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MACONNACHIE IS IN TOWN.

Sir,
The members of our club to-day have 

the pleasure to set their eyes upon your 
features. This is not the first time our 
country i:s seeing you, but it certainly 
is the first time we, Djurgården-fellows, 
have the honour to receive you, and let 
me assure you that our club receive 
you with its open arms. We have during 
decenniums admired the footboll-culture 
of your fatherland, and now we are 
hoping to get by you a more intimate 
knowledge of this culture. Those among 
us, who already have met you, under
sand that you are the man to take care 
of our boys and help and instruct them 
in the art of good footboll-playing.

With those simple worlds the editor 
wishes you on behalf of the board of 
directors, the footbollplayers and more 
than one thousand members a heartily 
welcome.

Your
A la.

Mina djurgårdsvännar!
Att få resa nu för tiden är så mycket 

mor sällsynt och svårt än före kriget att 
det var med en alldeles särskild känsla 
av befrielse och nöje, som jag hörde

välkomstorden vid Centralstationen av 
några medlemmar ur Djurgårdens 
Idrottsförening.

Jag är särskilt glad över att ha fått 
förnya bekantskapen med fotbollspelare 
och ledare i Eder huvudstad och förlitar 
mig på att det redan inträdda ömse
sidiga, goda förhållandet och kamrat
skapet skall fortfara under hela min 
vistelse i Stockholm.

Det skall bli mig en hederssak att 
återgälda vänligheter från Eder och jag 
skall göra det i praktisk form.

Jag har blivit tillfrågad, om jag anser 
att det spelarmaterial, som jag har till 
förfogande, kan utvecklas till någonting 
verkligt gott.

Jag är övertygad därom, att döma av 
spelet mot Örgryte, att det icke skall 
bli ett varken svårt eller långt arbete 
för att åstadkomma en tydlig förbättring 
i spelarnas utveckling.

Det fordras endast regelbunden och 
systematisk träning, samt en liten, mera 
ingående instruktion i spelets finesser 
för att få fram det resultat, vi åsyfta.

Att jag därvid skall ha god tur är jag 
alldeles övertygad om.

Eder
M a c.
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Allm. Idrott

Terrängmästare

för året blev den 2 maj en kurre, som 
heter Åsberg, en alldeles ny och som 
terränglöpare okänd yngling. Han lyc
kades efter en energisk löpning i sista 
stund skaka av sig den kanske något för 
självsäkre John Jonsson, vilken dock 
besvärades av sin gamla benskada. Inte 
mindre än 11 man startade iför de 7,000 
meterna. Placeringen bland de främsta 
blev:

1. A. Åsberg 26.41.7.
2. J. Jonsson 26.50,4.
3. C. Höglund 30.25,5.
4. A. Lundin 31.28,2.

Juniorernas terräng

vid samma tillfälle och över halva 
mästerskapsbanan gav resultaten:

1. N. Österlund 14.57.
2. N. Nordberg 15.34.
3. K. Richter 15.41.

Två dagar senare

löpte seniorerna i Stadion 100 och 800 
m., med resp. 5 och 7 deltagare.

Å ingendera distansen våga vi uppge 
tiderna mer än för första man; ty de 
äro sannerligen inte lysande. Men med 
intresse och energi kan mycket göras 
av det goda materialet!

Resultaten, eller ordnings följden mellan 
deltagarna snarare kanske, blev:

100 meter:
1. Bernt Nylund 12.4.
2. J. Jonsson.
3. S. (Brodin.

800 meter:
1. J. Jonsson 2.19,5.
2. B. Nylund.
3. C. Torbiörn.

Löpning 1,500 m.

för seniorer gick därnäst, den 11 maj. 
Jonsson, som sålunda, förståndigt nog, 
tycks ha lagt fotbollen iför tid och evig
het på hyllan, för att helt gå in för all
män idrott, vann här, otränad och kanske 
inte så värst glad åt den tunga banan, 
omedelbart följd av Nylund, som inte bör 
gå så långa sträckor. Törngren, ny, och 
Eriksson, desslikes, uppmuntras till att 

fortsätta. Det blir villkorsmedaljer och 
seriebägare i nästa månad! Resultat;

1. J. Jonsson 4.53,3 min.
2. B. Nylund 4,53,3 »
3. I. Torngren.
4. H. Eriksson.
5. E. Torbiörn.

Juniorernas nästa dust

gällde 100 meter (14/5), där anslutningen 
efter hällregnet var dålig.

1. G. Pihl 12,9 sek.
2. B. Carlsson.
3. G. Nerman.

De 30 juniorer

som deltaga i Dagbladsstafetten, komma 
i nästa månad att sinsemellan tävla i di
verse handicaplopp över samma distan
ser, som ingå i stafetten.

Föreningsmästare i 
fältskjutning

för året blev, med ett synnerligt resultat, 
N. Schullström.

Tävlingen gick i samband med Stock
holms Skytteförbunds ute vid Järva den 
14 mars, med stor tillslutning av djur
gårdarna. Tävlingen var svår, man hade 
tidigare klagat över att Förbundets fält
skjutningar varit för lätta, och bjöd på 
skjuthåll ända upp till 600 meter.

Resultatet för djurgårdarna blev:
Klass III (guld):

1. N. Schullström ................. 20  träff.
2. A. Stéen ......................... 17 »
3. A. Bohlin ......................... 16 »
4. N. A. Hedjersson ........... 15 »
5. J. Kragsterman .............. 15 »
6. O. Panzar ........................... 16 »
7. B. Nylund ........................ 12 »
8. T. Bjursten ...................... 12 »
9. A. Mårtensson ................. 10 »

10. J. Eriksson ..................... 8 »
Klass III (silver):

1. E. Eklund ......................... 11 träff.
2. C. A. Lundquist .............. 8 »

Bowling

Föreningsmäslerskapet.

Djurgårdens första klubbmästerskaps
tävling i bowling gick av stapeln lördagen 
den 24 april. Skamligt nog hade ingen
enda utom sektionen stående djurgår
dare — trots ett par tre givna löften — 
hörsammat inbjudningen, utan endast 10 
av de 12 sektionsmedlemmarna ställde 
upp att kämpa om äran och mästar
titeln. Att icke hela den exklusiva sam
ling, som tillhör Djurgårdens Idrottsför
enings Bowlingsektion, var tillfinnandes 
å Fenix vid detta viktiga ögonblick, kan 
ha sina (mörk- och ljusblå-)randiga skäl, 
i det att de två »absent friends» hade 
laga förfall i form av vistelse å annan 
ort. Beträffande det ena av dessa »fall» 
kan undertecknad dock, innan han över
går att behandla tävlingen, icke under
låta att göra en vidräkning med »dem 
som makten hava» inom sektionen. Det 
måste ovillkorligen betecknas som en 
paragraftolkning och ett principrytteri i 
dess mest abstrakta bemärkelse, som i 
hög grad närmar sig oginhet eller rent 
av feghet för ökad konkurrens, då en av 
medlemmarna, som veckan före mäster
skapet bad att få slå sina serier i för
väg, emedan han av sitt civila arbete 
var förhindrad att närvara den utlysta 
tävlingsdagen, fick avslag på denna hem
ställan. Detta beslut framträder i så 
mycket grellare dager, som ifrågavaran
de medlem måste anses som sektionens 
kanske mest lojala.

Om tävlingen vill jag fatta mig kort, 
då utrymmet ej tillåter några utsväv
ningar. Slagningen ägde rum efter sam
ma principer som för svenska mäster
skapet, 2 höger- och 2 vänsterhands
serier alltså. Hilding Lundberg var tip
pad segrare och infriade också de för
väntningar, som ställts på honom, i det 
han nådde upp till en poängsumma, som 
på svenska mästerskapet skulle ha givit 
honom. 3:dje plats bland alla landets spe
lare. Och likväl misslyckades Lundberg 
grundligt i bägge sina vänsterserier trots 
att han är vänsterhänt. Närmast mästa
ren placerade sig till allmän överrask
ning Göthe Levin och på tredje plats 
kom Lundberg d. y.

Resultaten blevo:
1. Hilding Lundberg 127+230+145+ 

225 — 727 p. Föreningsmästare.
2. Göthe Levin 90+216+154+171 = 

631 p.
3. Thure Lundberg 131+178+113+ 

197 = 619 p.

Skytte
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4. Melcher Johansson ............. 582 p.
5. Josef Winkler...................... 575 »
6. Henry ‘Lundgren ................  567 »
7. John Bång ............................ 552 »
8. Carl Sandin.......................... 550 »
9. Sven Jonsson ...................... 510 »

10. Erik Blom . ......................... 454 »

Konkurrenspokalen.

Den 8 maj tävlades om detta pris för 
sista gången under vårsäsongen. Djur
gårdslaget, som hade följande samman
sättning: H. Lundgren—Th. Lundberg, J. 
Bång—C. Sandin samt H. Lundberg, slog 
betydligt under sin poängsiffra från före
gående tävling, men segrade likväl med 
avsevärd överlägsenhet.

Resultaten blevo:
1. D. I. F. 1541; 2. X. B. 1423; 3. B. 

K. S. 1408; 4. B. K F. (f. d. A. S. K.) 
1281.

Det individuella priset gick för femte 
gången på sex tävlingar till D. I. F., 
denna gång genom Th. Lundberg för 341 
p. Närmast honom kom en annan Djur
gårdare, H. Lundgren, med precis samma 
poäng, lika många strikes och spares men 
med 9-orna avgörande till Lundbergs 
favör.

Ställningen om pokalen efter 6:te täv
lingen är:

1. D. I. F. 9,155 p.
2. B. I. K. S. 8,844 p.
3. X. B. 8,600 p.
4. B. K. F. 8,337 p.

Nio slagningar återstå ännu om priset.
Mr X.

Tranebergsstyrelsen konstit. sig tors
dagen den 30 april och fick följande ut
seende: E. Ekberg, ordf., K. Sundholm, 
sekr. och E. Sundberg, intendent.

Som vi av (Överståthållareämbetet fick 
tre danskvällar på prov och dessa av
löpte utan någon som helst anmärkning, 
finns det goda utsikter att i fortsättnin
gen få ha dansbanan öppen. Tranebergs
styrelsen anhåller därför hos varje med
lem, som i sommar kommer att besöka 
dansbanan, att vara styrelsen behjälplig, 
så att ordningen blir den allra bästa och 
polismyndigheterna icke skall få någon 
anledning ingripa vidare. Vi hoppas 
också att herr Nilsson på Tranebergs
stugan, som av konkurrensskäl gjort vad 
han kunnat för att få dansen inställd, till
sammans med herrar godsägare därom
kring inte skola behöva bry sina hjärnor 
vidare med hopsättande av flera klago
visor. Vi kunna1 inte uraktlåta relatera 
en händelse, som är ganska betecknan
de. Det skickades ett bud ut till Trane
berg med kaffeserviserna. Budet läm
nade av misstag detta på Tranebergs
stugan, där det sedermera av vederbö
rande fick hämtas, inkastat i en vedbod 
och till hälften sönderslaget.

Allmänna idrottssektionen har börjat 
installera sig därute och har för deras 
räkning hoppgropar börjat grävas, vilka 
bli färdiga i denna månad. I sällskap 
med ett större antal boxhandskar dök 
Acke Johansons skönlockiga huvud upp 
därute en kväll, så nu kan vi väl känna 
oss lugna för bråkmakare. Det blir trångt 
därute i år, men är sämjan bara god, så 
ordnar det sig nog.

S.

HITTILLS.
A-laget.

18.4. Malmökamraterna ........... 6—1
25.4. Gais .................................. 0—1

5.5. Hammarby ...................... 1—1
9.5. Norrköpingskamraterna .. 6—0

16.5. Örgryte ........................... 0—0

B-laget.
18.4. Hammarby B .................... 2—1
29.4. Aikå B . ...........................  2—3
6.5. Olympia ........................... 1—1

C-laget.
30.4. Aikå C..............  1—5

7.5. Hesselby .......................... 5—0

B-laget.
3.5. Hammarby D .................... 7—0

10.5. Linnéa C ......................  4—1
17.5. Olympia B ......................... 1—1

Junior-laget.
25.4. Djurgårdshof A.................. 3—1

A-laget
har gjort en bättre vårsäsong än på flera 
år. Det har varit ett överskott av ar
betsglädje, och träningen, som kunde 
börja så tidigt, har sällan burit så god 
frukt. Det vare nog sagt, att laget ge
nom sin starka sammanhållning, sin goda 
sammansättning och sitt glada djurgårds
humör väntar sin bästa säsong på länge. 
— Och mr. Maconnachie skall väl också 
kunna göra något till. För att inte säga 
en hel del, när materialet är så utmärkt 
gott.

Petersénska pokalen är räddad för all
tid och i Svenska Serien, som efter 
många om och men kom igång, har hit
tills (mitten av maj) givit Djurgården 4 
poäng på lika många matcher.

A-laget—Malmö 
6-1.

Stadion 18/4.
Djurgårdens Idrottsförening, Stock

holm, spelade bra fotboll på Stadion in
för häpna 8,000 åskådare, som inte i sina 
djärvaste drömmar föreställt sig sådant 
spel av ett modernt Stockholmslag.

Djurgårdens Idrottsförening slog 
Malmökamraterna med 6—1 (4—1). 
Malmökamraterna är i själva verket ett 
fint lag, som slagit Göteborgskamrater
na en vecka tidigare, men som nu var 
litet uttröttat efter lång resa natten till 
söndagen.

Djurgårdens Idrottsförening, Stock

holm, säkrade sig med denna match 
den Petersénska fotbollspokalen för 
evärdlig tid. Av 4 spelade matcher har 
Djurgården vunnit 3 och spelat 1 oav
gjord. 6 matcher skola spelas. Djur
gården har sålunda 7 poäng av 12 möj
liga.

Djurgårdens Idrottsförening monterar 
med andra ord i sinom tid upp Sveriges 
dyrbaraste fotbollspokal på hyllan i sin 
klubblokal. *

Djurgården har förstärkt sitt lag ge
nom att sätta ned Nordenskjöld som 
back bredvid Hemming. Dessa båda 
kan ingen forward komma förbi utan 
klara papper. K. Johansson ur C-laget 
gick bra högerhalvback. Köping vän
sterhalvback, Wicksell centerhalv.

Innan man hunnit sätta sig till rätta 
på sin plats, hade följande 4 händelser 
i nämnd ordning inträffat: Gotte Johans
son (miss)lyckades med en centring, som 
från vänstra stolpen studsade i mål, 
Karlstrand c entrade till Knata Söderberg, 
som lugnt nickade i vänstra näthörnet, 
Karlstrand lade upp en hörna, vilken 
Köping i ett tigersprång nickade in i 
samma hörn och Sundberg snubblade 
genom skauneförsvaret med en boll, som 
han sedan behandlade rätt. 4—0. Fyra 
mål, som Stockholmslagen tillsammans 
knappast gjort på en hel säsong förr om 
åren, nu på 20 minuter!

Öijermark kom åt en Malmöpojke i 
ryggen och Thulin lade straffsparken på 
pricken. 4—1. Halvtids resultat.

Andra halvlek missade Sundberg en 
passning och Öijermark sköt i hans 
ställe hårt och säkert i mål. Och på 
allra sista slutet dansade Knata Söder
berg runt med Djurgårdens gäster så 
att de blevo yra i huvudet, varefter han 
förrädiskt vispade i väg ett skott, som 
Jack inte visste av att det skulle komma 
och inte hann göra något åt. 6—1 slut
resultat. *

Djurgårdarna gratuleras; men de böra 
inte känna sig för säkra i fortsättningen. 
En annan gång kanske man inte lyckas 
med allt vad man gör.

Djurgården arbetade med sin vanliga 
tanksoffensivlusta; men vackrare än 
brukligt. Öppet forwardspel, riktigt stiligt 
och grandiost, förresten, och en lika för
vånande och sällsynt som dess mer gläd
jande fräckhet framför mål. Med sitt 
erkännansvärda knoppningsspel satte 
djurgårdarna därtill de små Malmöborna 
ganska ofta bakom kulissen för att själva 
få spelrum på scenen —och hur det var, 
så var Djurgården i alla fall det bättre 
laget, som vann med rättvis målsiffra.

Mr J.

B-laget
har också startat, i Klass I. Nederlag 
knappast möjligt mot Aikå, och oavgjort 
mot Olympia är bra arbete. Laget är 
också rätt trevligt, med sin styrka i halv
backskedjan. Forwards ha emellertid 
förutsättningar till att bli farliga, bara 
några matcher få ge dem den rätta själv
tilliten. Försvaret arbetsamt och träget.

Dess matcher i serien, jämte en trev
lig träningsuppgörelse ha haft följande 
förlopp:

Fotboll
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B-laget—Hammarby B. 2—1.

Traneberg 18/4.
Det B-lag som ställde upp skiljde sig 

från sin uppgift med heder och lovar gott 
för kommande sammandrabbningar. I 
forwardskedjan syntes två obekanta an
sikten, vänsteryttern Forsberg och höger 
inner Bergström, vilka; båda med litet 
mer träning kommer att bli utmärkta. 
En skotte, som spelade höger halv på ett 
sätt, som inte lämnade något övrigt att 
önska — särskilt hans uppläggningar till 
forwards voro utomordentliga — var 
också en ny man. Den sista i den nya 
kvartetten, om vi skall räkna vår gamla 
skidåkare Kalle Anderson dit, spelade 
vänster Iback utan någon som helst an
märkning.

Detta om de nya. Av de gamla såg 
man med nöje Kalle Schlaaf, vilken utan 
föregående träning deltog och med en 
viss stolthet gick omkring och förevisade 
sin under vintern förvärvade kalaskista, 
som han nu emellertid ämnade börja 
hyvla av. Acke Pettersson spelade cen
terhalv som man väntat och brodern 
(Gävle-Pelle) ställde genom sin outtrött
liga energi till en hel del tråkigheter i 
motspelarnas försvar. Fagerberg och Le
vin voro två eleganta spelare och Ruben 
Sundberg gick högerback inte så elegant 
som effektivt. Wicander i målet bra.

Hur laget betedde sig för att vinna 
med 2—4 få vi lov att hoppa över.

C-laget
höll på att i sin första match göra oss 
förtvivlade. Aikås motsvarande konstel
lation dominerade med all önskvärd tyd
lighet; men så skedde den handvändning 
vi hoppats på, redan matchen därpå. Och 
i samma grad stego våra förhoppningar. 
Ithy att det spelades en hel del fotboll i 
den matchen.

Och vi gå förtröstansfullt och titta på 
lagets följande matcher. Under de gång
na har hänt en hel del, varav nedanstå
ende i den första varit det mest iögonen
fallande :

C-laget-A. I. K. C. 1—5.

Traneberg 30/4.
C-lagets match mot Aikå C blev en 

stor missräkning för oss. Att det inte 
skulle gå så väl i den första matchen 

hade vi ju inte beräknat, men att det 
skulle bära så åt skogen, anade väl 
ingen. Det var endast ett par av spe
larna som höllo vad de lovat; men när 
de andra bli färdigtränade och spelarna 
fått den rätta kontakten med varandra, 
så blir det nog ett annat ljud i skällan.

D-laget
har hittills skött sig bäst. Två matcher, 
med förkrossande vinstsiffror, tyda på 
käckhet och den rätta gnistan. Men så är 
laget ungdomligt också, nästan lika ungt 
som juniorlaget. Alla spela med ambi
tion och kärlek till sporten, och alla lova 
mycket. Måtte de emellertid inte för
tröttas; och måtte de heller icke skäm
mas bort! Ty det senare hämnar sig 
alltid.

Lagets fotbollshistoria 1920 bjuder på 
tvenne händelser, varav en här nedan:

B-laget—Hammarby B. 7—0.

Traneberg 3/5.
D-laget, som huvudsakligast: bestod av 

fjolårsjuniorer, spelade sin första match 
för året och vann över ett underhaltigt 
Hammarbylag. Detta tycktes stå alldeles 
stilla gentemot våra kvicka pojkar, vilka 
på den hala planen gjorde bort dem all
deles och de kunna vara glada över, att 
inte nederlaget blev större, ty om poj
karna tagit saken litet lugnare ibland, 
hade det kunnat vara lika många mål 
till. Nu skall ni inte tro, att vårt lag 
var ena riktiga överdängare att spela 
fotboll. Ett lag spelar ju alltid, som det 
andra tillåter och Hammarby tillät dem 
att spela bra. Om planen varit torr, så 
hade Hammarbys större spelare helt sä
kert presterat ett annat arbete och även 
om segern hamnat på rätt ställe, så hade 
alldeles säkert inte så många mål gjorts. 
Vi önska dem all möjlig framgång i fort
sättningen och hoppas att det kommer 
att läggas många poäng till deras två.

Juniorlaget,
ja, skall dess prestationer bli fotbolls
årets 1920 ljusaste minne, eller skall våra 
förhoppningar åter grävas ned? Det är 
svårt att säga för den som inte är i kon
takt med dem, men inte är laget dåligt. 
De finnas till och med, som påstå, att 
föreningen aldrig disponerat över så ut

märkt material. Och det måste, man 
hålla med om, när man ser dem, pojkar
na, långa, starka och smidiga.

De ha inte börjat sin serie ännu, men 
ha prövat, med stor framgång, sin kapa
citet i ett par matcher.

Därom berättas från den ena:

Juniorlaget—Djurgårdshofs I. F.
3-1.

Traneberg 25/4.
Juniorlaget gjorde ifrån sig sin första 

match med fart och spelade stundtals 
ett forwardsspel, som lovar gott för 
framtiden. Bandyspelaren Houmann såg 
man med nöje som center och D-lags
vänsteryttern Brolin tycktes trivas gott 
i samlingen.

Första målet gjorde Djurgårdshof och 
det såg ut att bli flera av samma sort, 
men pojkarna spelade upp sig så små
ningom och Nobbe kunde på passning 
från vänster utjämna. Halvtid 1—1 till 
Djurgårdshofs fördel.

Andra halvtid blev bättre enligt Djur
gårdssynpunkt. forwardskedjan gick 
fram i vackra anfall väl motade av halv
backsditon och ett och annat skott på
minde målvakten om hans dödlighet. Ett 
Djurgårdsanfall bröt en av backarna väl 
vårdslöst och domaren dömde straff
spark. Sture Nilsson gjorde lugnt och 
säkert 2—1. Brolin avslutade det hela 
med ett synnerligen vackert mål. Full 
tid 3—1.

N i w d e.

Sammanfattning.
Intensivt och varmt är intresset för 

fotboll inom föreningen. Helt och fullt 
gå alla våra många aktiva utövare av 
denna idrott upp i densamma. Och om 
allt detta är alls ingenting annat än gott 
att säga.

Ävenledes och glädjande nog är sam
manhållningen stark och obruten samt 
kärleken till föreningen djup och allvar
lig. Och för detta ha vi stor anledning 
att glädjas.

Men — om detta allt kan synas nog, 
så fattas dock en del, innan förhållandet 
får kallas idealiskt.

Först och främst skola vi inte vara 
alltför snara till klander, inte hacka på 
varandra, i egen självbelåtenhet. Det är 
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skillnad på kritik och »skäll». Och över
låt det förra till ledarna, så slipper Ni 
gratis det senare.

Sedan skola vi undgå att bara se på 
den egna ifördelen. Det är oanständigt 
att skaffa plats i ett lag för den eller den, 
bara för att den eller den är särdeles god 
vän med ledaren. Nej, det är förmågan 
som skall fram och placeras i laget. Och 
därmed basta.

Och så skola vi hålla ihop utåt. Låt 
inte förleda Eder till att värva. Låt folk 
komma till oss i stället, ty hur det är: 
det är en heder att representera Djur
gården, och inte tvärt om.

Och låt inte värva Eder själva. Man 
har ju, även av sina »vänner», blivit 
plockad på spelare redan nu, och den 
trafiken måste vi säga stopp för.

Ja, sedan var det ingenting mer för 
dagen. Och jag hoppas slippa ifrån yt
terligare påpekanden. Såvida inte Ma
connachie sufflerar. Ala.

Föreningsmästare 1920.

Bantamvikt: S. Pettersson. 
Fjädervikt: K. Kjellström. 
Lättvikt: F. Svensson. 
Mellanvikt A: V. Pettersson. 
Mellanvikt B: E. Svensson.

Tävlingssäsongen avslutades med för
eningsmästerskapen, som efter livliga 
matcher, med god brottning, gåvo ovan
stående resultat. Det är nästan bara 
gamla bekanta.

Fullkomligt ny på en prislista är det 
sista namnet. Det är ingen av våra 
gamla Svenssöner utan en alldeles ny 
brottare. Svensson är, enligt experter, 
av ypperlig kroppsbyggnad och i besitt
ning av fruktansvärda krafter. Han tor
de bli nästa säsongs stora överraskning 
från Stockholms horisont.

Bantamklassen vanns av Pettersson 
den fjärde, vilken dock snarare är pap
persviktare. Motståndare var vår — 
backåkare på skidor!, lilla Erik Nilsson, 
som strax förut erövrat familjemäster
skapet (familjen Nilssons, nämligen, inte 
familjen Djurgårdens) i brottning.

Kjellström, F. Svensson och V. Pet
tersson behöva ingen, och få ingen, pre
sentation.

OFFICIELLT.
överstyrelsen

har konstituerat sig och utsett sina öv
riga 'funktionärer sålunda:
Ordf. C. Hellberg. Linnégatan 80. Riks 

80 83. Allim. 44 34.
v. Ordf. B. Nylund. Saltsjöbaden. Riks 

o. Allm. (S. 10 81.
Sekr. E. Ahlström. Skärsätra. Riks o. 

Allm. Sk. 41.
v. Sekr. S. Rydow. Torstensgatan 7. 

Allm. 143 16.
Skattm. K. Sundholm. Jungfrugatan 21. 

Allm. Ö. 6134.
v. Skattm. C. Wilhelmsson (suppl.). Val

hallavägen 111. Allm. 22351.
Materialförv. E. Sundberg, Döbelnsgatan 

1 C. Allm. 90 03.

v. materialförv. S. Lindblad (suppl.), 
Karlbergsvägen 56.

Klubbm. T. Dahlström, Saltsjö-Duvnäs.
v. klubbm. E. Ekberg, Skånegatan 18.

Allm. 323 89.
Utan funkt. E. Biöre, Torstensonsgatan 

17..
J. Bång, Thulegatan 2. Allm. Vasa

74 04.
E. Nordberg, Repslagaregatan 9.
B. Nordenskjöld, Johannesgatan 28. 

Riks .228 40.
V. N. Petsén, Riddaregatan 19. Riks

75 38. Allm. 58 42.
Medlemmarna uppmanas att icke, vid 

behov, använda andra adresser och tele
foner än ovanstående.

Överstyrelsen.

Träningstiderna

på Traneberg hava tills vidare fördelats 
på de olika sektionerna sålunda:

Måndag: Fotboll. D-laget i serien 6.30 
—8. Boxning.

Tisdag: Fotboll. A- och C-lagen träning 
(Maconnachie) 6.30—8. Allm. idrott.

Onsdag: Fotboll. B-laget i serien.

Torsdag: Fotboll. A- och D-lagen trä
ning (Maconnachie).

Fredag: Fotboll. B, junior- och oldboys
lagen träning (Maconnachie) 6.30—8. 
Allm. idrott. — Boxning.

Söndag: Fotboll: kl. 10 C-laget, kl. 11,45 
juniorlaget. (Seriematcher.)

Brottning
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— 1907 —

En sida fotbollstatistik,
ur Klehans och Alas anteckningar.

Den 30/3 mot Casuals London .. 0—7
» 9/5 » Sthlms I. F. K. .. 0—1
» 1.2/5 » Eskilstuna I. F. K. 2—2
» 13/5 » Östermalms I. F. 5—1
» 16/5 » Komb. Sthlms-lag 7—1
» 21/5 Hamburger F. C. 0—1
» 7/6 » Eriksdals I. F. .. 2—1
» 9/6 » Sthlms I. F. K. .. 0—3
» 12/6 » Mariebergs I. K. 1—2
» 28/6 » I. F. Sleipner .... 5—0
» 29/6 » Godtempl. I. F. .. 12—0
» 30/6 » Sundsvalls I. F. K. 10—0
» 20/10 » Mariebergs I. K. .. 2—1
» ?/7 » Strands I. F......... 3—1
» 10/7 » Östermalms I. F. 1—2
» 27/7 » Sthlms I. F. K. .. 1—4
» 11/8 Uppsala I. F. K. .. 6—3
» 14/8 » Eriksdals I. F. .. 0—0
» 18/8 » Mariebergs I. K. 3—0
» 25/8 » Västerås I. F. K. 9—1
» 8/9 » Eskilstuna I. F. K. 0—5
» 29/9 » Uppsala I. F. K. .. 0—1
» 6/10 » Sthlms I. F. K. .. 1—1
» 13/10 » » .. 5—1
» 20/10 » Mariebergs I. K. .. 2—1
» 27/10 » Östermalms I. K. 0—0
» 17/10 » Mariebergs I. K. 2—1

Den 22/7 mot Allmänna I. K........ 0—1
» 4/8 » » 2—3
» 16/8 » » 5-1
» 23/8 » Köpings I. F. K. .. 1—0
» 26/8 » Allmänna I. K. .. 5—0
» 6/9 » Wictoria, Hamburg 1—1
» 13/9 » Uppsala I. F. K. .. 1—4
» 11/10 » Mariebergs I. K... 3—3
» 18/10 » » 2—1
» 25/10 » Sthlms I. F. K. .. 2—1
» 1/11 » Allmänna I. K........ 0—2
» 15/11 » Östermalms I. F.
» 22/11 » Uppsala I. F. K. .. 1—0
» 29/11 » »

— 1909 —

— 1908 —
Den 3/5 mot Uppsala I. F. K. .. 2—2

» 10/5 » » 4—3
» 13/5 » Östermalms I. F. 1—1
» 15/5 » Allmänna I. K. .. 5—0
» 19/5 » Northern Nomads 1—4
» 24/5 » Örgryte I. S......... 0—5
» 1/6 » Mariebergs I. K. .. 0—2
» 3/6 » Stockholms I. F. K. 1—1
» 7/6 » Norrköpings » 2—2
» 12/6 » Allmänna I. K. .. 6—0
» ,22/6 » I. K. Spurt ......... 11—0
» 27/6 » Källskärs S. K. .. 11—0
» 28/6 » Söderhamns I. F. 10—1
» 30/6 » Hudiksvalls I. F. K. 11—1
» 1/7 » Strands I. F......... 0—0

2/7 » » .... 8—0
» 3/7 » Komb. Gävlelag .. 0—3
» 12/7 » Mariebergs I. K. .. 4—1
» 19/7 » » 0—1

Den 2/5 mot Allmänna I. K. .. 4—1
» 9/5 » Magdeburger F. C. 1—2
» 12/5 » Mariebergs I. K. .. 0—1
» 16/5 » Göteborgs I. F. K. 3—4
» 20/5 » Eriksdals I. F........ 1—0
» 28/5 » Sthlms I. F. K. .. 1—0
» 31/5 » Uppsala I. F. K. .. 1—1
» 14/6 » Allmänna I. K......... 1—2
» 20/6 » » .... 1—0
» 4/7 » Eriksdals I. F........ 1—3
» 23/7 » Mariebergs I. K. 4—1
» 27/7 » Sthlms I. F. K. .. 1—1
» 9/9 » Albions’ ............... 2—1
» 12/9 » Eskilstuna I. F. K. 5—0
» 22/9 » H. M.. S. Cornwall 2—0
» 26/9 » Allmänna I. K........ 3—0
» 10/10 » Norrköp:s I. F. K. 6—0
» 17/10 » Örgryte I. S......... 2—8
» 24/10 » Allmänna I. K........ 2—3
» 7/11 » Eriksdals I. F........ 1—0

— 1910 —
Den 24/4 mot Norrköp:s I. F. K. 1—2

» 1/5 » Allmänna I. K........ 1—0
» 8/5 » Uppsala I. F. K. .. 4—0
» 11/5 » Mariebergs I. K. 4—0
» 16/5 » Liverpool F. C. .. 0—2
» 29/5 » Köpenhamns B. C. 0—3
» 1/6 » Västermalms I. F. 3—2
» 5/6 » Örgryte I. S......... 2—2
» 7/6 » Sthlms I. S............ 3—1
» 10/6 » Sthlms I. F. K. .. 0—2
» 12/6 » Uppsala I. F. K. .. 3—1
» 15/6 » Eriksdals I. F. .. 5—0
» 19/6 » Allmänna I. K. .. 2—1
» 3/7 » Örgryte I. S......... 2—1
» 6/7 » Mariebergs I. K. 3—1
» 15/7 » Västermalms I. F. 6—1
» 22/7 » Sthlms I. F. K. .. 2—1
» 27/7 » Uppsala I. F. K. .. 1—2
» 31/7 » Eriksdals I. F........ 3—0
» 3/8 » » .. 0—0
» 12/8 » Stockholms I. F. 2—0
» 15/8 » Allmänna I. K........ 1—1

Den 17/8 mot Mantuas Cricket
team ................ 5—0

» 21/8 » Örgryte I. S......... 2—0
» 28/8 » Wictoria, Berlin .. 3—2
» 4/9 » Uppsala I. F. K. .. 2—0
» 25/9 » Köpings I. F. K. .. 4—0
» 9/10 » Uppsala L F. K. .. 5—0
» 16/10 » Göteborgs I. F. K. 0—3
» 23/10 » Eriksdals I. F. .. 1—1
» 30/10 » Eriksdals I. F. .. 2—0

— 1911 —

Den 7/5 mot Göteborgs I. F. .. 1—1
» 21/5 » » .. 1—0
» 25/5 » Allmänna I. K........ 2—0
» 28/5 » Örgryte I. S......... 2—5
» 11/6 » Göteborgs I. F. K. 2—1
» 2/7 » Göteborgs I. F. .. 0—2
» 9/7 » Mariebergs I. K. 2—1
» 23/7 », Stockholms I. F. 6-0
» 6/8 » Mariebergs I. K. 7—1
» 13/8 » Örgryte I. S.......... 4—2
» 20/8 » Allmänna I. K........ 1—2
» 27/8 » Örgryte I. S......... 2—0
» 3/9 » Sthlms I. F. K. .. 2—3
» 1/10 » Allmänna I. K........ 3—1
» 22/10 » Göteborgs I. F. K. 1—1
» 29/10 » Göteborgs I. F. .. 2—2

5/11 » Örgryte I. S......... 2—3

— 1912 —

Den 21/4 mot Norrköp:s I. F. K. 2—5
» 28/4 » Allmänna I. K........ 1—3
» 30/4 » Västermalms I. F. 2—3
» 7/5 » Sthlms I. F. K. .. 1—0
» 16/5 » Norrköp:s I. F. K. 3—2
» 26/5 » Sandvikens A. I. K. 2—1
» 27/5 » B. 09, Gävle .... 6—1
» ?/7 » Östermalms I. F. 3—1
» ?/7 » » 4—2
» 11/8 » Sthlms I. F. K. .. 6—3
» 18/8 » » 1—l
» 21/8 » Mariebergs I. K. 1—6
» 25/8 » Sthlms I. F. K. .. 2—1
» 1/9 » Sandvikens A. I. K. 2—1
» 15/9 » Mariebergs I. K. 3—0
» 22/9 » Eskilstuna I. F. K. 4—0
» 29/9 » Allmänna I. K........ 3—0
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Den 6/10 mot Örgryte I. S......... 1—0
» 13/10 » » .... 0—0
» 20/10 » Uppsala I. F. K. .. 2—5
» 27/10 » Göteborgs I. F. K. 0—1
» 10/11 » Örgryte I. S......... 2—2
» 17/11 » » .... 3—1

— 1913 —

Upp

snappat
Den 6/4 mot Västermalms I. F. 6—0

» 13/4 » Göteborgs I. F. K. 2—5
» 20/4 » Norrköp:s I. F. K. 2—1
» 25/4 » Federationslaget .. 0—1
» 27/4 » Allmänna I. K........ 1—4
» , 1/5 » Västermalms I. F. 2—1
» 4/5 » Örgryte I. S......... 0—8
» 7/5 » Mariebergs. I. K. 4—0
» 14/5 » Sthlms I. F. K. .. 0—3
» 18/5 » Uppsala I. F. K. .. 4—0
» 21/5 » Allmänna I. K........ 3—2
» 28/5 » Johanneshofs I. F. 5—1
» 1/6 » Norrköp:s I. F. K. 4—1
» 4/6 » Västermalms I. F. 2—2
» 11/6 » Johanneshofs I. F. 9—0

. » 5/7 » Allmänna I. K........ . 0—4
» 9/7 » Mariebergs I. K. 3—1
» /7 » Södermalms I. K. 0—1
» 17/7 » Västermalms I. F. 5—1
» 3/8 » Köpings I. S......... 4—2
» 6/8 » Västermalms I. F. 1—2
» 17/8 » Hannover F. C. .. 3—5
» 24/8 » Uppsala I. F. K. .. 2—1
» 14/9 » Allmänna I. K........ 1—2
» 21/9 » Johanneshovs I. F. 5—1
» 28/9 » Uppsala I. F. K. .. 4—1
» 12/10 » Göteborgs I. F. K. 0—2

Medlemsbladet kommer i retur någon 
gång, på grund av felaktiga adresser. 
Anmäl därför adressförändringar ome
delbart.

Boxarna, som denna gång inte fått någon 
egen spalt, erinras om att träning för
siggår på Traneberg samma dagar och 
tider som förut i Stadion.

Landskrona Boll & I. S. kallas för de 
»skånska djurgårdarna».

J. av Klercker har tilldelats Svenska 
Gymnastik- och Idrottsföreningarnas 
Riksförbunds förtjänsttecken.

Rekord är slaget av medlemmarna med 
inbetalande av årsavgifterna.

Göteborgsresan för A-laget hade sina ro
liga poäng. Vid avresan från Stock
holm meddelades det konduktören att 
det skulle bli en påstigning vid Halls
berg. Konduktörens svar blev ome
delbart: »De’ e’ la Köping de’.»

V. N. Petsén tar på sitt kontor, Riddare
gatan 17, emot medlemsavgifter alla 
tider på dygnet.

Prissamlingen i Stadion är nyligen vär
derad av expert. Slutsumman blev, 
hör och häpna, Kronor 22,000:—!

Eric Almlöf, vår gamle olympiaprista
gare, lär skola vistas i Gefle, trä
nande och förhoppningsfull.

Juniorlaget i fotboll får hålla sig berett 
till en match i juni mot Göteborgskam
raternas ungdomar.

Fred Skoglund har hedrat sig och med 
glans tagit den vita mössan. Grattis.

Pristagarna i Bollnäs kunna vara lugna! 
Priserna ha kommit och finnas i Sand
ströms sportaffär för avhämtning.

Ragnar Skoglund, frejdad idrottsman och 
bandyspelare, har börjat träna! Vad 
sägs om den nyheten.

Gubbgänget vann andra lagpris, i stället 
för första, på Sleipners terräng. Be
stod av S. S. Carlson, Sundholm, Hög
lund och Olle Tandberg.

Carl Runn har skickat red. ett nytt trev
ligt brev, som kommer att inflyta så 
småningom. Med bilder av författaren.

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

medlemmar.

Annonsavdelning.
ANNONSPRIS: 
15 öre pr mm. 

spalthöjd, 
(Spaltbredd 58 mm.). 

Marginalannons 
10 Kr.



STOCKHOLM 1920. NORDISKT IDROTTSLIFS TRYCKERI.


