Så här såg det ut vid Kungsporten på söndagen 26 maj 1940.
Bildkälla: Innovatums bildarkiv.

Först en notis i tidningen på fredagen innan evenemanget:
Gå för riksmarschmärket på söndag!
Stort intresse i Trollhättan
Reprisen på "Riksmarschen" i Trollhättan artar sig att bli lika succésartat
som den första då ej mindre än 112 tog det vackra marschmärket.
Anmälningarna äro för närvarande ett sextiotal och då vågar man nog
räkna med att över hundratalet skola traska med på milen om söndag.
Gamla och unga i alla åldrar kunna ställa upp och det blir säkert
intressant att se om den anmälde sjuåringen kan slå dem som äro över
de 50 åren. På samtliga andra platser har det ju funnits deltagare på upp
till 80 år. Tiden är 1 timma 40 minuter för damer och 1,30 för herrar
och fordringarna att få starta äro blott att kunna gå. Tävlingsdräkt
förbjudes och starten sker i klunga. Startavgift 25 öre, men militärer
startar utan avgift. För att underlätta arbetet för funktionärerna
ombedjas deltagarna att anteckna sig å lista på Björsells samt ifylla
deltagarkort. Kom ihåg starttiden: klockan 9.30 vid Nya Idrottsplatsen!
De fältsportare i Trollhättan och övriga som redan erövrat märket,
uppmanas att ställa sig till förfogande som funktionärer.

På tisdagen efter marschen rapporterade tidningen:
Åter storsuccés för Riksmarschen
151 deltagare. 263 märken klarade
Äldste deltagare 66 år yngste sju
Reprisen på "Riksmarschen" i Trollhättan blev rena succén. 171 voro
anmälda varav 151 startade och erövrade marschmärket. Alla åldrar voro
representerade och såväl sjuåringen Agne Johansson som 66-åringen
Albert Johansson klarade märket med glans. Förutom kontorschef
Johansson fanns det flera spänstiga äldre herrar som klarade provet
såsom 65-åringen Aug. Lundbäck med flera. Lundén och Lidman som
deltog förra gången voro åter med och pressade sina tider ytterligare.
Arrangemanget visade för övrigt att intresset för denna milgång är mycket

stort i Trollhättan, vilket icke minst den stora publiken vittnar om. På
grund av det stora utrymme som skulle behöva upptagas i tidningen, kan
tyvärr icke hela prislistan medtagas. Dock är ingen glömd utan fullständig
resultatlista finnes i fältsportarnas anslagstavla vid Karl Johans torg. Till
de yngsta deltagarna utdelades vid tävlingarna några småpriser i form av
snask. Sålunda erhöll sjuåringen pris, likaså Ulla-Britt Irénius, tio år,
vilka båda vederbörligen avhurrades. Till upplysning för deltagarna
meddelas att märkena senare komma att erhållas, men på grund av det
oerhört stora deltagarantalet, över hela landet, torde det dröja några
veckor. Troligen kommer märkena att få avhämtas i Lundqvists
Elektriska på Storgatan. Detta upplyses om i pressen. Fotografering av
tävlingen skedde av Fotocentralen, där bilderna äro utställda. Vi har ju
även att notera att tiderna vid detta arrangemang blev pressade och bäste
man, Bror Rehndell, gick på goda 58,32, vilket är i närheten av
trollhätterekordet. I damklassen segrade Svea Svensson 1,05,10, vilket ju
betydligt överträffar förra tävlingens segrare. Yrkande gjordes efter loppet
att ett ytterligare arrangemang skall göras. Fältsportarkommittén i
Trollhättan anser dock att det skulle vara lämpligare att exempelvis till
hösten återkomma med gångpropaganda och då kombinera tävlingen
med prov för det något svårare "Vandrarmärket". Därtill återkommes
senare. Önskvärt är att de som nu erövrat märket icke mista intresset för
detta slag av "fältsport" utan möta upp till utfärderna tisdag och torsdag
klockan 7.30 vid Drottningtorget.
De bästa tiderna voro:
Herrar: B. Rehndell 58,32, K. Dahlberg 59,30, S. L. Pettersson 1,00,45,
S. Frisk 1,01,0, B. Simonsson 1,01,15, A. Höglund 1,01,20, S. Ask
1,01,20, E. Andersson 1,01,20, K-E Löv 1,01,50, V. Hansson 1,01,55, E.
Eriksson 1,02,35, H. Antonsson 1,03,00, H. Frykberg 1,03,30, B.
Jansson 1,03,40 och S. Karlsson 1,03,50.
Damer:
1,07,55,
1,10,10,
1,11,40,
1,12,20,

S. Svensson 1,05,10, P. Gustafson 1,05,15, K. Pettersson
M. Samuelsson 1,09,05, F. Åberg 1,09,40, G. Alfredsson
A-M Johansson 1,10,50, M. Strandberg 1,10,50, A. Wilson
G. Johansson 1,11,40, A. Sandblom 1,12,20, S. Lidman
B. Johansson 1,12,30, E. Mörck 1,12,50, B. Wihlborg 1,13,0,

M. Larsson 1,13,10, A-M Edlund 1,13,10, C. Johansson 1,13,30 och G.
Ericsson 1,13,20.
Till sist är att notera att arrangemanget genomfördes fullt friktionsfritt
och fältsportarkommittén i Trollhättan har all ära av det hela. Det är att
hoppas att liknande tävlingar i fortsättningen kommer att röna samma
storartade intresse. Troligen blir det "Cykelpropaganda" nästa gång, då
vågar man säkert räkna med flera hundra deltagare på de två mil som det
där gäller.

