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Matcherna 
efter den 23 aug. 
Två segrar, ett andra- och 
ett tredjepris i Stockholms

distriktets tävlingar.

Sedan »En kort överblick...» avsluta
des i föregående nummer av Djurgårda
ren, hava D. I. F:s olika lag spelat en 
hel del ytterligare matcher, i allmänhet 
med lycklig utgång för de våra. Sålun
da hava samtliga fyra »bokstavslagen» 
blivit pristagare uti de mästerskaps- och 
serietävlingar, som anordnats av distrikts
förbundet. A-laget har slagit en värld 
med häpnad genom att efter 8 års frukt
lösa ansträngningar äntligen hemföra 
Stockholmsmästerskapet (!). B-laget slu
tade, såsom väntat var, på 3:dje plats uti 
Stockholmsseriens klass I. Att icke C-
laget vann klass II var rena oturen, ty 
hade laget klarat sig undan med blott ett 
enda mål mindre på nacken, hade segern 
varit deras. Nu erövrades 2:dra pris 

med samma poängsumma som segrande 
laget. D-laget slutligen gick vidare i 
sitt segertåg och hemförde med glans 
1:sta pris uti klass V.

A-LAGET
spelade sin 13:de match för året under 
Arbetarefesten i Stadion söndagen den .25 
aug. A. I. K., som var motståndare, hade 
sin lyckligaste dag under säsongen, me
dan Djurgården spelade alldeles särskilt 
dåligt. Arvfienden vann också en lätt 
seger: 4—0. Söndagen därpå matchade 
D. I. F. i all vänskap mot Stockholms-
Kamraterna ute på Traneberg och nu 
återigen hade hemmalaget en synnerli
gen god dag, något som man knappast 
kan beskylla motståndarna för. D. I. F. 
segrade också lekande lätt med 4 flott in
spelade mål mot I. F. K:s enda.

Seriematchen mot I. F. K., Göteborg 
blev en fullkomlig kalldusch för djur
gårdslaget och alla dess många anhänga
re, som till äventyrs vågat en slant på 
en seger för Stockholm. Matchen spe
lades på Stadion inför en rekordpublik på 
över 10,000 personer. Djurgården hade 
för säkerhets skull, »förstärkt» sitt lag 
med Järva I. S:s bäste forward, Gust. 
Svensson, vilken visserligen jobbade 
friskt men i alla fall icke tycktes trivas 
riktigt i ensemblen. Djurgården hade en 
riktig Tycho Brahedag och misslyckades 
i faktiskt allting. Kamraterna tvärtom. 

Första halvtid var spelet någorlunda 
fördelat men slutade med en ledning av 
2—0 för I. F. K. Sedan huserade göte
borgarna nästan som de ville och ploc
kade in boll på boll förbi den till råga på 
olyckan för dagen betydligt indisponera
de Rudén. En svart dag fastän nach
spielet på Hasselbacken och Djurgårds
teatern stämde upp humöret och tillför
sikten åtskilligt.

Det illa åtgångna djurgårdslaget var 
inte mycket värderat, då det åtta dagar 
senare kuskade till Köpenhamn för att 
möta Danmarks säkerligen bästa lag, B. 
93. Men Djurgården kan spela, då det 
gäller! Och den här gången stod — om 
också icke någon materiell vinst — så 
dock en åtskillig moralisk insats på spel: 
det var första gången i föreningens hi
storia, som ett rent djurgårdslag spelade 
i Danmark. Potten delades. Matchen 
slöt drawn 1—1. Linder gjorde Djurgår
dens mål och Knata hade en stor chan
se att vinna matchen genom en straff
spark, som emellertid exekverades bred
vid målet. Men oavgjort på bortaplan 
och i all synnerhet i främmande land kan 
ju betraktas som = 1/2 seger. Pojkarna 
voro också särdeles belåtna med sin re
sa, ehuru det kanske kan våra tvivel un
derkastat, om det var enbart den idrotts
liga intäkten, som kom dem att i veckor 
efteråt tala därom med översvallande en
tusiasm. Endast de lekamliga njutnin
garna av en Köpenhamnsresa i dessa da
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Skidavdelningens årsmöte
äger rum tisdagen den 12 nov. 1918 kl. 

8 e. m.
Obs! Styrelseval. Uppgörande av pro

gram för säsongen.
Medlemmar, som äro villiga att tjänst

göra som funktionärer, torde godhets
fullt anmäla sig vid detta sammanträde.

Skidlöpare, infinnen eder mangrant!
Styrelsen.

gar är nog för att komma färden att be
varas i minnets skattkammare långa ti
der framåt. Utan att på minsta sätt vil
ja insinuera kunna vi i förbigående näm
na att ett par dagar efter spelarnas hem
komst i Dagens Nyheter kunde läsas en 
notis med den komprometterande rubri
ken »Köpenhamn utan akvavit»!

De tvänne senast spelade och vunna 
matcherna — distriktsfinalen och mat
chen mot Malmö-Kamr. om dir. Carl W. 
Petersens vandringspris — äro av så 
stor betydelse att de ägnats särskilda re
ferat.

Data, motståndare och resultat: 
25/8 . v. A. I. K. ............................  0—4

1/9 v. Stockholms-Kamraterna .. 4—1 
8/9 v. Göteborgs-Kamraterna .. 0—8 

15/9 v. B. 93 (i Köpenhamn) .... 1—1 
6/10 v. Västermalm (distr-final.) .. 5—1 

20/10 v. Malmö-Kamr. (i Malmö) .. 3—0

B-LAGET
har, sedan resumén i förra numret ned
skrevs, endast en ny match att peka 
på men härmed också sin största seger 
under säsongen:
24/8 v. Järla I. F.  .................. 9—2

Matchen utgjorde den näst sista län
ken i serien och gick av stapeln å 
Traneberg. Spelet var till en början 
tämligen jämnt fördelat (halvtidsresul
tat 3—2), men sedan föll Järla-laget 
sönder och fick det ena målet efter det 
andra på halsen. Målskyttarna voro: 
Gävle-Pelle 3, Schlaaf 3, Sandström 2, 
Karl-Johan 1.

Programmet upptog ännu en match: v. 
Järva I. S:s B-lag. Från Järvahåll 
glunkades det om, att sällskapet var 
betänkt på att möta med hela sitt för
sta-lag, detta antagligen för att få en 
billig revanche för nederlaget mot D. 
I. F. i distriktsmästerskapet. Men då 
det kom till kritan, anlände endast en 
handfull Järvaynglingar till valplatsen 
— från vilket lag är inte gott att säga 
— vilka, sedan domaren förklarat D. I. 
F. som segrare utan spel, fingo vända 
åter till — vi höll på att säga Järva. 
För att »sala» till 10:an, som förbundet 
skall ha i böter för den strejkungen.

(Forts.)

Boxning.
Nu är tiden inne att anmäla Eder för 

deltagande i denna avdelnings lektioner, 
som pågå tisdagar och torsda
gar kl. 7,30—9 e. m. å vår lokal i 
Stadion.

Som ledare och instruktör står herr 
A. Andersson och vilken Djurgårdare 
vill då försumma tillfället att komma 
under en verkligt förstklassig läromäs
tare.

Brottning.
Träning pågår alla tisdagar och tors

dagar kl. 7—9 e. m. samt söndagar kl. 
10—12 f. m.

Opp å’ heja! Även tungviktare!

Allmän idrott:

Säsongen i perspektiv.
Sommaren är över, och då även hös

ten nu börjar lida mot slutet, är kanske 
en återblick över den gångna idrottssä
songen här på sin plats.

Årets största missräkning utgör givet
vis vårt misslyckande vid Svenska Dag
bladets stafettlöpning, men vi draga en 
glömskans slöja över denna debacle och 
komma i stället överens om att nästa 
gång göra det bättre, mycket bättre. Då 
hoppas vi även, att samtliga deltagare 
skola vara besjälade av verklig ansvars
känsla och ej genom uteblivande från si
na växlingar ute på landsvägarna föror
saka demoralisation bland sina kamrater 
och giva Idrottsbladet tillfälle att ytter
ligare rida på sin käpphäst, den allmänna 
idrottens tillbakagång inom Djurgården.

Det är beklagligt, att bland föreningens 
stora stab av fotbollspelare så ytterst få 
visat något intresse för den allmänna 
idrotten, ehuru många av dem utan stör
re uppoffringar på grund av den nödvän
diga träningen med säkerhet skulle kun
na göra sig gällande såväl å våra egna 
som å allmänna tävlingar. Som ett bely
sande exempel å slumrande anlag inom 
detta läger må framhållas C-lagets cen
terhalvbacks placering som tredje man i 
trestegstävlingen om klubbmästerskapet, 
varvid han besegrade så säkra hoppare 
som Öijermark och Torbiörn och uppnåd
de ett resultat endast 36 cm. efter segra
ren. Det var första gången i år han hop
pade.

Likaså måste det förvåna, att så mån
ga av dem som »lagt upp» i och med det
ta steg fullständigt försvunnit från före
ningslivet i stället för att biträda som 
funktionärer eliter delgiva de unga sina 
rika erfarenheter från den idrottsliga 
vädjobanan.

Men kanske allt blir annorlunda, då 
Djurgården får den löparbana å Trane
berg, som så länge låtit vänta på sig, och 
vars tillkomst utgör alla föreningens 
idrottsvänners innerligaste önskan. Måt

Allmänt sammanträde
äger rum torsdagen den 14 november kl. 
8 e. m. å föreningens exp. i Stadion.

Val av representanter till förbundsmö
tena m. m.

Styrelsen.

Jul- & Nyårsönskningar
komma att i likhet med föregående år 
intagas i n:r 12 mot en avgift av 1 kr. 
pr rad.

Anmälningar åtföljda av likvid torde 
insändas före den 12 dec. till redaktio
nen eller kassör K. Sundholm.

Alla Djurgårdare böra anteckna sig!

te sekinerna flyta in till Calle Sundholm 
i sådan mängd, att han öppnar på pungen 
snart....

Klubbmästerskäpstävlingarna äro nyli
gen avslutade, och kan med tillfredsstäl
lelse konstateras, att livaktigheten och 
tillslutningen från idrottsmännens sida 
väsentligt ökats från föregående år.

Å de korta loppen har Abbe Öijermark 
även i år dokumenterat sig som vår bä
ste man, tätt åtföljd av S. Lindblad, vil
ken dock allvarligt kunnat hota Abbe, om 
han underkastat sig en mera omsorgsfull 
träning å dessa distanser. B. Nylund, O. 
Nordström och N. Nilsson från C-laget 
äro även goda sprinterämnen.

Medeldistanslöparen N. Nilsson har 
detta år, i synnerhet under eftersomma
ren, märkbart förbättrat såväl stil som 
prestationer, och blir säkert god å sina 
specialdistanser nästa år.

Å 5,000 och 10,000 meter har årets seg
rare, A. Berglund, varit utan konkurrens.

I samtliga hopptävlingar har S. Lind
blad lagt nya segrar till sina många före
gående. Öijermark och Nylund ha även 
stora förutsättningar att med rationellt 
tillvaratagande av sina visade anlag 
framdeles uppnå goda resultat i dessa 
grenar.

Djurgårdens kastare ha förut haft gott 
namn om sig, och i prislistorna från 
klubbtävlingar ha figurerat så bekanta 
namn som Einar Nilsson, Calle Jahnzon 
och Ragge Skoglund, men sedan dessa 
»lagt upp» ha dess värre några värdiga 
efterföljare ej framträtt. Lindblad, Mel
cher Johansson och C. G. Swanberg ha i 
år vunnit var sitt mästerskap.

C e g e.

FÖRENINGSTÄVLINGAR UNDER 
ÅRET.

10 maj.
Längdhopp: 1. S. Lindblad 6,31, 2. 

B. Nylund 6,10, 3. A. Öijermark 5,79.
Kulstötning: 1. S. Lindblad 17,52, 

2. C. Swanberg 16,68, 3. E. Torbiörn 
16,14.
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Diskuskastning: 1. C. Swan
berg 47,90, 2. B. Andersson 44,39, 3. A. 
Öijermark 43,35.
21 maj.

Löpning 100 meter: 1. S. Lind
blad 12,2, 2. B. Nylund 12,4, 3. E. Tor
biörn 12,6.

Löpning 1,500 meter: 1. B. 
Olsson 4.41,6, 2. N. Nilsson 4,44, 3. E. 
Hagman 4,58.
28 maj.

Trestegshopp: 1. S. Lindblad 
12,01, 2. B. Nylund 11,84, 3. S. Mattsson 
11,70.

Löpning 800 meter: 1. N. Nils
son 2.21,8, 2. B. Nylund 2.22,2, 3. E. Hag
man 2,23.

Löpning 10,00 0 meter: 1. H. 
Eriksson 34,14, 2. E. Haag 39,26, 3. E. 
Bergström 40.08,8.
26. maj.

Höjdhopp: 1. S. Lindblad 1,65, 2. 
B. Nylund 1,55, 3. E. Svärd 1,50.

Stavhopp: 1. S. Lindblad 2,70, 2. 
B. Nylund 2,20.

Spjutkastning: 1. S. Lindblad 
63,02, 2. E. Svärd 56,20, 3. E. Torbiörn 
55,42.
4 juni.

Löpning 2 00 meter: 1. A. Öijer
mark 25,4, 2. B. Nylund 26, 3. E. Torbiörn 
26,2.

Löpning 5,000 meter: 1. N. 
Nilsson 18,02.
7 juni.

Löpning 400 meter: 1. N. Nils
son 58,2, 2. A. Hülphers 61, 3. E. Torbiörn 
61,5.

Tiokamp: 1. S. Lindblad 5.384,19 
poäng, 2. A. Öijermark 4.300,80, 3. E. 
Torbiörn 4.025,69.

Femkamp: 1. S. Lindblad 2.480,13 
poäng, 2. A. Öijermark 2.462,98, 3. E. Tor
biörn 2.002,07.

Herbert & Sallyspokal: 1. A. 
Öijermark 39,8 poäng.

Idrottsmännens potatis
odling.

Medlemmar, som icke önska hava sina 
kolonilotter kvar, skola skriftligen anmä
la detta under adress Djurgårdens 
Idrottsförening, Stockholm 5.

ERÖVRADE PRISER Å ALLMÄNNA
TÄVLINGAR.

12/5. Idrottsringens tävlingar. 
Löpning 5,000 meter: 2. A. Berg
lund 16,14. (Segrare B. Olausson, 
Linnéa 16.09,5).

26/5. Distriktsmästerskapet i 
marathon: 3. R. Wåhlin 2.48,23 
(Segrare W. Gruner, Fredrikshof 
2.34,10).

9/6. Örebro. Höjdhopp: 2. Å. Fors
berg 165. (Segrare B. Jansson, Kr. 
I. K. 175). Stavhopp: 2. Å. Fors
berg 320. (Segrare E. Holmstrand, 
Örebro 335).

16/6. Västerås. Svenska mäs
terskapet i marathon: 5. 
R. Wåhlin 3.03.40,2. (Segrare R. 
Öhman, Göta, 2.38.10,5).

7/7. Uppsala. Svenska mäster
skapet å 20,000 meter: 8. 
R. Wåhlin. (Segrare R. Öhman, 
Göta, 1.10.37,7).

15/7. M. A. I. F:s tävlingar: Ma
rathonlöpning: 8. R. Wåhlin 2.54.02 
(Segr. R. Öhman, Göta, 2.33.58).

29/7. Idrottsringens tävlingar. 
Spjutkastning, bästa hand för ju
niorer: 2. E. Thorbjörn 37.79. 
(Segrare R. Rosvall, Kr. I. K., 
38.29).

4/8. Distriktsmästerskapen. 
Trestegshopp: 2. E. Almlöf 13.66. 
(Segrare H. Lindberg, Kr. I. K., 
13.92). Höjdhopp: 3. Å. Forsberg 
160. (Segrare I. Reimers, Marie
berg, 175). Stavhopp: 1. Å. Fors
berg 340.

7/8. Idrottsringens tävlingar. 
Stafettlöpning 4X100 mtr för fot
bollspelare: 1. Djurg. A-lag 51,5.

18/8. Svenska mästerskapen. 
Trestegshopp: 3. E. Almlöf 13,98. 
(Segrare S. Runström, Karlstad, 
14.09). Viktkastning: 6. C. Jahn
zon 770. (Segrare C. J. Lindh, 
Karlstad, 993).

11/9. Idrottsringens tävlingar. 
Stafettlöpning 5X+1/2 stadionvarv 
för fotbollspelare: 1. Djurgården 
2.13,5.

6/10. Hälsingborg. Marathonlöpning: 
4. R. Wåhlin 2.55.21. (Segrare V. 
Larsson, Hälsingborg, 2.35.01,8).

27/10. »Kamratlöpningen» i ter
räng. 3. E. Hellgren 1.03.48,1. 
(Segrare B. Larsson, Marieberg 
1.01,17).

LÖPNING ULVSUNDASJÖN RUNT
om det av A.-B. Oxygenol för ett par år 
sedan uppsatta vandringspriset anordna
des av D. I. F. söndagen den 21 juli. 

Start och mål voro förlagda till Trane
bergs Idrottspark. 12 man startade, 
bland vilka märktes — ingen djur
gårdare!

Resultaten blevo:
1. K. Alm, Göta, 49.03,5, 2. A. Öhrbom, 

Fredrikshof, 49.15,4, 3. K. Mannheim,
Djursholm, 50.00,8, 4. W. Grüner, Fred
rikshof, 50.37,3, 5. G. Grüner, d:o, 51.17,2, 
6. E. Samuelsson, Järva, 7. K. Svensson, 
Enebyberg, 8. A. Kindberg, Fredrikshof, 
9. C. Norman, Sundbyberg, 10. J. Svärd, 
Järva, 11. H. Engström, Fredrikshof.

Oxygenolpokalen erövrades av Fred
rikshof med 2+4+5=11 poäng.

Skytte.
DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS

MÄSTERSKAP I FÄLTSKJUTNING 
1918.

Torsdagen den 9 maj (Kristi himmel
färdsdag) avhölls tävlingen om D. I. F :s 
mästerskap i fältskjutning vid Gustafs
berg. 18 skyttar deltogo i tävlingen, som 
lämnade följande resultat:

Klass III: 1. C. Hallberg 19 träffar 
(mästerskapstecken); 2. N. A. Hedjers
son 19 tr. (silvermed.); 3. A. Mårtens
son 19 tr. (silvermed.); 4. F. Backman 
17 tr. (bronsmed.); 5. A. Bohlin 17 tr. 
(bronsmed.); 6. C. Wilhelmsson 16 tr. 
(bronsmed.).

Samtidigt anordnades en extra täv
ling i 5-skottskjutning å 20-
ringad tavla, 2 liggande, 2 knästå
ende, 1 stående ställning. Tid 1 minut. 
15 deltagare. Resultaten blevo:

Klass III: 1. A. Mårtensson 80 po
äng (silvermedalj); 2. N. A. Hedjersson 
77 p. (silvermed.); 3. C. Wilhelmsson 73 
p. (bronsmed.); 4. B. Nylund 70 p. (brons
med.); 5. C. Hallberg 70 p. (bronsmed.).

*
Djurgårdens Idrottsförening hade på 

annandag pingst skjutningar vid Stora 
Skuggan. Tävlingen, som gällde före
ningens mästerskap, lämnade följande 
bästa resultat:

Klass III (guld): 1. R. Stahre 
96 poäng, mästare; 2. N. A. Hedjersson 
87 p.; 3. L. Lagerlöf 83 p.; 4. C. Wilhelms
son 82 p.

Klass II (silver): 1. S. Lundqvist
71 p.; 2. G. W. Gustafsson 70 p.

Kolonilottägare,
försumma icke höstgrävningen!

Odlingskvitton
skola avhämtas å föreningens exp. tisda
gen den 12 nov. kl. 7,30 e. m.
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