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SUNDSVALLSSPELEN 1918.
Två av de sex svenska mästerskapen till Djurgårdens I. F.

Årets svenska mästerskapstävlingar i skidlöpning 
hade sammanförts till veckan 3—10 mars och förlagts till 
Sundsvall samt givits namnet Sundsvallsspelen 1918. 
Trots de dyra resekost
naderna m. m. hade 
dessa tävlingar samlat 
eliten av de svenska 
skidlöparna och bland 
deltagarna utgjorde 
djurgårdarna en av de 
såväl kvantitativt som 
kvalitativt främsta trup
perna.

Tiden medger icke 
för referenten att sväva 
ut i några lyriska skild
ringar i stil med ”Jn”, 
ehuru det kunde varit 
frestande utan han 
måste åtnöja sig med 
en kort översikt över 
tävlingarna och då 
främst djurgårdarnas 
insats i dessa. Det må 
dock framhållas att täv
lingarna genomgående voro väl anordnade och att de 
fingo ett utmärkt genomförande.

Kombinerade back- och terränglöpningen.
Söndagen den 3 mars inleddes tävlingarna med back

löpningen för det kombinerade mästerskapet i Sunds

Våra tvänne mästare.

NILS LIND
Backlöpning

EINAR OLSSON
Komb. back- & terränglöpning

valls ombyggda skidbacke. Denna visade sig vara myc
ket lyckad och kunna bjuda på hopp upp till 40 m. 
Men torde knappast vara rådligt att hoppa där.

Bland deltagarna 
voro djurgårdarna i 
majoriteten och de 
hade också som man 
kunnat vänta de bästa 
sprången, varför stri
den om mästerskapet 
enbart stod mellan 
djurgårdare. Av dessa 
var A. H. Nilsson bäst 
i backen. Han hade 
med två hopp på 34 
m. längsta hoppen. 
Det första var det bätt
re, men med något 
stelt nedslag, medan 
det andra ej var full
ständigt behärskat un
der luftfärden. Isaks
son hade två lugna 
och goda hopp på 
33—33,5 m. medan 

Einar Olsson syntes mindre hemmastadd i backen 
och ej vågade taga i som vanligt. Hans första 
bopp var 32,5, det andra 34 och i bägge vinglade han 
något i nedslaget. John Jonsson hängde som vanligt 
med huvudet, men i övrigt voro hoppen ganska goda. 
Hopplängder 29 och 33,5. M. Jakobsson hoppade kraf

10:de årgången.
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tigt, alltför kraftigt, ty han föll bägge hoppen i nedsla
get. Det sista hoppet på 35,5 var dagens längsta, men 
som nämnts med fall. Q. Tandberg föll i första hoppet. 
Det andra var endast 26 m. C. Wilhelmsson föll i bägge 
hoppen.

I klass II var C. Lundgren bäst av djurgårdarna och 
överträffades endast tack vare hopplängderna av R. Se
lander från Sundsvall. Lundgrens skidföring i första 
hoppet var ej fullt förstklassig, men det andra var ut
märkt. Längd 29 och 30 m. A. Lindströms första hopp 
på 28 meter var osäkert i nedslaget, det andra på 27 
m. var bättre. I. Lundgrens skidföring var ej först
klassig, med hängande bakändar. Hopplängder 27 och 
28 m. E. Svärd kom ej längre än 26 m. och hoppen 
kunde Varit bättre. E. Andersson och C. Höglund föllo.

I terränglöpningen på tisdagen blev ordningen åt
skilligt omkastad. Banan var 20 km. och lagd i ganska 
krävande terräng, men resultaten blevo i åtskilliga fall 
utmärkta. Einar Olsson hade tydligen givit sig både 
»den och den» på att segra och han löpte också fint. 
Hans tid blev 1.32,01 och som han slog Isaksson och Nils
son med resp. 71/2 och 14 min. tog han hem mästerskapet 
och det ståtliga hederspriset med glans. Nilsson åkte 
ned till fjärde plats, men kunde trösta sig med Kron
prinsessans vandringspris.

I klass II löpte A. Lindström gott och förbättrade sin 
placering från sjätte till fjärde plats medan C. Lundgren 
åkte ned från andra till femte. De övriga djurgårdarna 
voro för otränade för att få nämnvärd poäng.

Resultat:
Klass I: E. Olsson, Djurgårdens I. F., 38,62 p.,

2. A. Isaksson, D. I. F., 35,33 p., 3. J. Jonsson, D. I. F., 
32,575 p., 4. A. H. Nilsson, D. I. F., 32.18 p., 5. G. Tand
berg, D. I. F., 25,95 p., 6. M. Jacobsson, D. I. F., 18,66 p., 
7. O. Wilhelmsson, D. I. F., 12,8 p.

Klass II: 1. B. Ahnlund, I. F. K., Umeå, 33,6 p., 
4. A. Lindström, Djurgårdens I. F., 26,9 p., 7. C. Lund
gren, D. I. F., 21,8 p., 9. E. Svärd, D. I. F., 20,45 p., 11.
I. Lundgren, D. I. F., 17,8 p., 13. E. Andersson, D. I. F., 
5,0 p.

Laglöpningen 20 km.

Tävlingen om Westergrenska vandringspriset för 5-
mannalag gick tisdagen den 5 mars i samband med ter
ränglöpningen för det kombinerade mästerskapet. Tack 
vare att banan var lagd i jämförelsevis svår terräng 
kunde djurgårdarna stå sig väl i konkurrensen och pla
cera sig på tredje plats såsom lag. Bäst av djurgårdar
na var Albin Sandström, men även Einar Olsson och 
Hansson kommo med bland de 20 individuella pristagar
na. De löpte mycket jämnt medan Isaksson sackade 
av mot slutet. Q. Tandberg, som blev femte man i laget, 
löpte jämnt, men farten kunde man ha väntat högre.

De individuella placeringarna blevo:
1. A. Persson, Bollnäs G. I. F., 1.27,42, 8. A. Sand

ström, D. I. F., 1.30.33,5, 11. E. Olsson, D. I. F. 1.32,01, 
13. O. B. Hansson, D. I. F., 1.32.25,5, 35. A. Isaksson, D. 
I. F., 1.39,30, 40. G. Tandberg, D. I. F, 1.40,24, 55. J. 
Jonsson, D. I. F., 1.43,17, 64. M. Jakobsson, D. I. F., 
1.44.30,5, 76. A. H. Nilsson, D. I. F., 1.46.08, 97. A. Lind
ström, D. I. F., 1.52.06,5, 98. C. Wilhelmsson, D. I. F., 

1.52,08, 120 E. Svärd, D. I. F., 2.03.39,5,, 122. C. Lundgren, 
D. I. F., 2.04,55, 128. I. Lundgren, D. I. F., 2.10,09, 130. 
C. Höglund, D. I. F., 2.12,52.

Lagens placeringar:
1. I. F. Kamraterna, Umeå, lag I 7.33.11,5, 2. Bollnäs 

G. o. I. F. lag II 7.42.17,5, 3. Djurgårdens I. F. lag I 
7.54,54, 15. Djurgårdens I. F. lag II 8.58,10. .

Mästerskapet på 30 km.

Längdlöpningarna på 30 och 60 km. gingo torsdagen 
den 7 mars och med den samling goda löpare, som där 
ställde upp, var det mycket små utsikter för att djur
gårdarne med deras ringa träning skulle kunna göra sig 
gällande.

Hansson satte upp farten hårt i början och låg vid 
andra kontrollstationen som sjätte man i klass I; men 
sackade sedan av och slutade som tolvte. Sandström 
gick det däremot trögt för i början. Han hade smort 
skidorna med någon valla, som var olämplig i kylan 
och var vid andra kontrollen 13:de man i klass I, men 
ökade sedan på farten och kom in som elvte man. Einar 
Olsson gick jämnast,’ men hans korta norska skidor gjor
de sig icke i denna terräng. Detsamma gäller om Isaks
son och Wilhelmsson, som löpte i klass II och där blevo 
resp. 62 och 64.

Utom tävlan startade en del djurgårdare för skidlöpar
märket och av dessa gick G. Tandberg mycket bra. Han 
skulle ha blivit n:o 54 om han varit med i tävlingen.

I lagtävlingen om Personska vandringspriset blev 
D. I. F. åttonde lag och sjätte förening.

Resultat:
Klass I (23 startande): 1. E. Winnberg, Öster

sunds S. K., 2.02,09, 11. A. Sandström, Djurg. I. F., 2.12,19, 
12. O. B. Hansson, D. I. F., 2.12.43,5, 20. E. Olsson, D. I.
F. , 2.25.11,5.

Klass II: 1. J. Carlsson, I. F. K., Umeå, 2.06,06, 
62. A. Isaksson, D. I. F., 2.31.02,5, 64. C. Wilhelmsson, 
D. I. F., 2.31,31.

Klass I B: 1. A. Alatalo, I. F. K., Haparanda, 
2.13.39, 10. B. Nylund, D. I. F.. 2.54,20.

Utom tävlan: G. Tandberg, D. I. F., 2.27,32, M. 
Jakobsson, D. I. F., 2.35.56,5, J. Jonsson, D. I. F., 2.41,21, 
A. Lindström, D. I. F., 2.44,14, I. Lundgren, 3.00,47, C. Hög
lund, D. I. F., 3.21.30,5.

Lagtävlan för 3-mannalag: 1. Hudiks
valls I. F. 6.19,09, 2. I. F. Kamraterna, Umeå, lag I 
6.20.26,5, 3. Bollnäs G. o. I. F. lag I 6.23.55,5 4. Öster
sunds S. K. 6.33.05,5, 5. I. F. Kamraterna, Umeå, lag II 
6.35,26, 6. Västerbottens reg:tes lag I 6.43,35, 7. Bollnäs
G. o. I. F. lag II 6.49,27, 8. Djurgårdens I. F. lag I 
6.50,14, 20. Djurgårdens I. F. lag II 7.56.53,5, (21 
lag inkommo.)
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Budkavlelöpningen.

I budkavlelöpning har djurgårdarna ett stadgat ryk
te om sig att vara framstående och man hade nog vän
tat om ej en seger så en mycket god placering. Man 
måste dock komma ihåg att konkurrensen nu är myc
ket större än förr och att orienteringsskickligheten stigit, 
varigenom snabbheten mera än ofta förr blir den utslags
givande faktorn. Sträckorna voro Ånge—Ramsjö— 
Torpshammar—Sundsvall och av dessa ansågs den 
mellersta vara den svåraste, varför Hedjersson, insattes 
där. Nästan samtliga löpare på denna sträcka funno 
emellertid bästa vägarna på grund av att de haft god tid 
på sig för orientering och därför kom Hedjerssons för
måga ej till sin rätt.

På första sträckan hade insatts Hansson och han 
hängde som väntat bra med de bästa löparna, men hela 
förtruppen löpte fel och förlorade över en timme. Hans
son blev 16:de man på sin distans, Hedjersson 17:de och 
Sandström 14:de. Lagets placering blev n:r 12.

Resultat:
Sträckan Ånge — Ramsjö: 1. W. Hansson, 

Storvik, 4,55,10, 16. O. B. Hansson, Djurg. I. F., 5.54,30.
Sträckan Ramsjö — Torpshammar: 1. W. 

Eriksson, Bollnäs G. o. I. F., 4.48,03, 17. A. Hedjersson, 
D. I. F., 5.31,30..

Sträckan Torpshammar — Sundsvall: 
1. A. Lingvall, Hudiksvalls I. F., 3.44,37, 14. A. Sand
ström, Djurg. I. F., 4.12,06.

Hela distansen: 1. I. F. Kamraterna, Umeå, 
lag I 14.25,55, 2. Storviks I. F. 14.32,47, 12. Djurgårdens 
I. F. 15.38,06.

Internationella backlöpningen.

Sundsvallsspelens avslutning — den internationella 
backlöpningen — blev lika vacker som spelen i övrigt och 
bjöd på en uppvisning i hopp av mycket hög klass. 
Svenskarna med djurgårdarna i spetsen voro talrikt re
presenterade, men beklagligt nog saknades bl. a. Jakobs
son, som dagen förut svårt vrickat sig, C. Lundgren som 
måst resa hem samt några andra av de bättre djurgår
darne. Norges skiforbund hade sänt 7 man av sina bästa 
och man måste ovillkorligen beundra dessa, vilka efter 
en resa på nära 2 dygn och fullständig obekantskap med 
backen, dock satsade i så oförskräckt och friskt. Deras 
kanske bästa man R. Landvik föll i bägge hoppen, det 
senare med en längd av 41 m. Truppen var för övrigt 
mycket jämn och god och dess hopplängder genomgående 
utmärkta.

Av djurgårdarne inledde Nilsson tävlingen med ett 
fall i övergången till planet, men det andra var utmärkt 
och 36,5 m. långt. A. Lindström hade två ganska bra, 
men endast 32 och 33 m. långa hopp, vilket var för litet 
i detta sällskap. Einar Olssons första hopp på 37 m. var 
osäkert, men det andra på 36 m. utmärkt. Han syntes 
dock ej heller denna tävling känna sig hemmastadd i bac
ken. Nisse Lind gjorde sig utmärkt tack vare sina långa 
hopp på 36,5 och 40 m. och satte med det sistnämnda re
kord i backen. Han blev bäste svensk och därmed 
svensk mästare samt gav D. I. F. drottningens van
dringspris för alltid. G. Tandbergs första hopp på 20 m. 
var svagt och det andra på 28 m. var fall. Detsamma 

gäller om N. Sund, som dock hade rätt god stil i det för
sta, 33 m. Isaksson hoppade utan kraft och fick två 
medelgoda hopp på 35,5 och 33,5 m. Svedberg, K. An
dersson och I. Lundgren voro jämna, med ganska god 
stil, men hopplängder på 28—32 m. och de kommo däri
genom icke upp i prisföljden. Langseth hoppade däre
mot 33 och 32 m., men förlorade poäng i det andra där 
han föll vid övergången. Han kom dock upp på sista 
plats bland pristagarna. J. Jonsson gick på huvudet i 
bägge sina hopp, varemot C. Wilhelmsson denna gång 
stod men hopplängderna voro endast 24—26 m.

Resultat:
1. A. Johansen, Norge, 18,9 p., 2. O. Aasen, Norge, 

18,7 p., 3. N. Lind, Djurg. I. F., (svensk mästare), 18,2 p.,
4. E. Olsson, D. I. F., 18,0 p., 5. H. Paus, Norge, 17,8 
p., 6. A. Nordlie, Norge, 17,75 p., 7. R. Selander, Sunds
vall, 17,65 p., 8. C. Sandström, Söderhamn, 17,6 p., 9. A. 
Isaksson, D. I. F., 17,3 p., 10. A. Lindström, D. I. F„ 16,6 
p., 15. A. Langseth, D. I. F., 16,1 p., 18.1. Lundgren, D. I. F., 
15,95 p., 21. K. Andersson, D. I. F., 15,75 p., 22. H. Svedberg, 
D. I. F., 15,6 p., 25. C. Wilhelmsson, D. I. F., 13,05 p., 30. 
A. H. Nilsson, D. I. F., 10,7 p., 31. N. Sund, D. I. F, 9,6 p., 
32. G. Tandberg, D. I. F., 9,3 p.

Damernas tävling.

I damernas mästerskapstävling på 10 km. den 7 mars 
saknades av de bästa inom landet endast Selma Gustafs
son från Säfsnäs, som ej försvarade sitt mästerskap, samt 
Alva Nyström. I stället deltog den ryktbara Elin Pik
kuniemi från Haparanda och hon var sina konkurrenter 
betydligt överlägsen. Fröken Sandström från D. I. F. 
hade liksom de manliga djurgårdarne icke haft tillfälle 
till ordentlig träning före tävlingen. Det torde för öv
rigt vara tvivelaktigt om hon numera disponerar samma 
tid till träning som tidigare. Hon blev som nionde bästa 
deltagarinna från ort söder om Dalälven.

Damer 10 km. (27 startande): 1. Elin Pikku
niemi, Haparanda, 48,33, 9. Nanny Sandström, D. I. F., 
56,02, 10. Astrid Bäckström, Djursholm, 56,12.

Klehan.

Holmenkoltävlingarna.
Svenskarne löpte storartat på 50 km.

De svenska storrännarne hade i år fått större förbe
redelse på sig än vanligt, innan de inläto sig på strid med 
de fruktade norrmännen. Sålunda låg den svenska trup
pen i träningskvarter uppe i Norge redan ett par veckor 
före tävlingarna och under en så kompetent och erfaren 
ledares hand som Hedjersson. Det var därför med sto
ra förhoppningar vi här hemma motsågo utgången av 
50 km.-loppet, som gick av stapeln torsdagen den 21 
februari.

Svenskarne överträffade också sig själva. Särskilt 
gäller detta två av våra norrlänningar, Johansson, Tuna
dal, och Isaksson, Umeå, vilka presterade åkningar, som 
långt in i det sista höllo dem uppe på de två främsta 
platserna på listan. Mot slutet kom äntligen Haug från 
Drammen och räddade den norska äran. Norrmännen
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uppfattade även svenskarnes storslagna löpningar med 
största allvar. Norsk Idrætsblad skriver bl. a.: »För för
sta gången fingo vi en allvarlig varsel om att den tid 
kanske icke är fjärran, då vi få se en svensk på första 
plats i 50 km.-loppet. Blott en tillfällighet räddade den
na gång 1:sta priset åt oss. Och denna tillfällighet var 
enligt förljudande en mugg havrevälling, som satte Haug 
i stånd att pressa sig en minut före bäste svensk.----------
Svenskarne besatte alltså både 2:dra och 3:dje platserna 
och det såg länge ut som om segern skulle bli deras. För 
de många åskådarne på Besserudtjernet föreföll tiden 
lång, medan de väntade på Haug. Han var den ende, 
som kunde rädda äran denna gång.»

Resultaten blevo:
1. Th. Haug, Drammen, 4.06,24; 2. G. Johansson, 

Sverige, 4.07,26; 3. E. H. Isaksson, d:o, 4.07,55; 7. A. 
Lingvall, d:o, 4.14,33; 19. G. Gärdin, d:o, 4.29,47; 22. J. 
Eng, d :o, 4.30,15; 36.. Albin Sandström, d:o, 4.43,20; 
37. G. Wahlgren, d:o, 4.43,40; 38. Esse Schumann, 
d:o, 4.46,34.

I den kombinerade back- och terränglöpningen hade 
Sverige mindre framgång.

Här vilade ansvaret för Sverige på Djurgårdens re
presentanter. Men tyvärr lyckades icke de våra att 
bygga på triumfen från 50 km.-loppet. Föret var allt 
annat än gott då terränglöpningen gick av stapeln på 
söndagen och då svenskarne till råga på olyckan kommo 
att smörja sina skidor med ett alldeles olämpligt prepa
rat, så förstår man att det måste gå på tok. Haug visade 
sig även denna gång som den snabbaste och vann nu 
mera överlägset än i det långa hoppet på torsdagen. Bäst 
av svenskarne placerade sig Schumann, som slutade på 
29:de plats, över 12 min. efter segraren. Einar Ohlsson 
som vi hoppats mest utav inkom först som n:r 39, vadan 
det redan nu såg mycket mörkt ut för Sverige att få in 
en enda man bland de 20 bästa i slutuppgörelsen.

Backlöpningen dagen därpå blev också en svår 
missräkning för de våra. Schumann var den enda av de 
sex i klass I, som stod i bägge hoppen och härigenom 
klättrade han upp till 19:de plats på prislistan. Men de 
övriga.... Isaksson föll i första omgången och utgick. 
Menotte Jakobsson likaledes, vilken hade ett kraftigt 
hopp på 41 m. A. H. Nilsson klarade sig i andra hoppet, 
som mätte 35 m. Einar Ohlsson och Olle Tandberg 
stöp däremot bägge gångerna.

Slutprokollet gav vid handen
att Otto Aasen hemförde Kungapokalen som bästa 

kombinerade löpare;
att Josef Henriksen fick damernas pokal, uppsatt 

för bästa hoppare;
att Esse Schuman fick 19:de pris i klass I och
att övriga svenskar blevo oplacerade.

o

Årsmöte.
Djurgårdens Idrottsförenings medlemmar kallas här

med till ÅRSMÖTE måndagen den 29 april kl. 8 e. m. 
å föreningens lokal i Stadion.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande att leda förhandlingarne.
2. Val av två justeringsmän för dagens protokoll.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ordförande för kommande arbetsår.
7. Val av 6 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter.
8. Fyllnadsval.
9. Val av 2 revisorer med suppleanter.

10. Behandling av inkomna förslag.
På grund av de viktiga frågor som föreligga till be

handling, uppmanas medlemmarna att infinna sig man
grant.

STYRELSEN.

JUNIORER
I FOTBOLL

kallas härmed till sammanträde fredagen den 26 
april kl. 8 e. m. å föreningens lokal i Stadion.

Ingen får lysa med sin frånvaro!
BÅNG.

BANDYSPELARE som ännu icke inlämnat de 
av föreningen lånade materialerna torde omedelbart göra 
detta under adr. Linnégatan 5, n. b., Jönsson.

Skytteavdelningen.
Föreningens mästerskapstävlingar i fältskjutning för 

år 1918 anordnas torsdagen den 9 maj (Kristi himmel
färdsdag) vid Gustavsberg.

Närmare upplysningar erhållas av avd. ledare B. 
Nylund, Allm. telefon Saltsjöbaden 81.

Gevär kunna få lånas.
Medlemmar, som icke tillhöra någon särskild skyt

teförening, få låna gevär samt erhålla 50 fria skott.
Varje Djurgårdare bör vara en skicklig skytt! An

mäl Eder därför såsom medlem av Skarpskytteförenin
gens 6:te komp. (Djurgårdskomp.) eller Saltsjöbadens 
Skytteförening.
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Hocken ä’ vicken?
IV.

Jag arbetat har som en myra 
för att knåpa ihop n:r IV 
uti serien »Hocken ä’ vicken?» 
Det är kymigt ibland heta Nick men 
man finner ju alltid på råd, 
vem är pappa för följande dåd: 
Hocken, när Bore nu har sagt ptro, 
gör en vägsyn utåt Rotebro?
Vicken tar nu helt sonika tjänix 
av Rolf-cabareten på Fenix 
och beslutar taga ’gen skadorna 
och lufta de beryktade vadorna?
Hocken — eftersom vador kommo på tal — 
är en vadhållare, inte skral, 
som sitt sista öre törs våga 
på Djurgår’n? Vicken ä’ eld och låga, 
då han ser Knata göra bort Knutte 
eller Ekis snuvas av Putte?
Hocken på fjolårets skivor körde 
fram en visa, som ingen hörde? 
Vicken skäller oftast på Bladet, 
fast ärligt sagt, hocken va’ det, 
som vid sidan av Pekka kämpa’ 
under försöket att D.-N:s framgångar dämpa? 
Vicken den gången »spela’» på båda 
ytterplatserna och e n gång av våda 
råkade få en fullträff på lädret, 
så att den dansade högt upp i vädret?
Hocken löper runt ikring byn 
och geschäftar med mjöl, socker, gryn, 
spiraldricka, kaffe och pipor 
och kråkor och korpar och ripor 
och bobbor och maskar och fluger, 
ja, allt som till livsmedel duger? 
Må den Rulle applådernas åska 
för Wåhlin, som här ovan syns brå’ska!

Nick.

Backåkarnes landsortsturnéer
hava på grund av den korta vintern icke blivit så mån
ga som skidavdelningen från början kalkylerat. De 
flesta större tävlingarna måste i och med väderleksom
slaget inhiberas, så att Djurgårdens vikingafärder runt 
om i bygderna blevo betydligt färre än annars om åren. 
Men där någon djurgårdare varit med, där återfinnes 
han också på prislistan.

Langseth och Lindström i Falun.

Söndagen den 27 januari avhöllo Falu-Kamraterna 
internationell backtävling. Det internationella inslaget 
utgjordes av tre norrmän av vilka den bäste dock råkade 
falla i sitt ena hopp. Segrare blev vår gamle bekanting 
C. Sandström från Söderhamn, vilken under sin exercis 
här i Stockholm förra vintern representerade D. I. F. 
På andra plats placerade sig Burud, Norge, och trea blev 
Langseth, Djurgården. Lindström lyckades däremot en
dast belägga sjunde platsen.

A. H. Nilsson slagen i Söderhamn.

Vid den stora backtävlingen i Söderhamn söndagen 
den 10 februari startade från D. I. F. A. H. Nilsson. Då 
A. H. emellertid var alldeles ovan vid backen, var det 
inte att undra på att bröderna Sandström begagnade till
fället briljera, hemma på sin mammas gata som de voro. 
Poängskillnaden blev dock hårfin och endast den ena av 
bröderna, E. Sandström, lyckades med sina 38,6 poäng 
klämma sig före A. IT, som blev tvåa med 38,36 p. Tredje 
man blev C. Sandström med 38,33 p.

Kalle Andersson segrar i Falun.

Falu I. S. höll den 24 februari nationell backåkning 
om sitt vandringspris den s. k. »Kopparplaketten». En 
liten kontingent djurgårdare reste upp och en av dessa 
har för Djurgårdarens redaktör berättat ungefär följande:

»Trevlig uppresa. I Tillberga höll tåget så pass 
länge att vi hunno med att klämma i oss litet käk på 
järnvägsrestaurangen där. Innan vi voro riktigt färdiga 
härmed, blåste tåget för avgång, så vi måste på örona 
ut. Johnne Jonsson sprang ifrån sin norska mössa, den 
där med frukostskärmen, och uppträdde sedan barhuvad 
i Falun. Lånade på lördagskvällen en mössa av en flic
ka på skridskobanan, där vi voro och dansade, men den 
var ej efter Johnnes smak, så han föredrog att även 
under tävlingen på söndagen vara utan huvudbonad. 
Kalle Andersson och Johnne gjorde bort bönderna totalt 
i klass I, det var bara en Sundsvallskille, som på oför
klarligt sätt lyckades trassla in sig i prislistan mellan 
Kalle och Johnne. Klass II ska’ vi inte tala om, där lekte
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Djurgårdarne bara med de andra. Etta, tvåa och trea, 
vi voro inte fler. Det blåste bussigt rakt emot stupet 
och det var bara vi stockholmsgrabbar som hade kläm 
på att huka ihop oss under ansatsen, så att vi bildade min
sta möjliga vindfång och fingo långa hopp. Efter täv
lingarna blev det skiva och härunder mottogo vi till vår 
överraskning och glädje en flaska champis med visit
kort, på vilket stod skrivet: »Till djurgårdspojkarne 
från beundrarinnor i skidbacken». Synd bara att inte 
givarna ville ge sig tillkänna personligen också. Resan 
var kul, därom enades vi alla!»

Resultaten blevo:
Klass I: 1. K. Andersson, D. I. F., 36,23 poäng,

2. S. Johansson, Sundsvall, 34,97 p., 3. J. Jonsson, D. I. F., 
16,13 p.

Klass II: 1. H. Svedberg, D. I. F„ 24,4 p„ 2. N. 
Sund, d :o, 26,07 p., 3. J. G. Jonsson, d :o, 25,67 p.

Gunnar Tandberg 2:dra i Bollnäs.

Samma dag som de ovannämnda djurgårdarne här
jade i Falun, var Gunnar Tandberg upprest till Bollnäs 
för att vara med om invigningen av den nya skidbacken 
därstädes. C. Sandström från Söderhamn vann den ar
rangerade tävlingen och Tandberg kom honom närmast.

Stafettlöpning vid Djursholm.
Djurgården segrade och tog genom sitt lag II även 

3:dje pris.

Djursholms-Kamraterna höllo söndagen den 17 fe
bruari tävling om sitt vandringspris i stafettlöpning på 
skidor 100 km. och ehuru tävlingen icke precis bjöd på 
skidlöpning i egentlig mening så var ett deltagande dock 
en ganska god träning. Föreningen är också värt ett er
kännande för att den tillvaratog möjligheterna på ett ut
märkt sätt. Deltagandet var livligt och som vanligt vo
ro Djurgårdarna talrikast tack vare att backlöparna icke 
kunde idka sin favoritgren utan måste gå med på längd
löpning.

Starten skedde på Framnäsviken, där ett dussin lag 
mötte med många reserver och växlingarna skedde vid 
»Järlunds Kafé», där även målet var beläget. På första 
sträckan var skillnaden mellan lagen icke särdeles stor 
och ledningen innehades av djurgårdarna Isaksson och 
Jacobsson. Den senares löpning var en överraskning. 
På tredje plats kom akademikernas goda lag och en god 
placering innehades även av Södertäljelaget medan Göta 
och Djursholmarna lågo efter.

På andra distansen gjorde Einar Olson en utmärkt 
löpning, som gav hans lag en god ledning medan Akade
miska I. F. här gick upp på andra plats. De övriga 
lagen behöllo ungefär ställningen. Tredje distansen vi
sade tämligen oförändrad ställning för de bättre lagen 
medan några av de övriga föllo tillbaka.

O. B. Hansson gjorde på sista sträckan dagens bästa 
prestation och gjorde därigenom djurgårdarnes seger 
överlägsen. Mellan Göta och Djursholmarna, vilka se
nare saknade Wahlgren, utspann sig en hård strid och 
skillnaden i mål var endast några sekunder.

Resultaten blevo: 1. Djurgårdens I. F. lag I, 7 tim. 
48 min. 40 sek., 2. Akademiska I. F., 8.17,58, 3. Djur
gårdens I. F. lag II, 8.33,30, 4. I. K. Göta, 8.45,44, 5. I. F. 
K., Djursholm, 8.45,48.

Individuella pris. Första sträckan: 1. Isaksson, 
Djurgården, 2.2,15, 2. Jakobsson, d:o, 2.2,15, 3. Säfwen
berg, Ak. I. F., 2.3,1. Andra sträckan: 1. Einar Olsson, 
Djurgården, 1.54,52, 2. O. Tandberg, d:o, 2.1,42, 3. Ols
son, Ak. I. F., 2.7,25. Tredje sträckan: 1. Ä. Wetter
lind, Ak. I. F., 2.6,41, 2. E. Schumann, Djurgården, 2.7,20,
3. A. Eriksson, Södertälje, 2.7,38. Fjärde sträckan (2l/2 
mil): 1. O. Hansson, Djurgården, 1.44,58, 2. Bergström, 
Ak. I. F., 2 tim. 51 sek., 3. O. Viklund, Göta, 2.1,30.

(N. I. L.)

Framåts skidtävlingar.
Albin Sandström tvåa efter Lingvall. — Djurgården 

tar Framåtpokalen.

I. K. Framåts skidtävlingar på Lidingön söndagen 
den 24 februari blevo efter stockholmsförhållanden myc
ket lyckade och de fingo ett extra tillskott av intresse 
på grund av att några av de svenska representanterna 
vid 50-km.-loppet i Norge deltogo. Dessa fingo därvid 
tillfälle erfara under vilka förhållanden stockholmslöpar
ne få arbeta. Föret var under de tidiga morgontimmar
na utmärkt, men på grund av omöjlighet att tidigt kom
ma ut till startplatsen hade starten måst förläggas så 
sent som kl. halv 11 och vid den tiden hade solen redan 
börjat gå hårt åt snön och mot slutet av tävlingen fanns 
icke mycket kvar.

Löpningen på 30 km. med Lingvall, Isaksson, Eng, 
Wahlgren, Sandström och Hansson m. fl. som deltagare 
tilldrog sig största intresset och det blev där en spän
nande tävling mellan de nämnda. Isaksson, Sandström 
och Eng startade med korta mellanrum och det dröjde 
icke länge förrän de voro tillsammans. Isaksson hade 
nog hållit sig framför, om han icke brutit skidorna och 
först vid passerandet av målet efter första varvet er
höll nya. Han förlorade sedan så småningom kontakten 
med de bägge andra, som följdes hela andra varvet. 
Eng, Wahlgren och Hansson hade snart passerat alla 
närmast framförvarande och fingo därefter löpa solo, 
vilket gjorde att de icke kunde hålla fullt samma fart som 
Lingvall och Sandström. Stockholmslöparne borde i all
mänhet ha varit ute i terrängen och åsett norrlänningar
nes löpning där. Det var en ren fröjd att se huru de i 
den snåriga och småbrutna skogen slingrade sig fram 
utan nämnvärd ansträngning samt sedan på is och slät 
mark sköto en hård fart. Som norrlänningar räknas i 
detta fall även Sandström, som för dagen var i utmärkt 
tävlingshumör, samt Hansson. Wahlgren hade en icke 
fullt lyckad dag.

Oldboysloppet hemfördes av Hedjersson, trots att 
han en god del av banan löpte med bruten skida.

I damernas klass blev det en hård kamp som utföll 
till fröken Sandströms fördel.

Anordningarna voro de allra bästa.
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Resultaten voro:
30 km. seniorer: 1. A. Lingvall, Hudiksvall, 

2.34,56, 2. A. Sandström, Djurgårdens I. F., 2.36,52, 3. E.
H. Isaksson, Umeå, 2.44,34, 4. J. Eng, Tunadal, 2.44,47,
5. O. B. Hansson, D. I. F., 2.46,15, 6. G. Wahlgren, Djurs
holm, 2.48,33, 7. O. Söderberg, F. I. F., 2.52,55, 13. C. 
Wilhelmsson, D. I. F. Lagpris: 1. Djurgårdens I. F. 
20 p., 2. Akademiska I. F. 28 p.

15 km. oldboys: 1. N. A. Hedjersson, D. I. F.,
1.24,06,  2. Hj. Ljungberg, S. A. F., 1.30,46, 3. B. Möller, 
Söd. I. K., 1.34,39, 4. S. Roberts, I K. Framåt, 1.35,37, 5. 
B. Tandberg, D. I. F., 1.37,29.

15 km. juniorer: 1. R. Flycht, I. F. K., Djurs
holm, 1.25,09, 2. H. Ringi, Järla, 1.29,58, 3. A. Wetter
lind, D. I. F., 1.30,26, 4. G. Königsson, Djursholm, 1.32,12, 
5. T. Törnqvist, Hellas, 1,33.

10 km. för damer: 1. Nanny Sandström, D. I. 
F., 1.15,38, 2. Astrid Bäckström, Djursholm, 1.19,06, 3. 
Maja Wiking, d:o, 1.21,31, 4. Lisa Bellander, I. K. Framåt, 
1.22,05, 5. Karin Eriksson, D. I. F., 1.24,48.

(N. I. L.) Svarta handen
befaller Eder att ransaka samvetet, huruvida årsavgif
ten för 1918 är betald.

Om ej, så bör detta missförhållande genast rättas! 
Kassören träffas i Stadion tisdagar och fredagar kl. 
7,30—9 e. m.

DJURGÅRDAREN 
utkommer med 12 
nummer om året 
och utdelas gratis 

till föreningens 
medlemmar.

Annonsavdelning.
ANNONSPRIS:
10 öre pr mm. 

spalthöjd.
(Spaltbredd 100 mm.).

Marginalannons
10 Kr.
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