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Stockholmsmästerskapet i budkavleåkning.
Djurgården segrade överlägset.

Till årets distriktsmäster
sikapstävling i budkavleåk
ning hade ej mindre än 21 lag 
anmält sig — varav 3 från 
Djurgården — och av dessa 
startade samtliga så när som 
på Linnéas lag II, som hade 
anmält förhinder. Tävlingen 
arrangerades av Djurgårdens
I. F. söndagen den 13 jan., då 
de 20 lagen kl. 8,5'8 på mor
gonen gåvo sig av ut på ba
nan, vilken sträckte sig från 
Östermalms idrottsplats till 
Akalla—Hemmingstorp—Ro
sersberg—Molnby—Ryd
bo—Hagby och åter till ut
gångspunkten med de kursi
verade orterna som växlings
stationer. De bägge djurgår
darne Sandström o. Wetter
lind — den sistnämnde i år re
presenterande Akad. I. F. — 
löpte överlägset på första 
sträckan och inträffade i Ro
sersberg hack i häl. Som trea 
ankom Götas repr. Wæn
borg o. 2 minuter senare väx
lade den fruktade Wahlgren. Denne hade emellertid ur
aktlåtit att avhämta kontrollappen vid Hemmingstorp, 
vadan Djursholms-Kamr. redan här voro ur tävlingen.

Andra etappen, c:a 21/2 mil, var den svåraste ur 
orienteringssynpunkt och följaktligen någonting för D. I.

DET SEGRANDE DJURGÅRDSLAGET.
Från vänster: Hedjersson, Sandström, Hansson.

F:s gamle Hedjersson att gö
ra sig på. Han lyckades ock
så bliva utav med såväl aka
demikerna som de övriga kon
kurrenterna och kunde i Ryd
bo giva Hansson budkavlen 6 
minuter före närmaste man, 
Magnusson från Göta.

Hansson hade därpå endast 
att löpa på mål med den redan 
nu så gott som givna segern 
och begagnade sig naturligt
vis samtidigt av tillfället att 
bevisa sin absoluta överläg
senhet över konkurrenterna 
genom att ganska avsevärt 
öka försprånget, så att detta 
i mål uppgick till närmare 23 
minuter. Götamännen Nilsson, 
och Wiklund, löpte även gott 
på denna sträcka och den för
re tryggade med glans an
dra platsen åt sin klubb. 
Akademikerna blevo 3:dje lag 
i tävlingen och Djursholm 
dabbade ytterligare ned sig 
genom att Bergman tappade 
budkavlen.

Sju lag — åtta med Djursholm — fullföljde täv
lingen, bland dem också D. I. F:s lag II och III. Av 
dessa blev lag III det bättre eller n:r 5 och lag II n:r 7.

Generalprotokollet å sid. 4 ger f. ö. en klar bild över 
hela tävlingens förlopp.
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En metamorfos
har som synes övergått Djurgårdens Idrottsförenings 
medlemsblad. En ny redaktör har övertagit ansvaret 
för att medlemmarne en gång i månaden skola i tryck 
få en inblick i föreningslivet, ett glädjande budskap om 
våra aktivas segrar här och där på vädjobanan eller i 
värsta fall en skonsam underrättelse om de nederlag, 
som tyvärr icke alltid kunna undvikas. En ny officin 
har blivit anförtrodd det typografiska utförandet av den
na kontakt mellan redaktionen och läsekretsen. Och 
sist men mest iögonfallande: Medlemsbladet har upphört 
att kallas Medlemsbladet. Ett av den avgående redak
törens stora verk för föreningens tidning är omkristnan
det av dess namn och genomförandet av idén till den 
smakfulla, av artisten Lannmark sedermera flott utförda 
titelvignetten, som från och med detta nummer pryder 
första sidan.

Den nya redaktören utsänder härmed genom det nya 
tryckeriet n:r 1 av den nya tidningen, Djurgårda
ren. Det kunde säkert ha varit bättre, betydligt bättre, 
men red. har gjort så gott han kunnat. Så var vänlig 
och skjut ej allt för obehärskat ännu så länge. Red. skall 
till att börja med inrikta hela sin förmåga och energi på 
att taga in det handicap gubben Tiden fått på Djur
gårdaren. Vilket han hoppas skall kunna gå unge
fär i tredje varvet, d. v. s. någon gång under mars må
nad. Och sedan skola vi försöka hålla lunken till årets 
slut.

Det ovanstående skall föreställa något slags anmä
lan. Vilken kan vara tillräcklig nu. Var så god och gå 
vidare i texten!

Stockholm i febr. 1918.
A. Lindgren.

Allmänt sammanträde
hålles å föreningens expedition i Stadion

Onsdagen den 27 Februari kl. 8 e. m.

Val av representanter till Stockholms Idrottsför
bunds och Stockholms Fotbollförbunds årsmöten.

Kommen mangrannt!

Väderleksrapport á la Cadorna
och ett upprop till herrar mecenater.

Stora högkvarteret i februari.
Administratören Sundholm rapporterar:
Sista månaden fallande barometer med regn, åstad

kommande barmark och förorsakande inställandet av 
samtliga skidtävlingar. Hammarby- och Saltsjöbadsda
garnes avhållande omöjliggjort genom den otjänliga vä
derleken och sekinfloden alldeles tilltäppt. Ebb i kassan.

Den planerade Djurgårdsoffensiven vid det stora 
vinterslaget i Sundsvall den 2—10 mars kan befaras an
taga betydligt reducerade former genom timade force 
majeures. Ty som Napoleon sade: — För att föra krig 
behövs tre ting: pengar, pengar och pengar! Hade den 
store fältherren levat under nu rådande konjunkturer, 
skulle han säkert ha upprepat det förlösande ordet sex 
gånger. Allting är minst dubbelt så dyrt nu som i bör
jan på förra århundradet!

Och dock måste Djurgården möta upp till årets stör
sta träffning på skidsportens område väl förberedd och 
med alla resurser, som stå till buds! Djurgårdens namn 
som Sveriges ledande skidlöpareklubb måste försvaras 
mot invasion från norrlänningar och andra maktgiriga! 
Djurgården kan och skall bibehålla sin ledareposition! 
Djurgården litar på sina kärntrupper!

Erfarenheten har visat, att det gängse påståendet: 
kvaliteten och icke kvantiteten är avgörande, ej alltid 
håller streck. En eller annan av »kvaliteten» kan råka 
ut för en olyckshändelse, bliva sjuk eller misslyckas och 
då kan »kvantiteten» bliva av avgörande betydelse för 
tävlingens utgång. Det är också alldeles omöjligt att 
på rak arm konstruera upp en första och andra reserv 
bland så många jämngoda aspiranter, som Djurgården 
förfogar över. Utan är enda sättet för att kunna se de 
många och viktiga tävlingarna tryggt an, att bringa upp 
representanternas numerär till högsta möjliga.

Vilket maximital, som skall kunna uppnås, är emel
lertid helt och hållet en ekonomisk fråga. Föreningen 
kommer naturligtvis att bisträcka, så långt dess förmå
ga sträcker sig. Men det räcker icke till alla. Djurgår
den vågar därför vädja till de personers goda hjärta och 
pung, som vilja bidraga till föreningens representation 
vid Sundsvallsspelen. Kassören, K. Sundholm, och f. ö. 
även andra medlemmar i styrelsen, mottager med stör
sta tacksamhet varje liten gåva för detta ändamål. Till 
ledning för dem som äro nog vänliga stanna för detta 
upprop, meddelas upplysningsvis, att anmälningstiden 
utgår den 25 innevarande februari. Således hälst före 
denna dag bör teckning vara skedd. Och var lugn för, 
att Eder gåva faller i god jordmån! Mottot i Sundsvall 
blir:

Heja, Djurgården!
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Allmän idrott.
Föreniugsmästerskapen 1917.

Löpning 100 meter:
1. A. Öjermark 11,9 sek.
2. N. Nilsson 12,4 sek.
3. E. Svärd.

Löpning 200 meter:
1. A. Öjermark 24,4 sek.
2. E. Svärd 24,8 sek.
3. A. Sundblad 25,5 sek.

Löpning 400 meter:
1. A. Öjermark 55,5 sek.
2. A. Sundblad 58,5 sek.
3. H. Fernberg 58,6 sek.

Löpning 8 00 meter:
1. A. Sundblad 2.17 min.
2. N. Ljungdahl 2.17,1 min.
3. C. Swanberg 2.22 min.

Löpning 1,500 meter:
1. R. Wåhlin 4.29,4 min.
2. N. Johansson 4.39 min.
3. A. Sundblad 4.44,6 min.

(Forts.)

På skidor.
Hansson vinner säsongens första träningstävling och 

lägger även beslag på klubbmästerskapet å 3 mil.

D. I. F. avhöll söndagen den 30 dec. sin första trä
ningstävling för säsongen. Banan, som sträckte sig från 
Stadion över Ladugårdsgärde till Djurgården och åter, 
var c:a 1 mil och åktes av de två högsta klasserna 2 
varv och av klass III och juniorerna 1 varv. Dagens 
bästa tid nåddes av Hansson, som ganska överlägset 
segrade i klass I. Mellan de yngsta var striden mycket 
hård och tiden för de två främsta noterades lika, f. ö. 
också densamma som för 3:dje man i klass III.

Resultaten blevo:
Klass I: 1. O. B. Hansson 1 t. 39 m. 16 s.; 2. E. 

Schuman 1.43,2; 3. Q. Tandberg 1.43,3; 4. A. Isaksson 
1.48,24; 5. Ax. Karlsson 1.48,57.

Klass II: 1. A. H. Nilsson 1.54,4; 2. S. S. Carls
son 2.01,39; 3. Nils Johansson 2.04,6.

Klass III: 1. S. Falk 55,53; 2. Konrad Johans
son 56,14; 3. Edw. Andersson 56,42; 4. S. Söderberg 
59,18.

Juniorer: 1. G. Kjellstrand 56,42; 2. E. Haag 
56,42; 3. N. Strandell 59,33; 4. C. Lundqvist 1.04,51.

❖

Söndagen därpå tävlades ute vid Saltsjöbaden om 
föreningens mästerskap å 30 km. Även nu visade sig 
Hansson som den starkaste, men Albin Sandström bjöd 
honom på hård strid.

Dagens resultat blevo:
Klass I: 1. O. B. Hansson 2 t. 22 m. 49 s.; 2. 

Albin Sandström 2.24,02; 3. G. Tandberg 2.30,52; 4. E. 
Schuman 2.31,05; 5. N. A. Hedjersson 2.32,50; 6. A. 
Isaksson 2.35,30; 7. K. Wilhelmsson 2.43,30.

Klass II: 1. A. H. Nilsson 2.46,15; 2. G. Reuter
swärd 2.51,50; 3. C. Swanberg 3,08. Utom tävlan K. 
Johansson 2.47,50.

Klass III (20 km.): 1. K. Johansson 1.41,45; 2. 
S. Falk 1.47,20; 3. E. Svärd 2.02,10; 4. N. Sund 2.04,10; 
5. G. Torbiörn 2.06,50; 6. Edw. Andersson 2.09,10; 7. 
S. Söderberg 2.09,50.

Juniorer: (10 km.): l. E. Haag 57,00; 2. A. W. 
Wetterlind 57,52; 3. H. Kjellstrand 1.04,55; 4. H. Karls
son 1.05,56 ; 5. N. Strandell 1.14,15.

Backlöpare (10 km.): 1. O. Tandberg 48,51;
2. A. Lindström 52,50; 3. E. Svärd 58,20; 4. N. Sund 
58,35; 5. H. Svedberg 1.03,15.

Samtidigt prövades backen efter ombyggnaden. 
Olle Tandberg gjorde längsta hoppet — 31 meter — 
men stod dock efter för Lindström vad stilen beträffar. 
Ordningsföljden blev: 1. O. Tandberg; 2. A. Lindström;
3. H. Svedberg; 4. J. Jonsson; 5. O. Jonsson; 6. O. Wal
lander .

*

Den nyanlagda skidbacken i Stadshagen invigdes 
söndagen den 13 jan. av D. I. F., som därstädes arran
gerat en föreningstävling. Placeringarne blevo:

1. O. Tandberg; 2. E. Andersson; 3. K. Andersson;
4. A. Langseth; 5. C. Höglund; 6. E. Svärd; 7. O. Jons
son; 8. E. Johansson; 9. O. Wallander; 10. L. Alexan
dersson.

Renhåriga
äro alla Djurgårdare, men för dem, som event. önska 
hålla sig snygga även å andra delar av kroppen än hå
ret, meddelas att kassören försäljer badbiljetter till Cen
tralbadet med 20 proc. rabatt å gällande pris.

Passa på tillfället — det finns annars inte mycket 
som lämnas rabatt på i dessa tider!



PROTOKOLL
fört vid tävlingen om distriktsmästerskapet i budkavlelöpning på skidor för Stockholms distrikt den 13 Januari 1918 å sträckan 

Östermalms Idrottsplats—Akalla—Hemmingstorp—Rosersberg—Molnby—Rydbo—Hagby—Östermalms Idrottsplats. — Start 8,58.

Förening Sträckan A. Östermalms 
Idrottsplats—Rosersberg

Ank. 
tid

Anv. 
tid

Lagets 
plac.

I
nd. 

plac.

Sträckan B. Rosersberg 
—Rydbo

Ank. 
tid

Anv. 
tid

I Lagets
plac.

I
nd. 

plac.

Sträckan C. Rydbo— 
Östermalms Idrottspl.

Ank. 
tid

Anv. 
tid

I Lagets
plac.

I
nd.

plac.
S:ma 
tid

S:m
a 

plac.

Akademiska I. F. Åke Wetterlind 12.40.44 3.42.44 II 2 Ragnar E. Andersson 4.47.07 4.06.23 11 Bele Bergström 7.37.01 3.11.38 IV 8 10.39.01 III
Hadar Borg 4.25.23 3.44.39 III 5 Hjalmar Särne — — — — —

Hammarby I. F. A. Sundell 1.20.40 4.22.40 XIII 17 C. Hansson 5.21.54 4.01.14 X 9 H. Thorén 9.04.25 3.42.31 V 9 12.06.25 VI
(ej pass. 2 E. Andersson 5.22.00 4.01.20 — 10 E. Holm — — — — — —

I. F. Kamraterna G. Wahlgren kontr.) 12 43.02 3.45.02 — _ B. E. von Segebaden 4.22.13 3.39.11 — 3 H. Bergman (utan bud- 7.26.11 3.03.58 5 10.28.11 _
Djursholms Lag I G. Malmberg 12.45.04 3.47.04 — 4 H. Björn 5 07.02 4.24.00 — 17 N. Forsgren kavle) 7.31.50 3.09.37 — 7 — —

D:o d:o ,, II A. J. Thörnborg 12.53.28 3.55.28 V 6 S. Nygren 5.18.49 4.25.21 IX 19 N. Bergman — — — — — —

C. Wiking 12.59.11 4.01.11 — 10 Th. Grill 5.58.00 5.04.39 — 21 — — — — — —

D:o d:o ,, III R. Palmgren utgått — — — S. Ternau Start 1.31.25 — _ — — A. Kewenter — — — — .— —

S. Fogelberg ,, 1.31.25 — — — — W. Hultin — — — — — —

I. F. Linnéa ,, I J. Welander utgått — — — A. Bengtsson — — — — F. Axelsson — — — — — —

D:o ,, II Anmält förfall. — — — — _ _ _ — — — — _ _ _ — — — — — —

I. F. Swithiod B. Gabrielsson 1.13.32 4.15.32 XI 14 A. Andersson 5.47.19 5.33.47 XI 23 B. Andersson _ — — _ _ __
E. Sundström — — — — — —

I. K. Framåt A. K. Bellander 12.53.35 3.55.35 VI 7 B. E. Skog 5.17.41 4.24.06 VIII 18 C. F. Bellander — — — — _
H. Nilsson 6.34.49 5.41.14 — 24 T. Larsson — — — — — —

L K. Göta G. Wærnborg 12.41.02 3.43.02 III 3 G. Magnusson 4.13.40 3.32.38 II 2 Sv. Nilsson 6.56.59 2.43.19 II 2 9.58.59 II
J. Magnusson 12.56.22 3.58.22 — 8 E. Simonsson 4.57.03 4.16.01 — 15 Ant. Wiklund 7.03.57 2.50.17 — 3 — —

Järva I. S. Gust. Andersson 1.02.16 4.04.16 IX 12 Fridolf Holm 4.58.00 3.55.44 — 8 Sigfr. Jansson 7.48.35 3.04.02 III 6 10.50.35 IV
J. O. Johansson utgått — — — B. Svensson 4.44.33 3.42.17 IV 4 K. Holm — — — — — —

Kronobergs I. K. H. Larsson 12.53.17 3.55.17 IV 5 T. Sundberg 5.37.43 4.44.26 — 20 R. Rosvall — — — — — —

G. Franzén 1.16.28 4.18.28 — 15 M. Holmén Start. ej — — — — T. Persson — — — — —

Saltsjöbadens I. F. Axel Karlsson utgått — — — P. Casparsson Start. 1.35 5.22.50 3.47.50 -— 6 R. Jonsson — — — .— — —

O. Hedman — — — — — —

S. och I. K. Hellas Sv. Lindhagen 1.06.10 4.08.10 X 13 Edv. Svensson 5.13.03 4.06.53 VII 12 G. Malmqvist — — — — — —-

Sv. Bergström 1.39.40 4.41.40 — 18 Osk. Eriksson 5.28.38 4.22.23 — 16 G. Andersson — — — — — —

Sundbybergs I. K. Lag I G. Björk 1.18.59 4.20.59 XII 16 O. Björk 6.28.23 5.09.24 — 22 H. Eriksson — — — — — —

D:o d:o » II K. Karlsson 1.41.00 4.43.00 XIV 19 A. Klingborg Start ej — — — — V. Söder — — — — — -
Tranebergs I. F. J. Hellman 1.51.00 4.53.00 XV 21 J. Johansson Widmark — — — — .— —

Bergström  Start ej Nordin — — — — — —

Västermalms I. F. A. Sandgren utgått — — — L. Holmström — — — O. Andersson — — — — — —

G. Hustin utgått — — — K. Andersson — — — — S. Sundqvist — — — ' — —

Djurgårdens I. F. Lag I Albin Sandström 12.40.43 3.42.43 I 1 N. A. Hedjersson 4.07.04 3.26.21 I 1 O. B. Hansson 6.34.01 2.26.57 1 1 9.36.01 I
G. Tandberg 1.41.25 4.43.25 — 20 A. Isaksson 4.34.00 3,53.17 — 7 Einar Olsson 7.07.17 3.00.13 — 4 — —

D:o d:o ,, II K. Wilhelmsson 1.01.41 4.03.41 VIII 11 P. Mattsson 5.09.50 4.08.09 VI 13 A. Mårtensson 9.39.10 4.29.20 VII 10 12.41.10 VII
A. Kjellstrand utgått — — — _____ — — — — _ _ _ — — — — — —

D:o d:o » III A. H. Nilsson 12.57.42 3.59.42 VII 9 S. Falk 5.07.20 4.09.38 V 14 K. Johansson 8.53.10 3.45.50 VI 9 11.55.10 V
S. S. Karlsson — — — — — — _ — — — — — — _ — — — — — —
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Hockna ä’ vicka?
ii.

När »Skeppsholmen» en gång i tiden 
fann sin levnadssaga förliden
och dess medlemmar ströddes för vinden, 
hocken klev in genom Djurgårdsgrinden 
tillsammans med »Skutis» m. fl.
för att i de svartbiås lag avancera 
mot ärans och mästerskaps höjder? 
Vicken följde se’n Djurgårʼn i fröjder 
och sorg för ett år 1912 
uppå Råsundas såpade golv 
få belöningen för sina tjänster? 
Hocken spelade den gången vänster
halvback bland de 11 Djurgårdare, 
som blevo mästerskapsbunkens vårdare 
för ett år? Vicken för laget har slitit 
mången match, då nordan har bitit, 
såväl som när solen den gassat? 
Hocken har bollar i tusental passat 
och gjort månget mål uppå knoppen? 
Vicken har ännu ungdom i kroppen 
och är med bland de yngres nojs, 
trots han ingått bland Djurgår’ns old boys?

❖

Hocken hör till de mera strålande 
men av fåfänga mindre prålande 
damer, som Djurgården har?
Vicken har verkat på mången bazar, 
där på tombolahjulen hon snurrat? 
Hocken har ofta på matcherna hurrat, 
Då Djurgården lyckats klå »Gnagarne» 
och tagit mästerskapen och lagrarne? 
Säg, vicken är den lovsjungna kvinnan, 
som är typen för Djurgårdarinnan?

*

Hockna »dragit» 5—6 år med varandra?
Vicka ofta setts Strandvägen vandra 
och vid Feithsborden suttit och pratat 
samt varandra med bakelser matat?
Hockna nyligen hava vigts samman 
att följas i sorg och i gamman?
Vicka numera just som bäst gå och vänta 
på.... nej, törs på hemligheten ej glänta, 
utan slutar att fråga nå’t mera.
Tillåt mig Putte och Gull i presentera!

Nick.

Sju segrar och ett nederlag för 
våra bandyspelare.

Herren låter ofta sina trogna genomgå svåra pröv
ningar, detta har Djurgården fått erfara denna vinter då 
det gällt att sammansätta föreningens representationslag 
i bandy. Förhoppningarna på en extra prima elva börja
de byggas redan i somras och sedermera, när de svala 
oktobervindarne pressat ned kvicksilvret något under 
+ 15°, var man fullkomligt på det klara med att Djurgår
den skulle komma att hämta hem all silver, ära och be
römmelse, som stod att få i vinterns bandymästerskap. 
Det var ingenting att dela på, tyckte man och beklaga
de på förhand Uppsala och andra klåpare, som till även
tyrs skulle våga försöka få vara med på ett hörn.

Men knappt hade den första nattisen lagt sig där 
ute på Laduviken, förrän det uppstod ett kaos i dessa 
kalkyler. Den ena jobsposten efter den andra anlände 
till högkvarteret nere på Feiths och resonemanget om »la
get» började antaga allt mera logogryfiska former. Än 
var det spelare, som givit fullkomligt bindande löften 
ena stunden för att redan den andra bryta sitt ord och 
vända Djurgården ryggen, än lydde rapporterna på, att 
en eller annan gammal vapendragare alldeles övergi
vit tanken på att spänna stålsko denna vinter.

Så kom första matchen. Laget verkade i det stora 
hela en derangerad provkarta men tack vare energin 
och kanske i främsta rummet Melcher Johansson klara
des skivan ehuru knappt. Om det nu var stundens pro
blematiska vara eller icke vara för Djurgårdslagets he
gemoni, eller om andra orsaker förelågo, kan underteck
nad icke på rak arm avgöra, men alltnog, omedelbart ef
ter detta första elddop drog sig ytterligare en av lagets 
nyförvärvade spelare, som. till på köpet endast varit med 
1/2 gång, tillbaka och en ny lucka uppstod i trasan. Djur
gårdsentusiasterna sågo ännu mera slokörade ut och 
och då någon djärvdes föra »laget» på tal vid de sedvan
liga aftondiskussionerna, nedhyssjades han genast av si
na vettskrämda kolleger. Och då Melcher Johansson, 
den återstående gnistan i tron på djurgårdssegrar, ett 
par dagar före lagets entrématch i svenska mästerska
pet sjukanmälde sig, gjorde hejarlaget korum i förväntan 
på dödsstöten, som skulle komma på söndagen.

Det var endast en handfull av de djärvaste optimis
terna, som vågade trotsa de dåliga järtecknena och de 
20 köldgraderna för att nere på Hammarbybanan be
vittna Djurgårdslagets dop eller måhända begravning. 
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Men denna lilla klick fick valuta för sin uppoffring. Ty 
det visade sig, att ännu levde gamla gudar! Ragge 
Skoglund hade slitit sig ifrån sitt civila jobb för ett par 
timmar och arbetade som en jätte för att hjälpa de sina, 
Putte Frykman slet för sju och offrade minst 10 kg. av 
sin embonpoint för lagets bästa och Kurre Pagel hade 
alldeles glömt bort sitt onda knä och spelade som aldrig 
förr. De övriga ej att förglömma. Och det blev en glän
sande Victoria för Djurgården — det kunde inte bliva 
annat då Djurgårdshumöret stod på helspänn.

Djurgårdsanden har åter vaknat!
Här nedan följa några korta notiser om de mat

cher, våra trenne bandylag hittills spelat.

A-laget—Stockholms-Kamraterna 5—4.
Östermalms idrottsplats 30/12 1917.

D. I. F. saknade Öhman, Skoglund, Wicksell, K. G. 
Karlsson och Pagel, vilka voro ersatta med Putte Ahl
kvist, bröderna Rockström samt de gästspelande Reuter
swärd och E. Söderberg. Den sistnämnde blev strax i 
början av matchen justerad och ersattes efter pausen 
med Burman från Göta. Melcher gjorde 4 gånger en 
suite slag i saken men Kamraterna kvitterade regel
bundet. Strax före full tid klämde dock Keva Fager
berg in det överskjutande femte målet för Djurgården.

Juniorerna—Södertälje B-lag 6—0.
Södertälje 30/12 1917.

Bång försakade tillfället att se ettan i aktion för för
sta gången under säsongen och tog juniorpojkarne med 
till kringelstaden för att låta dem få mäta sina krafter 
med Sportklubbens B-lag. För den som hörde talas om 
planen dagarne före, lät det litet vågat, men då det kom 
till kritan, så huserade Elias, Göken, Jocke och alla de 
andra precis som de behagade med sina äldre och kraf
tigare motståndare. På kvällen kunde Bång också 
glädjestrålande berätta för sina Strandvägsbekanta, att 
»hans» pojkar klått Södertäljeborna med 3—0 vardera 
halvtiden och på måndagen lär Stockholms Fotbollför
bund ha fått påstötning att det med lugnt samvete kunde 
låta gravera in »D. I. F.» på silverbeslaget å de klubbor, 
som sedermera skola tilldelas det segrande laget i di
striktets juniorserie.

A-laget—Hammarby 8—4.
Hammarby 13/1 1918.

Djurgårdens bästa match i år, trots att tvänne av 
de bästa krafterna — Melcher Johansson och Wicksell 
— ej voro med. K. G. ledde kedjan ypperligt och ha
de en charmant assistent till vänster om sig, Kurre Pa
gel, vilken dribblade och gjorde mål av hjärtans lust. 
Första halvtid var K. G. dock pappa för samtliga Djur
gårdens 3 mål, men sedan tog Kurre i på skarpen och 
gjorde the hat-tric även han. Skoglund och Fagerberg 
spädde på med var sitt, så att slutsiffran blev 8. Under 
tiden hade Hammarby, förnämligast tack vare Djurgår

dens slöhetsperiod mot slutet, åstadkommit 4 mål. Bäst 
på plan var Kurre, följd av K. G., Skoglund och Öhman 
samt Hammarbyisterna Pegge Nilsson och Björk junior.

B-laget—A. I. K. B-lag 3—1.
Östermalms idrottsplats 20/1 1918.

Det tycks ha blivit bättre ordning i B-laget i år. 
Den här gången kommo visserligen endast 10 spelare 
upp, men det är förlåtligt, då dels matchen ingenting 
gällde och dels gick så tidigt på morgonen som 1/2 9. 
Djurgården hade en fin vänsterving i Eriksson—Lord 
samt ett starkt försvar. Matchen syntes redan vunnen 
med 3—0, då Rudén mot slutet lät en långboll sakta rulla 
in, i tro att det var ett direkt frislag.

A-laget—Göta 3—1.
Östermalms idrottsplats 20/1 1918.

Wicksell fortfarande frånvarande liksom Frykman, 
som förkylt sig mot Hammarby söndagen förut. På 
grund ay det häftiga snöfallet blev planen omöjlig att 
spela på, utan var det endast att slå så långt man or
kade, om man till äventyrs hittade kulan i drivorna nå
gon gång. Djurgården blev mest handicappat av väd
ret, då dels vinden icke obetydligt tilltog i styrka andra 
halvtid, då de hade den emot sig och dels en del intres
serade under pausen skottade tämligen rent framför 
Djurgårdsmålet under det drivorna på andra planhalvan 
fingo ligga ostörda. Melcher och Skoglund (med Mel
chers hjälp) gjorde var sitt mål första halvtid och reser
ven på h. y., Göken n:r 3 mot slutet sedan Göta lyc
kats reducera med ett mål. Matchen kommer enl. beslut 
av förbundet att spelas om, då domaren, hr Lundstedt, 
under halvtid kommit överens med Göta om att förklara 
den som endast vänskapsmatch. Något som Djurgården 
däremot ej hade en aning om medan spelet pågick. Min
dre honett visserligen men i sanning unikt och värt att 
bevaras åt historien!

Juniorerna—Götas jun. 4—0.
Årsta 27/1 1918.

På grund av banans miserabla skick genom de före
gående dagarnas töväder gick matchen endast som vän
skap, f. ö. mest på anhållan från Göta. Nåja, Göta fick 
sin vilja fram och slapp undan ganska billigt den gån
gen. Hur det gick i omspelet finna vi litet längre ned. 
Pojkarne hunno med att plocka in 4 mål, innan de togo 
spårvagnen för att hinna till Stadion och se

A-laget—Sirius 1—2.
Stadion 27/1 1918.

Hittills hade alltså allting gått väl för de kristna men 
i och med denna match, ingående i svenska mästerska
pet, började motgångarna. Men hade Stadionbanan va
rit god och Melcher fått ordentliga bollar att åka på, så 
hade det inte blivit någon Uppsalafinal i år. Första halv
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tid pressade Djurgården ordentligt men att göra mål var 
lika omöjligt för de våra som för montenegrinerna att 
intaga Berlin. Abbe Jansson behövde just inte tänka på 
Sirius oftare än vid några hörnor och frislag, annars kun
de han njuta sitt otium cum dignitate som en tjänste
man i Bränslekommissionen. Det. vältränade Siriusla
get tog andra halvtid hand om spelet och särskilt deras 
superfine v.-y. hotade gång efter annan djurgårdsmålet. 
Apropå träning så kan det vara av intresse att höra vad 
Sirius c.-hb. Höglund sade strax före matchen: »Vi ha 
inte tränat på länge nu, inte se’n i torsdags.» Således 
hela tre dagar! Men Holmér han går nog på i Idrotts
bladet till midsommar minst och pladdrar om att Sirius 
aldrig tränar. Det blev emellertid icke Harry Eriksson, 
som kom att avgöra den här matchen, utan var det mest 
slumpen som spelade in så att Sirius fick ett par mål till 
godo. Först skruvade sig en långboll från v.-hb. in i 
ena hörnet innan Abbe Jansson, skymd som han var, 
hann få foten emellan. Och sedan tappade Abbe en sned 
boll från Holmér, så att h.-i. endast hade att peta den i 
öppet mål. Matchens sista skede gick så åter i Djur
gårdens tecken men trots förtvivlade ansträngningar 
lyckades de våra icke inhämta försprånget. Ett mål pe
tade Melcher (?) in men mera blev det ej, så Djurgården 
fick se sig utslaget ur mästerskapet med 2—1. I denna 
match spelade Wicksell för första gången i vinter och 
var bästa man i laget.

Juniorerna—Götas jun. 9—0.
Årsta 4/2 1918.

Elias Englund och Nisse Johansson spelade samma 
dag för Linnéa i mästerskapet och kunde ej lämna Djur

gården sin hjälp. Men då Djurgården hade så goda »re
server» som Pagel, så blev det aldrig någon allvarlig 
fråga om, var segern skulle stanna. Göta avfärdades 
lekande lätt med 9—0 (5—0, 4—0) och kanske ångrade 
en smula att inte första matchen fick gälla. Men om do
maren hade varskotts i halvtid, så kunde det kanske 
ha blivit ett omspel till!

Mr X.

Boxningsavdelningens årssammanträde 
äger rum torsdagen den 28 februari kl. 8 e. m. i expe
ditionen i Stadion.

Val av styrelse.

Glöm ej årsavgiften för 1918.
Kassören träffas å expeditionen i Stadion tisdagar 

och fredagar kl. 7,30—9 e. m.
Avgifter kunna även insändas pr post under adress: 

Djurgårdens I. F., Stockholm 5.

Ett hjärtligt tack
till alla kamrater och vänner i D. I. F. för gåvan, som vi 
genom herr G. Jönsson emottagit på vår bröllopsdag.

Stockholm den 16 jan. 1918.
Carl och Gull i Öhman.
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