N:o 9.

1918.

En kort
överblick
av fotbollagens hit
tillsvarande med- o.
motgångar.
(Forts. från föreg. n:r).
Så möttes Kamraternas B-lag, som vi
sade sig förfoga över en otäckt stark kom
bination — på papperet. Djurgården tog
kol på dessa sina motståndare redan un
der de första minuterna och ledde i pa
usen så tydligt som 5—0. Kamraterna
reducerade sedan med 2 mål. Två vin
ster hade således nu antecknats och då
sedan Linnéa skulle mötas foro tvåans ny
förvärvade anhängare ut till Traneberg
för att räkna målen på det medelmåttiga
Söderlaget. 0—3 för Djurgården. Sven
ska ärans olycksdecimeter! Ett dylikt
nederlag brukar medföra obehagliga mo
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raliska verkningar i det följande. Så
förhoppningarna om ett gynnsamt resul
tat mot Olympia voro just icke stora hos
de utomstående. Men spelarna själva
hade en annan åsikt. De spottade i hän
derna och togo nya tag, riktiga karla
tag. Bägge poängen stannade hemma.
Traneberg, Reymersholm och Väster
malm B fingo samma tråkiga mottagande
som Olympia och Värtan nu senast hade
också fått kamma noll om Djurgården
ej förföljts av en envis otur, eller åtmin
stone bara ett, om domaren varit vänlig
nog att titta på sin klocka. Nu gjorde
Värtan sitt vinnande mål 40—45 sek.
över full tid. Bägge poängen åkte häri
genom åt skogen, men detta torde lyck
ligtvis knappast inverka på lagets slutli
ga placering i serien (3:dje plats), då
möjligheterna att vinna de två återstå
ende matcherna äro rätt stora.

Matchresultat:
16/5 v. A. I. K:s B-lag ................
23/5 v. Fredriksdal
...................
30/5 v. Kamr. B-lag
..............
5/6 v. Linnéa
...........................
13/6 v. Olympia ...........................
10/7 v. Traneberg
......................
12/7 v. Reymersholm
................
30/7 v. Västerm. B-lag ................
14/8 v. Värtan
.............. ............

0—4
3— 1
5—2
0—3
4—2
2—1
5—2
2—0
1—2

10:de årgången.

Samtliga dessa matcher hava ingått i
serien och ha spelats å Traneberg.
Laget har liksom förra året haft en
god del spelare att välja på, men har
sammansättningen varit betydligt mera
konstant än då, vilket också synes på
resultaten.

Det obesegrade C-laget,
som förra året drog uppmärksamheten
på sig genom sitt rappa spel och över
lägsna seger i Stockholmsserien klass
III, har i år fortsatt sin karriär mot höj
derna. Fortfarande idel segrar (undan
tag: 1 oavgjort seriematch) med thy åt
följande . förhoppningsfullt avancemang
mot topplatsen även i seriens 2:dra
klass, dit laget uppflyttats denna säsong.
Dock är det icke blott den stora serie
offensiven, som skapat laget det rykte,
det f. n. åtnjuter också en god bit utan
för djurgårdskretsar. »Gänget», såsom
C-laget själv älskar att kalla sig, har i
en vänskapsmatch denna säsong vunnit
en av årtiondets sensationellaste segrar.
Vi syfta härmed på framgången mot
fjolårssemifinalisten i svenska mäster
skapet* Sirius på dennas egen plan i Upp
sala, där Djurgårdens C-lag (med reser
ver för tvänne av sina bästa spelare!)
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slog Sirius fullkomligt ordina
rie elva med 1—0. Resultatet var ju
visserligen till stor del ett slumpens
verk, det erkänna vi gärna och det med
giva lagets medlemmar också, men ett
faktum är att inte vilket lag som helst
ur Stockholmsserien reser till Uppsala
och vinner en dylik match, även om tu
ren skulle vara aldrig så efterhängsen.
'Säsongen började nog så blygsamt
med en mycket knapp seger i en vän
skapsmatch mot »femteklass»-laget I. K.
Tellus söndagen den 28 april och då
»trean» en vecka senare gick och tog
stryk med 3—1 av D-laget i en impro
viserad träningsmatch (ej upptagen i
förteckningen över spelade matcher)
började man nästan frukta att hegemo
nien var brusten. Men i och med att se
rien tog sin början växte den gamla go
da »trean» åter ihop och härmed började
triumferna. Kanske icke i första mat
chen mot Stockholms Bollklubb, som
endast kunde göras oavgjord, men som
borde ha kunnat giva en seger, då Djur
gården ledde med sitt mål ända till blott
ett par minuter före full tid. I de se
naste trenne seriematcherna har »Gän
get» emellertid dominerat fullständigt
och på dessa plockat in 22 mål mot 5.
De fem förlustmålen äro likväl ägnade
att sporra försvaret att i fortsättningen
göra sitt allra bästa, ty mycket kan be
ro på just dessa mål vis-à-vis seriens
slutliga utgång.
Den tidigare omtalade vänskapsmat
chen mot Sirius gick av stapeln redan
så tidigt som Annandag Pingst {20 maj).
A-laget hade egentligen fått Uppsalaklub
bens inbjudan, men de flesta av dess spe
lare firade pingsten på landet o. s. v. så
den tanken måste slås ur hågen. B-laget
gick icke heller att få samlat och då tog
C-laget Gud i hågen och for upp utan
»Hund-Eije» och Wille Arwe, kom, såg
och segrade med 1—0. Målet gjordes på
straffspark av Abbe Öijermark under för
sta halvtid, då Djurgården faktiskt hade
lika mycket av spelet som sina motstån
dare. Andra halvtid pressade Sirius för
tvivlat för att kvittera, men det ener
giska djurgårdsförsvaret, särskilt mål
vakten, höll nollan klar till matchens slut.
Betecknande är rubriken å sign. »Ewa
nel’s» referat i N. I. L., som lyder:
»Bergvall, Djurgården, beseg
rar Sirius med 1 — 0!»

Resultaten hittills:
28/4 v. I. K. Tellus .......................
12/5 v. Stockholms Bollklubb ....
20/5 v. Sirius (i Uppsala) ............
26/5 v. Hammarby B-lag ............
9/6 v. Hesselby S. K...................
14/7 v. Sthlms I. S..........................

4—3
1—1
1—0
6—0
9—2
7—3

D-lagets segermarsch.
Sammanslagningen av de bästa spe
larna från de sista tvenne årens junior

Juniorlagets debacle.
lag har verkligen så långt man kan be
gära uppfyllt de förhoppningar man ställ
Liknelsen vid »en omvänd hand» är
de på densamma efter dess lyckade de alldeles för svag då det gäller att jäm
but i träningsmatchen mot C-laget i föra 1917 och 1918 års juniorelvor med
våras. Match efter match — det må ha varandra. Ja, det skulle rent av vara
varit i serie eller vänskap — har ord
en förolämpning mot fjolårets mästare
nats upp lekande lätt men på samma att ställa dem som åskådningsmaterial
gång med verkligt allvarligt intresse vid sidan av det totalt misslyckade för
från ungdomarnas sida, poäng har lagts söksobjektet från i år. Man måste emel
till poäng (aldrig mindre än 2 i taget) lertid besinna att ett lag av fjolårets
och målkvoten har skruvats upp med en standard icke utan vidare plockas fram
förbluffande precision. Den värsta se säsong efter säsong. För att bygga en
gerkonkurrenten i serien har visserligen dylik mästerskapselva måste det finnas
ännu ej expedierats, men vi tro oss gan material, framför allt säkert grundmate
ska lugnt kunna förutspå det duktiga rial. Och det är just vad som saknats
D-laget första priset i Stockholmsseri i år. Av spelarna från 1917 fanns då
ens klass V. Pojkarna böra emellertid sammansättningen av årets lag kom på
ej själva taga saken allt för lättvindigt tal summa summarum en, som icke var
och blint förlita sig på samma »walk utdömd på grund av uppnådd maximiål
over»-resultat även i de kommande mat der. Denne ende (Pagel) hade emellertid
cherna, ty då kan det lätt gå galet. Men råkat ådraga sig en svårartad muskel
med fortsatt arbete och intresse är me sträckning i knäet, varför ej heller han
daljen deras.
var att räkna på. Det var alltså ingen
Lagets mesta bekymmer har gällt be annan råd för vederbörande, än att grup
sättandet av den viktiga målvaktsplat pera upp 11 alldeles nya och okända för
sen. Bergvall, den ultrastyve juniormål mågor. Och vilka »förmågor» sedan!
mannen från i fjol, anammades vid sä Alltnog, vi kunna endast konstatera att
songens början av C-laget och så stod experimentet resulterade i ett platt in
man där utan. Det var ingen annan genting.
råd än att låta Calle Runn gästspela,
Den 4 maj samlades laget för första
då serien tog sin början och den mat gången till en träningsmatch mot Ham
chen togs lyckligt och väl i land. Se marby. Denna avlöpte visserligen lyck
dan experimenterades en tid med Per ligt för Djurgårdspojkarna, men en å
Ul och Nisse Grindis och allt gick fort skådare med någorlunda vid syn på tin
farande lyckligt och väl tills en vacker gen upptäckte genast den gigantiska av
dag den gamle vännen Wicander, känd tacklingen sedan förra året och började
sedan 1916 års juniorelva och fjolårets förnimma att D. I. F:s roll i serietäv
B-lag, stod till disposition, enär hans lingen icke skulle komma att bliva allt
klubb Celtic, i vilken han dittills arbe för framstående. Redan i första serie
tat aktivt innevarande säsong, dragit sig matchen kom också katastrofen, t. o.
ur sin serie och sålunda ställt Wican m. större än man i sämsta fall hade
der sysslolös. Djurgården passade på tänkt sig den. A. I. K:s sedan fjolåret
att utverka licens för W. och då denna väl samtränade och i år ytterligare för
även beviljades av förbundet, har D- stärkta lag tog totalt loven av våra stac
laget alltså till slut fått en präktig mål kars pojkar och spelade in ett mål pr
väktare för sina resterande matcher. man på dem. 11—0 alltså. Inom de le
Troligast är väl också att Wicander fin dande kretsarna kom förslag upp att ge
ner omgivningen så trevlig att han stan nast slopa juniorlaget för att förebygga
nar kvar nästa säsong och — vinner en dylik skandal till, men hur det var
klass IV tillsammans med de övriga.
kom laget att representera i ännu ett
I serien har segertåget gått över par matcher. Mot Johanneshof gästspe
Bromstens I. K., Västermalms D-lag, I. lade Kurre Pagel, men ensam förmådde
F. Sörle, Lidingö-Kamraterna, Matteus han inte vända bort ett nytt nederlag.
pojkarna och Norrmalms I. F:s B-lag Nästa gång mot Göta klarade laget t.
o. m. hem 1 poäng fastän fortfarande
med en summerad målsiffra av 33—5 och
12 poäng på lika många möjliga. Dess utan att göra något mål. Spelarna själ
utom har spelats en vänskapsmatch mot va hade nu börjat misströsta och i de
A. I. K:s C-lag, som vanns med 1—0 av kvarvarande matcherna mot Linnéa och
Djurgården. Den 30 juni företogs en resa Matteuspojkarna brydde de sig icke om
till Köping med match mot ett kombine att möta upp till spel. Juniorlaget av
rat lag därstädes och här triumferade 1918 hade ändat sin korta saga och för
D. I. F. med 4—0. Från denna resa ha svunnit lika obemärkt som det kommit.
de undertecknad nöjet mottaga ett kort I tacksamt minne skola vi bevara ett par
med samtliga spelares namn och följande spelare: Skoglund, bekant från de
anmärkning: »Vunnit 4—0. Vår kedja sista tvenne årens juniorlag i bandy, och
spelade det bästa spel som visats av Lundberg, en synnerligen trevlig och
lovande pojke, vilken vi hoppas få höra
Djurgårdare!» — Tack, ska ni ha pojkar!
vidare talas om om något eller några år.
Jag tror er!
D-lagets segertåg ter sig f. n. så
lunda:
19/5 v. Bromsten .....................
3— 1
4/6 v. A. I. K:s C-lag ................ 1—0
16/6 v. Västermalms D-lag ......... 6—0
30/6 v. Komb. Köpingslag ............. 4—0
3/7 v. Sörle .....................
5—0
21/7 v. Lidingö-Kamr........................ 8—0
28/7 v. Matteuspojkarna ......... 7—2
18/8 v. Norrmalms B-lag ............. 4—2
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De övriga kasta vi glömskans slöja utö
ver.
De spelade matcherna lämnade följan
de målresultat:
4/5 v. Hammarby
......... ........... 1—0
24/5 v. A. I. K............................... 0—11
29/5 v. Johanneshof .................... 0—4
6/6 v. Göta .................................. 0—0

D-lagen skickades upp och vann en täm
ligen lätt seger.
Matcherna under året hava lämnat föl
jande resultat:
10/5 v. A. I. K. ........................... 1—1
23/6 v. Komb. Ådalslag ............ 12—0
25/6 v. Friska Viljor, Ö.-vik .... 4—2
27/6 v. Godtempl. I. F., S.-vall .. 2—5
28/6 v. Härnösands S. K................ 4—2
4/8 v. Sala I. K.............................. 5—0

Om oldboys m. m.
Vi hava här ovan lämnat redogörelse
för samtliga matcher, som spelats intill
23 aug. av D. I. F:s olika lag. Mången
skall kanske spörja, varför icke även
oldboys-laget fått något omnämnande.
Ja, helt naturligt skulle vi också ha in
förlivat detta lag i skrifterna, men då
gubbarna i år alldeles tycks ha lagt utav
att idka läderkulesport (konjunkturvin
sterna ha väl gjort dem för tjocka och
oviga!), är ju ingenting att skriva om
dem.
Och inte om kvinnlig fotboll heller.
Gudskelov!
Mr X.

Kombinerade lag.
Under säsongens lopp har D. I. F.
också spelat några vänskapsmatcher, i
vilka föreningen låtit representera sig
av s. k. »kombinerade lag», d. v. s. lag
sammansatta av spelare från olika »bok
stavselvor».
Den första matchen med dylik kom
bination gick av stapeln på Stadion en
kväll i våras medan huvudparten av A-
lagsspelarna voro med Alliansen i Kö
penhamn. Det var de hemmavarande
från första laget + en del reserver från
B- och C-lagen, som mötte ett ungefär
liknande kombinerat A. I. K.-lag. Re
sultatet noterades 1—1, men hade do
maren följt med i spelet, skulle Djur
gården ha vunnit matchen på ett mål,
som Fagerberg satte in andra halvtid.
Domarens blunder vid detta tillfälle var
så pass löjeväckande, att man skulle
vilja ha honom placerad i samma prakt
bukett av domare, som kan påträffas in
om distriktsförbundets styrelse.
Den trevliga Norrlandsturnén omkring
midsommar har ju helt nyligen blivit ut
förligt refererad i Djurgårdaren av en
färddeltagare, vilken emellertid i glädjen
över all mat och dryck, som bekoms där
uppe alldeles glömt bort att förtälja om
det idrottsliga under färden.
Inalles spelades 4 matcher under re
san, varav 3 vunnos och 1 förlorades.
Man började i Kramfors mot ett kom
binerat lag och här blev det fullkomligt
kurragömma i det att Djurgårdarna ploc
kade in ej mindre än 12 mål på sina mot
ståndare. Under matchen inträffade en
beklaglig olyckshändelse i det målvakten
Bergvall råkade få armen avsparkad och
sedan var ur räkningen för resten av tur
néen. C.-f. Larsson fick sedan sköta mål
vaktsplatsen, vilket han också gjorde på
ett ganska tillfredsställande sätt. Andra
matchen gick i Örnsköldsvik och vanns
med 4—2. Liksom också den sista i
Härnösand. Dessförinnan hade D. I. F.
dock blivit tillfogad ett nederlag på 5—2
i Sundsvall.
GYMNASTIK.
Den 4 augusti hade B-laget fått inbju
De medlemmar av föreningen, som äro
dan till Sala men kunde ej få laget sam
lat, varför en kombination av B-, C- och intresserade för gymnastik, kunna ome
delbart deltaga i den av Pump-Separa
tors Gymnastikklubb nu påbörjade höst
terminen, vilken pågår i Realläroverkets
gymnastiksal, Roslagsgatan 1, tisdagar
och fredagar kl. 6,30 e. m.
Då huvudsakligast motionsgymnastik
förekommer, kan vem som helst deltaga
utan föregående övning. Särskilt böra
skidåkare samt fotbollspelare taga detta
tillfälle ad notam.
Flera av föreningens medlemmar ha
redan börjat gymnastisera bl. a. Einar
Ohlsson, Hemming, Ivar Karlsson samt
undertecknad, vilken även lämnar upp

ALLMÄN IDROTT.

Resultat från förenings
mästerskapen 1918.
Östermalms idrottsplats 27/8.
100 m.: 1. A. Öijermark 12,2, 2. S.
Lindblad 12,3, 3. O. Nordström 12,4.
1,5 0 0 m.: 1. N. Nilsson 4,37, 2. Edv.
Andersson 4,46, 3. K. Widgren 4,49.
Östermalms Idrottsplats 30/8.
400 m.: 1. A. Öijermark 57,2, 2. S.
Lindblad 59,2 3. O. Nordström och K.
Widgren 61.
5,000 m.: 1. A. Berglund 16.37,5, 2.
N. Nilsson 17,14.
Traneberg 1/9.
Längdhopp: 1. S. Lindblad 6,25, 2. A.
Öijermark 6,17, 3. E. Torbiörn 5,43.
Höjdhopp: 1. S. Lindblad 1,65, 2.
A. Öijermark 1,55, 3. E. Torbiörn 1,40
(omhopp 1,50).
Kulstötning:
1. M. Johansson
18,99, 2. S. Lindblad 18,32, 3. E. Torbiörn
16,29.
Östermalms Idrottsplats 3/9.
Löpning 200 m.: 1.A. Öijermark
24,9, 2. S. Lindblad 25,9, 3. E. Torbiörn
27.
Löpning 10,000 m.: 1. A. Berg
lund 33.53,6, 2. N. Nilson 37,00. R. Wåh
lin och B. Berglund utgingo.
Östermalms Idrottsplats 6/9.
Häcklöpning 110m.: 1. S. Lind
blad 20,9, 2. E. Torbiörn 21,9, 3. A. Öijer
mark 22,1.
Löpning 800 m.:
1. R. Wåhlin
2.16,5, 2. A. Öijermark 2,17, 3. K. Wid
gren 2.21,5.
Traneberg 8/9.
S p j u t k a s t n i n g: 1. S. Lindblad
63,45, 2. A. Öijermark 52,75, 3. E. Tor
biörn 52,55.
Diskuskastning: 1. C. Swan
berg 44,22, 2. S. Lindblad 43,72, 3. E. Tor
biörn 38,89.
Stavhopp: 1. S. Lindblad 2,90, 2.
E. Torbiörn 2,50, 3. C. Swanberg.
Östermalms Idrottsplats 15/9.
Trestegshopp: 1. S. Lindblad
12,15, 2. B. Nylund 11,98, 3. N. Nilsson
11,79.

Fotboll- & Bandyavdelningen
avhåller sammanträde
Tisdagen den 22 Oktober kl 8 e. m.
i lokalen i Stadion.
Som många viktiga frågor föreligga,
uppmanas medlemmarna att infinna sig
talrikt.

BREVSVAR.
»Styrelsemedlem.» — I nästa
nummer skola vi försöka att tillmötesgå
Edra krav. — Red.

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

Annonsavdelning.

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