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10:de årgången.

När distriktsmästerskapen i skidåkning avgjordes.
Djurgården, som fått sig anför
livet från början och åkte ifatt och
trott att arrangera årets distrikts
ifrån varenda kotte, han kunde få
mästerskap i skidåkning, hade just
tag i, d. v. s. hela bunten, som givit
inga skäl att rosa marknaden då
sig av tidigare. Följden var, att
föreningen söndagen den 27 jan.
Hansson blev lämnad åt sig själv
skulle sätta apparaten igång.
Da
och hade det trist och tråkigt under
gen var nämligen mera lämplig för
andra varvet. Han anlände till må
folk att i solskenet på Strandvägen
let kl 1.15 e. m. och ansågs länge
exponera de nya vårtoaletterna än
som segrare. Fem min. senare kom
Einar Ohlsson infarande men med
att dra något gammalt på sig och
göra en skidpromenad i sta’ns om
över 20 min. sämre tid än Hansson
givningar. Temperaturen stod i om
och ej heller Hedjersson, som anlän
kring + 5 gr. C. och gräset lyste
de kl. 1.24, kunde peta undan Hans
grönt och vackert i skogsbackarna,
son. Det dröjde ända till 2.05, in
medan det vita täcke, som ett par
nan Albin Sandström med 5 min.
dagar tidigare överhöljt detsamma,
tidsvinst på Hansson åstadkom nå
hastigt och lustigt rann bort utefter
gon förändring, men i och med den
nes ankomst ansågs saken klar. Då
landsvägar och i diken. »Men skid
åkning ska’ vi ha, om än aldrig så
slog plötsligen en bomb ned i form
litet!» dikterade tävlingsledaren Hjal
av 2:draklassaren Franzén från Kro
noberg, vilken gått ut som n:r 187
mar Skoglundh och så kom det sig,
att alla Stockholmstraktens storrän
och var i mål kl.2.18, slående Sand
nare den härliga vårmorgonen voro
ströms tid med över fem minuter.
i rörelse kring Saltsjöbaden, där
ALBIN SANDSTRÖM.
»Den nya stjärnan» omklappades,
Stockholmsmästare 1918 å 30 km.
start och mål voro förlagda.
Kl.
gratulerades, fotograferades och in
9.30 började leken och sedan snurra
tervjuvades i långa banor och gick
de det skidåkare kring Restaurantholmen så gott som i och gällde för distriksmästare hela e. m. Men så små
ett kör till framemot 6 på e. m., då v. Segebaden från ningom kom det i dagen, att något fel måste föreligga
Djursholm som först fullbordat sin troligen mindre an och då kröp det fram, att Franzén hade utgått ur tävlin
genäma sexmilafärd.
en och aldrig fullföljt andra varvet. Så Albin fick be
hålla sitt mästerskap och Hansson stannade närmast.
Albin Sandström vann 30 km. med O. Hansson närmast.
Resultaten blevo:
Hansson som hade startnummer 45, hejade av glatta
Klass I: 1. Albin Sandström, Dj. I. F., 3.09,54;

DJURGÅRDAREN.

2

2. O. B. Hansson, d:o, 3.12,34; 3. O. Eriksson, Sundby
berg, 3.14,49; 4. O. Söderberg, Fredrikshof, 3.19,49; 5.
Einar Ohlsson, Dj, I. F., 3.35,35,2.
Klass I B: 1. N. A. Hedjersson, Dj, I. F., 3.16,38;
2. B. Möller, Södermalm, 4.00,22. Utom tävlan åkte för
skidlöparmärket Hj. Ljungberg, Framåt, på 4.33,48.
Klass II: 1. H. Bergman, Djursholm, 3.33,42; 2.
H. Thorén, Hammarby, 3.36,07; 3. G. Björk, Sundbyberg,
3.40,48; 4. J. Persson, Saltsjöbaden, 3.41,00; 5. H. Berg
ström, Akad. I. F., 3.41,11; 6. K. Wilhelmsson, Dj. I. F.,
3.42,30. Övriga djurgårdare placerade sig: 13. A. Mår
tensson; 22. P. Mattsson; 23. A. Kjellstrand; 28. A. Öhlin;
36. Q. E. Svanberg.
Lagpris: 1. Dj. I. F. lag I (1+2+4) 7 poäng; 2.
Sundbybergs I. K. (3+9+18) 30 p.; 3. Dj. I. F. lag II
(7+12+19) 38 p.

En uppryckning av den allmänna
idrotten inom Djurgården.

Resultaten blevo:
Klass I: 1. G. Wahlgren, Djursholm, 6.58,56; 2.
E. v. Segebaden, d:o, 8.21,46.
Klass II: l.E. Schumann, Dj. I. F., 7.27,38; 2.
G. Malmberg, Djursholm, 7.37,14.
Lagpris: 1. Djursholms-Kamraterna 8 poäng.

Det är icke någon hemlighet att Djurgårdens allmän
na idrottsavdelning under årens lopp råkat fullständigt
på förfall. Från att för många år tillbaka hava harit en
av landets ledande föreningar på detta område har Djur
gården år från år, dag efter dag sjunkit samman, för att
i närvarande stund utgöra en rätt obetydlig faktor, då
det gäller fri idrott. Ännu leva i friskt minne en John
Svanberg, en Einar Nilsson, en Almlöf m. fl., men mer
än minnen äro de ej, dessa förgrundskämpar för Djur
gårdsidrotten. De hava gått utan att finna några ersät
tare.
Och de, som voro kallade att fylla luckorna och upp
rätthålla traditionerna, kände icke sin plikt utan spridde
sig efter hand i andra läger. De sveko, vordna offer för
en senare tidsanda, för det moderna värvningssystemet.
I ruinerna från storhetstiden återfinner man nu längre
blott Calle Jahnzon, Wåhlin, Hellgren, Berglund och
kanske någon mera av dem, som voro för sanna, ärliga
Djurgårdare för att dragas med i strömvirveln.
Det är en i sanning föga avundsvärd lott, som fallit
på Edvard Nordberg, då han blivit anförtrodd att hand
hava denna avdelning under sådana ogynnsamma auspi
cier. Men med ett aldrig sviktande intresse har han stri
dit och lidit för Djurgårdens allmänna idrott. Han kan
också glädja sig att från sådana håll, där man någorlunda
begriper att värdera ett dylikt krävande arbete, äga full
erkänsla för sitt verk, ty han har nått resultat, som tala
mycket till hans förmån. Juniorer sådana som t. ex.
Öjermark och Lindblad plockas inte utan vidare ned från
hyllan.

Damernas mästerskap måste annulleras

En ny sommaridrottstrust

emedan flertalet löpte fel och kom in på herrarnas ba
na. Kom sedan och säg, att inte kvinnan är efterhäng
sen! Nanny Sandström nådde bästa tiden, men place
ringarna räknades efter en kontingent, vilken, som det
sades, gick mest rätt, och blevo:
1. Maja Casparson, Saltsjöbaden, 1.20,02 ; 2. Karin
Eriksson, Dj. I. F., 1.23,03; 3. Ebba Svensson, Djursholm,
1.24,38; 4. Hilda Hedjersson, Dj. I. F., 1.26,52,7; 5. N.
Schnellman, Djursholm, 1.34.16,6.

Det är emellertid att hoppas, att denna beklagliga
reträtt nu nått sin kulmen och intresset för den fria idrot
ten åter skall kunna bringas till uppmarsch. Ett be
tydande steg i rätt riktning är Djurgårdens anslutning
till den nya sommaridrottstrust, som nyligen bildats här
i Stockholm. I denna har förutom Djurgården inträtt
Sim- o. I. K. Hellas, Kronobergs I. K. och Järva I. S., och
har organisationen till ändamål att under sommaren an
ordna en hel del tävlingar och såmedelst upptaga kon
kurrensen med den gamla trusten av 1917. Som Djur
gårdens medallierade inom sig äga en avsevärd mängd
av Stockholms bästa idrottsmän, bör företaget slå väl
ut och skall säkert bl. a. bringa det goda med sig, att den
ännu så länge rent idrottsligt sett mera passiva »fjärde
man» sporras till att efter bästa förmåga söka hålla tak
ten med de andra tre. Sammanslutningen har gjort fram
ställning om att erhålla dagar i Stadion i sommar samt
att få anordna svenska mästerskapstävlingarna i allmän
idrott, om dessa skola hållas i Stockholm i år.

Schumann tvåa på 60 km. efter Djursholms-Wahlgren.
På sexmilen startade samtliga anmälda så när som
på Åke Wetterlind, vilken var sjuk. Att Wahlgren skul
le vinna, var tämligen klart och hans åkning i det tunga
väglaget är också värt allt beröm. Fjolårsmästaren v.
Segebaden var inte alls i form och kom sist av de fyra,
som nådde målet. Schumann, som åkte i klass II, segra
de här överlägset och kom närmast Wahlgren i tid.

Wetterlind blev endast femma i juniortävlingen 15 km.

men detta är knappast någon värdemätare mellan ho
nom och konkurrenterna, då ju tävlingen blev ganska
chanceartad på grund av det miserabla föret. Ringi från
Järla — förra året Djurgården — segrade med 3 min.
över uppsalapojken Svennbeck.

Resultat:
1. H. Ringi, Järla, 1.45,14; 2. M. Svennbeck, Thor,
Uppsala, 1.48,13; 3. E. Nyholm, Saltsjöbaden, 1.54,31;
4. R. Flygt, Djursholm, 1.54,34; 5. A. Wetterlind, Dj. I. F.,
1.54,47.
Övriga djurgårdare: 12. B. Nylund; 31. B.
Öhlin.
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Träna, Djurgårdare!
Vi nämnde här ovan, att Djurgården skulle komma
att utgöra det svagaste inslaget i det nya fyrmaktsför
bundet. Sorgligt men sannt. Så mycket större skäl fin
nas i så fall för varje Djurgårdare att ligga i med näb
bar och klor för att efter bästa förmåga hjälpa upp sin
förening. Vi vilja därför rikta en allvarlig uppmaning
till alla dem som vilja draga sitt strå till stacken, att
intressera sig för saken, så mycket tid och lägenhet det
medgiver, och bedriva sin träning rationellt, så att de,
då sommaren kommer, kunna slå ett slag för gamla Djur
gården. Den som skriver dessa rader anser sig tyvärr
icke på minsta vis kompetent att givna några närmare
råd i denna fråga men vill rekommendera våra idrotts
män att beakta stockholmstränaren Silfverstrands upp
rop uti Idrottsbladet av den 18 februari. Calle Silfver
skriver bl. a.:
»Hallå idrottsmän!
Glöm ej inomhusträningen i
Krigsskolans gymnastiksal vid Karlberg.
Syftemålet med denna inomhusträning är ej att dri
va en reguljär träning, utan jag har tänkt mig att vi un
der den här tiden skulle arbeta på att tillägna oss en
god stil och ett perfekt utförande av de skilda idrotts
grenarna. Synnerligast äro då de yngre pojkarna, så
som föreningarnas skolavdelningar och juniorer mycket
välkomna. Nu är rätta tiden att lära in stilar och tek
nik så att Ni, när våren kommer, äro färdiga att lägga
Er i rationell träning.
Hys ej farhågor för att golvet är för hårt att löpa på,
det avhjälpes med ett par ticcka strumpor, och för övrigt
är det ej meningen att springa runt gymnastiksalen i det
oändliga. Fel och brister skola bortarbetas och en god
stil inövas det är huvudsaken. Gör allvar av saken och
låt inte avskräcka Er av vägen ditut. Bästa vägen att
hitta är att taga spårvagn till S:t Eriksplan samt sedan
promenera genom Rörstrandsgatan ner till Karlbergs
slott, fortsätt sedan vägen framför byggnaderna, så lig
ger gymnastiksalen uppe i backen till höger.
Träningsdagar måndagar, onsdagar och fredagar
mellan 7—9 e. m.
Gör nu bara allvar av saken och kom ut! därom
beder
Silfverstrand.»
Vi våga hoppas, att så många Djurgårdare som möj
ligt taga fasta på denna inbjudan. Ty det gäller ju Djur
gårdens heder. I sommar skola resultaten visa sig!
Mr X.
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Allmän idrott.
Föreningsmästerskapen 1917.

Löpning 5,000 meter:
1. N. Nilsson 17.44,1 min.
2. A. Karlsson 17.44,7 min.
3. K. Widgren 18.33,5 min.
1.
2.
3.

Löpning 10, 000 meter:
R. Wåhlin 35.44 min.
E. Eriksson 37.05 min.
A. Karlsson 37.46 min.

1.
2.
3.

Häcklöpning 110 meter:
S. Lindblad 20,4 sek.
J. Johnsson 21,2 sek.
E. Thorbiörn 22,1 sek.

Höjdhopp:
1. A. Öjermark 162 cm.
2. E. Svärd 150 cm.
3. A. Schörling 150 om.
Stavhopp:

1. A. Öjermark 260 cm.
2. A. Schörling 240 cm.
3. E. Svärd 230 cm.
Längdhopp:

1. A. Öjermark 580 cm.
2. E. Svärd 563 cm.
3. A. Schörling 519 cm.

Trestegshopp:
1 A. Öjermark 12,18 m.
2. S. Lindblad 12,02 m.
3. B. Nylund 11,46 m.
Kulstötning:

1.
2.
3.

R. Skoglund 21,03 m.
C. Jahnzon 17,40 m.
C. Swanberg 16,77 m.
Diskuskastning:

1. R. Skoglund 61,79 m.
2. S. Mattsson 48,14 m.
3. C. Swanberg 43,35 m.

1.
2.
3.

Spjutkastning:
R. Skoglund 73,29 m.
C. Swanberg 56,15 m.
E. Svärd 52,90 m.
Femkamp:

1.
2.

J. Johnsson 9 poäng.
O. Nordström 15 p.
Tiokamp:

1. S. Lindblad.
2. J. Johnsson.
3. O. Nordström.
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På skidor.

FotboIIsavdelningen

Hansson vinner två träningstävlingar på 1 mil. — Wet
terlind j:or visar lejonklon.

har ÅRSMÖTE å expeditionen i Stadion

Torsdagen den 21 Mars 1918 kl. 8 e. m.
Styrelseval.

Viktiga frågor på programmet
Alla fotbollspelare torde infinna sig!
Prislistan fick f. ö. följande utseende:
Klass I: l.E. Schumann 1 t. 08 min. 24 sek.; 2.
O. B. Hansson 1.09,24; 3. Gunnar och Olle Tandberg
1.09,59; 4. A. Isaksson 1.10,01; 5.Albin Sandström 1.10,39.
Klass I B: 1. N. A. Hedjersson 1.05,03; 2. C. Hög
lund 1.24,15; 3. E. Pallin 1.35,20.
Klass II: 1. J. Jonsson 1.08.09; 2. A. H. Nilsson
1.12,50; 3. And. Mårtensson 1.12,59; 4. M. Jacobsson
1.14,35; 5. Q. Johansson 1.15,51.
Klass III: 1. Alf Wetterlind 1.16,10; 2. A. Lind
ström 1.16,31; 3. K. Johansson 1.16,40; 4. H. Svedberg
1.16,56; 5. N. Sund 1.18,15.
ALF WETTERLIND,
den duktige junioren — en blivande Hedjerson?

D. I. F. hade torsdagskvällen den 10 jan. tränings
tävling 10 km. med start och mål vid Stadion. Klass I
vanns överlägset av Hansson och i klass III (klass II
start. ej) segrade Lindström med 4 sek. bättre tid än
2:dra man i klass I. Aftonens sensation beredde emel
lertid segraren bland juniorerna Alf Wetterlind — en
broder till den store Åke — som nådde näst bästa tiden,
över 1 min. bättre än Kalle Wilhelmsson.
Resultat:
Klass I: 1. O. B. Hansson, 50,25 min.; 2. K. Wil
helmsson, 56,58.
Klass III: 1. A. Lindström, 56,54: 2. K. Johans
son, 58,36; 3. H. Svedberg, 61,40; 4. A. Kjellstrand, 62,44;
5. E. Svärd, 63,12; 6. A. Langseth, 63,55; 7. L. Alexander
son, 66,23.
Juniorer: 1. Alf Wetterlind, 55,57; 2. E. Haag,
58,48; 3. H. Kjellstrand, 61,49.
*
Torsdagen den 17 jan. hölls en ny träningstävlan
med resultat att Hansson och Wetterlind ånyo hävdade
sin överlägsenhet.
Tiderna voro:
1. O. Hansson, 47,20; 2. Alf Wetterlind, 54,15; 3. Q.
Wilhelmsson, 59,40; 4. E. Haag, 59,41; 5. H. Kjellstrand,
59,42; 6. E. Svärd, 62,00; 7. Höglund 68,45.

Löpning Sickla—Saltsjöbaden,

c:a 15 km., som hölls lördagen den 19 jan. i ett rätt sträft
före och under hård vind, gav till resultat att den oför
brännelige Hedjersson lade en ny seger till sin långa lis
ta och härigenom erövrade Hovjuvelerare K. Andersons
vandringspris för 2:dra gången.

John Jonsson blev föreningsmästare i kombinerade och
och A. H. Nilsson i backåkningen.
Dessa mästerskap avhöllos ute vid Saltsjöbaden den
19—20 jan. Terränglöpningen för den kombinerade täv
lingen gick på lördagen i samband med förut refererade
lopp Sickla—Saltsjöbaden. Ur denna utgick till allas
överraskning John Jonsson som segrare, slående Schu
mann med 15 sek. Bröderna Tandberg åkte dött lopp
om tredje plats och därefter kommo Isaksson, A. H. Nils
son och Menotte Jacobsson. Lindström, Svedberg, Sund
och Langseth kommo främst i andra klassen.
På söndagen fortsattes med backåkningen. A. H.
Nilsson var för dagen i utmärkt humör och fick upp både
långa och vackra hopp, varigenom han lade beslag på
backmästerskapet och gick upp på andra plats i den kom
binerade tävlingen. Här hade Jonsson ett gott försprång
sedan terränglöpningen och som han klarade sig fint ige
nom bägge hoppen i backen hemförde han för året detta
mästerskap och härmed följande trofé, Foreningens til
Skiidrættens fremme vandringspris.
Prislistan fick följande utseende:
Kombinerade mästerskapet. Klass I:
1. John Jonsson; 2. A. H. Nilsson; 3. E. Schumann; 4. A.
Isaksson; 5. O. Tandberg.
Klass II: 1. H. Svedberg; 2. A. Lindström; 3. N.
Sund; 4. H. Langseth; 5. E. Svärd.
Backmästerskapet:
Klass I: 1. A. H.
Nilsson 74,5 p.; 2. N. Lind 73 p.; 3. M. Jacobsson 71,25 p.;
4. J. Jonsson 68,75 p.; 5. K. Andersson 68.25 p.
Klass II: 1. H. Svedberg 72,75 p.; 2. A.Lindström
71.5 p.; 3. N. Sund 67 p.; 4. E. Johansson 65,5 p.; 5. O.
Wallander 65 p.
Klass III: 1. O. Jonsson 69 p.; 2. R. Berg 56 p.;
3. E. Creutz 55 p. 4. Y. Nilsson 40.5 p.
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Särklass: 1. R. Grönskog 67 p.; 2. C. Höglund
61 p.; 3. J. Blomgren 55 p.
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Hocken ä' vicken?

III.

*
En extra terränglöpning 20 km., som anordnades på
söndagen, gav följande resultat:
Klass I: 1. O. B. Hansson 1.28,02; 2. P. Mattsson
1.55,01.
Klass II: 1. A. Mårtensson 1.51.
Klass III: 1. K. Johansson 1.43,25; 2. A. Öhlin
1.48,21; 3. G. Lenander 1.53,50; 4. A. Kjellstrand 2.00,15.
Juniorer (10 km.): 1. H. Kjellstrand 59.13; 2. E.
Haag 59.22; 3. B. Nylund 1.00,55; 4. B. Öhlin 1.02,35 ; 5.
J. Bengtsson 1.02,39.
Damer (10 km.) : 1. Karin Eriksson 1.11,05; 2. Gre
ta Adrian (Örebro) 1.12.41; 3. B. Nyholm 1.22.

Bandy.
Juniorerna i Södertälje.

Jag måste i skallen mej riva,
Söndagen den 3 mars gästade juniorerna Södertälje,
där en match mot Södertälje S. K:s B-lag var anordnad.
Lagets uppställning hade förändrats, enär Kurre Pagel
samma dag spelade i A-laget mot Hammarby. Sålunda
gick Wille Lyth v.-i., Skoglund v.-b. och reserven Ljung
gren hade insatts på v.-hb.-platsen.
Södertäljeborna hade att taga revanch för neder
laget på nyåret och det märktes att de hade gett sig den
på att klå de våra. Men det är lättare sagt än gjort.
Nog för att de slogs på benen, men vad gör det för så
dana stabila pojkar som »Göken» och Lyth. Hur de’ va’,
så plockade i alla fall Lyth in 2, »Göken» 1, Kalle Björk
lund 2 och »Togga-Boggan» 1 bollar, men domaren för
klarade bara 4 mål för giltiga. Men vad gjorde det. Vi
hade i alla fall vunnit med 4—0.
Hale.

då det gäller att honom beskriva,
som man på bilden här ovan kan se,
ty jag kännerʼn blott par renommée.
Men låt gå, jag tror jag törs börja
att Djurgårdarens läsare spörja:
Hocken är, som om vintrarna spänner
på skidan och i skogarna ränner?
Vicken om vårarna löper terräng
och på sommarn i flygande fläng
rusar kring kolstybbsbanorna

för att hävda de gamla anorna?
Hocken blev i årets Holmenkolrende
först av .... hm .... 7 man, Sverige sände?
Vicken i boxning är enastående,

varpå han lämnat månget .... hm .... slående

Återstående bandyreferat liksom ännu ej omnämnda
skidtävlingar inflyta i Djurgårdaren N:o 3, som inom
kort utkommer i 16-sidigt format.

bevis? Hocken bland klingande Svea-gardister
satt många backfischhjärtan i klister,

då dess ägare borggårʼn garnerat
medan paraden där konserterat?
Vicken .... »numret är fullt!» skriker faktorn
och hans röst ljuder vass liksom hagtorn.
Jag gör alltså utgång — är tvungen •—

med Esse, som är högre än kungen!
Nick.
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Fotboll —

Allm. Idrottsavdelningen

säsongen som svann — säsongen som kommer.

har ÅRSMÖTE å expeditionen i Stadion

Våra fotbollspelares framgångar under spelåret 1917
äro ännu ett kärt samtalsämne inom de mest djurgårds
entusiasmerade kretsarna. Ofta, med glädje och med
stolthet drager man fram episoder från »ettans» glänsan
de slutspurt i mästerskapet, från »treans» oemotståndliga
härjande i Stockholmsserien eller från juniorernas stora
höstoffensiv.
Men hur långt har man tänkt sig framåt? Hava våra
spelare ännu börjat reflektera på, att en ny säsong stun
dar och att de stora framgångarna från i fjol måste för
svaras? Ingen tid är att förspilla, om Djurgården skall
visa sina konkurrenter att alla dessa triumfer icke blott
voro ett stundens och slumpens verk. Våren har redan
påbörjat sitt arbete, solen omlagt sin funktion från att
endast lysa till att lysa och värma, snö och is förintas
och innan vi veta ordet utav så ligga bollplanerna gröna
och vackra och vänta på sina gäster. Då gäller det att
vara redo att taga i besittning, vad naturen giver oss.
Därför bollspelare, sätt genast igång med Eder kondi
tionsträning! Gör en promenad, gymnastisera, hoppa
tåg el. dyl., då Eder tid medgiver, så att Ni driver upp
Eder uthållighet och sedan, när bollen kan tagas fram,
endast behöva inrikta Eder träning på de tekniska de
taljerna, bollbehandling, dribbling, samspel o. s. v.
En kontingent, som tarvar sitt särskilda kapitel, är
juniorspelarne. Djurgården behöver en ny elva ungdo
mar till juniorserien — laget från förra året är utdömt
på grund av den satta åldersgränsen — för att bevisa
att föreningen kan dominera i alla klasser från old-boys
ned till de allra yngsta. Om alltså någon pojke känner
några mästerskapstalanger slumra inom sig, så bör han
genast sätta sig i förbindelse med managern för ung
domsavdelningen, djurgårdssekreteraren Bång, vilken
med glädje hälsar varje rekryt välkommen. Och Ni
pojkar, som nu måste lämna juniorernas leder för att
söka Eder framgång i någon högre klass, om Ni hava
en skolkamrat, en bekant el. dyl., som Ni tror kan upp
taga Eder fallna mantel, så skicka honom till Bång!
Till slut några ord med anledning av fotbollsektio
nens stundande årsmöte. Det vore glädjande att se så
många av Djurgårdens spelare som möjligt på detta mö
te, ty där komma att avhandlas frågor, som äro av in
tresse för alla. En särskild vädjan till B-lagsspelarne att
infinna sig, ty dessa ha i regel hittills lyst med sin från
varo.
Välkommen till Stadion den 21 mars!

Tisdagen den 26 Mars 1918 kl. 8 e. m.

Mr X.

Val av styrelse.

Viktiga frågor på programmet.

Samtliga allm. idrottsmän böra närvara vid detta
möte!

Boxning.
BOXNING

SOM SJÄLVFÖRSVAR
MANNASPORT.

OCH GENTLE

Man säger: Boxning är blott ett namn på slagsmål.
Boxning är slagsmål berövat de skadliga elementen och
inövat till konst. När denna konst uppnåtts har den re
dan förlänat ägaren flera avundsvärda egenskaper: kraft,
smidighet, uthållighet och framför allt självbehärskning
och vaksamhet — egenskaper som ju ej äro att förakta.
Det är min fasta övertygelse att en kurs i boxning har
stort uppfostringsvärde för unga män. Om vi nu tillåta
oss några reflektioner över vad ett mera allmänt folkstu
dium ger vid handen, så finna vi att hos folk, där boxning
en blivit rotfäst i det allmänna medvetandet, har den satt
sin prägel på detta folk. Hos detta folk existerar en viss
Gode of honour som omöjliggör och förnedrar gatustri
der. Denna oskrivna Gode har ett otroligt inflytande.
Den lyder: Man mot man. En man, som ej står på egna
ben är fridlyst. En man, som erkänner sig besegrad, lika
så. Nerverna äro ett vapen. Ett gräl, som ledes till slags
mål, tar en mera beräknelig form: motståndarne tänka
sig för två gånger, innan de låta det gå därhän, överil
ningar förekomma mera sällan.
Om man nu jämför detta med vad man ser nästan
varje dag i Stockholm, så bli fördelarna av den anda
som boxningen skapar, påfallande.
Bråk och gatuslagsmål förorsakas nog oftare av
missuppfattning om vad som är karlavulet, än av obot
ligt råa naturer. Att bibringa den rätta uppfattningen
härutinnan skulle således vara botemedlet, det vågar
jag säga, att boxningen gör i en häpnadsväckande grad.
Jag vill blott tillägga, att man ej kan boxas därför
att man gått igenom en instruktionskurs — — det krä
ver mer än så. I bästa fall ha vi lärt oss känna vad
vi önska lära, sedan kräves av såväl elev som instruk
tör att driva upp färdigheten.

DJURGÅRDAREN.

Djurgårdens I. F. bedriver boxning i sin lokal i Sta
dion under erfaren inströktörs ledning efter amerikansk
metod. Det är ej som de flesta tro, att det är börja få
en massa stryk, det är alldeles misstag. En nybörjare
får först gå igenom en kurs i olika slag och stötar ,sedan
på elevens egen önskan får han gå fritt med de andra
eleverna, dock under instruktörens uppsikt. Det kan
således ej bli tal om några råheter inom boxningen, som
många tro. Varför skola vi vara sämre än våra grannar
i Norge och Danmark? Norge har ej bedrivit någon
boxning förrän de 7 sista åren, men ändock har det mån
ga goda förmågor, sob äro att räkna med. Danmark
står på en mycket hög nivå bland de förnämsta. Varför
skulle ej Sverige även inom boxningen kunna bli att räk
na med? Det finnes ej något land, som har så goda
idrottsmän på alla ohråden som Sverige. Varför ej ä
ven i boxning? Gott material finns det, det felas bara
en energisk ledning, som arbetar för saken. Det är ej
nog med, att e n arbetar, det fordras att alla, som äro
intresserade, även de som ej deltaga i sporten, hjälpa
till med alla medel. Jag vill härmed rikta en vädjan
till alla, såväl gammal som ung, att bidraga på bästa sätt
för boxningens införande i D. I. F. till svensk idrotts
fromma.
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Träningstävlingar i boxning
komma att avhållas å föreningens lokal i Stadion lörda
gen den 23 mars (Maria Bebådelsedag). Tiden kommer
närmare att meddelas i de dagliga tidningarna.
Entréavgift Kr. 1:—.
Inga fribiljetter till följd av att endast ett begränsat
antal åskådare kunna rymmas i lokalen.

Caféet inom Tranbergs idrottspark
erbjudes härmed till arrendering under 1918 års säsong.

Anbud torde ben. insändas pr post före den 15 april
under adress:
Djurgårdens Idrottsförening, Stockholm 5.

Vaktmästarebefattningen
vid Tranebergs Idrottspark för tiden 1 april—30 sept.
1918 är till ansökan ledig.

Alla som önska lära sig boxning samt lämna bi
drag till densamma torde vända sig till D. I. F., Stadion,
måndagar och torsdagar kl. 8—9,30 e. m.
Instruktör A. Andersson,

DJURGÅRDAREN
utkommer med 12
nummer om året
och utdelas gratis
till föreningens
medlemmar.

Reflekterande

torde skriftligen hänvända sig till

Djurgårdens Idrottsförening, Stockholm 5, före utgången
av mars månad.

Annonsavdelning.

ANNONSPRIS:
10 öre pr mm.
spalthöjd.
(Spaltbredd 100 mm.).

Marginalannons
10 Kr.

STOCKHOLM 1918. NORDISKT IDROTTSLIFS TRYCKERI.

