pirmā apļa spēlēm, un tikai vienā bija neizšķirts rezultāts. (Ārpus oficiālās uzskaites palika
29. februārī aizvadītā otrā apļa spēle pret Vandereru, kas arī uzvarēta – 3:1.)
Liepājas zonā bija aizvadīts divu apļu turnīrs – kopā 6 spēles, katrai komandai pa četram.
Diezgan pārliecionoši Latvijas finālam bija kvalificējusies Liepājas Olimpija komanda, kuras
vārti visās četrās spēlēs bija palikuši neskarti, un tikai vienā spēlē bija "sanācis" neizšķirts.
Valsts meistarsacīkšu finālspēle starp abu zonu favorītiem un meistariem tika gaidīta kā
daudzsološa. Bet...
"Pagājušā sestdienā [12. martā] LSB laukumā [Rīgā] norisinājās izšķirošā cīņa dēļ Latvijas
meistarnosaukuma hokejā starp Rīgas meistaru Unionu un provinces – Liepājas Olimpiju.
Cīņa bija modinājusi lielu interesi, ar ko arī izskaidrojams samērā prāvais skatītāju pulks. Bet
tik, cik abu vienību spēkošanās saistīja pirms spēles, tikpat gaŗlaicīga tā bija visas 3 x 15
minūtes.
Izrādījās, ka Olimpija hokejā ir vēl pavisam nevarīga. Olimpieši gan aizbildinājās, ka bijis
gŗūti cīnīties ar vienu spēlētāju mazāk pret komplekta pilno Unionu. Jā, te Olimpijai taisnība.
No paša sākuma tā uzsāka cīnīties tikai ar pieciem spēlētājiem. Sestais spēlētājs un rezerve
neesot nemaz ieradušies stacijā. Tā tad palikuši Liepājā!
No atbraukušajiem pieciem hokejs kautcik "asinīs" bija vienīgi viņu futbola vārtsargam Lazdiņam. Bet arī tam liekas būtu gŗūti dabūt "darbu" kādā no Rīgas komandām. Varbūt, ja komanda būtu labākā un pilnā sastāvā, labāki veiktos arī Lazdiņam, bet nevar zināt, vai iztrūkstošie Pīkols un Tīls ir tikpat vareni hokejā kā futbolā. "Savā vietā" no olimpiešiem visu laiku
bija vienīgi viņu vārtnieks. Tas kā cīņas sākumā nometās vārtos uz ceļiem tā i palika visu
spēles laiku. Jā, tik liels bija rīdzinieku pārsvars," raksta Pasaules Pasts (1932. g. 20. marts).
Unions uzvarēja ar 14:1! "Pirmā spēles trešdaļā Unions iesita 7, otrā – 4, bet pēdējā 3:1 vārtus,
uzvarot visu spēli ar 14:1 vārtiem un paturot otro gadu meistara nosaukumu," precizē
Latvijas Kareivis (1932. g. 13. marts). "Double hat-trick" (6 vārtu guvumus) nokārtoja
Herberts Keslers, bet pa vienam "hettrikam" – Johans Skadiņš un Georgs Kabuls. Liepājniekiem goda vārtu guvumu panāca Feldmanis (Feldmann). (Atsevišķas izpētes vērts būtu jautājums, kādā spēlētāju formātā aizvadīta finālspēle – "olimpiešiem" spēlējot mazākumā (4-uz-5)
vai tomēr atbilstoši tā laika noteikumu punktam, kas "nelaimes gadījumā" paredzēja spēlētāju skaita izlīdzināšanu?)
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"Unions Latvijas meistaru godu ieguva pelnīti — bez kautkādas piespiešanās. Grūtāki tam bija
turpretīm tikt pie Rīgas meistara nosaukuma, jo te iznāca cīnīties ar daudz spēcīgākām vienībām. Bet arī te Unions izrādījās pārāks, ko tas panāca ar savu nopietno sagatavošanos. [..]
Latvijas meistarkomandai arī vienīgai piemēroti glīti sarkanmelni hokeja tērpi, kas prasa, saprotams, diezgan daudz līdzekļus. Un tādi Unionam liekas ir, jo tas pagājušā vasarā uz soļošanas sacīkstēm ļoti labi nopelnīja," situāciju skaidro Pasaules Pasts (1932. g. 20. marts).
Vēl pirms Latvijas meistarsacīkšu fināla Rīgā tika izspēlēts Zibensturnīrs, kuram šajā sezonā jau vajadzēja divas dienas. Dalībnieku skaits bija dubultojies – piedalījās visas sešas Rīgas
zonas komandas – ASK, Kaizervalds, LSB, RFK, Unions, US. Līdz ar dalībnieku skaita pieaugumu mainījās turnīra formāts un samazinājies spēļu ilgums – tagad divi periodi pa 10 minūtēm (finālā 3 periodi) ar papildlaiku pēc nepieciešamības. Formāts – t.s. divmīnusu sistēma:
turnīrā dalību pārtrauc komanda, kas zaudējusi 2 spēles. Pirmajā dienā (5. martā) Unions tika galā ar abiem pretiniekiem – ASK (1:0 pagarinājumā), Kaizervalds (2:1). Otrajā dienā (6.
martā) uzveica arī RFK vienību (3:0), bet tajā pašā dienā turnīra finālā tikās ar to pašu RFK
un zaudēja (1:3). Jāpiebilst, ka Zibensturnīru rīkoja "Latvijas ziemas sporta savienība, lai gūtu līdzekļus mazliet pārdrošam pasākumam – valsts komandas sūtīšanai uz Eiropas
ledushokeja meistarsacīkstēm Berlīnē [..]," raksta Latvijas Sargs (1932. g. 7. marts).
Jau 27. februārī bija norisinājusies minētā Latvijas izlases pirmā spēle, bet marta vidū Latvijas izlase devās uz Berlīnē notiekošo Eiropas čempionātu. Valstsvienības sastāvā pirmajā tās
oficiālajā "lielajā" turnīrā spēlējuši pieci valsts čempioni – Unions hokejisti Herberts Kušķis,
Jūlijs Lindenbergs, Indriķis Reinbahs, Johans Skadiņš, kā arī Arveds Keslers, kurš
oficiālajā LZSS atskaitē neparādās. Sākotnēji par izlases pārstāvi ("ģenerālmenedžeri") turnīram bija noteikts Unions komandas administrators Pauls Frēlihs, bet esot mainīts, un viņa
vietā uz Berlīni devies brālis Sergejs Frēlihs – arī kluba Unions pārstāvis. Eiropas čempionāta gaitā Latvija uzvarēja vienu reizi (pret Rumāniju 3:0) un deviņu izlašu konkurencē ieņēma 8. vietu.

Unions – 1933. g. janvāra Zibensturnīra uzvarētāji. Attēls: Rigasche Rundschau 1933. g. 16. janv.
Priekšplānā no kreisās: Jūlijs Lindenbergs; Herberts Kušķis; Harijs Fogels. 2. rindā: Alfrēds Verners;
Gīslers (?; domājams, Arveds Keslers); Georgs Kabuls; Indriķis Reinbahs; Jorgens Hvīds; Johans
Skadiņš.

Trešā sezona un trešais čempionu tituls. 1932./1933.
Arvien nopietnāk Latvijas meistarsacīkšu norises tehniskajām lietām un noteikumu ievērošanai pievērsās ta laika federācija – LZSS. Gatavojoties 1932./1933. g. sezonai, tā nāca klajā gan
ar ieteikumiem attiecībā uz inventāru, gan obligātiem nosacījumiem. "Savienības valde ieteic
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biedrībām apgādāt hokeja vārtus ar auklas tīklu, kas novietojams vārtu iekšpusē tā, lai vārtos
sista ripa neatlektu atpakaļ laukumā, bet iegultos tīklā; bez tam ieteicams hokēja vārtus izgatavot no liektas, 10 cm resnas caurules. Hokeja spēlētājiem sacīkstes laikā obligātoriski jābūt
numurētiem saskaņā ar noteikumu 34. p., bet komandas kapteinim, lai atšķirtu viņu no citiem
spēlētājiem, ap kreiso roku apliekama krāsaina lente," (Stadions, 1932. g. 15. dec.).
Pirms Latvijas meistarsacīkšu sākuma, 1933. gada janvāra vidū LSB slidotavā Rīgā tika sarīkots saīsināta spēles laika Zibensturnīrs (Zibeņturnīrs Kanādas hokejā), kurā piedalījās piecas Rīgas vienības – ASK, LSB, RFK, US, Unions. "Turnīru izvedīs pēc divu zaudējumu sistēmas, t.i. 2 spēles zaudējušai vienībai no turnīra jāizstājas. Spēles laiks 10+10+15 minūtes,"
turnīra reglamentu ieskicē Latvijas Kareivis (1933. g. 12. janv.). Ar piebildi: "Atlikums no
sac. ieņēmumiem par labu mūsu hokejistu komandēšanai uz pasaules mestarsacīkstēm Prāgā"!!! (Turnīru izspēlēja divos 10 minūšu puslaikos, bet neizšķirta rezultāta gadījumā sekoja papildlaiks. Ja neizšķirts arī papildlaikā, tad uzvarētāju noteica izloze.)
"Turnīrs ilga 6 stundas, jo dažām komandām spēles laiks bija jāpagarina. Daudzas komandas
nebija formā, spēlēja primitīvi un bez technikas. Kā izņēmums jāmin ASK un Uniona spēlētāji,
kuri rādīja jau diezgan labu spēles techniku un saspēli. Spēles temps bija pietiekoši ātrs, bet
nebija vērojama vēl spēles vispusīga pārzināšana ripas vadīšanā. Pirmo golu ASK vārtos iesit
Skadiņš. Neskatoties uz ASK intensīvu uzbrukumu, iesisto golu izlīdzināt pirmajā puslaikā
neizdevās. Otrā puslaikā Chvids [Hvīds] iesit ASK vārtos otro golu. Īsi pirms spēles beigām
Plakans iesit golu Uniona vārtos. Spēle beidzās ar Uniona uzvaru 2:1," spēli dzīvīgi komentē
avīzes Latvijas Kareivis apskatnieks (1933. g. 17. janv.).
Unions turpināja uzvarēt, un Zibensturnīra finālā "unionistiem" atkal nācās spēlēt pret "karavīriem" (ASK). "Šī spēle jāatzīmē par visinteresantāko no visām turnīrā spēlētam spēlēm. Pirmo golu iesita Jurgens U.[niona] vārtos; tad Unions uzsāk enerģisku spēli un zaudējumu izlīdzina. Seko vēl viens gols no Reinbacha par labu Un.[ionam.] Otrā puslaikā rezultāta nav.
Unions uzvar ar 2 pret 1," (Latvijas Kareivis, 1933. g. 17. janv.). Unions komanda nezaudēja
nevienu spēli un attiecīgi uzvarēja Zibensturnīrā.

Unions – 1933. gada Zibensturnīra uzvarētāji. No kreisās: Herberts Kušķis; Harijs Fogels; Jūlijs
Lindenbergs; Alfrēds Verners; Arveds Keslers; Georgs Kabuls; Indriķis Reinbahs; Jorgens Hvīds;
Johans Skadiņš (kapteinis); pārstāvis ("ģenerālmenedžeris") Pauls Frēlihs. Attēlā nav 1932./1933. g.
sezonā komandā uzspēlējušais Zigurds Bergmanis. Šie vīri tad arī kļuva par 1933. gada Latvijas čempioniem. Attēls: Stadions 1933. g. 19. janv.

9

Drīz sākās Latvijas oficiālā čempionāta spēles. Šoreiz valstssacīkstēs piedalās 7 komandas:
Rīgas zonā – 5; Liepājas zonā – 2. No dalībnieku skaita ir atkritušas divas – Rīgas Kaizervalds
un Liepājas ASK.
Rīgas zonas pirmajā spēlē, 22. janvārī sacentās Unions un ASK. "Vakar hokeja meistarības
izcīņu ievadīja abu favoritu: ASK un Uniona, sastapšanās. [..] Spēli uzsākot Unions itkā taustās, izvairās no uzbrukumu ievadīšanas un ķer šeibi tik pie saviem vārtiem. [..] Lielisku klasi
metienos parādīja Jurgens [ASK] un Kuške, uztverot viņa raidījumus. [2.] Trešdaļas vidū
Uniona aizsargu taktiskas kļūdas dēļ Jurgenam izdodas pārsteigt Kuški un ievadīt šeibi vārtos. ASK panākuma sajūsmināts, cenšas rezultātu palielināt, bet Kuške ir meistars savā vietā
un šajā trešdaļā Unions vairāk vārtus nezaudē. [..] Neskatoties uz Uniona pūlēm, ASK beidza
stipri aso spēli ar 2:0 uzvaru," tā Sporta Pasaule (1933. g. 23. janv.). Tas bija pirmais Unions
zaudējums Latvijas čempionātu vēsturē, un tas notika tikai trešajā sezonā. Jāpiebilst, ka
tosezon Unions Latvijas meistarsacīkstēs vairs nezaudēja nevienu spēli. Kopā "unionisti"
valsts čempionāta ietvaros 1932./1933. g. sezonā aizvadīja 6 spēles.
"Intriģējoša sacīkste" izdevuma Sporta Pasaule apskatnieka skatījumā norisinājās 1933. gada
janvāra nogalē starp Unions un RFK komandām. "Abas komandas šai sacīkstei bija gatavojušās. Un[iona] ierindā šoreiz istrūka Reinbachs, kurš aizbraucis līdzi US [Universitātes Sportam] uz Itāliju [studentu olimpiādi; nākotnē nosaukums – universiāde]. Spēles pirmā trešdaļā
abas komandas spēlē uzmanīgi, vairāk rūpējoties par vārtu segšanu, nekā par labu uzbrukumu
vešanu. Tā trešdaļa rezultātu nedeva. Otrā trešdaļā klubs [RFK] reizēm ievadīja it bīstamus
gājienus uz vārtiem, bet tie bija vairāk gadījums, nekā sistēma. Trešdaļas beigās asi mestai ripai [RFK] vārtsargs Skuja uzkrīt virsū. Piesteidzās Verners un ar asu grūdienu izgrūž caur
vārtsarga ķermeņa apakšu šeibi vārtos. [Bez maz "ar gaļu".]
Trešā trešdaļa sniedza īstu hokeju. Klubs [RFK], lai atgūtu zaudējumu, metās sparīgi uzbrukumā. Drīzi vien Langem izdodas apvest [Uniona] aizsargu Lindenbergu un šeibi centrēt. Momentā to uztwer Pētersons un stāvokli izlīdzina. Tagad arī Unions iet straujos uzbrukumos.
Spēle kļūst strauji asa, bet interesanta. Abas puses spīd ar skaitiem [skaistiem] uzbrukumiem.
Trešdaļas beigās Skadiņam solo gājienā izdodās iegūt uzvaru nesošos vārtus, kuŗi krita pa
daļai aizsarga Zaļuma un vārtsarga Skujas neuzmanības dēļ. Sacīksti LSB slidotavā vadīja
[tiesnesis] Hols. Holam tomēr nav skaidri īstās hokeja spēles princīpi un nevietā bija viņa
biežie spēlētāju noraidījumi no laukuma. Šeit varēja saskatīt pat zināmu partejību," (Sporta
Pasaule, 1933. g. 30. janv.).
Pirmoreiz Latvijas čempionāta Rīgas zonā pirmajām divām komandām bija vienāds punktu
skaits. Pēc viena apļa pa 6 punktiem bija Unions un Rīgas ASK vienībām. Lai tiktu skaidrībā
par Rīgas zonas uzvarētāju, starp abām līdervienībām 14. februārī tika rīkota pārspēle – faktiski Latvijas čempionāta pusfināls. "Izšķirošā sacīkstē pret ASK Uniona komanda bija viscaur labāka, sevišķi uzbrukuma taktikā, kur no labākās puses sevi rādīja J. Skadiņš un Hvids.
Aizsardzībā ļoti labs bija vārtsargs Kušķe un H. Fogels," tā Stadions (1933. g. 16. febr.).
Unions uzvarēja ar 3:1 un jau trešo gadu pēc kārtas kļuva par Rīgas zonas uzvarētājiem. Vēl
bija jāsagaida Liepājas zonas uzvarētājs LTK un Olimpija komandu duelī; turklāt Latvijas
meistarsacīkšu finālspēle bija jāatliek uz dažām nedēļām, jo "iekrita" pauze – Latvijas izlase
devās uz pasaules čempionātu Prāgā, kas norisinājās 1933. g. 18.-26. februārī.
Latvijas izlasē uz tās pirmo pasaules čempionātu bija iesaukti četri Unions spēlētāji – vārtsargs Herberts Kušķis, laukuma spēlētāji Arveds Keslers, Indriķis Reinbahs un Johans Skadiņš. Pasaules čempionātā valstsvienības pārstāvis bija Unions hokeja vienības administrators Pauls Frēlihs. Savukārt izlases komplektācijai roku bija pielicis cits sporta
biedrības Unions vadības dalībnieks un LZSS valdes loceklis Nikolajs Kavass. Valstsvienība
izcīnīja vienu uzvaru (2:0 pret Itāliju) un savā pirmajā pasaules turnīrā ieņēma 10. vietu (12
vienību konkurencē), apsteidzot Itāliju un Beļģiju.
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Liepājas zonā atkal bija uzvarējusi Olimpija, kuru pirms gada finālspēlē "unionisti" bija pieveikuši ar divciparu skaitli. Šoreiz viegla pastaiga nesanāca. Svētdien, 12. martā Rīgā paredzēto spēli pārsteidza laika apstākļi. "Svētdien visas slidotavas pēkšņā atkusnī pārklājās ar
ūdeni. Tas pats bija arī LSB slidotavā, kur notika hokeja finālspēle starp Unionu un Olimpiju.
Mīkstajā ledū grima iekšā slidas, bet ūdenī un ledus putrā ripa neslīdēja. Tiesnesis atzina, ka
uz šāda ledus spēli nevar noturēt. Komandas tomēr, pēc stundas gaŗām sarunām, vienojās
spēli noturēt. No īstas hokeja spēles nebija ne jausmas. Pirmās divās trešdaļās spēle beidzās
neizšķirti, kaut gan olimpieši spēlēja ļoti vājā sastāvā un bez rezerves spēlētājiem. Pēdējā spēles
trešdaļā unioniešu uzbrucējiem laimējās iesitiens. Ar 1:0 vārtiem Unions guva uzvaru un
meistara nosaukumu," raksta Latvijas Kareivis (1933. g. 14. marts). Tas bija Unions komandas trešais un arī pēdējais Latvijas meistaru tituls. Vienīgais un vienlaikus sērijas uzvaras vārtu guvums – Jorgenam Hvīdam.

Unions. 1933. No kreisās: Herberts Kušķis; Harijs Fogels; Jūlijs Lindenbergs; Arveds Keslers; Zigurds
Bergmanis; Indriķis Reinbahs; Jorgens Hvīds; Johans Skadiņš; Georgs Kabuls. No 1932./1933. g.
sezonā spēlējušajiem pietrūkst Alfrēds Verners. Attēls: Rigasche Rundschau 1933. g. 17. febr.

Arī trešā Latvijas meistarsacīkšu sezona bija pagājusi Unions zīmē, taču jau sāka izkristalizēties turpmāko sezonu līderis – Rīgas ASK. Savukārt hokeja "celmlauži un pionieri" Latvijā,
t.sk. Unions, savu darbu bija paveikuši. Bendija čempionāts paralēli norisinājās, taču ziemas
sporta veidu vidū pilnībā dominēja hokejs. Ar katru gadu bendijs bīdījās tālāk "aizkrāsnē",
dodot vietu "kanādietim". 1932./1933. g. sezonas gaitā izdevums Radio Abonents rakstīja:
"Beidzot ziemas sports iet pilnā sparā un no visiem sporta veidiem pirmā vietā pašreiz stāv
ledus hokejs, jeb kā viņu vēl sauc – „kanādiešu hokejs". [..] Šī mazliet robustā, bet ārkārtīgu
veiklību prasošā spēle ir apbrīnojami ātri atradusi dzīvu atbalsi mūsu sportistos un skatītājos.
Ar savu ātro tempu un momentu bagātību viņa ieguvusi publikas nedalītu piekrišanu. [..]
Neskatoties uz īso sagatavošanās laiku (trešais gads), esam jau paguvuši pāraugt un uzvarēt
valstis, kuras spēlē ledus hokeju daudz ilgāk par mums (Lietuva, Rumānija). Tā kā pagājušā
gada Eiropas meistarsacīkstēs Berlīnē mūsu komanda guva apmierinošus panākumus, tad
nolemts šogad braukt atkal. Ūniversitātes sports brauc uz studentu olimpiādi Italijā, tā tad
[attīstības] tempo ļoti straujš," (Radio Abonents, 1933. g. 1. febr.).
Tomēr bija vēl aprindas, kas ne tikai aizstāvēja bendiju, bet konkrēti kritizēja hokeju. "Piekopjot vienmuļo Kanādas hokeju, spēlētāji stipri piemirsuši bendi spēles techniku un taktiku.
Cerēsim, ka ziemas sp. sav. [LZSS] papūlēsies, lai nākošā ziemā bendi komandu skaits dubultotos," rakstīja laikraksta Latvijas Kareivis sporta rubrika (1933. g. 18. febr.). Tomēr bendija
aizstāvju loks bija kļuvis rets, bet "uzbrukumi" hokejam zaudēja intensitāti un piekrišanu.
Izziņai: saskaņā ar LIHG (tag. IIHF) tā laika noteikumu redakciju, komandas pieteikums uz
spēli bija 8+1 (8 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs). Praksē vairumā gadījumu tas nozīmēja
vārtsargu, vienu aizsargu pāri un divus uzbrucēju virknējumus. Taču pirmajās sezonās un vēlāk bija nereti gadījumi, kad pieteikums nebija aizpildīts pilnībā un pat atsevišķām spēlēm
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nevarēja nokomplektēt pilnu piecu laukuma spēlētāju sastāvu. 1936./1937. g. sezonā spēles
pieteikuma apjoms mainīts uz 9+1 un jau pēc Otrā pasaules kara pakāpeniski evolucionēja
līdz mūsdienu 20+2.
"Meistardziesma izdziedāta". 1933./1934.
1933./1934. g. sezonu Unions sāka ar "mēģinājuma" spēli pret Rīgas ASK jau novembra beigās
(zaudējums 1:3). Sekoja Zibensturnīrs 10. decembrī. Tas bija jau par tradicionālu paliekošais
turnīrs ar spēles laika formātu: 2 x 10 minūtes un papildlaiks pēc nepieciešamības. Pateicoties
izlozei, Unions, kas bija neizšķirti spēlējis pret Rīgas ASK (0:0), nonāca finālā, kur pretinieks
bija Universitātes Sports. "Spēlējot 3 x 10 minūtes uzvaru neizdodas gūt nevienai no finālistu
vienībām," raksta Sporta Pasaule (1933. g. 11. dec.). Finālspēles pabeigšana tika atlikta.
Prese diezgan plaši atspoguļoja arī 17. decembrī notikušo Unions un RFK draudzības spēli.
Cik pazīstama situācija – apskatnieki sūkstījās attiecībā uz pārbaudes spēles neizteiksmīgumu... "Uniona – RFK sacīkste vakar LSB laukumā ritēja samērā gausi. Kaut ledus bija labs
un arī laiks ne tik auksts kā sestdien, tomēr abas vienības nespēja iekarst un sniegt kaut cik
pieņemamu spēli. Gauss temps, gausi gājieni, gausas kombinācijas. Brīžiem pavīdēja uguns,
bet – tikai brīžiem. Viens no šiem uguns kurinātājiem bija Uniona aizsargs Reinbachs,
kas pirmā trešdaļā neturami ievadīja ripu RFK Janelsīša vārtos, bet otrā trešdaļā šo lomu uzņēmās Uniona Bergmanis, kas otrreiz lika Janelsītim meklēt ripu vārtu tīklā. Tas notika trešdaļas pašās beigās," spēli raksturoja Stadions – žurnāls sportam un fiziskai audzināšanai
(1933. g. 18. dec.). Savukārt laikraksta Dienas Lapa korespondents piebilda: "R.F.K. uzbrucēju tāļos raidījumus vienmēr viegli likvidēja Kušķe," (Dienas Lapa, 1933. g. 16. dec.).
Pirms 1933./1934. g. sezonas no Latvijas meistarsacīkstēm pazuda Liepājas zona. Liepājas
Olimpija čempionātam pieteicās, bet bija vienīgā komanda no Liepājas. Tika apsvērti dažādi
risinājumi – liepājniekiem visas spēles aizvadīt Rīgā vai "pierunāt" kādu Liepājas sporta
biedrību pieteikties meistarsacīkstēm. Katrā gadījumā Rīgas klubi uz Liepāju braukt negribēja un otrādi. Rezultātā Liepāja palika bez oficiālām hokeja meistarsacīkstēm. Bet Rīgā atkal,
pēc sezonas pieteicās Kaizervalds (Ķeizarmežs) vienība. Čempionātu aizvadīja 6 komandas divos apļos, kas kalendārā nozīmēja kopā 30 spēles un katrai komandai pa 10.
26. decembrī norisinājās meistarsacīkšu pirmā spēle – starp US un Unions komandām. "Cīņai
reizē vajadzēja izšķirt arī nesenā zibeņturnīra uzvarētāju, jo 10. dec. abas vienības spēlēja
neizšķirti.
Pirmā spēles trešdaļa paiet atklātā, ne visai
straujā cīņā. Abas vienības galveno vērību
piegriež uzmanīgai pretinieka segšanai, i
vienas, i otras komandas izrāvieni viegli
likvidēti un līdz pārtraukumam rezultāts
nav atzīmēts.
Otrā trešdaļā tempo jau spēcīgāks. Pirmie
panākumu atzīmē studenti. [Kārlis] Pakalns izlaužas aiz Uniona modrās aizsardzības un ar tālu raidījumu pārsteidz Kušķi. Drīz tomēr pēc ilgstošas Uniona ofensīves U. S. vārtsargs Lapainis, atvairot Fogeļa raidītu ripu, to padod Uniona kreisajam
uzbrucējam Bergmanim tieši uz koka [nūjas], un stāvoklis ir atkal izlīdzināts 1:1.

1933. gada 26. decembra spēle: Unions –
US. "Uzņēmumā Uniona aizsargi Keslers un
Reinbachs likvidē strauju U. S. uzbrukumu."
Attēls: Dienas Lapa 1933. g. 27. dec.

Trešā ceturksnī Uniona Hvids ar apbrīnojamu atjautību izlaužas cauri visiem pieciem U. S.
vīriem un no dažu metru attāluma ievada ripu vārtos. Panākuma iedvēsmoti, Uniona ļaudis
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attīsta vienu brāzmainu uzbrukumu pēc otra. U. S. vārtsargs Lapainis dabū sevi parādīt no
labās puses. Uniona atslābuma brīžos savukārt sparīgi uzbrūk studenti un kāda Jesena caurgājiena noslēgumā Auziņš [US] panāk izlīdzinošus vārtus. Ceturkšņa [trešdaļas] beidzamās
minūtēs labu situāciju neizmanto Skadiņš [Unions], vēl dažas reizes atjautīgi stāvokļus glābj
Lapainis, un pirmā meistarības cīņa beigusies neizšķirti, dodot abām vienībām pa punktam.
Lai noskaidrotu 10. dec. zibeņturīra uzvarētāju, pēc pārtraukuma abas vienības iet tālākā
cīņā. Pirmā 10 minūšu pagarinājumā sparīgākie ir U. S. ļaudis. Pēc ilgstošas uzbrukum
virknes Volframs iešauj trešos vārtos un studenti atstāj laukumu kā uzvarētāji," detalizēti
apraksta Dienas Lapa (1933. g. 27. dec.). Šī 2. vieta Zibensturnīrā faktiski arī palika Unions
komandas augstākais sasniegums šajā sezonā.
Īpašs notikums bija Uniona izbraukuma tūre tā laika Vācijā. Decembra nogalē Unions bija
devies uz Kēnigsbergu (tag. Kaļiņingrada) tā laika Vācijā, kur 31. decembrī aizvadīja spēli
pret Austrumprūsijas čempionvienību VfB (Kēnigsberga; nejaukt ar citu klubu – VfK), kurai
piekāpās (1:4). 1. janvārī pret Rastenburgas (tag. Kentšina Polijā) pilsētas izlasi Unions nospēlējis neizšķirti (1:1). (Šīs pašas izbraukuma tūres ietvaros Rīgas "sastādītā" vienība (izlase)
ar 1:4 piekāpās Kēnigsbergas izlasei. Rīgas "sastādīto" veidoja pamatā Unions vīri, papildināti
ar diviem "ne-unioniešiem" – US spēlētājiem Robertu Bluķi un Leonīdu Vedēju.)

1934. gada 26. janvāra spēle: Unions – Kaizervalds.
Norisinās "unioniešu" pirmais vārtu guvums (spēle beidzās 10:0). Attēls: Dienas Lapa 1934. g. 27. janv. (Uz
spēlētāju mugurām numuri.)

Atgriežoties Latvijas meistarsacīkstēs, Unions vienībai klājās kā pa viļņiem. Veiksmīgas spēles mijās ar mazāk veiksmīgām. Jau pēc sezonas pirmajām divām spēlēm Sporta Pasaule
rakstīja: "Uniona cerības nu ir vējā [uzvarēja ASK], jo pagājušā gada meistars nonācis tabeles
lejas galā, kuru tagad sauc par "vācu galu", jo tur ar 2 punktiem novietojies Unions un ar 0
punktu atzīmi vācu Kaizervald vienība," (1934. g. 8. janv.). Lai arī bija atlikušas vēl 8 spēles
(no 10), presei bija izrādījusies taisnība. "Vācu gals" saglabājās arī sezonas beigās...
Tomēr Unions sities par savu godu. Piemēram, janvāra nogalē pret līdervienību ASK. "Lai gan
spēles iznākums nekādi nespēja atņemt ASK drošās izredzes uz meistarnosaukumu, kuplā
skaitā sanākušie skatītāji tomēr bija par lieciniekiem mūsu apstākļos augstvērtīgai ledushokeja spēlei, spēlei, kur abi pretinieki cīnījās sava prestiža labād un bija līdzvērtīgi viens
otram. Tamdēļ arī cīņa bija asa, ātra un situācijas mianījās [mainījās] viena par otru straujākas un skaistākas. Ne pirmā, ne otrā trešdaļa rezultātu nedeva, līdz kamēr pēdējā trešdaļā
ASK [Arvīds] Pētersons negaidīti kļuva par vārtu ieguvēju. Es saku negaidīti, jo neviens, arī
tiesnesis A. Liepiņš, šķiet, nebija īsti skaidrībā, vai vārti iegūti, jo pretējā gadījumā
viņš nebūtu apvaicājies pie vārtu tiesneša un, neraugoties uz pēdējā noraidošo atbildi,
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beigās tomēr atzinis vārtus par iegūtiem," raksta izdevuma Stadions apskatnieks (1934. g. 29.
janv.). "Unionisti" ar 0:1 zaudēja topošajiem valsts čempioniem – Rīgas ASK.
Kaut kā negāja... Pēc tam, kad Unions bija ar 1:2 zaudējis RFK komandai, Sporta Pasaule
rakstīja: "Vai arī tā nav sensācija? [..] Uniona meistardziesma jau pilnīgi izdziedāta,"
(1934. g. 5. febr.). No sezonas 10 spēlēm Unions prata uzvarēt trijās, t.sk. divās pret turnīra
pastarīti Kaizervalds. Vēl bija divi neizšķirti un 5 zaudējumi. Rezultātā 1934. gadā Latvijas
meistarsacīkšu noslēguma tabulā līdzšinējā čempionvienība Unions ierindojās 5. vietā, aiz sevis atstājot tikai Kaizervalds komandu, kas bija zaudējusi visas 10 spēles.
Sezonas noslēgumā izdevums Stadions rezumēja: "Eksmeistars Unions spēlējis šogad
ar viduvējām sekmēm un liekas savus slavas laikus pārdzīvojis. "Aizšauts lauva"
vēl joprojām bīstams visām turnīra spēcīgākām vienībām. Uzbrucēju līnijas trio: Štāls,
Skadiņš, Hviids spēlē kļuvuši šabloniski un
tamdēļ vērīgākiem pretinieku aizsargiem
viņu nodomi jau priekšlaicīgi saskatāmi un
līdz ar to vieglāk jaucami. 2. maiņā Jānis
Bebris jauns izmanīgs spēks komandā. Zigurds Bergmans bez lielāka progresa savu
vietu izpilda sekmīgi. Aizsargi Kesleris,
Reinbachs un Fogels, no kuriem pēdējie divi
izmēģinās arī uzbrukumā, turas vispārējā
līmenī, bet viņu darbībā nav bijušas izdevības vērot lielākas sekmes. Komanda izceļās
ar savu disciplinēto sadarbību uzbrucēju
un aizsargu starpā, ko varētu mācīties viena otra no pārējām vienībām. Vārtos Kuške
kļuvis nedrošāks kā citus gadus. Labākie
spēlētāji joprojām Skadiņš ar Hviidu,"
(1934. g. 26. febr.).

Herberts Kušķis. Unions un 30. gadu Latvijas
izlases vārtsargs. Izlases sastāvā visos tās svarīgākajos turnīros – olimpiādē (1936.), pasaules un
Eiropas čempionātos. Latvijas meistars (7 x).
Attēls: Sporta Pasaule 1938. g. 28. febr.

"Renesanse". 1934./1935.
Sava veida atdzimšana "unionistiem" izdevās 1934./1935. g. sezonā. Latvijas hokeja meistarsacīkstes pēc savas otrās un pagalam neveiksmīgās "atnākšanas" nu jau neatgriezeniski bija
pametis Kaizervalds, čempionātā atstājot 5 vienības. Tā kā Latvijas izlasei bija jāgatavojas un
1935. gada janvārī jādodas uz pasaules čempionātu Davosā (Šveicē), tad Latvijas meistarsacīkstēs bija ieplānotas tikai kā viena apļa turnīrs ar 10 spēlēm kalendārā; katrai komandai
bija paredzētas 4 spēles.
Pirms sezonas Unions komanda piedzīvoja līdz šim nopietnāko zaudējumu sastāvā – uz čempionvienību ASK bija pārgājis "mūris" Herberts Kušķis, viņu centās aizstāt vārtsargi Rolands Dansbergs un Oto Štekigts. Turpmākās sezonās retāks viesis kļuva uz Dāniju izceļojušais Jorgens Hvīds. Taču joprojām dzirkstīja Skadiņš, Reinbahs, Fogels... Uzspīdēja arī jauna
"zvaigzne" – 17 gadus vecais Jānis Bebris.
Latvijas meistarsacīktes Unions vīriem sākās ar bēdīgu 1:5 pret meistariem ASK, bet tad sekoja "sausa" uzvara 3:0 pret RFK! Arī trešā spēle – pret LSB (Latvijas Sporta Biedrību) – izvērtās veiksmīgi. "Eksmeistars Unions pārliecinoši pārspēja LSB. Unions bija drošāku skrējienu, labāku metienu un taktiku. [..] Pirmos 2 vārtus Unionam guva "Džeka" – Skadiņš, trešos –
Bergmanis, ceturtos – Fogels – jaukā sologājienā. [..] Vēl Uniona vienībā labi darbojās Reinbachs un Libaus," pēc Unions uzvaras pār LSB (4:1) ziņoja Sporta Pasaule (1935. g. 7. janv.).
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Latvijas meistarsacīkstēs sezonas pēdējo spēli 13. janvārī "unionisti" aizvadīja pret "studentiem" (US). "Negaidītu rezultātu savā ziņā sniedza sacensības noslēgums. Apmēram minūtes 5
pirms beigu svilpes ŪS bija pārliecinošā 5 – 1 pārākumā, bet tad pēkšņi "trefers" nostājās
Uniona pusē un tie īsā laika sprīdī guva 3 vārtus (Bebris – 2 un Fogelis) un nu radās visai
intriģējošs 5 – 4 stāvoklis. Vai Unions gūs vēl arī piektos – izlīdzinošos vārtus! Nē, nē – tiesnesis Holls, vēsta beigas un uzvarētāji paliek studenti," liecina Sporta Pasaules apskatnieks
(1935. g. 14. janv.).
1935. gada janvārī izlases gatavošanās cikla ietvaros Unions līdzeja izlasei, kopā ar RFK veidojot "kombinēto vienību" pārbaudes spēlei pret izlasi. Tomēr 1935. gada izlases sastāvā pasaules čempionātā neviens Unions hokejists neuzspēlēja; kā rezervists aizbrauca un bez spēles
laika palika bijušais "unionietis" Herberts Kušķis. Izlašu pauzes laikā tika aizvadīta virkne
pārbaudes spēļu. Janvāra beigās Unions vienība aizbrauca uz Kauņu, kur uzspēlēja un uzvarēja Kauņas Jahtkluba komandu (3:0) un LGSF vienību (5:2). (LGSF = Lietuvos gimnastikos
ir sporto federacija; Lietuvas vingrošanas un sporta federācija.) Februārī "unionistiem" bija
iecerēta vēl viena starptautiska spēle – pret Kēnigsbergas VfB, taču tā Rīgā neieradās.
Savukārt Latvijas hokeja vēsturei zīmīga draudzības spēle notikusi 1935. g. 9. februārī starp
Unions un RFK vienībām. Zīmīga ar to, ka "Sacīksti pirmo reizi pēc jauniem noteikumiem vadīja 2 tiesneši — Jurgens un Kušķis (abi ASK). Patiesībā šie "jaunie noteikumi" gan
nemaz vairs nav jauni, bet pie mums tomēr vakar tika pielietoti pirmo reizi," tā Sporta Pasaule
(1935. g. 10.febr.). Spēles rezultāts 2:2.
Pēc izlases atgriešanās no Davosas, hokeja cīņas Rīgā tika iecerētas ar jaunu sparu. Tā kā
Latvijas meistarsacīkstes bija salīdzinoši īsas un tajās bija atlikušas vien dažas spēles, LZSS
un klubi ieplānoja aizvadīt vēl divus atsevišķus turnīrus – Rīgas meistarsacīkstes un t.s.
Olimpiskais turnīru. Attiecīgi hokeja mīļotājus nacionālā čempionāta saīsinātā kalendāra dēļ
bez hokeja atstāt nebija paredzēts.
Īpaši dedzīga cīņa norisinājās Rīgas meistarsacīkšu ietvaros 1935. gada 13. februārī starp
Unions un RFK vienībām. Kaislības sita augstu vilni. "Jau vairākkārt ir nācies novērot, ka dažas ledushokeja komandas pielieto pārāk asu spēles veidu cīņā ar savu pretinieku. Tiešām atbaidoši ir skatīties, ka tāds cīņā iekarsis spēlētājs gāžas virsū savam pretimspēlētājam, nerēķinādamies, kādas sekas šādai rupjībai var būt pie pretinieka. [..] Vakar Rīgas meistarības izcīņā ledushokeja sastapās Unions ar RFK, komandas, kuŗas spēlē stipri asu spēles veidu. Un
spēles pašā sākumā notika gadījums, kāds līdz šim uz mūsu sporta laukumiem vēl nebija piedzīvots. Kad kādā skrējienā Uniona spēlētājs Libaus aizķēra un nogāza RFK E. Pētersonu, tad pēdējais, piecēlies, pieskrēja pie Libausa no muguras puses un ar koku [nūju] zvēla
Libausam pa galvu. Sitiens bija tik spēcīgs, ka Pētersona koks līkumā salūza un Libaus no sitiena bija notriekts uz ledus. Kas pēc tam norisinājās laukumā, bija kautkas līdzīgs
kautiņam. Gaisā zibēja hokeja koki, rokas savīstītas dūrēs – sitiena ķerti uz ledus "atpūtās"
vairāki ledushokejisti. Kopējais juceklis nebija pārredzams un velti pūlējās tiesnesis, savienības vicepriekšsēdis J. Kārkliņš un A. Liepiņš ievest kārtību. Ar pūlēm tas beidzot arī izdevās
un pēc ilgāka pārtraukuma cīņa varēja turpināties. [Uzvarēja Unions ar 3:2.]
Ar šādu uzstāšanos aktīvi sportisti pierāda, ka viņiem nav vietas "džentelmeņu cīņā", to vajadzētu saprast savienībai [LZSS] un arī pašai biedrībai, pie laika izravējot tādas nezales!" emocionāli rakstīts laikraksta Rīts slejās (1935. g. 14. febr.). Jau drīzumā LZSS lietu izskatīja un
piesprieda sodus. "Ziemas sporta savienība diskvalificējusi līdz sezonas beigām par kaušanos
spēles laikā RFK uzbrucēju E. Pētersonu [..]. Spēlētājiem – Rozītim un Puriņam (abi RFK) un
H. Fogelim (Un.) – izteikts stingrs brīdinājums, piezīmējot, ka pie atkārtotas kaušanās spēles
laikā, viņus bargi sodīs,” ziņo Latvijas Kareivis (1935. g. 21. febr.). Tomēr jau marta sākumā
diskvalifikācija tika "mīkstināta" un LZSS diskvalificētajiem (t.sk. RFK hokejistam Ērikam
Pētersonam) sniedza atļauju piedalīties t.s. Olimpiskajā turnīrā.
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Februāra nogalē laika apstākļi nebija piemēroti hokejam, un sanāca tā, ka visi trīs turnīri –
Latvijas meistarsacīkstes, Rīgas meistarsacīkstes un Olimpiskais turnīrs norisinājās tuvu
tam, ka paralēli vai labākajā gadījumā – pamīšus. Iespējams, tikai LZSS cilvēki skaidri saprata, kura spēle uz kuru turnīru attiecas... Katra gadījumā – 1934./1935. g. sezonā noritējušos
turnīrus par tādiem sistemātiski secīgiem nosaukt ir grūtāk nekā citās sezonās, kad arī laika
apstākļi koriģēja plānus un kalendārus.
Tikai marta sākumā bija iespējams pilnībā pabeigt Latvijas meistarsacīkstes. Valsts čempionāta summā Unions ierindojās 3. vietā, aiz sevis atstājot RFK un LSB komandas. Unions bija
uzvarējuši divas spēles un divas – zaudējuši. Par valsts meistariem otro sezonu pēc kārtas
kļuva ASK.
Februārī aizsāktās Rīgas meistarsacīkstes bija sākušās diezgan sparīgi. Februārī Unions
bija pieveicis LSB (2:1) un pirms tam jau minētajā "kautiņu" spēlē RFK (3:2), taču pēc atkušņa pauzes 6. martā neprata savākties pret ASK un piedzīvoja pamatīgu zaudējumu (0:6): "Par
"Uniona" komandu varam teikt maz iepriecinoša: uzkrīt komandas lēnā spēle, bez techniskas
veiklības. Klase par sevi ir vienīgi Harijs Fogels, bet arī viņš viens pats nekā nespēj," kritizēja
laikraksta Rīts sporta rubrikas autors (1935. g. 7. marts), kurš acīmredzot no sava laika čempioniem gaidīja kaut ko vairāk. Marta sākumā vēl nebija pabeigts Rīgas čempionāts, kad jau
iestartēja Olimpiskais turnīrs. Bet Rīgas meistarsacīkstes tosezon tā arī nepabeidza un Rīgas
meistaru nenoskaidroja.
Savukārt 1935. gada martā norisējušais t.s. Olimpiskais turnīrs faktiski aizritēja bez
Unions dalības. 8. martā bija paredzēta ASK un Unions spēle, bet "unionisti" neieradās...
"Sakarā ar Uniona neierašanos, ASK bez cīņas" gūst tiesības sacensties ar US turnīra pusfinālā," skaidro Rīts (1935. g. 9. marts). No cīņas par trešo vietu vēlak izstājās RFK; tā, ka Unions
un RFK turnīru pabeidza "bez vietas" (dažviet abas komandas minētas kā 4. vietu ieņēmušas).

Unions pret RFK (strīpainā formā) 1933. gada janvārī. Uzbrūk
"unionists" Jūlijs Lindenbergs; guļus uz ledus RFK vārtsargs Pēteris
Skuja. Attēls: Stadions 1933. g. 19. janv.

Neizšķirts kā panākums un sensācija. 1935./1936.
Pirms 1935./1936. g. sezonas Unions vienībai atkal bija "zaudējumi". Aizgāja kā aizsargs un
uzbrucējs spēlējušais Harijs Fogels un arī jaunais talants Jānis Bebris; abi pārgāja uz US. Pie
"unionistiem" vairs nespēlēja arī aizsargs Indriķis Reinbahs; savukārt, uz sezonu "pauzi" bija
paņēmis "snaiperis" Johans Skadiņš. Unions situāciju šajā sezonā risināja iekļaujot sastāvā
leģionāru – uzbrucēju Knutu Bēgu (Knut Bøgh), kurš bija Norvēģijas pavalstnieks.
Par sezonas nopietnāko panākumu Unions komandai kļuva neizšķirts rezultāts (1:1) 1936. gada 26. janvāra spēlē pret aktuālo un arī topošo čempionvienību ASK. Sensāciju saskatīja tā
laika prese: "Jo sensācionēls tāpēc ir vakardienas rezultāts, ko deva ASK – Uniona cīņa
ASK laukumā. Gan kaŗavīru vienība sacensību nezaudēja, bet cīnījās 1 – 1 neizšķirti.
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Kad spēles pirmajā trešdaļā A. Pētersons tika pie vārtu guvuma ASK labā, likās, ka nu viss ies
kā iepriekš paredzēts un nodomāts. Liels, jo liels pārsteigums tādēļ nāca 2. trešdaļā, kad Unions rezultātu izlīdzināja. Bija tā, ka Krūmiņliepa raidīja šeibi uz ASK vārtiem, bet tā trāpīja
kaŗavīru vārtnieka Kušķa koku un ielidoja vārtu tīkliņā. Protams, ka Uniona gaviles bija lielas. Visu spēles laiku pārsvars bija saskatāms ASK pusē, it sevišķtas liels teicās pēdējā trešdaļā, bet vārtu metieni nepadevās. Jo uzkrītoši šai ziņā neveicās Pētersonam, kurš izlaida neizmantotu ne vienu vien pilnīgi drošu situāciju. Redzot, ka uzbrucējiem neveicās, tiem palīgā devās arī aizsargi – Jurgens un Dāle. Uniona vārtus tomēr ieņemt neizdevās un cīņa beidzās 1 –
1 neizšķirti. Cīņa visumā bija skaista, skatītājiem patīkama, un ja ASK vienības uzbrucējiem
veiktos ar iemetieniem [metieniem], tad karavīru spēli varētu uzskatīt kā augstvērtīgu," rakstīja Sporta Pasaule (1936. g. 27. janv.).
Šajā spēlē ASK zaudētais punkts bija vienīgais nepaņemtais Latvijas čempionāta spēlēs, bet
Unions komandai tas kļuva par vienīgo izcīnīto punktu valsts meistarsacīkstēs... 1935./1936.
g. sezonas čempionātu izpēlēja kā viena apļa turnīru; kopā 10 spēles, katrai vienībai pa četrām. Ar vienu neizšķirtu un četriem zaudējumiem Unions palika tabulas pēdējā (5.) vietā. Par
Latvijas meistariem atkal kļuva ASK. Uz olimpiādi Garmišā-Partenkirhenē 1936. gada februārī Latvijas izlase aizbrauca bez Unions aktuālajiem spēlētājiem sastāvā... Bijušie gan bija –
Kušķis, Bebris.
Sezonas turpinājumā Unions piedalījās Rīgas meistarsacīkstēs. Enerģiska bijusi 23. februāra
spēle pret LSB. "[..] Stāvoklis 3:3 "sakarsēja" abu vienību spēlētājus un laukumā risinājās
strauja interesanta cīņa. Spēlētāji cenzdamies gūt uzvaru nesošos vārtus arvien vairāk iekarsa
un tiesnešiem bija vairākkārt jāiejaucas lai spēle neizvērstos pārāk asa. Uniona vienībā sevišķi
"grēkoja" aizsargs Kamars, kuŗa vienīgais uzdevums šķita nogrūst kādu no pretinieka spēlētājiem," spēles ritējumu atstāsta laikraksta Rīts apskatnieks (1936. g. 24. febr.). Spēle bijusi tik
asa, ka tās beigās noraidījumu pat izpelnījies Unions vārtsargs Štekigts... (Saskaņā ar tā laika
noteikumiem, vārtsarga noraidījuma laikā vārtos stājās laukuma spēlētājs, kurš no vārtsarga
ekipējuma drīkstēja izmantot tikai vārtsarga nūju.) Uzvarēja LSB (5:3).
Kaut kā Rīgas čempionāta tiesnešiem "nepatika" Unions komanda... 26. februāra spēlē Unions cīnījās pret US: "[..] Cīņu parasto divu tiesnešu vietā vadīja viens. Hokejs nav futbols, kur
viens var visu pārskatīt, apgaismojums arī nebija pieskaitāms pie labajiem. Divas reizes
"atpūsties" nogāja pa unionistam, bet vai nu tie vien grēkoja? Trešdaļas beigās krita vēl
vieni vārti Uniona labā, bet tos neatzina. Izrādījās, ka uz 2 minūtēm noraidītais Keslers, atgriezies laukumā, minūti par ātru," raksta Rīts (1936. g. 27. febr.). (Soda laika uzskaites un izciešanas pārpratumus, iespējams, veicināja apstāklis, ka 30. gadu hokejā bija paredzēti 1, 2, 3,
5, 10 minūšu vai "visa spēles laika" noraidījumi.) Sporta Pasaule piebilst: "Cīņas beigu posmā
sacensība izvērtās stipri asa, jo sacīksti vadīja tikai viens tiesnesis — A. Liepiņš (LSB). Kad
tiesnesis bija laukuma vienā galā, tad pretējā pusē spēlētāji mēģināja viens otru visādi
"pārmācīt"," (1936. g. 27. febr.). Uzvarēja US (4:1).
1. martā Unions spēlēja pret RFK, un šķita, ka tiks pie savas uzvarētas spēles, bet "Otrās trešdaļas beigās LSB tiesnešu pāris — A. Ivanovskis un Rubenis cīņu pārtrauca, jo ledus tiešām
bija tāds, ka sacensību turpināt nebija nekādas nozīmes. Cīņu pārtraucot rezultāts bija 2 – 0
Uniona labā," (Sporta Pasaule, 1936. g. 2. marts). (Piebilde: spēļu tiesnešus pamatā nodrošināja sacīkšu komandas galvenokārt no hokejistu vidus. Konkrēto Unions un RFK spēli tiesāja
"konkurenti" no LSB vienības.) Laika apstākļu dēļ pabeigt neizdevās arī otrās, 1936. gada Rīgas meistarsacīkstes kopumā.
Ar vienu uzvaru par maz... 1936./1937.
Latvijas hokeja sezona iesākās 1937. gada 13. janvārī ar Universitātes Sports (US) un Unions
komandu pārbaudes spēli, kurā uzvarēja "studenti" (6:1). Lai arī tā bija tikai pārbaudes spēle,
tā arī kļuva par sezonas priekšvēstnesi. Jaunajā sezonā Latvijas čempionātā komandas bija
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palikušas četras, no izcīņas izstājās RFK (Rīgas Futbola Klubs). Meistarsacīkšu kalendārs paredzēja divu apļu turnīru, t.i. 12 spēles kopā, pa sešām katrai komandai. Tās arī tika
aizvadītas.
Jaunajā sezonā savas cīņu gaitas vairs neturpināja Knuts Bēgs, bet labā ziņa bija tāda, ka sezonas gaitā Unions sastāvā atgriezās "snaiperis" Johans Skadiņš. Arvien biežāk žurnālisti
atzīmēja uzbrucēja Krūmiņliepas prasmes, pa retam – vārtsarga Dansberga sniegumu. Taču
komandai lāga neveicās... 31. janvāra spēle pret Universitātes Sports komandu norisinājusies
uz mazā laukuma Unions slidotavā (bez maz Ziemeļamerikas versijā): "[..] ar Zirdziņa
raidījumu Unions tika 1 – 0 vadošā lomā, Bebris un Klāvs tomēr panāca to, ka 1. trešdaļu US
varēja beigt pie 2 – 1 sev labvēlīgā stāvokļa. Cīņā maz redzējām raitu kombināciju spēli. Tā
bija pirmajā trešdaļā un to skatījām arī sacensības turpinājumā. Kaut arī varēja vērot US pārsvaru, sevišķi techniskā ziņā, tomēr visi uzbrukumi bija ievadīti atsevišķiem izrāvieniem. Otrā
trešdaļa beidzās 1 – 0 US labā. Vārtus ieguva Bebris, kas vakar vispār bija viens no jaukākās
spēles demonstrētājiem laukumā. Pilnīgi svaru kauss noslēdzās US pusē, kad sacensības pēdējā trešdaļā Bluķis prata ieņemt Uniona vārtus ceturto reizi. Gala rezultātā US atzīmēja 4 – 1
uzvaru. Cīņa nebija augstas kvalitātes. [..] Vakar spēli zināmā mērā gan arī traucēja šaurais,
tikai minimālā lielumā ierīkotais Uniona laukums. Pēc ilgāka pārtraukuma, vakar
Uniona sastāvā atkal redzējām arī "Džonku" Skadiņu. Patika viņa taktiski saprātīgā spēle. Jo
veiksmīgs unioniešu vidū bija Krūmiņliepa. Ņemot vērā to, ka US uzvara vakardienas cīņā
bija puslīdz droši paredzama, skatītāju skaits nebija kupls," spēli apraksta Sporta Pasaules
korespondents (1937. g. 1. febr.).
Savu pirmo un vienīgo uzvaru (3:2) Latvijas meistarsacīkstēs Unions komandai tosezon izdevās sarūpēt čempionāta pēdējā spēlē – 25. februārī pret LSB. "Spēles pirmajā trešdaļā abas
vienības veica samērā vienmuļu spēles gaitu un rezultāta nedeva. Spēles otrā trešdaļā LSB uzsāka enerģisku spēli, pateicoties kam Čavars un Hermanis katrs ieguva pa vieniem vārtiem,
tomēr LSB spēlētājos nebija labas saspēles. Pēdējā spēles posmā Uniona spēlētāji labi kombinējot un ātrā gaitā vadot spēles ripu Skadiņam ar izrāvienu uz vārtiem izdevās ar labu trāpījumu ripu ievadīt LSB vārtos. Sekoja vēl otrs Skadiņa vārtu guvums, kas spēles stāvokli izlīdzināja ar 2:2. Īsi pirms spēles beigām Uniona spēlētājam Šolcam izdevās iegūt vēl trešos izšķirošos vārtus un spēle beidzās ar Uniona uzvaru," apraksta Latvijas Kareivis (1937. g. 26. febr.).
Viena uzvara un pieci zaudējumi nozīmēja pēdējo (4.) vietu Latvijas meistarsacīkšu noslēguma tabulā. Par Latvijas čempioniem pirmoreiz kļuva US.
Marta pirmajā pusē visas četras vienības aizvadīja Rīgas meistarsacīkstes, kuras šajā sezonā izdevās pabeigt un noskaidrot Rīgas meistaru. Savu turnīra pēdējo spēli 9. martā aizvadīja
Unions un LSB vienības. Latvijas Sporta Biedrības hokejisti nokārtoja come back no divu vārtu deficīta, bet "unionisti" piedzīvoja sagrāvi (3:7). Unions vīru spēle no aizsardzības nebija
vainagojusies panākumiem... "Pirmā spēles trešdaļā Unions bija līdzvērtīgs pretinieks un panāca neizšķirtu 1:1 vārtu rezultātu. Otrā spēles trešdaļā Unions bija pat nedaudz pārāks un šo
spēles posmu noslēdza ar 2:1 vārtiem sev par labu, tā kā pēdējo spēles trešdaļu sākot veda ar
3:1 vārtiem, kādu rezultātu arī cerēja noturēt līdz beigām. Uniona aizsargāšanās taktika
bija viņam šoreiz liktenīga. Pēdējā trešdaļā LSB vienība uzbruka ar tādu sparu un sajūsmu, ka drīz vien stāvokli izlīdzināja uz 3:3, pēc kam Unions jau pilnīgi zaudējis saspēli un arī
pašpaļāvību saviem spēkiem. Īsā laikā LSB vēl iesita 3 vārtus un beidza spēli ar 7:3 vārtiem
sev par labu!" (Latvijas Kareivis, 1937. g. 10. marts).
Te gan jāpiebilst, ka "karavīru" preses izdevums bija izlaidis kādu būtisku niansi, kas nevarēja nenogurdināt "unionistus" – 2. periodā viņiem nācās spēlēt "palielinātajā" skaitliskajā
mazākumā. "Otrā trešdaļa sākās ar brāzmainiem Uniona vienības uzbrukumiem. Tiešām,
unionieši pārsteidza visus ar savu jauko spēli, jo īsā laikā tie ieguva divus vārtus. Rezultāts
bija 3:1, bet vēl vienmēr pārsvarā Unions. Tiesnešu pārāk biežā un stingrā iejaukšanās spēlē
panāca to, ka Uniona vienībā palika tikai 2 spēlētāji, jo pārējie par pārkāpumiem bija izslēgti
no sacīkstes. Bija uzjautrinoši noraudzīties, kā 5 LSB viri velti centās pārspēt 2 Unio-
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na spēlētājus. Kamara enerģija un cīņas spars paglāba tos no zaudējuma. Tikai trešdaļas
beigās LSB ieguva vārtus un trešdaļa noslēdzās 2:1 Uniona labā [divu periodu summā 3:2],"
fiksē laikraksta Rīts apskatnieks (1937. g. 10. marts). Trešajā periodā Unions vīru spēle tomēr
tika lauzta. (Savādi, ka notikusi spēle 5-uz-2, jo 1933. gadā pieņemtie un arī latviešu valodā
izsludinātie hokeja noteikumu labojumi jau paredzēja, ka vairāk par diviem noraidītajiem vienā komandā vienlaikus nedrīkst būt.)
"Unionisti" bija zaudējuši visas turnīra spēles, arī Rīgas meistarsacīkstēs ieņemot pēdējo vietu, turklāt vēl pārliecinošāk. Par Rīgas meistariem kļuva Universitātes Sports, kas tikko jau
bija izcīnījuši Latvijas meistaru titulu.
"Unions – mūsu pirmais ledushokeja meistars, arī šogad nav spējis izkļūt no pēdējās vietas.
Unions visā sezonā guvis tikai 1 uzvaru (Latvijas meistarībā pret LSB 3 – 2). Uniona sniegumā
trūkst viengabalainības, vienības dalībnieki nevar lepoties arī ar ātru skrējienu. Savu uzdevumu teicami pilda vārtsargs Dansbergs bet aizsargi Keslers un Kamars ir mazliet par lēniem.
Uzbrukumā taktiski vispareizāk spēlē "Džonka" – Skadiņš, kas atkal pēc gada pārtraukuma
atgriezies cīnītāju rindās. Progress saskatāms Jurēvica darbībā. Viņš arī labi met no tālienes.
Otrās uzbrukuma maiņas galvenais balsts ir Krūmiņliepa. Nākotnē par labu spēku var izveidoties Fišers," 1937. gada 15. martā Unions aizvadīto sezonu rezumēja izdevums Starts.

Kopfoto 1933. gada decembra Zibensturnīrā. (Unions forma: baltas strīpas uz
piedurknēm un U burts uz krūtīm.) Attēls: Sporta Pasaule 1933. g. 11. dec.

"Sausā sezona". 1937./1938.
Sezona sākās ar tradicionālo Zibensturnīru decembra vidū. Unions "trāpīja" uz aktuālajiem
čempioniem US, kuriem piekapās ar 0:2. "Studenti" galā arī uzvarēja turnīru. Decembrī uzsāktais Latvijas čempionāts paredzēja divu apļu turnīru – 12 spēles, pa sešām katrai vienībai.
Sezonas labā ziņa un pastiprinājums Unions kaujasspējām bija Dānijā dzīvojošā uzbrucēja
Jorgena Hvīda atgriešanās sastāvā. 1937. gada 26. decembrī "unionisti" sparīgi cīnījās pret
ASK: "Uniona vienībā vakar atkal spēlēja Hvids, kas pirms dažām nedēļām atgriezās Rīgā no
Dānijas. Apdāvinātā hokejista līdzdarbība ievērojami cēla Uniona cīņas spējas, tā ka visas 45
minūtes abas vienības darbojās ar vienlīdz labām sekmēm. [..] Uzvaru ASK panāca ar tālu
Pētersona raidījumu pirmā spēles posmā. Vēlākā cīņā atzīstami veiksmīgais Uniona vārtsargs
[Dansbergs] vieglo metienu ielaida, sagādājot Armijas sporta klubam vērtīgos divus punktus.
Cīņa bija spraigiem momentiem bagāta, brīžiem pat asa, ķermeniska. Otrās trešadaļas
beigās Vītoliņam bija laba izdevība ASK guvumu palielināt, tomēr Dansbergs ar veiklu tvērienu prata ripu pārņemt savā ziņā," (Rīts, 1937. g. 27.dec.). Tomēr 0:1...
"Ķermenisku" (spēka) spēli Unions aizvadīja 2. janvārī pret čempionvienību US. "Cīņa sākās
ar brāzmainiem Uniona uzbrukumiem, kuŗus sevišķi sekmīgi ievadīja Hviids, veiklā sadarbībā
ar Skadiņu. Studentu aizsardzībai nenācās viegli šos ātros gājienus atvairīt. Pirmās minūtēs
spēle risinājās vareni ātrā tempā, kur pēc pirmiem "unioniešu'' caurgājieniem vēl bīstamāki
kļuva US uzbrukumi, kuŗus veiksmīgi izmantojot, US panāca 2 – 0 vadību. Abi vārti krita tad,
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kad laukumā darbojās abu vienību uzbrukumu pirmās maiņas. Pirmo US vārtu ieguvumu ar
slīpu metienu atzīmēja Pētersons, bet otros vārtus no teicamas Pētersona piespēles, kas deva ripu tieši gaŗām Uniona vārtiem, iesita Petrovskis. Brīdi vēlāk Unions vienus vārtus atkvitēja:
no burzmas ripu Lapaiņa sargātā "cietoksnī" ievadīja [Uniona uzbrucējs] Šolcs. Ar US 2 – 1
pārsvaru nobeidzās pirmo 15 minūtu cīņa. [..] Pēdējā trešdaļā jau redzamāk dominēja US sešnieks, kas 6. minūtē ar Bluķa ieguvumu jau pilnīgi nodrošināja savu 3 – 1 uzvaru. Bluķis attapīgi vārtos iegrūda Uniona vārtsarga Dansberga atvairīto ripu. Beigu posmā šī it korekti ritošā
spēle kļuva redzami asāka, ķermeniskāka... [..]
Studenti vakar krietni dabūja piepūlēties, līdz viņiem izdevās salauzt Uniona stingro pretestību. Uniona vienība vakar nodemonstrēja krietnu spēli, daudz labāku, kādu mēs redzējām iepriekšējā sezonā, kad pavisam maz bīstama bija viņu uzbrucēju darbība. Ka teicamais skrējiens un labā spēles izpratne Unions daudz ieguvis ar Hviida atgriešanos, neapšaubāmi viņu izvirza par vienu no mūsu vislabākiem ledushokejistiem. Krietns US uzbrukumu "jaucējs" bija [Uniona aisargs] Kamars. [..] Visumā US uzvaru var atzīmēt kā pelnītu, lai arī Unions cīnījās ļoti enerģiski," (Sporta Pasaule, 1938. g. 3. janv.). "Krietna spēle", bet atkal zaudējums – 1:3.
Hvīds "unionistu" rindās aizvadīja tikai pirmās divas spēles, un trešajā – 9. janvārī pret LSB
– Unions vienībai bija jāspēlē "bez sava ievērojamākā spēka. [..] Citkārt ļoti stabīlai Uniona
aizsardzībai šoreiz klājās sevišķi grūti... [..] Īsti katastrofisks unioniešiem izveidojās cīņas otrais posms, kad Uniona aizsardzības nesaprašanās bija sekas veselu 3 vārtu zaudējumam. [..]
kam trešdaļas beigu posmā Liģers vēl pievienoja 4. vārtus. Nu LSB jau veda 4 – 0! Visai pārliecināti par savu uzvaru, LSB ļaudis devās absolvēt cīņas pēdējās 15 minūtes, bet te nu unionieši sagādāja vislielāko sensāciju. Iedegās brāzmaina cīņa, kur Uniona vienība pielietoja ļoti
pareizu taktiku – sakurināja veselu uzbrukumu sēriju. Īsā laikā pēc kārtas ātrais Šolcs ieguva
2 vārtus un nu LSB pārākums vairs bija tikai 4 – 2. Taču Uniona pārliekā aizraušanās uzbrukumā, ļāva vēl reiz pie ieguvuma tikt arī LSB ļaudīm: Liģers paaugstināja rezultātu uz 5 – 2.
Ar to arī bija pilnīgi skaidrs, ka unionieši zaudēto vairs neatgūs. Gan Kamars vēl reiz ieraidīja
šeibi LSB vārtos, tomēr 5 – 3 uzvara palika LSB reprezentantu pusē," (Sporta Pasaule, 1938. g.
10. janv.). Meistarsacīkšu pirmo apli Unions bija beidzis bez punktiem...
Tas pats arī turpinājās otrajā aplī... Brīžiem rezultāta ziņā pat vēl "pārliecinošāk". 16. janvārī
pret LSB – 1:2. 30. janvārī Unions pret ASK spēlēja ar vienu uzbrucēju maiņu un "saņēma" –
1:6. Savukārt Latvijas meistarsacīkšu pēdējā spēlē 25. februārī pret US "Jau pirmajā trešdaļā
savainoja Uniona vārtsargu un viņa vietā stājās rezerves spēlētājs," (Rīts, 1938. g. 26. febr.),
un sekoja vēl viens 1:6... Laikraksts Jaunākās Ziņas atgādināja, ka liela daļa US komandas
tikko bija atbraukuši no pasaules čempionāta Prāgā: "Studentu vienības dalībnieki, kuŗu vairums cīnījās Prāgā, uzrādīja teicamu saspēli un sarežģītākos spēles momentos jau zināmu virtuozitāti ripas vadīšanā. Ūnionam nācās pielikt visas pūles, lai nepiedzīvotu katastrofālu zaudējumu," (1938. g. 26. febr.). Aculieciniekiem bija šķitis, ka varēja būt arī trakāk par 1:6...
Šī bija pirmā un vienīgā Unions Latvijas meistarsacīkšu sezona, kad komanda nebija
guvusi nevienu punktu!!! Seši zaudējumi nozīmēja garantētu pēdējo (4.) vietu turnīra tabulā, kas patiesībā bija jau nodrošināta pirms čempionāta noslēguma. Savukārt par Latvijas
meistariem 1938. gadā kļuva ASK. Rīgas meistarsacīkstes laika apstākļu dēļ tosezon nenotika.
Pasaules čempionātā Prāgā 1938. gada februārī Latvijas izlase bija spēlējusi bez "unioniešiem" sastāvā; lai gan izlases paplašinātajā 19 kandidātu sarakstā 1937. gada novembrī tika
iekļauti arī 3 vīri no Unions sastāva – uzbrucēji Jurēvičs, Fišers un aizsargs Keslers. Tomēr
valstsvienības 11 vīru sastāvā dalībai čempionātā neviens no viņiem netika. Interesanti, ka
pasaules čempionātā 11. februārī Latvijas izlase spēlēja pret Norvēģijas izlasi (3:1), kuras rindās cīnījās Unions komandas sava laika leģionārs Knuts Bēgs. "Unionietis" Bēgs arī bija vienīgais vārtu guvējs norvēģu izlases sastāvā šajā spēlē.
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"Kas reiz bija pirmie, šodien nu ir pēdējie!" hokeja apskatā 1938. gada 20. janvārī rakstīja
Sporta Pasaule. "Lai tikai atceramies, ka Unions, kas tagad ar visām zaudētām spēlēm atrodas meistarcīņu tabeles pēdējā vietā, 1932. gadā [1931./1932.], kad notika pirmās Latvijas
meistarsacīkstēs, ieguva 1. vietu un arī vēl gadu vēlāk – 1933. gadā, atkal Unions tika Latvijas
meistargodā. [..] 1932. un 1938. gads: toreiz 1. vietā meistarībā bija Unions, 2. LSB , tagad ari
Unions ir pirmā un LSB otrā vietā, bet... tikai no otra gala. Pēdējie kļūst pirmie un pirmie pēdējie! Tagad jau it sen sācies ASK un US slavas laikmets." Jāpiebilst, ka Sporta Pasaules raksta autors pieturējās pie viedokļa, kas pirmās valsts meistarsacīkstes (1930./1931.) neuzskatīja par "oficiālām".
Uz atvadām. 1938./1939.
Sezonu ievadīja 26. decembra Zibensturnīrs ar ierasto spēļu formātu: 2 x 10 minūtes; finālā
– 2 x 15 minūtes. Pārsteigumu nebija. Neskatoties uz Jorgena Hvīda dalību Unions sastāvā
šajā turnīrā, "unionisti" zaudēja abas spēles. Ar 0:3 aktuālajiem valsts čempioniem ASK, kā
arī spēlē par 3. vietu – "elesbeniekiem" (LSB; 0:1). Zibensturnīrā uzvarēja ASK.

1938. gada 26. decembra spēle: Unions – ASK. "Unionistu" vārtos
(pa kreisi) Rolands Dansbergs; pirmais no labās – komandas veterāns
Arveds Keslers. Attēls: Rīts 1936. g. 27.dec.

Latvijas meistarsacīkstēs dalību jau trešo sezonu turpināja nemainīgs četru vienību komplekts – ASK, LSB, Unions un US. Šajā sezona bija nolemts aizvadīt vienu apli, "lai neaizkavētu Rīgas meistarsacīkšu izvešanu". Protams, bija jārēķinās ar izlases "logu" 1939. gada februārī, kad valstsvienībai bija paredzēta dalība pasaules čempionātā Šveicē – savā pēdējā uz ilgiem gadiem. Tātad valsts meistarsacīkstēm bija atvēlētas 6 spēles kopā, pa 3 – katrai komandai.
"Sensacionēlā spēlē Unions ved!" trekns virsraksts ievadīja Sporta Pasaules rakstu par
Latvijas meistarsacīkšu sākumu. Unions vīru atrašanās jebkuras spēles vadībā tika jau uztverta par sensāciju; īpaši, ja runa bija par spēli pret valsts meistariem ASK. 4. janvāra spēle
starp "unionistiem" un "karavīriem" bijusi īpaši saistoša:
"Redzējām ļoti skaistu spēli – ātru un tempa pilnu, neskatoties uz to, ka sacensību traucēja
sniegs. Otrā un trešā trešdaļā ik pēc 7,5 minūtēm nācās sniegu tīrīt un tad arī ar ledus segu
varēja apmierināties. Ļoti iespaidīgs šoreiz bija Uniona sniegums... [..] Vispārsteidzošākās bija
spēles pirmās minutes, kad jau tūlīt pēc sākuma signala Uniona "tanks" Hviids noveda savu
vienību 1 – 0 vadošā lomā. Sekoja Jurēvica sviediens, ripa atsitās pret ASK aizsargu Dāli un
tā nepilnās 5 minutēs Unions jau bija atzīmējis 2 – 0 rezultatu. To gan, jāatzīstas, neviens ne-
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bija gaidījis! Tas lika ASK spēlētājiem cīņai pieiet nesalīdzinami nopietnāk un nu spēle visu
laiku risinājās Uniona laukuma pusē. Trešdaļas nobeigumā Putniņš 1 vārtus jaukā skrējienā
un metienā atguva, tomēr trešdaļas rezultāts palika 2 – 1 Uniona labā. Otrā trešdaļā redzējām
saistošāko, interesantāko un kvalitativi vērtīgāko spēli, vienīgi dažu brīdi pavīdēja asāka darbība. Tikai otrās trešdaļas beigu posmā ļoti labi spēlējošais ASK jaunais cīnītājs Koņeckis rezultātu izlīdzināja uz 2 – 2.
Kas domāja, ka nu tālāk ASK vienībai veiksies viegli – vīlās, jo tūlīt pēc tam Jurēvics
atkal ieguva vārtus. Spraigā cīņā K. Pakalns no jauna rezultātu izlīdzināja un otro trešdaļu
beidzot, rezultats palika 3—3. Pēdējai trešdaļai nācās izšķirt uzvarētāju. Ar aizturētu elpu skatītāji sekoja ikviena spēlētāja gājienam. Izlīdzināta cīņa risinājās gandrīz līdz spēles beigām
un ne mirkli nevarēja pateikt, kas uzvarēs. Noteiktākai ASK sadarbībai, Unions stādija pretim
reti bīstamus izrāvienus. Kad vēl bija jāspēlē 5 minūtes, [ASK uzbrucējam Kārlim] Zilpaušam,
padevās labs metiens un gala rezultatā ASK varēja priecāties par laimīgu 4—3 uzvaru," (Sporta Pasaule, 1939. g. 5. janv.). Kā raksta žurnālists, Unions vīri "zaudēja tikai pēc īsti varonīgas cīņas", tomēr punktus par to tabulā nedeva...
Pēc kvalitatīvas spēles 14. janvārī sekoja graujošs zaudējums – 1:7 pret Universitātes Sportu...
Goda vārtus trešajā periodā Unions komandai bija nokārtojis Jurēvičs. "Uniona ierindā trūka
Hvids un līdz ar to vienība bija zaudējusi 50% no cīņas spara," pēc spēles secināts laikraksta Rīts sporta rubrikā (1939. g. 15. janv.).
1939. gada 26. februāra spēlei pret LSB bija lemts kļūt par pēdējo Unions spēli Latvijas
čempionātos vispār. "Unionisti", kas, protams, nevarēja to paredzēt, no valstssacīkstēm
aizgāja ar godu, savā sezonas trešajā spēlē izcīnot neizšķirtu – 1:1. "Negludenā ledus klājā, pie
tam neesot vēl vienībām labākos sastāvos, nācās vērot vāju sniegumu, bez kādas saspēles, mēģinot katram spēlētājam gūt vairāk sekmes ar savām individualām spējām. Abi vārti krita no
tāliem metieniem. 1. trešdaļā [Uniona vārtsargs] Dansbergs izlaida caur kājām tālu Baura
raidijumu un 2. trešdaļā LSB "beigu vīrs" – Rozenštrauchs ielaida Jurevica metienu. Pēdējā
trešdaļā LSB guva redzamu pārsvaru, tak vārtus atzīmēt neizdevās," (Sporta Pasaule, 1939. g.
27. febr.).
Savā pēdējā Latvijas meistarsacīkšu spēlē Unions ierindā bija: "Dansbergs, Keslers, Kamars,
Fabs, Jurevics, Sobolevs, Oja un 3 brāļi — Alberts, Herberts un Alfrēds Hernbergeri,"
(Sporta Pasaule, 1939. g. 27. febr.). Zīmīgi, ka "unioniešu" pēdējā spēlē valsts čempionātā piedalījās viens no komandas pirmo sezonu līderiem un trīskārtējs Latvijas meistars Indriķis
Reinbahs – kā viens no diviem spēles tiesnešiem.
Spēles rezultāts nozīmēja, ka Unions savu pēdējo sezonu ir pabeidzis, ieņemot dalītu
3./4. vietu – kopā ar LSB vienību, kurai tāpat bija izcīnīts viens punkts: "3. vieta nenoskaidrojās, jo LSB ar Unionu spēlēja 1 – 1 neizšķirti, tā atzīmējot vienādu punktu ieguvumu," (Sporta
Pasaule, 1939. g. 27. febr.). Par Latvijas meistariem atkal, jau piekto reizi kļuva ASK.
Marta sākumā tika nolemts aizvadīt arī Olimpisko turnīru, kas bija iekļauts Latvijas vispārējo sporta svētku programmā. Turnīru Unions sāka ar uzvaru pret tuvāko sāncensi – LSB.
"Pēdējā laikā abu šo vienību spēkošanās deva uzvaru LSB hokejistiem. Vakardienas spēle, turpretim, pierādīja, ka uzvarēt var arī Unions. Cīņas sākums bija pavisam nelaimīgs LSB vienībai. Īsā brīdī ar Jurevica metieniem 2 – 0 veda unionieši. [..] Brīdi vēlāk Jurevics ieraidīja ripu
LSB vārtos 3. reizi un tikai tad Bauris elesbenieku labā spēja atzīmēt pirmo guvumu.
Arī 2. trešdaļas sākums bija viens vienīgs Uniona pārākums. Stāvoklis jau teicās viņu labā 5 –
1! Trešdaļas beigās Liģers pārspēja Uniona vārtnieku Danosu, noslēdzot 2. trešdaļu 2 – 1 unioniešu labā. Tikai pēdējā spēles posmā saskaņotāku darbību parādija LSB vienība. Bauris LSB
labā vēl ieguva vienus vārtus, bet Uniona uzvaru apdraudēt LSB vairs nebija ne vismazākās
iespējas. Spēles iznākums – 5 – 3 Uniona labā," (Sporta Pasaule, 1939. g. 6. marts).
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Otrajā spēlē – turnīra finālā – jau nākamajā dienā Unions spēkojās ar valsts čempionvienību
ASK. "Ledus siltajā marta saulē bija palicis vaska mīksts, tā kā par īstu hokeja spēli nevarēja
būt ne runas. Sportistiem slidas ledū grima dažbrīd līdz zolēm, un straujākos griezienos
pajuka pat melna zeme. Neskatoties uz visu to, cīņa šoreiz risinājās neredzēti spraigi. Laikam olimpiskās meistarvienības gods lika sportistiem cīņā doties, kā mēdz teikt, ar pilnu tvaiku. Pat meistarnosaukuma izcīņā ziemā, kad ledus bija nesalīdzināmi labāks, hokejisti nekad
nebija ap melno kaučuka ripu darbojušies tik dedzīgi, kā vakar. Protams, tas bija hokejs bez
saspēlēm, bez technikas, kur dominēja tikai spēks un izturība," dzejiski raksta Rīts (1939. g. 7.
marts). "Unions [..] meistaram cīņu zaudēja tikai pēdējā trešadaļā. Ļoti sliktos ledus apstākļos
ASK uzvara izteicās 3 – 1 (0:1; 1:0; 2:0)," (Sporta Pasaule, 1939. g. 9. marts). Otrā vieta
Olimpiskajā turnīrā bija panākums, īpaši, ja salīdzina ar pēdējo sezonu "neražām" un
priekiem par neizšķirtu rezultātu.
1938./1939. g. sezonu Latvijas hokejā noslēdza Rīgas meistarsacīkstes. Pirmajā spēļu dienā,
12. martā, Unions uz Ķīšezera ledus tikās ar Latvijas čempionu ASK. Pirmā trešdaļa noritējusi līdzīgā cīņā, taču pamazām spēles rezultātu noteica "karavīru" darbības. Neesot līdzējuši
arī Unions snaipera Jurēviča "iemīļotie tālie metieni". Sporta Pasaules apskatnieks secina:
"Uniona jaunajiem spēlētājiem vēl trūkst ātruma un caurgājiena spara," (1939. g. 13. marts).
Jāpiebilst, ka Rīgas čempionātam Unions piedāvāja diezgan "atšķaidītu" sastāvu, kas atšķīrās
no Latvijas meistaracīkšu komplekta. Jā, ierindā bija veterāns Keslers, uzbrucējs Jurēvičs,
bet ar to bija par maz...
Otrā spēle Rīgas čempionātā kļuva par Unions komandas pēdējo spēli Latvijas oficiālajos
turnīros vispār. "Unionisti" piedzīvoja konkrētu sagrāvi – 1:11... Goda vārti Jurēviča kontā.
Bija paredzēta vēl viena spēle – pret LSB 16. martā, taču "unionieši" uz spēli neieradās un saņēma tehnisko zaudējumu. Dalību turnīrā atsauca arī ASK, kurus neapmierināja kādas spēles tiesāšana un rezultāts. Bet par 1939. gada Rīgas meistariem kļuva "studenti" – US.

1933. gada 29. janvāra spēle: Unions – RFK (strīpainā formā). Ar
ripu RFK uzbrucējs Ēriks Pētersons; no viņa pa kreisi – "unionisti"
Harijs Fogels un Jorgens Hvīds. Attēls: Stadions 1933. g. 2. febr.

Epilogs. 1939
20. gadsimta 30. gadu beigas visas pasaules, Eiropas un arī Latvijas vēsturē bija īpaši sarežģīts laiks, un 1939. gads bija tā kulminācija, kas pārvērtās Otrajā pasaules karā. Nacistiskās
Vācijas un Padomju Savienības atklātajos un slepenajos līgumos paredzēto Eiropas pārdales
plānu sekas bija ne tikai Polijas sadalīšana, padomju iebrukums Somijā un pakāpeniska Baltijas valstu okupācija, bet arī konkrēti – vācu tautības (vācbaltiešu) cilvēku t.s. Repatriācija
no Latvijas teritorijas.
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1939. gada oktobrī par fīrera gribu un lēmumu vāciešiem atgriezties vēsturiskajā dzimtenē –
Vācijā tika informēta Latvijas valdība, bet vācieši saņēma pavēli, kuras nepildītāji tika pieskaitīti vācu tautas nodevējiem. 30. oktobrī tika parakstīts īpašs Vācijas – Latvijas līgums,
kas regulēja vāciešu izceļošanu, tās juridisko un finansiālo pusi. Eiropas pārdale nacistiskā un
padomju režīma izpildījumā bija jau sākusies, un lielākā daļa Latvijas vāciešu (ap 50 000)
1939. gada nogalē un 1940. gada sākumā Latviju pameta. Latvijā palika >10 000 vāciešu, taču
saskaņā ar nacistiskās Vācijas prasību, Latvijas vāciešu biedrības, skolas utt. tika slēgtas. (Interesanti, ka lielākā daļa no palikušajiem vāciešiem tika "repatriēti" jau pēc tam, kad Latviju
okupēja Padomju Savienība.)
Laikraksts Jaunākās Ziņas 1939. gada 7. novembrī informēja, ka slēgta 151 vācu biedrība, tajā skaitā – Rīgas sporta biedrība Unions. Ar to arī aizvērās viena no spilgtākajām lappusēm
Latvijas sporta un konkrēti hokeja vēsturē. Pirmās meistarkomandas vieta Latvijas hokejā ir
īpaša. Kā hokeja pirmsākumos, tā turpinājumā – popularizējot šo spēli Latvijas sporta vidē un
sabiedrībā kopumā. Tieši "unionisti" kā valsts meistari veidoja Latvijas izlases pirmo
sasaukumu pamatu.
Stāsts par biedrību Unions un hokeju nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu Latvijas meistarsacīkstes 2. klasē. Proti, no 1931./1932. g. sezonas Latvijā startēja arī otrā ranga čempionāts – 2.
klases meistarība (saukta arī Otro komandu grupa, Otro vienību grupa vai līdzīgi). Šajā
"fārmklubu" čempionātā startēja arī Unions otra komanda – Unions 2. Jāpiebilst, ka vienā no
sezonām "unionisti" 2. klasē sūtīja pat divas komandas: Unions-a un Unions-b. (ASK klubam
divas komandas 2. klasē startēja 6 sezonas.)
Kopā ar ASK, LSB, US saimniecībām Unions bija Latvijas hokeja vilcēji arī 30. gadu otrajā
pusē, kad bija palikušas vien četras hokeju spēlējošas biedrības, kas cīnījās Latvijas un Rīgas
meistarsacīkstēs, olimpiskajos un zibensturnīros, arī 2. klasē. Lai arī "unionistu" titulētākie
laiki bija garām, komanda piedalījās nacionālā čempionāta tradīciju dzimšanā. Starp citu pie
šīs Latvijas hokeja pieredzes siles vēlāk barojās padomju hokeja veidotāji...
Pēc sporta biedrības Unions slēgšanas neatkarīgas Latvijas čempionātam vēl atlika piedzīvot
tikai vienu sezonu (1939./1940.). Sekoja PSRS īstenotā okupācija ar līdzšinējo klubu un biedrību likvidēšanu, sezonu vēlāk – Latvijas sporta dzīves dažu gadu "reanimācija" ierobežotos apstākļos Vācijas okupācijas laikā un pēc tam – gadu desmiti padomju hokeja...
P.S. Unions hokeja zvaigznes
Indriķis Reinbahs (1904. vai 1905. - 1940. ?). "Unionistu" aizsargs piecas sezonas (līdz 1935.
g.). Latvijas izlases pirmais kapteinis, pirmās spēles dalībnieks. Valstsvienības rindās pirmajā
starptautiskajā turnīrā – 1932. gada Eiropas čempionātā Berlīnē, pēc tam arī – 1933. gada pasaules čempionātā Prāgā. Unions vienības rindās trīskārtējs Latvijas meistars (1931., 1932.,
1933.).
Cīņubiedrs un pretinieks Leonīds Vedējs viņu raksturoja: "[..] liela auguma, atlētiski attīstītu
ķermeni, atgādinot vairāk smagā svara cīkstoni nekā hokejistu. Spēlējot viņš izmantoja savas
fiziskās priekšrocības, nosedzot un apturot pretinieka spēlētāju ar savu ķermeni, kas hokejā bija atļauts. Reinbachs labi spēlēja kā aizsardzībā, tā arī uzbrukumā un ar saviem spēcīgajiem
ripas metieniem bieži pārsteidza pretinieka vārtsargu. Pirmajā valstu sacensībā pret Lietuvu
viņš bija visu triju vārtu autors," (Laiks, 1990. g. 21. febr.). (Klasiskajā statistikā izlases pirmajā spēlē Reinbaham fiksēti divi vārtu guvumi.) Indriķis Reinbahs spēlēja arī Unions futbola
komandā. (Nejaukt ar citu tā laika Unions futbolistu Johanu Reinbahu.)
Par Latvijas startu pirmajā čempionātā pats I. Reinbahs teicis: "Sākumā mūsu ledushokejs atradās lielā bendi spēles iespaidā un kad 1932. gadā pirmo reizi startējām Eiropas meistarsacīkstēs Berlīnē, vērojot citu valstu spēles veidus, jutamies itkā mežā ienākuši. Prieks tomēr
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bija liels, kad [..] spēlē uzvarējām Rumāniju 3 – 0 un arī pārējie rezultāti nebija iznīcinoši. [..]
Berlīnes mācība mums bija liela un paliekoša. Tagad aktivi sacīkstēs vairs nedomāju piedalīties. Izmēģināju to pagājuša sezonā [1937./1938.] LSB vienībā, tomēr nav vairs senās izturības
un ātruma. Hokejam arī turpmāk gribu nodoties, bet vairs tikai kā tiesnesis," (Sporta Pasaule,
1938. g. 22. dec.). Ilgi nenācās... Uzreiz pēc PSRS veiktās Latvijas okupācijas 1940. gadā apcietināts un zudis "bez vēsts" kā daudzi tūkstoši padomju iekārtai neērto personību.
Herberts Kušķis (Kuške; 1913. - 1994.).
Kopā ar Unions izcīnīja Latvijas meistara
titulu visas trīs reizes (1931., 1932., 1933.).
Bija viens no izcilākajiem Latvijas vārtsargiem 30. gados, kas arī bija iemesls viņa iekļaušanai izlases sastāvā. Piedalījās Latvijas valstsvienības pirmajā spēlē 1932. gada
27. februārī, kad nosargāja vārtus "sausus"
pret lietuviešiem (3:0). Spēlēja 1932. gada
Eiropas čempionātā, 1933., 1939. gadu pasaules čempionātos un 1936. gada olimpiādē (1935., 1938. g. pasaules čempionātos –
rezerves vārtsargs bez spēles laika). Pēc 4
sezonām "unionistu" rindās 1934. gadā pārcēlās uz Latvijas čempionvienību ASK, ar
kuru kopā par valsts meistaru kļuva vēl
četras reizes – 1935., 1936., 1938., 1939.
gados, faktiski kļūstot par septiņkārtēju
valsts čempionu. Savas dzīves pēdējos gadus aizvadīja hokeja dzimtenē – Kanādā.

Herberta Kušķa šaržs.
Attēls: Rigasche Rundschau 1933. g. 4. marts.

Arveds Keslers (pēckara literatūrā dēvēts par Herbertu Kesleru; 1907. – 1987.). Unions hokeja vienības aizsargs un veterāns, kurš komandā aizvadīja visas 9 sezonas (līdz 1939. gadam). Piedalījās valstsvienības pirmajā spēlē kā aizsargs, bet izlasē spēlējis arī kā uzbrucējs;
piedalījies Eiropas pasaules čempionātā (1932.; oficiālajā LZSS pārskatā nav minēts kā čempionāta dalībnieks) un pasaules čempionātā (1933.). Aktīvs dalībnieks sporta un konkrēti hokeja organizēšanas jomā – hokeja tiesnesis, LZSS un sporta biedrības Unions amatpersona,
Unions hokeja sekcijas vadītājs. Pēc Otrā pasaules kara dzīvoja Vācijā. Aizrāvies ar mūziku;
par godu Arvedam Kesleram pēc viņa nāves Ziemeļvācijā tiek rīkots muzikālais pasākums
"Arved-Kessler-Abend". (Nejaukt ar tā laika JKS (YMCA) un RFK futbola vārtsargu Indriķi
Kesleru.)
Johans Skadiņš (1905. - ?). Arī "unionists" ar stāžu, komandas uzbrucējs 7 sezonas (līdz
1938. g.; ar pārtraukumu 1935./1936. g. sezonā), trīsreiz izcīnīja Latvijas meistara titulu.
Viens no Unions vienības snaiperiem. Latvijas izlases pirmās spēles dalībnieks (1932. g. 27.
februārī); valstsvienības sastāvā arī 1932. gada martā Eiropas čempionātā Berlīnē un pasaules čempionātā 1933. gada februārī Prāgā. Vairākus gadu desmitus pēc minētajiem noteikumiem Skadiņa kolēģis Latvijas izlasē – Leonīds Vedējs – atcerējās: "Johans Skadiņš (Unions)
jeb "Džonka" palicis atmiņā kā enerģisks, ātrs un veikls uzbrucējs" (Laiks, 1990. g. 21. febr.).
Spēlēja arī futbolu; Unions futbola komandā ir nācies uzspēlēt kopā ar brālēnu Juri Skadiņu
un brāli Ēriku Skadiņu. Kara laikā nonāca trimdā, dzīvojis Minhenē.
Jorgens Hvīds (Jørgen Hviid, Jörgen Hviid; 1916. - ?) bija viens no 30. gadu talantīgākajiem
hokeja uzbrucējiem Rīgā. Dānijas pavalstnieks, bet tas netraucēja piedalīties Rīgas izlasē
starptautiskās pilsētu spēlēs. Sportista gaitas sācis sporta klubā Kaizervalds (Kaiserwald),
kura hokeja sekcijā iestājās 1932. gadā. Taču drīzumā pārgāja uz biedrību Unions, un jau
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1933. gada janvārī laikraksta Latvijas Sargs apskatnieks pēc Unions un US pārbaudes spēles
secināja: "[..] bet jaunsaistītie "Kaiserwalda" spēlētāji Bergmans un Hwids pie sistemātiska
treniņa var izvērsties par labiem spēkiem," (1933. g. 9. janv.). J. Hvidam tobrīd bija 16 gadu!
Kopā ar Unions vienību kļuva par Latvijas meistaru (1933.). Kad 1934. gadā J. Hvīds absolvēja ģimnāziju Rīgā un pārcēlās uz dzīvi Dānijā, sporta žurnālisti diezgan vienbalsīgi pārdzīvoja
šo "zaudējumu" – 17 gadus vecais Jorgens Hvīds bija kļuvis par nozīmīgu figūru Latvijas leduslaukumos. "Hviids – labākais Uniona ledus hokejists patlaban atrodās Dānijā, kur apmeklē jūŗas kadetu skolu. Hviids Rīgā vairs neatgriezīsies, kas ir smags zaudējums Uniona ledus
hokeja vienībai," (Sporta Pasaule, 1934. g. 3.dec.). Tomēr epizodiski viesojoties Latvijā, arī
turpmāk aizvadīja dažas spēles Unions sastāvā. Laikabiedri īpaši izcēla Jorgena Hvīda nozīmi
"unionistu" spēlē, un viņa iztrūkumu sastāvā uzskatīja par izšķirošu.
Jorgena Hvīda vārds zelta burtiem rakstīts
Dānijas hokeja vēsturē. Viņš bija Dānijas
izlases kapteinis tās pirmajā pasaules čempionātā (1947.), bija pirmā izlases vārtu guvuma autors šajā turnīrā (kopā 4 trāpījumi
3 spēlēs). Københavns SF sastāvā kļuva
par Dānijas čempionu, vēlāk trenēja šo Kopenhāgenas hokeja vienību un čempiona titulus guva kā treneris. Hvīds bija viens no
Dānijas hokeja savienības (Dansk Ishockey
Union, tag. Danmarks Ishockey Union) dibinātājiem 1949. gadā; saukts par "dāņu ledus hokeja tēvu". 2005. gadā iekļauts IIHF
Slavas zālē, un ir vienīgais Dānijas pārstāvis tajā. (Sportoja arī Jorgena Hvīda brāļi.
Brālis Eriks uzspēlēja Dānijas izlasē 1949.
gada pasaules čempionātā. Dāņu hokejā
panākumus guva arī dēls Jespers.)

Jorgena Hvīda šaržs. Attēls: Rigasche
Rundschau 1933. g. 15. febr.

Harijs Fogels (Fogelis; 1910. - ?). Sākotnēji bijis Rīgas Airētāju Kluba biedrs. Četras sezonas
bija neatņemama Unions hokeja vienības uzbrukuma sastāvdaļa. Divkārtējs valsts meistars
(1932., 1933.); vairāk uzspīdējis savā pēdējā sezonā "unionistu" ierindā (1934./1935.). Laikraksts Rīts, raksturojot Unions komandu, apgalvoja: "Klase par sevi ir vienīgi Harijs Fogels,"
(1935. g. 7. marts). 1935.g. pārgāja uz US hokeja vienību. Līdzīgi absolūti lielākajai daļai tā
laika hokejistu bija universālis – sportists, kas darbojās un arī guva panākumus dažādos sporta veidos. Bez hokeja viņa lielais aicinājums bija futbols; spēlējis Latvijas futbola izlases sastāvā. (Nejaukt ar LSB hokejistu P. Fogelu.)
Pauls Jurēvičs (vācu Jurevitsch; ? - ?). Unions hokeja vienībai pievienojās laikā, kad tās titulētās sezonas bija jau aiz muguras (1935.). Bija uzticīgs "unionistiem" līdz pat biedrības likvidācijai (1939.); pēdējās sezonās nereti bija vienīgais savā komandā, kurš guva "goda vārtus",
t.sk. pēdējā Unions hokeja spēlē 1939. gada 14. martā. Biedrībā Unions arī spēlēja futbolu, bet
slēdzot biedrību, 1939. gadā pārgāja uz futbola klubu Rīgas Vilki (līdz 1938. g. nosaukums –
Vanderers). Par šo faktu prese rakstīja: "Likvidējoties Uniona futbola vienībai, vairāki bijušie
Uniona spēlētāji joprojām paliek dzīvot Rīgā un turpmāk varēs aizstāvēt citu biedrību krāsas.
Ļoti vērtīgu spēku ieguvis Rīgas Vilku vienpadsmits, uz kurieni pārgājis bij. Uniona labākais
spēlētājs un ievērojamākais vārtu šāvējs — Pauls Jurevics," (Sporta Pasaule, 1939. g. 22. okt.).
Lai arī runa ir par futbolu, tomēr jāatgādina, ka 1938./1939. (pēdējā) "unionistu" hokeja sezonā Jurēvičs bija komandas labākais vārtu guvējs ar 9 trāpījumiem 6 spēlēs (summējot sezonas
oficiālos turnīrus – Latvijas, olimpisko, Rīgas).
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Alfrēds Verners (1912. - ne vēlāk par 1974.). Vēl viens sporta biedrības Unions hokejists un
futbolists, kura karjera futbolā izvērtās spilgtāka. Tomēr arī Latvijas hokejā atstātas "pēdas".
Pirmās piecas sezonas Unions hokeja vienības sastāvā, trīsreiz valsts čempions. Piedalījies
Latvijas izlases pirmajā spēlē (1932. g. 27. februārī), kurā oficiālā statistika viņam fiksējusi
pirmo vārtu guvumu valstsvienības pastāvēšanas vēsturē. 1935. gadā mainīja klubu – pārgāja
no Unions uz Vanderers (Wanderer; RV), kas tolaik vairs hokeja meistarsacīkstēs nepiedalījās.
30. gadu 2. pusē kopā ar Vanderers guva vērā ņemamus panākumus Latvijas futbola meistarsacīkstēs. Latvijas futbola izlasē aizvadījis 19 spēles, guvis 5 vārtus. 1938. gadā fiksētā futbolistu aprakstā A. Verners raksturots: "[..] spēlē futbolu 10 gadu un bijis valsts vienībā 19 reižu.
Vienmēr labā omā. Pirms sacīkstēm parasti mēģina izkaulēt divreiz vairāk brīvkaršu, kā visi
citi, jo Verneram netrūkst cienītāju. Verners sākumā negrib izpaust savu darba vietu. Izrādās,
ka viņš no agra rīta līdz vēlam vakaram strādā Eksportostā pie kuģu kraušanas," (Rīts, 1938.
g. 18. sept.).

Alfrēds Verners gūst vārtus 1933. gada 29. janvāra spēlē
pret RFK (strīpainā formā). Attēls: Stadions 1933. g. 2. febr.

Rolands Dansbergs (? - ?) – Unions hokeja vienības vārtsargs "pēc-Kušķa ērā". Sargāja
"unionistu" vārtus gados, kad vienība bija tālu no saviem labākajiem sasniegumiem; taču nereti tieši Dansbergs atzīmēts kā vienības vilcējs, kas ļāvis komandai izvairīties no bēdīgākiem
rezultātiem. "[..] pateicoties Uniona vārtsarga Dansberga akrobātiskai veiklībai, drošie ripas
iemetieni tika veikli atvairīti," secina Latvijas Kareivis (1937. g. 5. febr.; spēlē pret ASK).
Tāpat kā liela daļa "unionistu" hokeja vīru, spēlēja Unions futbola vienībā; raksturots – "masīvais pussargs Dansbergs," (Sporta Pasaule, 1939. g. 17. jūl.). Pēc sporta biedrības Unions likvidēšanas (1939.) turpināja spēlēt futbolu jau NLAKB vienībā. (NLAKB – Nacionālo Latvijas
Atvaļināto Karavīru Biedrība.)
Jānis Bebris (1917. - 1969.). Augsta līmeņa Latvijas sportists; par viņa pirmo sporta biedrību
1933. gada vasarā kļuva Unions, kura futbola un hokeja komandās 15-16 gadu vecumā sāka
pieaugušo sporta gaitas. "Ap 16 gadu vecumā B.[ebris] iestājas savām mājām tuvākā klubā –
Unionā. Tik jauniem futbolistiem spēlēšanai jādabū futbola savienības uzticības ārsta docenta
Dr. Bieziņa atļauja. Bebris arī aiziet pie Dr. Bieziņa, un taisni docenta kungs ir tas, kas no
Bebra iztaisa [futbola] vārtsargu," raksta Fiziskā Kultūra un Sports (1938. g. 1. janv.). Fiziski
nelielajam un gados jaunajam puisim dakteris izrakstījis atļauju spēlēt tikai par vārtsargu,
„kur nav daudz jāskrien un jāpiepūlas", turklāt sākotnēji drīkstējis spēlēt ne vairāk kā 2-3
spēles mēnesī.
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Jau pirmās hokeja sezonas gaitā, kad J. Bebrim bija tikai 16 gadu (!!!), raksturots: "[Uniona]
2. maiņā jauns izmanīgs spēks komandā," (Stadions, 1934. g. 26. febr.). "Bebris labprāt ziemu
spēlē Kanadas hokeju, [..] bet šoreiz labā uzbrucēja postenī, jo tam kreisā roka ir spēcīgāka,"
(Fiziskā Kultūra un Sports, 1938. g. 1. janv.). 1934./1935. g. sezonā 17 gadu vecumā (!) stabils
Unions hokeja vienības spēlētājs.
1935. g. Jānis Bebris pameta sporta biedrību Unions, lai turpmāk hokeju spēlētu Universitātes Sports komandā, bet futbolu –
Vanderers (vēlāk nos. Rīgas Vilki) vienībā.
1936. gadā (18 gadu vecumā!) bija Latvijas
hokeja izlases sastāvā olimpiādē GarmišāPartenkirhenē, kur bija viens no triju vārtu
guvumu autoriem. Kopā ar US hokeja komandu kļuva par Latvijas meistaru hokejā
kā neatkarīgas valsts laikā (1937.), tā arī
vācu okupācijas gados (1942.).
Guvis nopietnus panākumu futbolā; 21
starptautisku spēli aizvadīja kā Latvijas
futbola izlases vārtsargs. Laikraksta Rīts
(1938. g. 18. sept.) futbolistu aprakstā
teikts: "Bebris Jānis tikai vasarā simpatizē
vārtos stāvētājiem. Ziemu viņš ir nadzīgs
uzbrucējs hokeja frontē un ne reizi vien sagādājis galvas sāpes hokeja vārtsargiem.
Patreiz viņš ir "stabils" [futbola] valsts
vienības vārtsargs. Strādā Rīgas biržas
bankā, sacīkstes laika mīl kožļāt gumiju...
[..]". Ar panākumiem spēlējis arī rokasbumbu – Starts vienībā. Nodarbojies ar basketbolu, volejbolu, vieglatlētiku... Pēc kara
spēlējis futbolu arī trimdas latviešu, Vācijas un Francijas komandās. Pēdējos dzīves
gadus dzīvojis ASV.

Jānis Bebris. Attēls:
Starts 1936. g. 15. aug.

Jūlijs Lindenbergs (1904. - ?). Vēl viens Latvijas hokeja pionieris Unions sastāvā un Latvijas vārda nesējs Eiropas hokejā. Pirms savām hokejista gaitām spēlējis bendiju. "Unionistu"
hokeja vienības sastāvā pirmajās četrās sezonās (līdz 1934.); kopā izcīnījis trīs Latvijas meistara titulus. Spēlējis galvenokārt uzbrucēja postenī, minēts arī kā aizsargs. Latvijas hokeja
izlases sastāvā Eiropas čempionātā Berlīnē 1932. gada martā.
Līdzās ziemā piekoptajām bendijista un hokejista gaitām spēlēja futbolu pārējos gadalaikos.
Sākotnēji LSB futbola vārtsargs, 1927. gadā pārgāja uz jaunizveidoto futbola komandu Vanderers. 1931. gadā jau Unions futbola komandas vārtos. No 1935. gada jau atkal Vanderers
futbola vienības vārtsargs: "[..] kādreiz krietnais Uniona vārtnieks – mazais Lindenbergs,"
(Sporta Pasaule, 1935. g. 8. aug.). Arī vācu prese viņu dēvē par mazo: "[..] der kleine Lindenberg," (Rigasche Rundschau, 1937. g. 8. jūn.). Vienu spēli sargājis arī Latvijas futbola izlases
vārtus (1929.).
(Pārbaudāms, vai viņš ir tas pats Lindenbergs, kurš: 1) 20. gadu 1. pusē minēts Unions bendija vienībā; 2) 20. gadu 2. pusē spēlēja bendiju Rīgas Airētāju Klubā, ar kuru kopā kļuvis par
Latvijas meistaru; 3) 1930./1931. g. sezonas sākumā nosaukts US bendija komandas sastāvā.
Svarīgi nejaukt ar citiem šāda uzvārda sportistiem, īpaši – vienlaikus ar Jūliju Lindenbergu
Unions un Vanderers futbola komandās spēlējušo pussargu Fridrihu Lindenbergu.).
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Knuts Bēgs (Knut Bøgh, Knut Boegh; 1916. - ?) – leģionārs, Norvēģijas pavalstnieks. Latvijas
sporta dzīvē iesaistījās jau 30. gadu sākumā, kad kā skolnieks iestājās biedrības Kaizervalds
hokeja sekcijā. Bija Unions hokeja vienības uzbrucējs tikai vienu sezonu (1935./1936.). Tās
gaitā Latvijas meistarsacīkstēs aizvadīja visas 4 spēles, kuru laikā bija komandas uzbrukuma
līderis – autors 3 (no 5) vārtu guvumiem. 1936. gada martā rezultatīvi spēlēja arī Rīgas meistarsacīkstēs. Biedrību Unions veiksmīgi pārstāvēja arī dažādās disciplīnās vieglatlētikas sacensībās.
Bēga vārds ir Norvēģijas hokeja vēstures daļa. Bija Norvēģijas izlases sastāvā tās pirmajos divos pasaules čempionātos – 1937. un 1938. gadā. Kopā abos pasaules čempionātos aizvadīja 6
spēles, kurās vārtus guva vienreiz (pret Latvijas izlasi). Kopā ar Trygg vienību kļuvis par Norvēģijas čempionu (Norgemestre) hokejā.

STATISTIKA
Spēļu statistikā paredzēti papildinājumi no citiem avotiem.
UNIONS hokeja vienības rezultāti oficiālajās spēlēs Latvijas meistarsacīkstēs –
Latvijas, Rīgas un t.s. Olimpiskajos turnīros (neskaitot draudzības/pārbaudes spēles, kā
arī Zibensturnīru spēles ar saīsinātu spēles laiku):

1930./1931.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1931-02-15 Vanderers

(Plānots
Skadiņš (2)
5:2
Esplanādes (2:1; 1:0; 2:1) Reinbahs
slidotavā)
Keslers
Kelimess

Kušķis; Keslers,
Reinbahs; Skadiņš,
Kelimess, Lindenbergs

PB 1931-02-18
RR 1931-02-16
LK 1931-02-17
LK 1931-02-15*
PB 1931-02-15*

2.

1931-03-22 US

Esplanādes 3:3
?
slidotava
(1:1; 2:1; 0:1)

?

RR 1932-02-23
LK 1932-02-24
LS 1931-02-23
PB 1932-02-22*

3.

1931-03-01 ASK
(Liepāja)

Esplanādes 1:0
Skadiņš
slidotava
(0:0; 0:0; 0:0;
1:0)

(Spēlēja Skadiņš)

LK 1931-03-03
RR 1932-03-02
PB 1931-03-03
LS 1931-03-02

* Te un zemāk ar vienu zvaigznīti atzīmēti preses izdevumi, kas informē par plānoto spēli, nosaucot datumu un/vai
norises vietu. Preses izdevumu nosaukumu atšifrējumi – tabulu daļas noslēgumā.

1931./1932.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

(Plānots
JKS
slidotavā)

1.

(Plānots
LSB
1931-12-31)

2.

1932-01-03 ASK (Rīga) Plānots
ASK
slidotavā)

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

?
2:0
(2:0; 0:0; 0:0)

?

RR 1932-01-04
PB 1932-01-03
PB 1931-12-31*

1:0

?

LK 1932-01-05
PB 1932-01-05
RR 1932-01-05
RS 1932-01-03*

?
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3.

(Plānots
Kaizervalds (Plānots
1932-01-06)
Unions
slidotavā)

?
5:2
(1:2; 1:0; 3:0)

?

PB 1932-01-08
LK 1932-01-06*

4.

1932-02-13 US

?

Verners (2)
2:2
(0:1; 0:1; 2:0)

(Spēlējis vārtsargs
Hincenšteins, aizsargs
Keslers un uzbrucējs
Verners)

LK 1932-02-14
JZ 1932-02-15
SP 1938-01-20

5.

1932-02-21 RFK

(Plānots
LSB
slidotavā)

Skadiņš (4)
4:2
(0:1; 4:1; 0:0)

(Spēlēja Kušķis, Skadiņš) PP 1932-02-28

6. 1932-02-29 Kaizervalds ?
**

?
3:1
(3:1; 0:0; 0:0)

?

LS 1932-02-29
PB 1932-03-01

7.

Keslers (6)
14:1
(7:0; 4:0; 3:1) Skadiņš (3)
Kabuls (3)
Lindenbergs
Reinbahs

(Spēlēja Kušķis, Keslers,
Reinbahs, Skadiņš,
Kabuls, Lindenbergs)

RS 1932-03-13
PP 1932-03-20
LK 1932-03-13
PB 1932-03-13
LZ 1932-03-14
RR 1932-03-19

1932-03-12 Olimpija

LSB
slidotava

PB 1932-02-24
LS 1932-02-22
PB 1932-02-21*

** 1932. gada 29.februāra spēle bija jau Latvijas meistarsacīkšu otrajā aplī, kas tika pārtraukts un netika izspēlēts
līdz galam.

1932./1933.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

0:2
(0:0; 0:1; 0:1)

Unions sastāvs

avots

Kušķis; Keslers,
Reinbahs; Hvīds, Skadiņš,
Lindenbergs; Fogels,
Verners, Bergmanis

SP 1933-01-23
LK 1933-01-24
LS 1933-01-23
RS 1933-01-22*

1.

1933-01-22 ASK (Rīga) (Plānots
ASK
slidotavā)

2.

1933-01-26 US

(Plānots
Hvīds
2:0
Esplanādes (0:0; 1:0; 1:0) Skadiņš
slidotavā)

(Spēlēja Hvīds, Skadiņš)

RR 1933-01-27
RS 1933-01-26*

3.

1933-01-29 RFK

LSB
slidotava

Verners
2:1
(0:0; 1:0; 1:1) Skadiņš

(Spēlēja Lindenbergs kā
aizsargs, Verners,
Skadiņš, Fogels, Hvīds,
Bergmanis; nespēlēja
Reinbahs)

SP 1933-01-30
St 1933-02-02
RR 1933-01-30
LS 1933-01-30

4.

?

?

?
3:0
(0:0; 3:0; 0:0)

?

LK 1933-02-11
LZ 1933-02-11

5.

1933-02-14 ASK (Rīga) (Plānots
LSB
slidotavā)

Lindenbergs
3:1
(1:0; 2:0; 0:1) Hvīds (2)

(Spēlēja Kušķis, Fogels,
Hvīds, Skadiņš,
Lindenbergs)

St 1933-02-16
LK 1933-02-15
RR 1933-02-15
LZ 1933-02-16
LK 1933-02-14*

6.

1933-03-12 Olimpija

Hvīds
1:0
(0:0; 0:0; 1:0)

(Spēlēja Hvīds)

St 1933-03-16
LK 1933-03-14
RR 1933-03-13
PB 1933-03-14
LZ 1933-03-13
LS 1933-03-13

LSB

LSB
slidotava
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1933./1934.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

?

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

Bergmanis
2:2
(0:0; 1:1; 1:1) Hvīds

Kušķis; Keslers,
Reinbahs; Hvīds, Skadiņš,
Štāls, Lindenbergs,
Fogels, Bergmanis

DL 1933-12-27
SP 1934-01-02
St 1933-12-30
RR 1933-12-27
PB 1933-12-28

1.

1933-12-26 US

2.

1934-01-06 ASK (Rīga) ASK
slidotava

Hvīds
1:3
(1:2; 0:0; 0:1)

Kušķis; Keslers,
Reinbahs; Štāls, Skadiņš,
Hvīds

St 1934-01-08
DL 1934-01-08
SP 1934-01-08
LK 1934-01-09
LS 1934-01-08

3.

1934-01-07 RFK

(Plānots
LSB
slidotavā)

2:2
(0:1; 1:1;
1:0)**

Hvīds (2)

(Spēlēja Kušķis, Hvīds)

St 1934-01-08
SP 1934-01-08
DL 1934-01-08
RR 1934-01-09
LS 1934-01-08
SP 1934-01-02*

4.

(plānots
LSB
1934-01-14)

(Plānots
LSB
slidotavā)

3:0
(0:0; 1:0;
2:0)***

Reinbahs
Skadiņš
Hvīds

Kušķis; Keslers,
Reinbahs; 1) Štāls,
Skadiņš, Hvīds; 2)
Lindenbergs, Fogels,
Bergmanis.

SP 1934-01-15
St 1934-01-15
LS 1934-01-15
SP 1934-01-08*

5.

1934-01-26 Kaizervalds (Plānots
10:0
Esplanādes
slidotavā)

?

?

DL 1934-01-27
LK 1934-01-26*

6.

1934-01-28 ASK (Rīga) LSB
slidotava

0:1
(0:0; 0:0; 0:1)

(Spēlēja Kušķis, Keslers,
Hvīds, Skadiņš, Štāls,
Fogels)

SP 1934-01-29
St 1934-01-29
La 1934-01-30
DL 1934-01-29
LK 1934-01-30
RR 1934-01-30

7.

1934-02-04 RFK

(Plānots
ASK
slidotavā)

Hvīds
1:2
(1:1; 0:0; 0:1)

(Spēlēja Hvīds)

SP 1934-02-05
DL 1934-02-05
St 1934-02-05
RR 1934-02-05
LS 1934-02-05
LK 1934-02-04*

8.

1934-02-13 US

Esplanādes 0:1
slidotava
(0:1; 0:0; 0:0)

(Spēlēja Kušķis, Hvīds)

DL 1934-02-14
La 1934-02-14
LK 1934-02-14

9.

1934-02-21 Kaizervalds (Plānots
LSB
slidotavā)

Skadiņš (2)
5:0
(2:0; 1:0; 2:0) Bergmanis
Fogels
Reinbahs

(Spēlēja Reinbahs,
Skadiņš, Bergmanis,
Fogels)

DL 1934-02-22
DL 1934-02-20*

0:3
(0:0; 0:1; 0:2)

?

La 1934-02-25
RS 1934-02-25
La 1934-02-24*

10. (plānots
LSB
1934-02-24)

(Plānots
LSB
slidotavā)

** 1934. gada 7. janvāra spēles atspoguļojumā laikraksts Rigasche Rundschau fiksē perioda vārtu guvumu sadalījumu – 1:0, 1:0, 0:2.
*** Pirmajā spēlē pret LSB periodu rezultāti saskaņā ar izdevumiem Stadions un Latvijas Sargs (abi – 1934. g. 15.
janv.). Sporta Pasaules versijā (arī 1934. g. 15. janv.) ir nedaudz atšķirīgi – 0:0, 2:0, 1:0.
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1934./1935.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1934-12-26 ASK (Rīga) ?

Fogels
1:5
(0:1; 0:2; 1:2)

(Spēlēja Fogels)

JZ 1934-12-28
LK 1934-12-29
Rī 1934-12-28
RR 1934-12-29
PB 1934-12-29

2.

1934-12-30 RFK

(Plānots
LSB
slidotavā)

Skadiņš (2)
3:0
(0:0; 3:0; 0:0) Bebris

Dansbergs; Keslers,
Reinbahs; 1) Libaus,
Fogels, Skadiņš; 2)
Bebris, Krūmiņliepa,
Šolcs

SP 1934-12-31
PB 1935-01-01
Rī 1934-12-31
JZ 1934-12-31
LK 1934-12-30*
JZ 1934-12-29*

3.

1935-01-06 LSB

(Plānots
LSB
slidotavā)

Skadiņš (2)
4:1
(1:0; 2:0; 1:1) Bergmanis
Fogels **

Dansbergs; Keslers,
Reinbahs; 1) Libaus,
Skadiņš, Fogels; 2)
Krūmiņliepa, Bebris,
Bergmanis

SP 1935-01-07
PB 1935-01-08
Rī 1935-01-07
JZ 1935-01-07
LK 1935-01-06*
JZ 1935-01-05*

4.

1935-01-13 US

Vienības
laukuma
slidotava

Reinbahs
4:5
(0:1; 1:1; 3:3) Bebris (2)
Fogels

Dansbergs; Keslers,
Reinbahs; 1) Bebris,
Fogels, Kabuls; 2) Libaus,
Krūmiņliepa, Kamars***

SP 1935-01-14
Rī 1935-01-14
PB 1935-01-15
PB 1935-01-12*

** Laikraksta Rīts apskatā (1935. g. 7. janv.) minēts, ka 6. janvāra spēlē pret LSB vārtu guvēji Unions sastāvā ir –
Skadiņš (3) un Fogels.
*** Laikraksta Rīts apskatā (1935. g. 14. janv.) Unions sastāvā 13. janvāra spēlē Kamara vietā norādīts Krēgers.

Rīgas meistarsacīkstes (1935. g. februāris – marts):
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1935-02-13 RFK

ASK
slidotava

Bebris (2)
3:2
(2:1; 0:1; 1:0) Kabuls

Štekigts; Reinbahs,
Bebris, Fogels, Kabuls,
Krūmiņliepa, Libaus

Rī 1935-02-14
PB 1935-02-14
LK 1935-02-14
JZ 1935-02-14
JZ 1935-02-13*

2.

1935-02-17 LSB

LSB
slidotava

?
2:1
(0:1, 0:0; 2:0)

(Nespēlēja Skadiņš,
Libaus)

Rī 1935-02-18
SP 1935-02-18
JZ 1935-02-18

3.

1935-03-06 ASK (Rīga) (Plānots
ASK
slidotavā)

0:6
(0:2; 0:1;
0:3)**

Dansbergs; Keslers,
Reinbahs; Skadiņš,
Fogels, Libaus,
Krūmiņliepa,
Zvirgzdiņš***

Rī 1935-03-07
LK 1935-03-07
PB 1935-03-07
JZ 1935-03-07
JZ 1935-03-06*

-

** Avīžu Pēdējā Brīdī un Jaunākās Ziņas versijā (abas – 1935. g. 7. martā) rezultāta sadalījums 6. marta spēlē pa
periodiem – 0:3, 0:0, 0:3.
*** Laikraksta Rīts (1935. g. 7. martā) sastāva uzskaitē 6. marta spēlē nosaukts Zvirgzdiņš, kas būtu pārbaudāms
fakts, vai nav sajaukts ar Zirdziņu (turpat vārtsargs nodēvēts ‘Dambergs’).

Olimpiskais turnīrs (1935. g. marts):
datums
1.

pretinieks

vieta

1935-03-08 ASK (Rīga) (Plānots
ASK
slidotavā)

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

0:W

-

-

Rī 1935-03-09
JZ 1935-03-09
JZ 1935-03-08*
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1935./1936.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1936-01-19 RFK

LSB
slidotava

Bēgs
1:2
(0:1; 0:0; 1:1)

Štekigts; Keslers,
Kamars; 1) Libaus,
Krūmiņliepa, Bēgs; 2)
Jurēvičs, Šolcs, Kabuls

SP 1936-01-20
Rī 1936-01-20
LK 1936-01-21

2.

1936-01-24 US

Vienības
laukuma
slidotava

Krūmiņliepa Štekigts; Keslers,
2:3
(0:0; 1:2; 1:1) Bēgs
Kamars; Libaus,
Krūmiņliepa, Bēgs,
Zirdziņš, Kabuls, Šolcs

PB 1936-01-25
LK 1936-01-25
Rī 1936-01-25

3.

1936-01-26 ASK (Rīga) ASK
slidotava

SP 1936-01-27
Krūmiņliepa Štekigts; Keslers,
1:1
Rī 1936-01-27
(0:1; 1:0; 0:0)
Kamars; Libaus,
Krūmiņliepa, Bēgs, Šolcs, LK 1936-01-28
Jurēvičs, Kabuls

4.

1936-02-09 LSB

Bēgs
1:6
(0:0; 1:3; 0:3)

LSB
slidotava

Štekigts; Keslers,
Kamars; 1) Krūmiņliepa,
Šolcs, Bēgs; 2) Jurēvičs,
Hernbergers (kurš?)

SP 1936-02-10
Rī 1936-02-10

Unions sastāvs

avots

Rīgas meistarsacīkstes (1936. g. februāris – marts):
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

1.

1936-02-23 LSB

LSB
slidotava

Jurēvičs
3:5
(2:1; 1:0; 0:4) Libaus
Šolcs**

Štekigts; Keslers,
Kamars; Bēgs, Libaus,
Krūmiņliepa, Šolcs**,
Kabuls, Jurēvičs

SP 1936-02-24
Rī 1936-02-24
LK 1936-02-25

2.

1936-02-26 US

Vienības
laukuma
slidotava

Bēgs
1:4
(0:2; 0:2; 1:0)

Štekigts; Keslers,
Kamars; 1) Libaus,
Krūmiņliepa, Bēgs; 2)
Kabuls***, Jurēvičs,
Šolcs

PB 1936-02-26
SP 1936-02-27
Rī 1936-02-27
PB 1936-02-27

3.

1936-03-01 RFK

LSB
slidotava

nepabeidza
(2. per. 2:0
(2:0; 0:0))

(Spēlēja Jurēvičs)

SP 1936-03-02

1. ?
Jurēvičs

** Laikraksta Sporta Pasaule apskatā (1936. g. 24. febr.) minēts, ka 23. februāra spēlē Unions sastāvā spēlējis
Šolcs, kurš arī guvis vārtus. Savukārt, laikraksta Rīts versijā (1936. g. 24. febr.) Šolca vietā sastāvā fiksēts
Jaunroze, kurš arī norādīts kā vārtu guvējs Šolca vietā.
*** Laikraksta Pēdējā Brīdī versijā (1936. g. 27. febr.) Kabula vietā sastāvā norādīts kāds Kabners, kas, domājams,
ir drukas kļūda.

1936./1937.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums
1.

pretinieks

vieta

1937-01-24 ASK (Rīga) ASK
slidotava

rezultāts

vārtu guv.

Jurēvičs
1:5
(1:2; 0:1; 0:2)

Unions sastāvs

avots

Dansbergs; Keslers,
Kamars; 1) Jurēvičs,
Krūmiņliepa, Šolcs; 2)
Oja, Hernbergers (kurš?),
Zirdziņš

RR 1937-01-25
Rī 1937-01-25
SP 1937-01-25
LK 1937-01-26
JZ 1937-01-25
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Zirdziņš
1:4
(1:2; 0:1; 0:1)

Dansbergs; Keslers,
Kamars; 1) Jurēvičs,
Skadiņš, Šolcs; 2)
Hernbergers (kurš?),
Krūmiņliepa, Zirdziņš

RR 1937-02-01
Rī 1937-02-01
SP 1937-02-01
JZ 1937-02-01

1937-02-04 ASK (Rīga) Vienības
laukuma
slidotava

0:1
(0:0; 0:1; 0:0)

Dansbergs; Keslers,
Kamars; Jurēvičs,
Skadiņš, Zirdziņš; Šolcs,
Hernbergers (kurš?),
Krūmiņliepa

RR 1937-02-05
Rī 1937-03-05
LK 1937-02-05
JZ 1937-02-05

4.

1937-02-10 US

Vienības
laukuma
slidotava

0:2
(0:0; 0:1; 0:1)

Dansbergs; Keslers,
Kamars; 1) Jurēvičs,
Skadiņš, Zirdziņš; 2)
Šolcs, Hernbergers
(kurš?), Krūmiņliepa

RR 1937-02-11
Rī 1937-02-11
SP 1937-02-11
LK 1937-02-11
JZ 1937-02-11

5.

1937-02-17 LSB

Unions
slidotava

2:5
(0:1; 2:1;
0:3)***

SP 1937-02-18
Dansbergs; Keslers,
Kamars; Libaus, Skadiņš, RR 1937-02-18
JZ 1937-02-18
Jurēvičs, Šolcs,
Krūmiņliepa, Zirdziņš,
Hernbergers (kurš?)

6.

1937-02-25 LSB

Vienības
laukuma
slidotava

Skadiņš (2),
3:2
(0:0; 0:2; 3:0) Šolcs

2.

1937-01-31 US

3.

Unions
slidotava

Jurēvičs
Libaus

RR 1937-02-26
Dansbergs; Keslers,
LK 1937-02-26
Kamars; Hernbergers
(kurš?), Jurēvičs, Skadiņš, JZ 1937-02-26
Krūmiņliepa, Šolcs,
Zirdziņš

** Latvijas čempionāta sezonas sākums Unions komandai bija paredzēts 1937. gada 17. janvārī Unions slidotavā ar
spēli pret LSB, taču tiesnešu neierašanās dēļ spēli nācās atlikt. Šo 1. apļa atlikto spēli aizvadīja pēc mēneša – 17.
februārī, un komiski, ka uz to atkal nebija viens no diviem tiesnešiem.
*** 1937. gada 17. februāra spēles periodu rezultāta sadalījums atbilstoši izdevumu Sporta Pasaule un Rigasche
Rundschau aprakstiem (abi – 1937. g. 18. febr.). Tā paša datuma Jaunākās Ziņas periodu sadalījumu norāda – 0:2,
2:0, 0:3.

Rīgas meistarsacīkstes (1937. g. marts):
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1937-03-04 ASK (Rīga) ASK
slidotava

0:4
(0:1; 0:1; 0:2)

Dansbergs; Keslers,
Kamars; Jurēvičs,
Skadiņš, Šolcs;
Hernbergers (kurš),
Krūmiņliepa, Zirdziņš,
Oja

RR 1937-03-05
Rī 1937-03-05
LK 1937-03-05
JZ 1937-03-05

2.

1937-03-08 US

?

Keslers
1:4
(1:1; 0:1; 0:2)

Dansbergs; Keslers,
Kamars; Jurēvičs,
Skadiņš, Fišers; Šolcs,
Zirdziņš, Krūmiņliepa,
Hernbergers (kurš?)

Rī 1937-03-09
RR 1937-03-09
LK 1937-03-09
JZ 1937-03-09

3.

1937-03-09 LSB

ASK
slidotava

Jurēvičs (3)
3:7
(1:1; 2:1; 0:5)

Dansbergs; Keslers,
Kamars; Fišers, Jurēvičs,
Šolcs; Hernbergers
(kurš?), Krūmiņliepa**,
Zirdziņš

Rī 1937-03-10
LK 1937-03-10
RR 1937-02-10
JZ 1937-03-10

** Laikraksta Rīts (1937. g. 10. martā) nosauktajā 9. marta spēles sastāvā minēts arī Krūmiņliepa, bet Rigasche
Rundschau sastāva versijā (1937. g. 10. martā) Krūmiņliepa nav pieminēts.

34

1937./1938.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1937-12-26 ASK (Rīga) ASK
slidotava

0:1
(0:1; 0:0; 0:0)

Rī 1937-12-27
Dansbergs; Keslers,
Kamars; Libaus, Skadiņš, RR 1937-12-28
Hvīds, Šolcs, Jurēvičs,
Oja

2.

1938-01-02 US

Vienības
laukuma
slidotava

Šolcs
1:3
(1:2; 0:0; 0:1)

Dansbergs; Keslers,
Kamars; Šolcs, Skadiņš,
Hvīds; Hernbergers
(kurš), Jurēvičs, Oja

3.

1938-01-09 LSB

(Plānots
Unions
slidotavā)

Šolcs (2),
3:5
(0:1; 0:3; 3:1) Kamars

SP 1938-01-10
Dansbergs; Keslers,
Kamars; Libaus, Skadiņš, RR 1938-01-10
JZ 1938-01-08*
Jurēvičs, Fišers, Oja,
Šolcs

4.

1938-01-16 LSB

LSB
slidotava

Skadiņš
1:2
(1:0; 0:0; 0:2)

Dansbergs; Keslers,
H.Hernbergers, Libaus,
Skadiņš, Jurēvičs, Oja,
Šolcs, Fišers

RR 1938-01-17
SP 1938-01-17
Rī 1938-01-17

5.

1938-01-30 ASK (Rīga) ASK
slidotava

1:6
(0:1; 0:2;
1:3)**

Oja

(Spēlējusi viena maiņa,
t.sk. Oja, bijis rezerves
vārtsargs)

Rī 1938-01-31
RR 1938-01-31
JZ 1938-01-31

6.

1938-02-25 US

1:6
(0:2; 1:2;
0:2)***

Jurēvičs

(1.periodā savainots
vārtsargs, viņa vietā
stājies rezervists; spēlējis
Jurēvičs)

Rī 1938-02-26
JZ 1938-02-26
LK 1938-02-26
BZ 1938-02-26

Vienības
laukuma
slidotava

SP 1938-01-03
Rī 1938-01-03
RR 1938-01-03

** Periodu rezultāta sadalījums saskaņā ar laikraksta Jaunākās Ziņas detalizētu aprakstu (1938. g. 31. janv.).
Savukārt, laikraksti Rigasche Rundschau un Rīts (abi - 1938. g. 31. janv.) īsākos materiālos uzskaita – 0:1, 1:3, 0:2.
*** Šādu 25. februāra spēles rezultāta dalījumu periodos fiksē laikraksti Jaunākās Ziņas, Rīts un Latvijas Kareivis
(visi - 1938. g. 26. febr.). Bet Brīvā Zeme (1938. g. 26. febr.), vienā teikumā aprakstot spēli, nosauc – 0:2, 0:2, 1:2.

1938./1939.
Latvijas meistarsacīkstes:
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1939-01-04 ASK (Rīga) ASK
slidotava

3:4
(2:1; 1:2; 0:1)

Hvīds,
Jurēvičs (2)

Dansbergs; Kamars,
Keslers; 1) Fišers, Hvīds,
Jurēvičs; 2) Herberts
Hernbergers, Šolcs,
Alfrēds Hernbergers

Rī 1939-01-05
SP 1939-01-05
LK 1939-01-05
RR 1939-01-05

2.

1939-01-14 US

US
slidotava

1:7
(0:4; 0:0; 1:3)

Jurēvičs

Dansbergs; Keslers,
A.Hernbergers (kurš?),
Fišers Jurēvičs, Šolcs,
Melvils, Oja.

RR 1939-01-16
LK 1939-01-15
Rī 1939-01-15
RP 1939-01-15

3.

1939-02-26 LSB

(Plānots
Vienības
laukuma
slidotavā)

1:1
(0:1; 1:0; 0:0)

Jurēvičs

Dansbergs; Kamars,
Keslers, Fābs, Jurēvičs,
Sobolevs, Oja, Alberts
Hernbergers, Herberts
Hernbergers, Alfrēds
Hernbergers**

SP 1939-02-27
RR 1939-02-27
RR 1939-02-25*

** Dienu pirms spēles Rigasche Rundschau (1939. g. 25. febr.) publicētajā sastāvā nav iekļauti Kamars un Alfrēds
Hernbergers, bet norādīti arī Šolcs, Fišers un Zālītis (Sahlit); pēdējais – acīmredzot rezerves vārtsargs, kas agrāk
minēts Unions 2. klases meistarsacīkšu komandas sastāvā.
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Olimpiskais turnīrs (1939. g. marts):
datums

pretinieks

vieta

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

1.

1939-03-05 LSB

ASK
slidotava

5:3
(3:1; 2:1; 0:1)

Jurēvičs (3)
?
?

Danoss; Keslers,
Magnuss; 1) Jurēvičs,
Fābs, Fišers;
2) Hernbergers (kurš),
Šolcs, Ālers

Rī 1939-03-06
RR 1939-03-06
SP 1939-03-06

2.

1939-03-06 ASK (Rīga) ASK
slidotava

1:3
(1:0; 0:1; 0:2)

Jurēvičs

Dansbergs; Keslers,
Kamars, Šolcs,
Jurēvičs, Fābs,
Hernbergers (kurš?),
Sobolevs, Magnuss

RR 1939-03-07
LK 1939-03-08
Rī 1939-03-07

rezultāts

vārtu guv.

Unions sastāvs

avots

-

Danoss; Ālers, Keslers;
1) Alfrēds Hernbergers,
Jurēvičs, Šolcs;
2) Alberts Hernbergers,
Sobolevs, Melvils

SP 1939-03-13
LK 1939-03-15
Rī 1939-03-13
RR 1939-03-13

Rīgas meistarsacīkstes (1939. g. marts):
datums

pretinieks

vieta

1.

1939-03-12 ASK (Rīga) Ķīšezers

0:3
(0:0; 0:2; 0:1)

2.

1939-03-14 US

Ķīšezers
(?)

Jurēvičs
1:11
(0:5; 11:1; 0:5)

(Spēlēja Jurēvičs)

SP 1939-03-16
Rī 1939-03-15
RR 1939-03-15

3.

1939-03-16 LSB

-

0:W

-

SP 1939-03-18
Rī 1939-03-17

-

Preses izdevumu saīsinājumi tabulās:
BZ – Brīvā Zeme
DL – Dienas Lapa
JZ – Jaunākās Ziņas
La – Latvis
LB – Libausche Zeitung

LK – Latvijas Kareivis
LS – Latvijas Sargs
PB – Pēdējā Brīdī
PP – Pasaules Pasts
Rī – Rīts

RP – Rigasche Post
RR – Rigasche Rundschau
RS – Riga am Sonntag
SP – Sporta Pasaule
St – Stadions
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