
Från Nordiska brottningsmästerskapen i Kristiania.
Sveriges enda seger hemfördes af Gottfrid Svensson, D. I. F.

Till dessa tävlingar, som gingo av stapeln i Kristi
ania Turnhall lördagen den 20 och söndagen den 21 april, 
hade från Sverige ursprungligen anmälts 4 deltagare, 
men genom diverse förfall kommo såväl 
Fältström, Claes Johansson som Lind
gren att saknas bland deltagarna. Det 
blev istället endast 3 svenskar, som vå
gade sig på konkurrensen med de nor
ska och danska mästerskapsaspiranter
na, och av dessa lyckades endast Gott
frid Svensson från Djurgården att hem
föra segern. Av de övriga tvänne blev 
John Sjögren från Landskrona 2:dra 
pristagare i den tyngre mellanviktsklas
sen, medan Anders Larsson, Varberg, 
som tävlade i mellanvikt A, blev utsla
gen redan i sin första match och sålun
da oplacerad.

Om de svenska brottarnes arbete 
tillåta vi oss härmed återgiva utdrag ur 
hr Hjalmar Skoglundhs detaljreferat till 
Nordiskt Idrottslif:

Vår trefaldige . . .

GOTTFRID SVENSSON
Nordisk och svensk mästare 

i fjädervikt, 
distriktsmästare i lättvikt.

Efter dessa möttes så G. Svensson, 
Sverige, och S. Sverkerud, Norge. 
Matchen dem emellan blev av synnerligen hård art och 
och kom följaktligen ej att visa någon vacker brottning. 
Sverkerud, som bl. a. besegrat Örnulfs »Gull»-bransen, 
var Svensson fullt jämbördig i krafter, men saknade 
dennes taktik. Efter 30 min. kamp förklarades Svens

son som vinnare efter att hava utför de flesta an
greppen.

Mellanvikt A bjöd på en god match mellan A. Lars
son, Varberg, och E. Stenrud, Norge. 
Larsson, som på fredagen rest direkt 
från tävlingarna i Göteborg, kom in på 
mattan direkt från stationen, vilket gi
vetvis handikapade hans motståndare. 
De första 15 min. var norrmannen över
lägsen, men efter pausen syntes Lars
son arbeta upp sig allt mer ju längre ti
den led, angrepp och parader avlöste 
varandra i rask följd och Larsson ha
lade in åtskilliga poänger, då Stenrud 
plötsligt överraskade med ett farligt 
grepp, som han fullföljde och placerade 
Larssons skuldror i mattan. Tid 24 min. 

Dagens sista, match var i mellan
vikt B där Sjögren, Sverige, mötte 
Trygve Olsen, Norge. Denna match 
bjöd på en kraftfull kamp, som framvi
sade många intressanta poänger. Ef
ter en spännande match förpassades 
norrmannens skuldror medelst en fint 
anlagd hammerlock i mattan; tid 13 
min.

Härmed voro lördagens utslagstävlingar avslutade 
kl. 11,30 e. m. och kvarstodo till söndagens finaler 6 par 
(1 par i varje klass), varav 2 svenskar, Svensson och 
Sjögren, vikit var sin plats.

På söndagsaftonen kl. 8 var Kristiania Turnhall fylld 
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till sista plats av en förväntansfull publik, som med spän
ning emotsåg finalerna i samtliga 6 klasserna, ur vilka 
skulle utgå de första 6 nordiska mästarna.

2:dra finalen gick i fjädervikt, där de gamla antago
nisterna Gottfrid Svensson, Sverige, och Erling Gul
brandsen, Norge, möttes. Gulbrandsen hade att taga re
vanch for sitt nederlag vid Svenska spelen 1916. Gott
frid åter för sitt förliden höst, då han var över till Kri
stiania, dit han då reste otränad. Slutstriden dem emel
lan började under oerhörd spänning. »Gull»-brandsen, 
Kristianias avgud, måste vinna, det var alla norska hjär
tans önskan i det ögonblicket. Men det fanns också 
svenska hjärtan där, som hade sina egna önskningar: 
Gotte, moder Svea väntar att du gör din plikt!

Allt nog, kampen började synnerligen intressant. Det 
ena goda angreppet efter det andra kom i rask följd, 
växelvis mellan de kämpande, men båda förstodo att 
med teknisk fulländning avvärja de mest hotande situa
tioner. Plötsligt fick Svensson en god backhammer, som 
parerades briljant, därpå kom en flygande mara, som 
Gulbrandsen också undgick. Till slut kom dock det 
grepp, varmed Gottfrid i regel avgör sina matcher: 
»nacksving från stående». Detta grepp bragte Gulbrand
sen i en brygga, ur vilken han omöjligen kunde undslip
pa. Efter någon minuts pressning var Gulbrandsen expe
dierad på 12 minuter och var Gottfrid härmed den första 
nordiske mästaren i sin klass.

Greppet varmed Svensson övervann Gulbrandsen, 
var för att citera Idrottsbladets n:r 30, ett nackgrepp 
från Svenssons sida efter alla konstens regler, vilket ock
så såsom sådant dömdes av domarna såsom regelrätt, 
ehuru Gulbrandsen uppgav innan hans skuldror kommo 
i mattan, beroende på att det var ett så hårt grepp, varur 
han omöjligen kunde befria sig.

I tung mellanvikt hade Sverige sitt andra hopp. 
Skulle det bli seger? Fältströms ersättare var här John 
Sjögren också landskronaman. Denne som på lördagen 
haft en god kamp mot Trygve Olsen, vilken han beseg
rade efter 13 min., lovade gott för finalen. Till motstån
dare hade han Möller, Danmark. Det blev hård strid om 
poängerna. Sjögren arbetade utmärkt och matchen slöt 
oavgjord efter 30 min. Möller tillerkändes dock mästar
titeln för bästa arbete.

Resultaten blevo som följer här nedan.
Bantamvikt: 1. R. Olsen, Norge, 2. Ed. Jensen, 

Danmark.
Fjädervikt: 1. G. Svensson, Sverige, 2. E. Gul

brandsen, Norge.
Lättvikt: 1. Thorvald Olsen, Norge, 2. Emil 

Christensen, Danmark.
Mellanvikt A: 1. S. Johnsen, Norge, 2. E.

Stensrud, Norge.
Mellanvikt B: 1. H. Möller, Danmark, 2. J.

Sjögren, Sverige.
Tungvikt: 1. W. Solberg, Norge, 2. Em. Larsen, 

Danmark.

Svenska mästerskapen 
i brottning.

Tävlingarna om svenska mästerskapen i brottning 
gingo av stapeln lördagen den 27 och söndagen den 28 
april under Brandkårens Idrottsklubbs auspicier. Täv
lingsplats var gymnastiksalen i Johannes brandstation.

Att så många deltagare anmälts vittnar om att, trots 
det brottningen ej har sina gynnare i samma grad som 
många andra idrottsgrenar, den dock är livskraftig nog 
att ha åtskilliga utövare, som kunna samla sig för att 
mäta sina krafter om mästartiteln.

En bidragande orsak till att föreningarna varit så 
hörsamma denna gång är nog att söka uti att det för 
första gången uppställts ett vandringspris, poängpris, där 
stipulationerna lyda att priset skall vinnas av den före
ning vars representanter uppnå högsta sammanlagda po
äng för samtliga klasser. Priset är uppställt av Svenska 
atletikförbundet och tillkommet genom insamling inom 
förbundets föreningar och för brottningen intresserade. 
Priset föreställer en bronsgrupp i original av två brottare 
i liggande ställning, en utmärkt komposition av en kun
nig man på idrottskonstens område, Thure Gezelius, f. d. 
brandman, som numera följt Sergels genre.

Lördagens tävlingar. — Nevelius har otur.

Tävlingarna hade samlat en talrik publik, som med 
spänning följde de olika kamperna. Början gjordes med 
fjädervikt. Här möttes som första par H. Jönsson, Mal
mö, och K. Källström, D. I. F., Stockholm. Jönsson vann 
lätt, efter 3 minuter, medelst dubbelt nacksving.

Andra par, G. Svensson, den nykorade nordiska mäs
taren mötte M. Ekvall, vilken senare efter 4 minuter möt
te sitt öde i form av ett nacksving, som förpassade hans 
skulderblad i mattan.

Härefter möttes i lättvikt V. Pettersson, Stockholm, 
och I. Karlsson, Eskilstuna. Redan efter en minut var 
Eskilstunabons skuldror i mattan medelst nacksving.

Kvällens fjärde par gick i lättvikt, där H. Lindberg, 
Eskilstuna, mötte E. Larsson, Malmberget. Lindberg 
vann efter 30 sekunder med en snabbt utförd backham
mer.

Som femte par drabbade F. Svensson och E. Neve
lius, Stockholm, samman. Svensson vann efter sex mi
nuter medelst s. k. armseg och därpå följande backham
mer.

Sjätte paret gick i lättvikt mellan G. Lindgren, Mal
mö, och R. Karlsson, Eskilstuna. Efter 4,5 minuter var 
Eskilstunabon expedierad medelst en anbragt backham
mer och därpå följande brygga.

Som sjunde par brottades Välima, Malmberget, och 
K. Källström, båda i fjädervikt. Efter en minut var fall 
att notera på Källström, som föll på eget grepp.

Åttonde par voro matadorerna i denna klass, Skånes 
resepktive Stockholms hopp, H. Jönsson, Malmö, och G. 
Svensson, Stockholm. I 30 minuter gingo de båda käm
parna oavgjort under intensiv kamp. Skånerepresentan
ten var en mycket duktig brottare, som visade en ut
märkt teknik och beredde den nyvordne nordiska mäs
taren åtskilligt huvudbry. Båda brottarna bragte varan
dra i farliga grepp vid flera tillfällen under första halv
timmen. Efter pausen syntes dock framgå att Svensson 
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hade matchen i sin hand. Vid totaltid av 34 minuter 
bragtes den sympatiske Malmöbons skuldror i mattan 
medelst Svensson specialgrepp, nacksving.

Nionde par, Nevelius, Stockholm, och Ekvall, Ny
köping. Nevelius. vann. Tid 13 minuter. Tionde par, 
F. Svensson och V. Välima. Svensson vann efter 2 mi
nuter. Nästa par i lättvikt voro V. Pettersson, Stock
holm, och E. Larsson, Malmberget. Pettersson vann ef
ter 3,5 minuter medelst en blixtsnabbt utförd nacksving.

Nästa par, G. Svensson mötte Välima. Svensson 
vann efter 5 minuter medelst flygande mara och därpå 
följde bröstkoppling. Kvällens sista par var också det 
mest intressanta. H. Jönsson—Nevelius. Det hade ett 
envig om 28 minuter, som bjöd på en utomordentligt god 
brottning. Båda voro smidiga och tekniskt utmärkt sko
lade brottare, som med blixtsnabba angrepp och parader 
i rask följd attackerade varandra. Redan efter några 
minuter hade Nevelius ett ofarligt grepp på Malmöbon, 
som var absolut fall enligt referentens mening, ehuru det 
undgick domarnes uppmärksamhet. Nevelius gjorde fle
ra goda saker, men blev själv till slut bragt i svår si
tuation, där Jönsson efter en väl anbragt backhammare 
pressade motståndaren i mattan.

Härmed voro dagens tävlingar slutförda. I fjäder
vikt kvarstodo till finalen bröderna G. och F. Svensson 
samt H. Jönsson, Malmö.

Söndagens tävlingar. — Gottfr. Svensson svensk mästare.

På söndagsmiddagen fortsattes brottningstävlingar
na. I lättvikt inträdde som första par I. Karlsson, Eskil
stuna, och G. Lindgren, Malmö. Lindgren vann efter 6 
min. medelst dubbel armkoppling. H. Lindberg vann 
över R. Karlsson medelst backhammer och därpå följan
de halv-Nelson. Tid 2,5 minut.

Härefter vidtog finalen i lättvikt. Först möttes G. 
Lindgren och V. Pettersson. Efter 13 min. energiskt ar
bete förpassades. Pettersson i mattan. Grepp: smides
bälte och därpå följande platt fall. Därefter fick V. Pet
tersson möta sin andra motståndare, Lindberg, vilken 
redan efter 1,5 min. medelst en väl anbragt bröstkopp
ling pressade Petterssons skuldror i mattan.

I A-klassen gingo Vallberg, Stockholm, och Malm
borg, Malmö, en seg match. Malmöbon var väl hård i 
sin brottning och använde flera ojusta grepp genom vilka 
han rådbråkade sin motståndare, så att denne vid ett om
vänt livtag gav upp efter 8,5 min.

I lättvikt möttes så de gamla antagonisterna Lind
gren, Malmö, och Lindberg, Eskilstuna. Det blev en hård 
och aggressiv kamp från ömse håll, men så gällde det 
också mästaretiteln för året. Efter 24 min. intensiv kamp 
föll Lindberg på eget grepp och därmed hade den tek
niskt sett bättre Lindgren sitt mästerskap och Enighet 3 
poäng i vandringspriset.

I A-klassen stod slutstriden mellan Claes Johansson, 
Göteborg, och Malmberg, Malmö. Efter 8 min. livlig 
brottning fick »Claes» ett gott utfört nacksving på sin 
motståndare, som tillförsäkrade den gamla bataljhästen 
ett nytt mästerskap.

På kvällen vidtog så finalerna i fjädervikt, tung mel
lanvikt och tungvikt. I fjädervikten möttes bröderna 
Svensson, Stockholm. Kampen blev hård nog för att va
ra bröder emellan, men för mästerskapet fick släktskapet 
stå åsido. Efter 3,5 min. fick Gottfrid sitt specialgrepp, 

nacksving med därpå följande armseg och bröstkoppling, 
som förpassade den yngre broderns skuldror i mattan.

I tungvikt hade man nöjet se Anders Ahlgren, som 
många dementier till trots alltjämt är med i leken. »Gam
mal kärlek förpliktar», det är nog orsaken till att Enighet 
fått med sin berömde brottare, som rest till Stockholm 
uteslutande för att hjälpa sin klubb att vinna atletikför
bundets vandringspris. Väl handlat och ett gott föredö
me för envar idrottsman.

Ahlgren vann en lätt seger efter 2,5 min. över Kvi
berg, Västerås.

Det är att beklaga att dessa mästerskap ej samlat 
flera tungviktare, ty intressant skulle det varit fått se 
Ahlgren mot svårare motståndare, då han föreföll vara 
i en utmärkt kondition.

I fjädervikt möttes därefter som sista par i denna 
klass F. Svensson, Stockholm, och Jönsson, Malmö. Det 
blev en hård brottning utan några trevliga poänger, som 
pågick nära nog i stående hela 26 min., då Jönsson plöts
ligt gav upp.

Härmed hade Stockholm de 2 första platserna vikta 
i fjädervikt.

I B-klassen möttes så kvällens o. tävlingarnas sista 
par, G. Lindkvist, Malmö, och S. Olson, Stockholm. Det 
blev den längsta kampen av samtliga matcher vid dessa 
tävlingar, men dock en av de gemytligaste.

I tre omgångar om 30 minuter vardera, den sista på 
poäng, samt två omgångar om 10 minuter, också på po
äng, kämpade dessa båda. Det var gamla antagonister, 
som kände varandras grepp och svagheter.

Efter 2 timmar och 10 minuter tilldömdes Lindkvist 
segern för det mest utförda arbetet.

Härmed voro årets mästerskap avgjorda. Brands
kårens idrottsklubb är värd en eloge för sitt nedlagda 
arbete och lyckliga fullgörande av tävlingarna.

Resultat. Fjädervikt: 1. Svensk mästare Gottfrid 
Svensson, D. I. F., Stockhohn, 2. F. Svensson, d:o, 3. H. 
Jönsson, Enighet, Malmö.

Lättvikt: 1. Svensk mästare G. Lindgren, Enighet, 
Malmö, 2. H. Lindberg, G. & A. Klubb, Eskilstuna, 3. V. 
Pettersson, D. I. F., Stockholm.

Mellanvikt A: 1. Svensk mästare Claes Johansson, 
Göteborg, G. & A. K., 2. A. Malmborg, Enighet, Malmö, 
3. H. Vallberg, Brandkårens idrottsklubb, Stockholm.

Mellanvikt B: 1. Svensk mästare G. Lindkvist,' 
Enighet, Malmö, 2. S. Olson, Brandkårens idrottsklubb, 
Stockholm.

Tungvikt: 1. Svensk mästare Anders Ahlgren, Enig
het, Malmö, 2. A. Kviberg, Västerås S. K.

Svenska atletikförbundets vandringspris till den före
ning som erövrar högsta platssiffra, sammanlagt för 
samtliga klubbar, tilldelades för året Gymnastik- och at
letklubben Enighet, Malmö, för uppnådda 12 poäng, 2. 
Djurgårdens idrottsförening, Stockholm, 6 poäng.

Hj. S dh.
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Terränglöpningar.
Föreningsmästerskapet

hölls söndagen den 14 april med start från Stadion. In
alles startade 12 deltagare, men på grund av den kalla 
blåsten och dels även på grund av den hårda fart som 
sattes upp genast vid starten, blev manfallet stort så 
att endast 6 man inkommo till målet. Hellgren visade 
åter sin överlägsenhet och segrade ledigt. H. Eriksson 
följde gott med under första varvet men mot slutet av 
banan räckte ej krafterna till. A. Berglund deltog icke.

Resultat:
Klass I: 1. E. Hellgren 26 min. 56 sek., 2. H. 

Eriksson 27,48, 3. J. Jonsson 28,28, 4. R. Wåhlin 28,40, 
5, B. Olsson 29,26.

Klass II: N. Nilsson 28,40.
E. Ng.

Program vid tävlingar i allmän 
idrott.

26 maj: Höjdhopp, stavhopp och spjutkastning.
28 » 200, 800 och 10,000 m., trestegshopp.

5 juni: 5,000 m., häcklöpning.
Söndagstävlingarna hållas å Traneberg med bör

jan kl. 10 f. m., vardagstävlingarna å Östermalms idrotts
plats kl. halv 8 e. m.

Svenska Dagbladets 
stafettlöpning

hålles den 2 juni enligt samma program som föregående 
åren. Föreningen kommer att uppställa lag i samtliga 
klasser: huvudklassen, oldboys- och ungdomsklassen. 
Envar av föreningens löpare uppmanas härför att for
tast möjligt börja förbereda sig till den stora kraftmät
ningen. Uttagningstävlingar hållas samtidigt med klubb
tävlingarna både i Traneberg och å Östermalms idrotts
plats.

Varje löpares uppmärksamhet fästes på nödvändig
heten att träna snabbhet. Distanserna äro så korta att 
den uthållighet, som härför erfordras, lätt ernås genom 
träning på korta distanser. Genom träning på t. ex. 100— 
600 m. under ett par veckors tid uppnås mycket bättre 
resultat än under en månads tid på långa distanser.

E. N g.

180 minuters fruktlöst arbete 
mot Örgryte.

Söndagarna 21 och 28 april kämpade Sveriges cup
figthers par preference, Örgryte och Djurgården mot 
varandra i den serie, som bildats mellan de ledande 
Stockholms- och göteborgslagen och vartill landshövding 
von Sydow uppsatt ett ståtligt hederspris. Varför spel
ordningen uppgjorts, så att två lag få mötas söndagarna 
omedelbart efter varandra, är inte gott att säga. .

Resultatet från dessa sammandrabbningar blev skä
ligen klent för Djurgården, som på hela 180 minuter icke 
förmådde göra ett enda rnål på sina motståndare. Djur
gården visade just ingen märkvärdig form mot Hammar
by i årets första match, vadan tipsen iför

Tranebergsmatchen

i allmänhet voro för Örgryte, som ju föregicks av ett 
mycket gott rykte efter sina två framgångsrika drabb
ningar med de danska topplagen. Själva Wåhlin var 
pessimistisk och tordes inte en gång närvara vid matchen 
och då förstår man....

Vädret var rent av idealiskt ur publiksynpunkt och 
det blev också i det närmaste »lapp på luckan», i det 
över 5,000 personer hade sökt sig ut till Traneberg för 
att åse årets första stora händelse. Synd bara, att allt 
folket fick gå miste om så mycket. För det första spe
lade nämligen Djurgården mycket dåligt och fick or
dentligt på pälsen. För det andra motsvarade ej heller 
Örgryte de förväntningar som ställts på laget. Och för 
det tredje hugnades publiken med den tvivelaktigt glada 
underrättelsen att Stockholms andra hopp, A. I. K. i Gö
teborg fått dela Djurgårdens öde.

Vi sade att Djurgården spelade dåligt. Särskilt gäl
ler detta då forwardskedjan, där knappast någon mer än 
Gotte Johansson visade några takter. Knata kom väl 
tvåa, men med det evinnerliga trollandet fram och till
baka, härs och tvärs, blev det inte mycket bevänt med 
hans spel. Varför inte Öijermark fick behålla h.-i.-plat
sen, då ingen bättre ersättare än Anton Karlsson fanns, 
är oförklarligt. Hade Abbe varit med våga vi nästan 
hålla för alldeles givet att åtminstone e n boll hittat in 
hos Zander, ty tre så fina måltillfällen, som gåvos jour
havande h.-i., ser man ej ofta. Halvbackarne voro ej 
heller i vanliga tagen. Örgrytes snabba yttrar fingo 
springa nästan hur de ville och själva Ragge hade svårt 
att hålla den dock rätt medelmåttiga Örgrytecentern. 
Hemming var ljuspunkten som v.-b. men med Djurgår
dens vanliga otur fick naturligtvis denne stöttepelare ej 
stanna kvar matchen i ända på sin ansvarsfulla post. Ef
ter det Appelgren och Olani i slutet på första halvtid 
oskadliggjort Hemming (bristande »tacklingsförmåga» 
skulle »Ceve» ha sagt!) fick denne under återstoden av 
matchen spela åskådare från c.-f.-platsen, dit han för
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flyttats efter kollissionen. Backlund var bra mycket 
bättre än mot Hammarby söndagen förut, fastän långt 
ifrån glänsande. Rudén hade knappast någon skuld i 
målen.

Målen ja, det blev 4 stycken, 2 i vardera halvtiden. 
Bägge målen i första halvtid voro dock av tvivelaktig 
karaktär. Hallberg stoppade sålunda tydligt bollen med 
handen, innan han sköt det första, och Hemming fäll
des mindre juste i den veva, som Appelgren fick chan
sen till Örgrytes andra lyckade målskott. Och så sum
pade, som ovan redan nämnts, Lill-Anton 3 givna mål 
for Djurgården. Mera var det inte.

Ullervimatchen

slutade lyckligare för Djurgården, trots man hade befarat 
motsatsen. Djurgården fick göra resan utan Hemming, 
vars plats intagits av Wicksell, medan Elmblad spelade 
c.-hb. Köping ledde kedjan och hade till höger om sig 
en ny lovande spelare, Sune Andersson från Olympia, 
vilken med litet matchvana bör kunna bliva en ackvisi
tion. Englund gick h.-hb. och Ekberg v.-hb.

Uppställningen var alltså ganska avvikande från den, 
som söndagen förut lidit nederlaget, och verkade på pap
peret nästan svagare än denna. Men den här gången 
flög inga stekta sparvar i halsen på Örgryte, ty Djurgår
darne hade tydligen föresatt sig att sälja sig så dyrt som 
möjligt. Visserligen pressade Örgryte ganska duktigt 
med hjälp av vinden under första halvtid, men Djurgår
dens försvar spelade storartat och släppte ingen igenom. 
I stället för att som förra gången slappna mer och mer, 
spelade Djurgården nu under matchens senare skede upp 
sig och hotade gång på gång Örgrytemålet. Men Köping 
var för dagen indisponerad och då det i allmänhet är 
på honom det hänger, så blev det ingenting nu heller. 
Matchen slutade utan mål å någondera sidan.

Rudén hade sålunda ingenting att förebrå sig. Wick
sell var storslagen som back och Backlund var också 
till allmän belåtenhet. Elmblad saknade visserligen det 
där s. k. finpolerade över sig men satsade i gengäld 
desto mera energi och är värd ett mycket gott betyg. 
Detsamma kan sägas om Englund. Ekberg god. Kna
ta och Linder bäst i kedjan. Med ytterligare samträning 
blir den vingen farlig. Köping under sin form och Sune 
naturliktvis plågad av någon nervositet, vilken vi hop
pas är borta nästa gång. Gotte fullt acceptabel och sy
nes bli bättre i år än någonsin.

Mr X.

Årsmötet

ägde rum på måndagen den 29 april i föreningens lokal i 
Stadion under rätt livlig tillslutning. Mötet fick ett syn
nerligen fridfullt förlopp, i det icke en enda nämnvärd 
opposition hördes under hela den tid det pågick. För
handlingarna sköttes också osedvanligt raskt och det 
hela var undanstökat på mindre än ett par timmar.

Sedan styrelse- o. revisionsberättelserna — av vil
ken senare framgick att föreningens ekonomiska ställ
ning f. n. är synnerligen god — upplästs och godkänts, 
vidtog val av styrelse för kommande arbetsår. Bank
direktör Hellberg ställde liksom förra året sin plats till 
disposition under motivering att hans strängt upptagna 
tid icke tillät honom att ägna D. I. F. det intresse han 
själv skulle önska, men då någon motkandidat aldrig 
kom på tal, omvaldes han med acklamation till ord
förande. Av övriga styrelsemedlemmar voro i tur att 
avgå hrr Ekberg, Jahnzon, Jönsson, Nilsson, Norden
skjöld och Petsén. Av dessa förelågo avsägelser från 
hrr Jahnzon och Petsén. Å kandidatlistan figurerade 
förutom de återstående fyra ovannämnda bl. a. hr Hed
jerson, vilken emellertid till besvikelse för många bad 
att ej få förekomma, samt tvänne ordföranden från an
dra föreningar, hrr Åke Wetterlind, Akademiska I. F. 
och Harry Hagberg, Lidingö I. F. Dessa två namn gin
go med glans igenom. Valda bleva:

Hr Å. Wetterlind 59 röster.
» E. Ekberg 55 röster.
» H. Hagberg 49 röster.
» Q. Frykman 45 röster.
» Q. Jönsson 49 röster.
» C. Ahlström 41 röster.

Suppleanter blevo de närmast i röstetal kommande 
hrr C. Wilhelmsson och B. Nordenskjöld.

Vid fyllnadsval efter hr J. Skoglundh, som på grund 
av bristande tid dragit sig tillbaka, utsågs hr David Nils
son att intaga den lediga platsen.

Styrelsens konstituering sedermera framgår av lis
tan å annat ställe i detta n:r.

Till revisorer omvaldes hrr Eriksson och Jansson 
med hrr D. Sandkvist och Hj. Åkerholm som suppleanter.

Något vidare av intresse förekom icke, varför mö
tet så gott som omedelbart härefter kunde avslutas.

A. L.

Förlovningar hava eklaterats mellan: Åke Wetter
lind och Dora Söderberg; Bertil Nordenskjöld och Lillan 
Colett-Vogt.

Våra hjärtligaste lyckönskningar till de bägge paren!
Svarta handen

befaller Eder att ransaka samvetet, huruvida årsavgif
ten för 1918 är betald.

Om ej, så bör detta missförhållande genast rättas! 
Kassören trättas å Traneberg tisdagar och fredagar 
kl. 7,30—9 e. m.
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Allerlei.
Vid den stora marschtävlingen för militären, som an

ordnades söndagen den 21 april, placerade sig Esse 
Schumann tvåa, vilket måste betraktas som en syn
nerligen god prestation, då ju Esse som bekant är musik
fanjunkare och sålunda inte van att bära vare sig pack
ning eller gevär.

❖
En annan djurgårdare, som har heder av denna täv

ling, fastän hans namn ej fått ståta offentligt, är Pelle 
Ekenberg, vilken skötte »knådningen» av den domi
nerande Svea-kontingenten.

*
Nocke placerade sig samma dag som tvåa i bajo

nettfäktningen.
*

D-laget går troligen en god säsong till mötes att 
döma efter vad det presterade i en träningsmatch mot 
C-laget söndagen den 5 maj. D-laget vann nämligen 
denna match med 3—1 efter ett synnerligen gott spel.

*
B-laget dabbade sig däremot grundligt dagen därpå 

mot trean trots förstärkningar av Backlund och Melcher. 
C-laget vann ledigt med 5—1.

Under denna match inträffade en beklaglig olycks
händelse, i det B-lagets h.-i. Eric Ahlström (Ala) vid kol
lision med en av motsidans backar råkade få nyckelbe
net avbrutet så att han måste intaga sjuksängen. Det 
timade är så mycket tråkigare, som Ala just var den 
som skulle försöka sätta litet fart på den under senare 
åren mer och mer dekadansartade tvåan. Vi hoppas 
emellertid snart se Ala frisk och kry igen och härmed en 
smula force på hans skötebarn, som vi längtat åtskilligt 
efter!

*
Den nyvalde klubbmästaren Harry Hagberg skall hä

danefter biträda Bång i arbetet med juniorlaget. Men kära 
Hagis, blanda nu bara inte ihop korten, då det gäller att 
hålla reda på såväl Djurgårds- som Lidingöpojkarna!

Dansbanan ute vid Traneberg, som visat sig mer 
och mer frekventerad, befinner sig f. n. under ombygg
nad. Det är meningen att utöka och modernisera den
samma, så att den nu blir åttakantig och försedd med 
tak. Man kan alltså snart taga sig en svängom, även 
om det skulle regna litet.

Bång tänker visst bli den förste, som svävar över de 
nya tiljorna.

 :
Olycksfall n:r 2. Vid B-lagets första match uti Stock

holmsserien mot A. I. K. torsdagen den 16 maj råkade i 
mitten av andra halvtiden backen John Jonsson få benet 
avsparkat vid en kollision med motståndarnes c.-hb. 
Brage. Den senare spelade f. ö. synnerligen obehärskat 
matchen igenom och man hade nästan sina aningar, att 
en katastrof förr eller senare skulle komma att inträffa. 
Tyvärr besannades också dessa farhågor med den för 
Jonsson beklagliga följden. Brottet, som är av rätt så all
varlig art, binder nu Johnne vid sjuksängen för en god 
tid framåt. Till upplysning för de kamrater, som vilja 
besöka Johnne, meddelas härmed adressen: Sabbatsbergs 
sjukhus, sal 6 B. Besökstid 2—3 e. m.

Djurgårdens Idrottsförenings 
styrelse 1918.

Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80. R. T. 127 45. 
A. T. 44 34.

v. Ordförande: B. Nylund, Baggensudden, Saltsjöba
den. A. T. Saltjöb. 81. R. T. Norr 107. A. T. 43 43.

Sekreterare: J. Bång, Tulegatan 2, IV, A. T. Vasa 74 04. 
v. Sekreterare: E. Ahlström, Skärsätra. R. T. Skär

sätra 41. A. T. Skärsätra 67.
Skattmästare: K. Sundholm, Jungfrugatan 21, II. A. T. 

Östermalm 61 34.
v. Skattmästare: E. Ekberg, Skånegatan 18, III. A. T. 

323 89.
Materialförvaltare: G. Jönsson, Linnégatan 5, n. b. 

A. T. 282 64.
v. Materialförvaltare: E. Nordberg, Repslagaregatan 9, 

n. b. A. T. 310 95.
Klubbmästare: H. Hagberg, Luntmakaregatan 64, n. b. 

A. T. 250 19.
v. Klubbmästare: Å. Wetterlind, Sveavägen 120, III.

R. T. 801 63. A. T. 214 86.
Styrelseledam.: G. Frykman, Bellmansg. 26. A. T. 302 25. 

D. Nilsson, Styrmansg. 51. A. T. Ö. 57 64. 
R. Wicksell, Fridhemsg. 13. A. T. Kh.

13 60.
Suppleanter:

B. Nordenskjöld, Johannesg. 28. R. T. 
228 40. A. T. 205 20.

C. Wilhelmsson, Valhallavägen 111 B, II. 
A. T. 223 51.

Avdelning för allmän idrott:

Ordförande: Edv. Nordberg (se ovan).
Sekreterare: S. Brodin, Döbelnsgatan 31, I. A. T. 11011. 
Materialförvaltare: C. Svanberg, Rådmansgatan 46, II.

A. T. Vasa 88 53.
Ledamöter: C. Sundholm (se ovan).

G. Johansson, Saltsjö-Järla.
B. Andersson, Postverkets tryckeri. 
E. Torbjörn, Hornsgatan 43, IV. 
Bernt Nylund, Döbelnsgatan 3.

Avdelning för boxning:

Instruktör: Alex Andersson, Birger Jarlsgatan 90. 
R. T. 703 35. A. T. 241 44.

Avdelning för brottning:

Ordförande: D. Karlsson, Bengt Ekenhjelmsgatan 11. 
A. T. Söder 357 81.

Sekreterare: C. Hj. Skoglundh, Alströmergatan 19, I.
A. T. Kh. 24 70.

Materialförvaltare: Gottfr. Svensson, Tomtebog. 20,
1/2 tr., adr. Ohlsson. A. T. Vasa 606 90.
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Ledamot: H. Pettersson, Fridhemsgatan 32. A. T. Kh.
45 37.

Avdelning för fotboll och bandy:

Ordförande: Q. Jönsson (se ovan).
Sekreterare: J. Bång (se ovan). 
Ledamöter: R. Wicksell (se ovan).

E. Ahlström (se ovan).
N. Sund, Banérgatan 31 ö. g. n. b.
A. Rockström, Styrmansg. 43. A. T. Ö. 

4018.

Avdelning för skididrott:

Ordförande: Birger Nylund (se ovan).
Sekreterare: David Nilsson (se ovan).
Ledamöter: N. A. Hedjersson, Neglinge. R. T. o. A. T. 

Saltsjöb. 129.
Einar Olsson, Linnégatan 18. A. T. 128 23. 
Eric Almlöf, Artillerigatan 3. A. T. Ö. 66 97.

Avdelning för skytte:

Ordförande: B. Nylund (se ovan).
Sekreterare: Sven Lundquist, Nybrogatan 50. 
Ledamot: C. Wilhelmsson (se ovan).

Föreningens expedition,

Stadion, Västra Tornet, n. b., ingång från Sturevägen. 
A. T. Ö. 18 25. Öppen tisdagar och fredagar kl. 7,30—9 
e. m. Expeditionshavande: Kassör K. Sundholm.

Under sommarmånaderna är expeditionen förlagd till 
Tranebergs Idrottsplats. Expeditionstid och dagar som 
ovan.

Tranebergs Idrottsplats:

R. T. 15 86. A. T. Tranebergsbro 66.
Chef: E. Ekberg. A. T. 323 89.
Vaktmästare: B. Gillström. A. T. Vasa 99 06.

Prisutdelning
med supé och dans anordnas å Restaurant Gillet 
lördagen den 8 juni kl. 8,30 e. m.

Fri entré
Anteckningar till supén mottagas av G. Jöns

son, Linnégatan 5, n. b., Sthlms telefon 282 64, 
t. o. m. torsdagen den 6 juni.

Varje Djurgårdare bör anteckna sig och sin 
dam till denna fest, som lovar att bliva synner
ligen animerad.

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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