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Djurgården utifrån.

Djurgården?
Tja, Djurgården är en bra förening, 

framför allt förening. Jag gillar 
skarpt föreningens politik att rekrytera 
sig själv. Icke alltid har det varit så. 
Det fanns en tid, då D. I. F. knyckte och 
lånade lika friskt som A. I. K. Men utan 
tvivel har D. I. F. märkt välsignelsen av 
att följa det engelska ordstävet: Charity 
begins at home.

Däremot gillar jag inte riktigt att Djur
gården klått mina egna fotbollsgrabbar i 
ett par viktiga matcher. Detta har inte 
varit snällt gjort gentemot kamrater. 
Som sådana betrakta vi nämligen i Göte
borg djurgårdspojkarna och själva hop
pas vi att namnet icke bäres förgäves. 
Det är att förmoda att ovan antydda seg
rar icke bli de enda men förutsättningen 
är att D. I. F. rekryterar sitt lag ur egna 
leder. Då Kamraterna i Göteborg under 
alla tider följt denna princip, av under

tecknad ivrigt förfäktad i Idrottsbladet 
titt och ofta, är det att förmoda, att mat
cherna mellan D. I. F. och I. F. K. alltid 
bli lika segslitna och sportsligt värdefulla 
som tillförne.

Om Djurgårdens inre arbete känner jag 
föga. En utomstående mäter ju alltid 
klubbarnas värde av det som uträttas pä 
tävlingsbanorna. Vad som slagit mig är 
att Djurgården icke i egentlig mening har 
någon stab av fria idrottsmän. Wåh
lin ... ja, men han springer ju så ingen 
människa kan få tag i honom. Och vis
serligen hör han till staben men någon 
stab är han dock icke. Eljest bör ju den 
förening, som förfogar över egen idrotts
plats med lätthet kunna få fram idrotts
män. Dansar man för mycket på Trane
berg eller varför hinner man inte anlägga 
banor för fri idrott?

Djurgårdens skidlöpare ha min fulla be
undran. Deras bedrifter att utan snö i 

Stockholm kunna taga pris i Norrland och 
var som helst äro storartade. Och så ha 
de ju Lill-Einar, som är en av de bästa 
idrottsmän, jag känner.

Det trevliga med Djurgården är att 
bandyspelarna i likhet med boxarna tåla 
mycket stryk och att fotbollspelarna i 
olikhet med Tigrarna ha förkovrat sig i 
djurgården. Men om jag nu, såsom Ala 
bett mig göra, skall kritisera, så måste 
jag säga, att enligt min mening Djurgår
den icke utnyttjat fördelen av att äga 
egen idrottsplats tillräckligt. Den som i 
alla tider fått vara hyresgäst vet att sätta 
värde på eget hem. Det vattnas i mun
nen på mig när jag tänker på om det 
varit Göteborgs-Kamraterna, som haft en 
sådan idrottsplats ...

Med kamratlig hälsning till alla djur
gårdare

Carl Linde.
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Officiellt

ÅRSMÖTE

Föreningens medlemmar kallas härmed 
till ordinarie årsmöte torsdagen den 22 
april kl. 7,30 e. m. å restaurant Gillet.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande för sammanträdet.
2. Val av två justeringsmän för dagens 

protokoll.
3. Föredragning av Ö. S:s berättelse.
4. Föredragning av revisorernas berät

telse.
5. Val av ordförande iför kommande ar

betsår.
6. Val av halva antalet Ö. S.-ledamö

ter (6).
7. Val av tre suppleanter.
8. Val av två revisorer samt två revi

sorssuppleanter för kommande ar
betsår.

9. Övriga ärenden.

För dem, som så önska, är efter års
mötet anordnad en subskriberad supé; 
anteckning till deltagande göres lämpli
gast bos C. Wilhelmsson å föreningens 
expedition (eller Allm. Ö. 18 25 och 
223 51). Priset per kuvert — sand
wiches, varmrätt, dessert, pilsner, kaffe 
och drickspengar — är Kronor 10:—.

I hopp om sedvanlig stor tillslutning 
till årsmötet, som påkallar medlemmar
nas särskilda uppmärksamhet, tecknar 
med kamratlig hälsning

Överstyrelsen.

Sektionsårsmöte.
Allm. idrottssektionen sammanträder till 

årsmöte onsdagen den 24 mars kl. 8 
e. m. å klubblokalen i Stadion.

På föredragningslistan bl. a.:
Val av styrelse.
Planering av säsongens arbete.
Vikten av de frågor, som förekomma å 

dagordningen, nödvändiggör medlemmar
nas talrika närvaro.

Sektionsstyrelsen.

Föreningsmäster
skapen
i Boxning.

Årets föreningsmästerskap i boxning 
börja onsdagen den 25 mars (Maria Be
bådelsedag) i Stadion å tid, som senare 
kommer att tillkännagivas å sektionens 
anslagstavla.

Tävlingarna äro öppna för förenings
medlemmar, som fullgjort sina stadge

enliga skyldigheter till föreningen och gå 
i 3 treminutersronder för samtliga klas
ser utom för pappersviktsklassen, där de 
tävlande gå 3 tvåminuters ronder.

I tävlingarna utdelas även andra och 
tredje pris, samt ett extra pris till den 
boxare, som visar den vackraste stilen.

Viktsklasserna äro: 
Pappersvikt. 
Bantamvikt. 
Fjädervikt. 
Lättvikt. 
Weltervikt.
Mellanvikt. 
Tungvikt.

Anmälningar till deltagande mottagas 
av sektionens ordförande, C. G. Svan
berg, och sekreterare, Axel Johansson 
till och med tävlingsdagen.

Sektionsstyrelsen.

Föreningsmäster
skapen

i Brottning.

Tävlingarna om 1920 års förenings
mästerskap i brottning taga sin början 
måndagen den 5 april (annandag påsk) 
kl. 11 f. m., med ev. fortsättning tisda
gen den 6 april kl. 1/2 8 e. m.) å klubb
lokalen i Stadion.

Tävlingarna gå i de vanliga viktklas
serna och i en 20 minutersrond, varvid 
segrare blir den som därunder fått fall 
på motståndaren eller som efter de 20 
minuterna förklaras ha gjort det bästa 
arbetet.

Till deltagande är berättigad förenings
medlem, som till föreningen fullgjort 
stadgeenliga skyldigheter.

Även andra och tredje pris utdelas.
Anmälningar mottagas av sektionens 

ordförande, Herman Petterson, samt 
Gottfrid Svensson till och med tävlings
dagen.

Sektionsstyrelsen.

Föreningsmäster
skapet
i Bowling.

Föreningens medlemmar inbjudas här
med till deltagande i tävlingen om för
eningsmästerskapet i bowling 1920 lörda
gen den 24 april kl. 7 e. m. å Fenix 
Bowlingsalong.

Tävlingen arrangeras i enlighet med 
bestämmelserna för svenska mästerska
pet.

Kvitto å erlagd medlemsavgift för 1920 
skäll företes vid anmälan.

Medlem, som under 1920 tillhör och 
tävlar för annan förening, ansluten till 
Svenska Bowlingförbundet, är icke be
rättigad deltaga i tävlingen om förenings
mästerskapet.

Anmälarn åtföljd av startavgift, emot
tages av Föreståndaren för Fenixsalon
gen alla dagar till och med onsdagen den 
21 april kl. 8 e. nr., då lottning sker.

Närmare upplysningar lämnas av sek
tionens ordförande, J. Bång (Allm. tel. 
Vasa 7404, säkrast mellan kl. 6—7 e. m.).

Sektionsstyrelsen.

Skidor

Södertäljetävlingarna
togo sin början lördagen den 31 jan. kl. 
8,45 f. m., då förste startande i tremilen, 
på kommandoordet »gå» började det 
otacksamma arbetet att försöka följa ett, 
för det mänskliga ögat, ganska obefint
ligt spår.

Albin Sandström, som, genom Fru For
tunas nyck, erhållit nummer sex, övertog 
tämligen: snart det ansvarsfulla värvet 
att leda och friskade i väldeliga till att 
börja med. I det rådande föret med ny
snö och blidväder räckte emellertid ar
betslusten ej itill mer än för ett varv, 
vadan Albin sedermera fann sig föranlå
ten utgå.

Hansson, med skapligt startnummer, 
lyckades däremot bättre. Till och med 
över förväntan. Placeringen som tredje, 
med distanserande av alla finnarna, åt
skilliga norrlänningar och samtliga öv
riga Stockholmsåkare, renderade honom 
en silverpokal, att i stället för det för
lorade vandringspriset trona å hans ägan
de symaskin.

Engh löpte även gott, d. v. s. tre 
fjärdedelar av banan. Den återstående 
biten föredrog han att skubba med sina 
avbrutna skidor i händerna. I sublimt 
förakt för alla natur- och andra hinder 
råkade nämligen Joel å andra varvet 
bryta en skida, och lyckades därigenom 
undandraga sig själv de förplikelser och 
Djurgården det lagpris, som hans annars 
ganska säkra andraplacering medfört.

Axel Persson, som besvärades av sin 
halsåkomma och dessutom ej lyckats med 
sin vallning. åkte emellertid tävlingen ut, 
och i prislistan in på sextonde plats. 
Detta om 30-kilomätarna.

Klockan 1, samma dag, ägde terräng
löpningsmomentet i den kombinerade täv
lingen rum, med internationellt inslag i 
både klass I och II. Djurgårdarne höggo 
i för kung och fosterland — och förening 
— och lyckades hålla norrmän och fin
nar stången ganska bra. De två första 
platserna gingo emellertid till Norge ge
nom resp. Östbye och Gröttumsbraaten, 
under det att Isaksson överraskade och 
gick upp till tredje plats. Lill-Einar där
emot fick is under skidorna och fick nöja 
sig med en blygsam tionde placering. 
Gunnar Tandberg och Schumann place
rade sig resp. fjärde och femte med Rei
stad, Norge, närmast efter. Alltså flera 
goda svenska namn i teten, varför sön
dagens backlöpning emotsågs med spänt 
intresse, ehuru en svensk seger ej var 
tänkbar, då detta var årets första täv
ling, och tillfällena till träning varit lätt 
räknade.
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Backen visade sig på söndagen i ett 
ganska acceptabelt. skick, men med något 
för mycket ilös snö i underbacken. Lör
dagens segrare, Östbye, hoppade ganska 
lamt, tydligen endast med tanken »att 
stå» framför isig, och fick finna isig i att 
bli nedplacerad till andra plats av lands
mannen, Gröttumsbraaten. Isaksson ha
de ett par jämförelsevis goda hopp, och 
kunde sålunda hålla sin tredje placering. 
Einar Olsson gick upp till fjärde plats 
genom några formfulländade språng, vil
kas enda fel voro de korta hopplängderna, 
Olle och Gunnar Tandberg hoppade båda 
i den gamla stilen, men lyckades ej kom
ma högre upp än till 8:e och 9:e plats. 
I klass II hoppade Ale Lindström utmärkt 
och belade första platsen.

Den enbara backlöpningens utgång 
blev söndagens sensation. Här briljerade 
finnen Jääskelainen med en stil à la Einar 
Olsson och dessutom hopplängder, som 
med ett par meter överstego dennes. Den 
lille finnen lyckades även hemföra första 
priset, tillsammans med en efterlängtad 
revanch för landsmännens nederlag à 
trettiokilometern.

Resultat.
30 km.:

3. O. B. Hanson 2.53.15,4.
10. J. Engh 3.00.46,4.
16. A. Persson 3.18.26,2.

Kombinerad löpning. Klass I: 
3. A. Isaksson 35,83.
4. E. Olsson 34,35.
6. O. Tandberg 31,5.
7. G. Tandberg 31,14.

Klass II:
1. A. Lindström 30,52.
2. O. Lundgren 26,83.
3. H. Svedberg 26,02.
4. N. Sund 25,25.
5. A. Langseth 25,02.

Backlöpning. Klass I:
2. E. Olsson 163 p..
3. N. Lind 156,75.
5. A. Isaksson 147.
6. A. Langseth 146,5.
7. J. Enbom 144,25.
9. A. Lindström 142.

Klass I B:
1. Hj. Björck.
2. H. Andrén.

Klass II:
2. J. G. Jonson 136,75.
4. J. Friborn 120,25.
5. H. Svedberg 119,5.
6. C. Lundgren 117,75.

Vidi.

På grund av platsbrist,
som jag naturligtvis är den förste att be
klaga, måste en hel del skidevenemang 
refereras först i aprilnumret. Nu invän
der kanske någon att det i detta nummer 
refereras andra tävlingar, av senare da
tum, vilken ev. anmärkning jag här pas
sar på att genast bemöta med den upp
lysningen att skidreferaten kommit mig 
tillhanda sist av alla — betr. Framåttäv
lingen har det förresten inte kommit ett 
ord ännu — i varje fall så sent, att all
ting annat hunnit sättas.

Tre boxare
av föreningens stora, delvis goda trupp 
ställde upp på Linnéas senaste tävlingar. 
Och fingo erkännande.

Wictorin skötte sig utmärkt, och vad 
som framför allt gladde mig, och skulle 
ha gjort det mer än en eventuell seger, 
var hans stil. Och hans förmåga att inte 
tappa den i de sex ronder, han fick gå. 
Det tydde på välträning och intelligens. 
Att W, har de allra största förutsättnin
gar att bli av hög klass är sålunda all
deles tydligt, då han, jämte sin stil, för
fogar över goda anlag och en bra fysik. 
— Sin match mot den slutliga vinnaren 
Danielsson, Linnéa, förlorade W. endast 
genom domarnas inkompetens, ty han 
var givet överlägsen i de båda första 
ronderna och lyckades få den tredje oav
gjord. — I sin match mot den i denna 
klass uppflyttade bantamboxaren, under
barnet Anders Petersen, stod han sig bra 
i de tre ronderna, trots fruktansvärda 
slag av dansken, och kunde i den sista 
även gå anfallsvis till väga. Heders, 
Wictorin!

Karlsson slog första dagen bort en 
obetydlig västeråsare, men mötte på 
söndagen sitt öde i Löfstrand, Linnéa, en 
hård och aggressiv herre. Efter två ron
der, där K. låg något under, gick ena 
ögat upp, varvid matchen måste avbry
tas. K. har ett fel, som är stort, och

David Lindén
Svensk mästare i lätt tungvikt.

några små. Det stora felet är att släppa 
motståndaren med blicken, och bland de 
små äro den något för ringa aggressivi
teten samt variationen i slaget de mera 
anmärkningsvärda. Men K. är ju ganska 
ny och har påtagliga utvecklingsmöjlig
heter.

Lindén hade oturen att omedelbart få 
gå emot Martin Olson. Det vill säga: 
jag anser det inte vara otur. L. tål en 
hel del i slagväg och borde ha gått de 
tre ronderna ut för att pröva sin kondi
tion. Nu avstod han mitt under andra 
ronden, trots högönsklig form och ett 
par goda swings på det danska fenome
net. Sitt andra pris fick han sedan ge
nom en tvåronds kamp mot Pugilist-
Wictorin.

Samtliga ha ett stort fel gemensamt. 
Deras arbete i ringen förefaller vara för 
ensidigt inställt på knockout, medan all 
poängboxning — raka stötarna t. ex. — 
är utesluten. Det är ett stort fel att för
söka vinna matcherna på enbart det 
allena saliggörande käkslaget.

Mr Smile, den danske ledaren och 
sympatiske ringdomaren, hade enbart 
angenäma synpunkter på Wictorin och 
Lindén. Om den förre skrev han i I. B.: 
»Bäste svensk (i fjädervikt) var Wicto
rin från Djurgården, som absolut borde 
ha haft domen över Danielsson.» Och 
Lindén lugnades med följande rader: 
»Det var skada att inte Lundqvist var 
med i tungvikt. Jag skulle tyckt om att 
få se honom mot Lindén från Djurgår
den, som är ett utmärkt ämne. !Han är 
den av alla de svenska deltagarna i 
denna tävling, som brukade sin högra 
hand bäst. Han har absolut chanser vid 
mästerskapen. Att han gav upp mot 
Martin Olsen var möjligtvis mera taktik 
än brist på mod och uthållighet.»

Det är ju erkännande, och av en man, 
som förstår sin sak. Låt nu inte detta 
leda till den överskattning, som alltid 
följer i kölvattnet på beröm, utan fort
sätt i samma anspråkslösa och enkla, 
men förtroendeingivande och allvarliga 
djurgårdsstil.

A 1 a.

Svenska mästerskapen.

Tre aspiranter från Djurgården! Lin
den lyckades, Wictorin höll på att lyc
kas, Conrad Andersson misslyckades.

Beträffande Lindéns lyckade insats är 
endast att meddela, att han icke hade nå
gon jämbördig motståndare. Möller, Gö
teborg, stod en halv rond utan att blinka 
och den andra halvan av ronden i ett allt 
mer tilltagande gungande, för att i första 
pausen meddela sin förklarliga avsikt att 
inte fortsätta. Malmström, Linnéa, som 
över en klubbkamrat slagit sig fram till 
andra finalplatsen, hade det, enligt dags
pressen, besvärligt med ett finger — och 
ställde inte upp. Varför Lindén blev för
klarad för svensk mästare i lätt tungvikt 
för 1920.

Att förtälja från tävlingarna är vidare, 
att Wictorin över Lindqvist, Eskilstuna, 
lätt avfärdat, gick upp i finalen, mot 
Tankred, Pugilist. Wictorin kunde ha 
vunnit — om Weimark varit second. 
Ty Wictorin fick av de tjänstgörande ej 
den fingervisning och det moraliska stöd, 
han så väl behövt.

Boxning
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Conrad Andersson, slutligen, som gått 
upp bra genom en allvarlig och målmed
veten träning, mötte sitt öde i ett — av 
honom själv i yran och ringosäkerheten 
utdelat — nackslag på en örgrytare. Con
rad blev diskvalificerad och rik på erfa
renheter.

Summa: pojkarnas insats i de första 
svenska mästerskapstävlingarna i box
ning var gott. — Det enda beklagans
värda är — att inte litet mera utrymme i 
vår tidning kunnat tillåta utförligare re
ferat.

I Göteborg

tog Conrad Andersson den 6 och 7 febru
ari revansch, åtminstone på dem som 
möjligtvis trott att han varit uppe för ti
digt.

Lekande och lätt — som en dansmä
stare for han omkring i ringen påstod de 
entusiastiska Göteborgstidningarna — 
gjorde han bort örgrytaren Beselin och 
gick i finalen mot svenske mästaren Löf
strand. Det lär skola ha varit en mycket 
hård match, som iför Löfstrand emellertid 
slutade med seger men ock med ett tra
sigt öga. I den intensiva matchen blev 
det nämligen ett tag en så hård ofrivillig 
sammanstötning att linnéaren måste för
bindas. Dessförinnan hade emellertid 
matchen avbrutits, Löfstrand förklarats 
vinnare och Conrad Andersson hämtat ett 
trevligt andra pris.

Föreningsmästerskapen

utlysas i detta nummer. Det blir spän
nande tävlingar, var säker på det. Vi 
ha ju gott om boxare nu — över 100 st. 
— och titeln föreningsmästare 
blir desto mera eftersträvansvärd och 
hedersam därigenom. Liksom i t. ex. 
skidor. Och säkert kommer det att bli 
vackra tävlingar också. Ty vi ha goda 
boxare också.

Övriga medlemmar bör passa på till
fälle att stifta bekantskap med de trev
liga medlemmarna av vår yngsta men 
synnerligen livaktiga sektion. Det lönar 
mödan. Om det också skulle kosta nå
gon krona.

Brottning
En nystartad klubb

tävling
med Djurgårdssegrar i första 

och andra omgången.
Före brottningstävlingarna på Johan

nes brandstation den 8 febr., de första 
mellan de fyra nedannämnda föreningar
na, realisationen av ett gammalt Skog
lundhs-uppslag, nu upptaget av Brand
kårens I. K., som lancerat tävlingen som 
sin goda idé, sammankommo represen
tanter från Djurgården., Brandkårens 
idrottsklubb, Linnéa * * och Uppsala at
letklubb.

* Har sedermera utgått ur tävlingen, 
i brist på brottare.

2. _A. Davidsson, Djurgården.
* ‘Numera Djurgården.

En fyramannakommitté tillsattes med 
herr N. Lindberg, Uppsala, till ordföran
de. Kommittén beslöt att respektive för
eningar skulle i tur och ordning anordna 
under innevarande år propagandatävlin
gar i brottning. Dessa tävlingar skulle 
samtidigt bli en kraftmätning mellan 
klubbarna efter sammanräknad poäng. 
Tävlingar äro för seniorer och juniorer 
i alla viktklasserna. Genom att tillämpa 
samma principer och regler som vid s. k. 
stora brottningstävlingar uppfostras re
spektive deltagare till tävlingsvana och 
konditionsträning.

Dagens tävling blev en vacker uppvis
ning av såväl seniorer som juniorer. I 
synnerhet de sistnämnda överraskade 
med goda och till en del intressanta mat
cher.

Fjäderviktsklassen inom juniorerna var 
för ovanlighetens skull denna gång ej så 
god som till exempel A-klassen. Gustafs
son och Larsson, Brandkåren, äro att 
gratulera, S. Wahlund och G. Pettersson, 
Djurgården, lova också mycket. Den 
lille E. Svensson, Djurgården, i fjäder
vikt, var dock huvudet högre än alla 
andra i sin klass — och lade alla i mat
tan med berömvärt nacksving.

Biland seniorerna hade vi de vanliga 
stortävlarna, av vilka de flesta gjorde 
goda matcher på ovanligt korta tider. 
(Den längsta matchen gjorde Räsänen, 
Djurgården, och H. Lindberg, Uppsala. 
I tjugu minuter arbetade detta ojämna 
par. Räsänen var vid vägning något för 
tung för fjädervikt. Lindbergs styrka 
och Räsänens bättre teknik uppvägde 
varann. Lindberg segrade på bättre ar
bete.

Den andra 20-minutersmatchen gjorde 
W. Pettersson, för tung för lättvikt och 
uppflyttad, och Häyhä, Linnéa,*  i lätt 
mellanvikt. Denna match blev alltigenom 
spännande och gav prov på god och stil
full brottning. Häyhä segrade — bättre 
arbete.

Tävlingens resultat:
SENIORER: 

Fjäder vikt:
1. F. Svensson, Djurgården.
2. K. Kjellström, Djurgården.

Lättvikt:
1. H. Lindberg, Uppsala.
2. A. Räsänen, Djurgården.

Mellanvikt A:
1. E. Titus, Djurgården.
2. F. Häyhä, Linnéa.
3. W. Pettersson, Djurgården.

Mellanvikt B:
1. S. Olsson, Brandkåren.
2. N. Wallberg, Brandkåren.
3. A. Lindgren, Linnéa.

JUNIORER: 
Fjädervikt:

1. E. Svensson, Djurgården.
2. H. Mellin, Brandkåren.
3. E. Andersson, Djurgården.

Lättvikt:
1. S. Wahlund, Djurgården.
2. G. Pettersson, Djurgården.
3. H. Östher, Djurgården.

Mellanvikt A:
1. B. Gustafsson, Brandkåren.
2. B. Larsson, Brandkåren.
3. E. Eriksson, Djurgården.

Mellanvikt B:
1. A. Lindholm, Brandkåren.
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Uppsala Atletklubb stod i Uppsala för 
arrangemangen vid dem andra samtäv
lingen, som gick av stapeln söndagen den 
7 mars. Djurgårdstruppen var halva tjo
get fullt och representativ som vanligt 
och redde upp Uppsalabor och brandkårs
män med sedvanlig kläm.

Kjellström har delgivit redaktionen föl
jande:

Juniorernas fjäderklass såg som seg
rare Einar Svensson. Åman ifrån Upp
sala gick först överbord på en nacksving 
efter 7,15 och vår egen Blomkvist rönte 
samma öde efter drygt 5 min. Däremot 
hade Einar hårt arbete med Mellin, som 
emellertid efter att hela tiden hava ar
betat på försvar efter en kvart låg regel
rätt medelst krysstag. Den andre djur
gårdaren Blomkvist, som är en duktig 
tekniker, gick energiskt mot Åman, Upp
sala, som efter 4,20 gick över styr genom 
dubbel armkoppling (»Bra, Blomkvist», 
sa’ Kjellström). Däremot strök Blom
kvist själv med mot Mellin, som efter 
en mycket jämn match vann på armsug.

I juniorernas lättviktsklass tog Östher 
hem första priset. Första matchen gick 
emot Karlsson, där Ö. hela tiden var den 
bättre. K. tog en backhammer, Ö. pare
rade med sugning, och då klockan visade 
2 min. 50 sek. låg K. rätt.

Wedin, Uppsala, var däremot en hår
dare nöt för den råstarke djurgårdaren, 
som emellertid även här var den bättre, 
men behövde 15,10 för att klara första 
platsen.

Den andre djurgårdaren, Gust. Petters
son, vilken är synnerligen lovande, gick 
första emot Karlsson, Uppsala, fick efter 
4 min. livtag, som han 15 sek. senare 
ändrade till bröstkoppling. Med fall för 
Uppsala.

Så möttes Östher och Gust. Pettersson, 
vilket väl blev matchen om första priset. 
P. föreföll vara något bättre, men förlo
rade på Ö:s specialgrepp, backhammer, 
efter 8 m. 16 sek.

Strax därefter fick P. upp igen mot 
Uppsala-Wedin, vilket icke tycktes be
komma honom något. Han fick omedel
bart ner Wedin i bänk, lyfte upp honom 
på smidesbälte och strax efter var W. 
färdig. I denna klass deltog även Wah
lund och skördade i sin match mot 
Wedin åtskilligt med poäng, men måste 
ge upp från vidare deltagande i tävlingen 
på grund av muskelsträckning.

(Forts. i aprilnumret.)

Konkurrenspokalen.

Andra tävlingen om ovannämnda pris 
försiggick den 14 februari. Djurgården, 
vars lag bestod av S. Jonsson, H. Lund
berg, H. Lundgren, T. Lundberg och C. 
Sandin och som var pokalförsvarare, 
hade även denna gång oturen att få 
starta först. Som första par startade S. 
Jonsson och H. Lundberg. De slogo 
jämnt, med den förstnämnde som den 
bättre, och uppnådde resp. 313 och 269 
poäng. På detta resultat placerade sig 
Djurgården som andra lag efter första 
omgången med X-Bröderna på första 
plats med 588 och B. K. S. på tredje med 
576. Som andra par startade H. Lund
gren och T. Lundberg. Den förstnämn
de slog utmärkt och uppnådde en sam
manlagd poängsumma av 325 poäng, vil
ket senare visade sig vara tillräckligt för 
att belägga första plats. Den senare 
fick 279 poäng. Efter denna omgång 
ledde Djurgården med 72 poäng före B. 
K. S., vilken i sin tur hade distanserat 
X-Bröderna med 7 poäng. Djurgårdens 
sista man, Sandin, hade väntats mycket 
av, men denne var för dagen ur slag och 
uppnådde endust 231 poäng. Nu var det 
väl ingen, som trodde på första plats för 
Djurgården, alldenstund X-Brödernas si
sta man började utmärkt på första ba
nan, men hur det var, så gick segern 
även denna gång till de kristna, denna 
gång med ännu knappare resultat, näm
ligen 6!! poäng.

Resultat:
1. D. I. F................  1,417 poäng
2. X-Br..................... 1,411 »
3. B. K. S................ 1,399 »
4. A. S. K................ 1,306 »

Ställningen är efter denna tävling:
1. D. I. F................ 2,890 poäng
2. B. K. S................ 2,855 »
3. X-Br..................... 2,834 »
4. A. S. K................ 2,551 »

Elge.

Fredrikshofs I. F:s hederspris.

Tävlingen om detta hederspris, bestå
ende av en vackert modellerad pappers
kniv och om vilken tvenne bästa hand
serier å banorna 2 och 3 spelades, av
gjorde Q. Lundström till sin fördel. Ge
nast i första omgången gick segraren 
fram i stor stil och ledde vid andra om
gångens början med åtskilliga pinnar. Då 
samme spelare även under denna om
gång var i slag, klarade han fint de an
dra spelarnas försök att göra honom se
gern stridig och vann med 662 p. Som 
andre man placerade sig

Hå Äll.

Juniormästerskapet på Fenix.
Den 7 mars gick denna tävlan av sta

peln. Djurgården hade anmält icke min
dre än 7 deltagare.

Segrare i tävlingen blev herr O. Björk
ander, S. I. S., med 382 poäng. Andre 
man blev herr A. Holmerin (en gammal 
djurgårdare).

Prislistan fick i övrigt utseendet: 3. N. 
Lagerblad, K. K. T., 375 poäng; 4. H. 
Holmgren, Djurgården, 370 poäng; 5. H. 
Häggström, K. K. T., 358 poäng.

Sålunda lyckades det Djurgården att fä 
en representant med bland pristagarna, 
vilket aldrig blivit dem unnat förr.

Djurgårdens övriga representanter pla
cerade sig som följer: 14. T. Lundberg 
319 poäng, 36. C. Sandin 267 poäng, 37. H. 
Lundgren 266 poäng, 38. H. Lundberg 265 
poäng, 44. M. Johansson 251 poäng, 52.
S. Jonsson 199 poäng.

Elge.

Fenixklubbarnas Vandringspris.
Till denna tävlan, som var för tvåman

nalag, bästa hand, å banorna 3 och 5, 
hade Djurgården tre lag anmälda.

Segrare i tävlingen blev S. I. S. 834 
poäng, andra F. I. F. 771 poäng.

Djurgårdens bästa lag, H. Lundgren 
och T. Lundberg, placerade sig som sjua 
med 667 poäng, vilket får anses som en 
framgång för avdelningen, då endast 
elittruppen av bowlingspelarna lyckades 
placera sig före.

Föreningens två andra lag placerade 
sig som 26 och 27 genom resp. C. Sandin 
och H. Lundberg med 530 poäng samt S. 
Jonsson och M. Johansson med 527 
poäng. E1ge.

Bowling
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Bandy

Djurgården B—Värtan.
0-3.

Å Laduviken möttes ovanstående lag 
i pokalserien söndagen den 28 febr. Djur
gården vann som vanligt i lottdragningen 
och ställde följaktligen Värtan motsols. 
Värtan började genast gå anfallsvis till 
väga, och Kyllander orsakade frislag, 
som blev resultatlöst. De våra spelade 
hårt men juste; Värtan erhöll dock nå
gra frislag. Spelet utjämnades och för
lades huvudsakligen på Värtans plan
halva, och vårt försvar fick hämta an
dan. Kedjan gick vid denna period fram 
i granna kombinationer, men framför mål 
brast det hela; när icke målvakten räd
dade. Centern var ett tag igenom, hade 
öppet mål och sköt två meter över. Där
efter turades de övriga i kedjan om att 
skjuta men allt förgäves. Halvtid 0—0.

Andra halvtid började vi pressa men 
kedjan var fortfarande oförmögen att 
göra mål. Varje man låg i för fulla mug
gar, men allt var som förgjort. Efter en 
kvarts timmes spel började de våra 
tröttna, varför Värtan passade på att 
göra mål. De våra försökte kvittera, 
vilket emellertid icke lyckades. Kedjan 
föll sönder och Värtan gjorde mål num
mer två, strax efter följt av tredje! målet 
(som dock hade en bismak av offside).

(Slutresultat 3—0.
3—2 hade varit mera rättvist.
Någon domare (neutral!) var icke ute, 

varför Östman från Värtan gick (efter 
lottning med Bång). Han borde dock ha 
kunnat vara något mera opartisk.

Alla spelade bra i laget, varför kritiken 
besparas för denna gång.

Kaparn.

Juniorlaget—Aikå
juniorerna.

2 — 4.

Med detta nederlag den 2 februari gick 
våra chanser på placering till slutom
gången all världens väg.

Det är för litet av energi och gåpåar
anda i 1920 års juniorlag! Vilket sär
skilt visade sig i denna match, då Aikås 
forwards fingo husera ungefär hur de 
behagade. Om försvaret gått på med 
litet större kraft, hade säkert resultatet 
blivit ett annat.

Kedjan höll sig aldrig tillräckligt långt 
framme för att taga vara på t. ex. åter
studsar. Tre skott skötos bl. a. i stol
parna och studsade ut, men någon for
wards var inte framme för att förhjälpa 
bollen till rätt ställe.

Första målet blev Djurgårdens, genom 
Lagerstedt, efter uppåkning på vänster. 
Gallin kvitterade nästan omedelbart och 
en stund före pausen hade Aikås vänster
inner gjort 2—1. Nilsson slog väl våld
samt ett tag och fick vila sig utanför pla
nen i fem minuter. Straffslaget som följ
de på denna förseelse blev resultatlöst.

I början på andra halvtid kvitterade 
Heuman med ett elegant tennisslag och 
pojkarna pressade intensivt en istund, 
men att göra mål brydde de sig inte om. 
Det blev i stället Aikå, som genom Gallin 
gjorde mål och strax innan pipan gick 
för full tid hade samma man ändrat ställ
ningen till 4—2.

De som nästa år äro juniorer tänka sä
kert: vi kommer igen, men då ha vi tagit 
energien och gåpåarlusten med oss. Ja, 
det är riktigt, så skall det låta. Rätt 
avlyssnat, hoppas

Ni w d e.

Sammanfattning.
A-laget fick både i »mästerskapet» och 

»distriktet1» spela endast en match och 
om nederlagen varit rättvisa, så har 
dock måldifferensen, i synnerhet i di
striktsmatchen, varit för stor. Vi hade 
ju inte haft några allvarliga funderingar 
på någon av mästaretitlarna men hade 
hoppats nå längre än som nu blev fallet. 
Första halvtid har varit den bästa i så 
gott som alla matcher, men i slutet på 
andra har laget fallit samman. »Djur
gårdskvarten» får hädanefter inte betyda 
speluppgivelse och olust!

Fotboll
Fotbollsäsongen står för dörren. Tidi

gare än på länge har snön och isen läm
nat sin plats—efter dåligt förrättat värv 
— och de bara fläckarna, en ljum luft 
och solen inbjudit till de första tränings
momenten. Även inom vår förening har 
träniingsarbetet satts i gång av vederbö
rande ledare, och med ett allvar och en 
målmedvetenhet som ger goda löften.

Sektionens arbetsledning är denna sä
song uppdelad sålunda, att representa
tionslagets alla angelägenheter skötas för 
sig, och de övriga lagens för sig. I de 
båda »ledningarna» sitter intresserat och 
framför allt dugligt folk; och genom upp
delningen har dessutom vunnits att de 
lag, som deltaga i Stockholmsserien, få 
mera tillsyn och vård, i motsats till vad 
som inträffat under föregående år.

Det stundar en ansträngande, men in
tressant och spännande säsong. För re
presentationslaget gäller det förstås att

B-laget har inte varit så dåligt som 
placeringen utvisar, utan fullt ut lika bra 
som något av de lag det mött, men det 
har fattats målgörare i kedjan, och det 
är ju målen som avgöra matchen. Om 
detta lag på ett par undantag när får 
spela ihop nästa år också, tror jag att 
vi kunna söka Djurgårdens B-lag bland 
topplagen på prislistan.

Juniorlaget blev en besvikelse för oss, 
som hade väntat få se dem smula sönder 
alla lag, som skulle komma i dess väg. 
Juniormästerskapet 1920 hägrade klart, 
men det är en sak att spela vackert och 
en annan att vinna. Det fattas dessutom, 
som jag nämnde i referatet över pojkar
nas match mot Aikå, energi och gåpåar
anda, och när sådana egenskaper inte 
finnas, fordras en stor överlägsenhet i 
spelskicklighet för att det skall bli lyck
ligt resultat. Få vi alltså be om dessa 
saker till nästa år!

Niwde.
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alltjämt söka hålla kvar den framskjutna 
ställningen bland Sveriges allra bästa fot
bollag. Och iför de övriga lagen — som 
vi bland annat ha placerade i Stock
holmsseriens klass I, II och III! — gäller 
det att, i två fall att ta revanch för före
gående års motgångar, och i ett fall att 
bibehålla en fin placering. Juniorlaget 
måste hävda sitt anseende — inte minst 
utåt, ty Göteborgsmatchen stundar — och 
hos Oldboyslaget vilar stora förhoppnin
gar på en god placering i den planerade 
serien. Bebe.

Till ovanstående vill jag foga ett par 
ord.

Överskatta inte vårvärmen därhän, att 
Ni flänger av Er allt vad försiktighet och 
ytterkläder heter. Denna vår har givit 
nytt och hemskt bevis för vårförkylnin
garnas farlighet, som man icke får non
chalera och rycka på axlarna åt.

Och ta så träningen lugnt och med mo
derering. Envisas inte med att följa Edra 
egna önskningar och bland dessa främst 
sugenheten efter läderbiten, utan låt le
darna bestämma takten.

Tag så med allvar och målmedveten
het så blir nog resultatet, det Ni — och 
vi alla andra — önska.

Och håll ihop och håll sams och tänk 
att Ni alla är medlemmar av Djurgården 
och att många ha ögonen på Er, för att 
lära och ta exempel. A l a.

Flera födelse
dagsbarn.

Karl Sundholm.
IKassör’n, det är Sundholm. Populär, 

trots sin allt annat än populära befatt
ning, men tack vare sin ända in i själen 
rotfasta kärlek till föreningen.

Det är ett hundgöra att vara kassör’n i 
Djurgården. Det är mycket att göra och 
det är ett otacksamt göra. Det länder 
Sundholm till stor heder att ännu inte ha 
tröttnat över detta evinnerliga, pinande 
penningplockande.

Elakt (dock inte allvarsamt) folk säger 
att Kalle är snål. Visst inte; han är bara 
ekonomisk, vilket varit föreningens rädd
ning. Ty säkert är: hade vi inte många 
gånger haft Sundholms obevekligt ihop
knäppta näve omkring penningpungen, 
skulle vi ha blindrusat mot sessionsmäs
sigheten. Och sålunda har vår ekonomi 
kunnat bli stadgad; med utsikter att vara 
lysande när Sundholm efter ytterligare 3b 
år lägger fram räkenskaperna.

35 år! Ja det var detta »långa» ordets 
korta mening. Sundholm fyller 35 år den 
20 d:s. Och dessa få rader skulle före
ställa ett tacksamhetens lilla enkla 
blomster. Han har enträget och sin an
språkslöshet likmätigt bett mig att inte 

skriva ett ord om händelsen, men vår 
»skuld» till kassör’n är så stor (utom Kr. 
4,000:— i obetalda medlemsavgifter), att 
den måste avbetalas. Och en hjärtlig, 
varm lyckönskan är bara en mycket liten 
amortering.

Hej, hedersbroder!
A1 a.

Axel Schörling

fyller den 23 d:s 40 år! Meddelandet 
slog ned som en bomb i redaktionen, som, 
med vännen Schörlings ungdomliga pre
stationer på fotbollplanen så sent som 
förra året i friskt minne, levat i den så
lunda välmotiverade förvissningen att 
han nyss lämnat de på sin höjd 30 åren.

Det är spänst på Schörling, och entu
siasm och fotbollsglädje. Säkert är han, 
då han i år åter börjar dilla omkring där 
ute på Traneberg med sin kära läderkula, 
den äldste av alla våra — och alla an
dras — kickarfarbröder. Det anstår 
förresten bra en sådan fotbollmatador, 
som Schörling, att inte lägga upp i bråd
rasket.

Måtte han ännu länge få behålla sin 
vigör, sitt glada lynne och sin entusiasm 
för fotbollsporten.

En stor krets djurgårdsvänner framföra 
sitt lycka till genom

A1 a.

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

medlemmar.

Annonsavdelning.
ANNONSPRIS:
15 öre pr mm. 

spalthöjd, 
(Spaltbredd 58 mm.).
Mariginalannons

10 Kr.
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