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Macs testamente
till fotbollspelarna

Kom ihåg
att fotboll väsentligen är ett placeringsspel
att kollektivism är mer värdefull än individualism
att om möjligt hålla bollen på marken
att hastighet utan kontroll över bollen är värdelös
att vara självisk är detsamma som att hjälpa sina motståndare
att vänliga råd och varnande tillrop till varandra förenklar svårigheterna för den spe

lare, som har bollen
att matchen varar i en och en halv timme
att Du aldrig slutar spela förrän pipan ljuder
att Du alltid skall anse Dig själv lika bra, om inte bättre, än din motståndare
att Ni skola hava en särskild spelare, som utför straffsparkarna
att Du på morgonen före en match äter mindre än vanligt
att å dagen för en match avhålla Dig från tobaksrökning till matchen är över
att (last but certainly not least) Du skall lära Dig att icke slösa med Din kraft genom 

onödigt eller överflödigt springande efter bollen.
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FOTBOLL.
A-laget—Be Quick

1-1.

Stadion 26/7.
Djurgårdens med stort intresse emot

sedda match mot Be Quick spelades in
för trots den ruskiga väderleken c:a 
8,000 åskådare.

Djurgården hade i sitt lag på h. i.-plat
sen Sune Andersson, som v. i. gick Lund
berg och i målet stod mariebergaren 
Klang, vilken under heja matchen skötte 
sig storartat. Djurgården kom först i 
gång och höll under vackra kombinatio
ner av forwards bollen länge i hotande 
närhet av Hollands mål. Efter en kvart 
kom resultatet. Wicksell rev till sig bol
len och sände den till Karlstrand, som 
dribblade sig fri och därefter ur liten 
skottvinkel sände en lyra över målvak
tens huvud i nät. Efter diverse tillbud 
vid båda målen kunde Hollands center 
vid 35 min. kvittera från kort håll. Gotte 
Johansson försökte göra om Karlstrands 
bravad, men fick skottet en hårsmån för 
högt, och Sundbergs genombrott strax 
därefter avslutades med ett hårt skott 
i ena stolpen. Ställningen blev oför
ändrad 1—1 vid pausen.

Andra halvleken inleddes med flera 
holländska anfall, som syntes bereda 
Djurgårdens försvarsmän en hel del be
svär. Hemming visade sig vid åtskilliga 
tillfällen osäker och otillräcklig mot hol
ländarnas snabba h. y., men (Nordenskjöld 
var så mycket bättre och hjälpte till när 
så behövdes. Även Wicksell utförde ett 
jättearbete. Det dröjde hela tio minuter 
innan djurgårdarna kunde flytta spelet 
över åt motsatta sidan, där det sedan för 
det mesta hölls.

Högervingen G. Johansson—S. Anders
son kombinerade vackert, men det kan 
icke förnekas att Be Quicks anfall — 
även här mest på högersidan — voro 
vida farligare.

Några mål gjordes icke varför första 
halvlekens resultat 1—1 blev definitivt.

G. M. P.

A-laget—Marieberg
5-1.

Stadion 13/8.
Allehanda, varur följande korta referat 

är hämtat, hade som underrubrik följan
de smickrande: »Vår utmärkta olympiska 
halvbackstrio» och relaterade för övrigt 
matchen i nedanstående sympatiska ord: 

Djurgårdens möte med Marieberg re
sulterade i en stor seger för »Olympia
stommen» med inte mindre än 5—1. Mat
chen gällde svenska mästerskapets första 
omgång.

Egentligen fanns endast ett lag på pla
nen och därför var matchen aldrig spän
nande, men den sjönk heller aldrig ner 
till det tråkiga tack vare Djurgårdens 
pigga och livliga men samtidigt lugna

Senast spelade 
matcher.

A-laget.
26.7. Be Quick ......................  1—1
4.8. St. Louis ........................... 1—3

13.8. Marieberg ....................... 5—1
22.8. Aikå ..................................  2—4

B-laget.

24.7. * Grycksbo ....................... 4—2
25.7. Komb. Borlängelag ......... 3—3

5.8. Västermalm B........... 2—4
12.8. Hammarby B.................... 4—1
19.8. Traneberg .......................  1—4
29.8. Värtan ............................. 2—2

C-laget.

27.7. Västermalm C ......... . 3—2
3.8. Hammarby C.................... 0—0

17.8. Huvudsta .......................... 1—5

D-laget.

19.7. Värtan B...........................  6—2
26.7. Västermalm D.................... 1—0
2.8. Älvsjö ..............................  3—0

Juniorlaget.

18.7. Västermalm ...................... 6—0
25.7. Lidingökamraterna ......... 5—0

8.8. Djurgårdshov ..................  6—0 
15.8. Stockholms Bollklubb.. ej mött.

spel. Det var en njutning att se våra 
olympiska halvbackar i arbete — Marie
bergskedjan kom faktiskt ingen vart.

För resten spelade hela Djurgårdslaget 
bra. Karlstrand var en ögonfägnad för
sta kvarten, men han blev skadad och 
därmed satt ur spel. Knata Söderberg 
var i dribblartagen, men var underhållan
de och lyckad samt bildade tillsammans 
med Gotte Johansson en mycket farlig 
wing. Gotte var nämligen storartad. 
De två reserverna, Arwe som back och 
Fagerberg på vänsterinner, fyllde sina 
platser väl. Den senare var pigg på att 
skjuta, vilket är välgörande.

Första målet blev Mariebergs efter 5 
min. Vänsteryttern slängde in en pass
ning som kamraten på högerytter fick 
foten på före Rudén.

Sedan tog Djurgården hand om spelet 
och uppvisningen började. Karlstrand 
löpte upp grandiost gång på gång och 
en av hans centringar satte Gotte i plan
kans underkant och Söderberg sköt stud
sen över. Utspark en från mål tog Öijer
mark hand om och via Söderberg kom 
bollen till Sundberg, som sköt precis i 
ena hörnet.

Söderberg sköt sedan i stolpens insida 
och Fagerberg över, men sedan Karl
strand lagt upp den ena fina bollen efter 
den andra kom målet. Efter inkast på 
vänstersidan slog Wicksell över bollen 
till Gotte, som gick in i centern, dribb
lade av backarna och sköt i mål hårt 
trängd.

Sedan Klang klarat 10—15 skott kom 
Djurgårdens tredje mål omedelbart före 
halvtid. Sundberg lade en brant pass
ning till Fagerberg, som bara behövde 
löpa fram och skjuta.

I andra halvtid var Djurgårdens press
ning ännu större. Karlstrand linkade nu 
på linjen, men efter en »luffingmatch» 
mellan Gotte och backen Holm, en ruff
gubbe förresten, sköt (Sundberg lugnt 
under Klang till 4—1 och strax därpå tog 
Köping bollen från honom, som klarat ett 
par bra skott av Söderberg och Karl
strand, samt gjorde ställningen till 5—1.

Djurgården lekte med Marris till full 
tid. Wicksell var fenomenal och bäst 
på plan.

A-laget - St. Louis
1-3.

Stadion 5/8.
Det måtte ha varit precis 13,000 per

soner i Stadion då Djurgården ställde 
upp för att ta en efterlängtad revanche 
på amerikanerna. Eller också var det 
någon för de svenska olycklig stjärna, 
som lyste över idrottsborgen den dagen. 
På annat sätt kan det knappast förkla
ras, att revanchen inte bara uteblev utan 
även blev till ett rätt så kraftigt neder
lag. Djurgårdarna, som hade — låt oss 
relativt blygsamt säga 75 proc. av mat
chen sig till godo — lyckades nämligen 
det oaktat inte få mer än ett fattigt mål, 
medan två regelrätta och en omstridd 
boll hamnade i deras nät.

Det finns dock en hel del, som kan 
hjälpa till att förklara saken, utan att 
man behöver ta till några övernaturliga 
makter. Amerikanska laget var sig likt 
som vi blivit vana att se det, möjligen 
med ännu mindre av spel än vanligt. 
Det var fart, energi och en omåttlig 
vårdslöshet om sig själva och motspe
larna. Tekniken i deras fotboll är skä
ligen enkel. Ungefär så: en långboll och 
så pil på den med största möjliga fart. 
Går det, så är det bra, går det inte, så 
lyckas det väl bättre nästa gång. Laget 
har ingen särskild spelare av hög klass 
efter vårt sätt att se fotboll.

Djurgårdsförsvaret var sig likt, och 
det säger ju en hel del. (Nordenskjöld 
huvudet högre än allt folket och planens 
bäste spelare. Hemming har förlorat sin 
rena spark, men ligger i för två, och 
därför förlåtes honom mycket. Att halv
backarna gjorde vad de skulle framgår 
med all önskvärd tydlighet av att Djur
gården tillbragte större delen av matchen 
på motståndarnas planhalva, vilket fak
tum även berättar, att forwards inte 
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gjorde vad de i sin tur skulle — mål. 
Det var här det brast. Yttrarna skötte 
sig ungefär till belåtenhet — men inrarna 
och centern. Det var ett ideligt vändan
de och bollande hit och dit utan varje 
synbar mening. Publiken vred sig i för
tvivlan för var bortspilld målchans, och 
de voro inte få. Djurgården saknar 
framför allt en center — får laget en så
dan med genombrottsförmåga och skott
säkerhet, blir det tiofallt farligare och 
att lita på i ur och skur.

❖

Amerikanerna började några minuter 
över halv sju i motvind och med solen 
i högra örat. Så var det Djurgårdens 
tur, och Gotte sände in ett par bra bollar, 
som Sune så när förpassat på rätt ställe. 
Och sedan blev det hörna och mål av 
Knata — tydlig och avblåst offside. 
Amris försökte sig på ett och annat an
fall, men Nordenskjöld stoppade allt som 
kom i hans väg och en del till dessutom. 
Efter tio minuter fick Gotte en intelligent 
passning av Sundberg, centrade framför 
fötterna på Sune, som direkt och hårt 
sköt invid stolpen. Tintle hann inte se 
mycket av den bollen. Djurgården pres
sade fortfarande, och amris hade inte 
mycket att säga till om. Sundberg sköt 
ett långt och hårt skott över ribban, och 
så kvitterade amris helt oförmodat, innan 
man hunnit få klart för sig att det var 
något farligt å färde. H. y. kom igenom 
och sände en låg boll utom räckhåll för 
Rudén. Spelet slöade alldeles mot vad 
man kunnat vänta till rätt avsevärt, och 
det som särskilt frapperade var, att 
samspelet i Djurgårdskedjan, som hittills 
flutit fram riktigt vackert, nu var starkt 
på upphällningen. Amris’ långsparkar 
började komma till sin rätt, och så blev 
det mål igen. Doras centerhalv sköt med 
oerhörd kraft en frispark i ribbans un
derkant och den knappa återstudsen gick 
via högerytter och Raticans huvud i nät. 
I halvtidens sista minuter blev det Djur
gårdshörna och Gotte hade en chans, 
men bollen gick från hans huvud över 
ribban — två meter från det tomma må
let. Mitt i ett lovande anfall av Karl
strand blåste Gelbord av för halvtid.

Andra halvtid blev en tråkig tillställ
ning. Den började med ett par tjuvstar
ter av amris och en demonstration mot 
domaren av Ratican. Sedan var det just 
ingenting mer. Djurgården låg som fast-
växt på motståndarnas planhalva och 
gjorde allt utom mål. Det vändes och 
trasslades och dribblades, men alltid var 
en av de snabba amris i vägen, då det 
verkligen skulle bli något av. Och så 
hände olyckan. Nordenskjöld dribblade 
för länge och blev fråntagen bollen, till 
synes efter avblåsningsvärt ruff, höger
ytter sköt i ribban och sedan på returen 
i nät. Målet borde ha ogillats dels för 
ruff och dels för offside. Ja, så var det 
strängt taget slut. Djurgården fortsatte 
att ligga över och att inte göra mål ända 
tills i de sista minuterna amris kommo 
med en liten spurt, som bl. a. gav Rudén 
tillfälle till en djärv och vacker räddning, 
solo med två forwards utom straffom
rådet. Och mitt i en hörna för amris 
blåste Gelbord av matchen, och det andra 
»oförtjänta» svenska nederlaget var ett 
faktum.

Piv.

Komb. lag—Norrvikens 
Idrottssällskap

3—2.

Norrviken 18/7.
Det var idrottsfest i Norrviken och vi 

hade blivit ombedda skicka ett lag. Efter 
all den älskvärdhet, som förra året kom 
ett av våra lag till del, emottog vi med 
nöje inbjudningen. Planen därute är inte 
den allra bästa, men publik och spelare 
så mycket bättre. Ur en invid planen 
befintlig isstack letades i pausen fram 
dricka och Norrvikens vänsterforwards 
gjorde under andra halvtiden täta besök 
där. Vi skickade ett komb. lag och Ture 
Lundberg som medföljde fick tjänstgöra 
som domare, då någon annan ej fanns till 
hands. Han skötte sig bra, om man bort
ser från första målet, som han absolut 
borde ha ogillat, då bollen redan var en 
meter utanför då vänster ytter passade.

Djurgården spelade bra hela matchen, 
isynnerhet i första halvtid då de hade 
nerförsbacke voro de betydligt över
lägsna, då däremot den andra blev mera 
jämnt fördelad, kanske med Norrviks
borna som de mest agressiva, men så 
äro inte våra pojkar heller vana vid att 
spela i uppförsbacke. Fagerberg kunde 
ha givit Djurgården ledning, men sköt 
straffsparken mitt på målvakten. Djur
gårdens c. f. gjorde i mitten på halvleken 
mål, vilket blev halvtidsresultat. Andra 
halvtid blev sensationell, i det Nisse Nils
son på en hörna gjorde mål, vilket är det 
första, som han gjort i någon match i 
Djurgården. Det tredje gjorde Fagerberg 
med ett hårt skott, som målvakten vis
serligen hade fingrarna på, men ej kunde 
hindra gå i mål. Hur deras första mål 
gick till har jag redan nämnt, det andra 
smet in under ribban efter höjdboll från 
c. f. 3—2 blev alltså slutresultatet och 
får väl anses något så när rättvist. Efter 
matchen voro spelarna inbjudna till herr 
Lövgren på kaffe och aftonen tillbringa
des på festplatsen, där det bjöds på alle
handa nöjen, mest dans förstås. Hem
färden anträddes kl. 11 och så var en 
mycket angenäm dag tilländalupen, för 
vilken vi äro Norrvikens Idrottssällskap 
all tack skyldig.

N i w d e.

B-laget—Västermalm B.
2—4.

Traneberg 5/8.
Västermalm ställde upp med sina gam

la kämpar Verner Karlsson, Norlin m. fl. 
och spelade alldeles utmärkt. Om man 
gått och gruvat sig över B-lagets alla 
oavgjorda samt den förlorade matchen 
mot Aikå B, vilka alla kunnat sluta med 
ett för oss gynnsammare resultat, så var 
man nu ense om, att nederlaget var fullt 
rättvist och västermalmarna värda sin 
seger.

Niwde.

B-laget—Hammarby B.
4-1.

Traneberg 12/8.
B-laget gick äntligen ifrån sina tradi

tionella oavgjorda matcher genom att av

färda Hammarby B lekande och lätt med 
4—1. Undertecknad har sett B-laget 
under åtskilliga år men aldrig har jag 
sett det spela så bra som nu sist och 
detta oaktat fyra reserver. Försvaret 
gjorde sin plikt och mer till med Arwe 
som primus. Burman var bäst i en för 
övrigt jämn halvbackskedja. Rembrandt 
och Janson höllo Hammarbys f. d. första 
lags yttrar Bohm och Wigner oväntat 
gott i schack. Innertrion spelade väl till
sammans med omväxlande short-pass
ningar och långa bollar till yttrarna. Av 
dessa var Kalle Andersson bäst i att 
centra medan Gotte Pettersson hade till 
specialitet att lägga upp hörnor à la 
Kock.

Första målet gjorde Kalle Andersson 
flott och elegant efter hörnspark. Sedan 
Hammarby kvitterat lyckades det dock 
Schlaaf att åter förskaffa laget ledningen, 
som det behöll halvleken ut. Andra halv
lek gjorde Edvin slag i saken icke mindre 
än två gånger en suite. Det sista målet 
var förresten alldeles grandiost skjutet 
sedan Edvin först gjort bort en två à tre 
hammarbyiter.

Lycka till i fortsättningen!
Player.

B-laget—Traneberg
1-4.

Traneberg 19/8.
B-laget är ett konstigt lag. Den ena 

matchen spelar laget riktigt god fotboll 
och så matchen efter äro de alldeles 
borta. Så var det i går. Den enda i 
hela laget som verkligen gjorde vad han 
skulle var Ivar Karlsson, vilken hela 
matchen igenom spelade utmärkt. Halv
backarna tråcklade för mycket och mat
ningarna till forwards voro ingenting att 
skryta med, och forwards sprunga hit 
och dit som yra höns, utan att veta var 
de skulle göra av sig själva eller bollen. 
Traneberg inledde målandet genom cen
tern, som ur tydlig offsideposition sköt i 
nät. Göken kvitterade — och Traneberg 
gjorde tre mål till, varav ett på straff
spark, för en hands, som inte var någon 
hands. Alltså 4—1.

N i w d e.

B-laget—Värtan
2-2.

Traneberg 29/8.
B-lagets sista match blev den femte 

oavgjorda i år efter ett medelmåttigt 
spel i en orkanliknande blåst, som gjor
de det omöjligt att beräkna en boll. 
Djurgården gjorde första målet efter nå
gon minut. Kalle Andersson slängde in 
en boll, som Sundberg fick foten på, och 
Djurgården hade ledningen. Efter en 
felmarkering i försvaret kvitterade Vär
tan i slutet på halvleken.

Värtan tog ledningen i början på andra 
halvtid och det såg ut som det skulle bli 
slutresultat, men tio minuter före full tid 
sköt Göken ett långskott, som gick över 
fingrarna på Östman. Alltså 2—2.

N i w d e.
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C-laget—Hammarby C. 
0—0.

Hammarby 3/8.
Vårt C-lag fick spela sin näst sista 

match ute på Hammarby. Försvaret var 
det ordinarie, men kedjan var helt ny
konstruerad. Spelet blev inte av det 
vackraste slaget. Vårt försvar redde sig 
gott, men det var kedjan som inte kunde 
göra’t och ovanan vid plan gjorde nog 
sitt till, isynnerhet målet neråt sjön, som 
ser ut att hänga i luften, är svårt att 
skjuta i.

Niwde.

C-laget—Huvudsta I. F.
1—5.

Traneberg 17/8.
Vi hade väntat oss en jämn och spän

nande match, ty det skulle avgöras vil
ket av lagen som skulle komma på andra 
plats. Om matchen var jämn, så var den 
långt ifrån spännande. Huvudsta var gi
vet det bättre laget och man märkte 

snart vart segern skulle taga vägen. 
Deras forwardskedja var snabb och fyn
dig, vilket med bästa vilja i världen ej 
kan sägas om vår. Huvudsta vann 
matchen rättvist, men så överlägsna som 
fyra mål voro de inte.

Niwde.

D-laget—Värtan B.
6—2.

Traneberg 19/7.
Efter de stora nederlagen mot. Rey

mersholm och Tellus gällde det att vinna 
de återstående matcherna för att få en 
bra placering. Det gick som det skulle 
göra, fast att det till en början inte såg 
så alldeles klart ut. Värtan började må
landet, och fastän Djurgården kvitterade, 
hade Värtan om en stund ledningen igen, 
som Djurgården före pausen återigen ut
jämnat. Andra halvtid var Djurgårdens 
och fyra bollar åke in i Värtamålet. Av 
de sex målen gjorde Folke Jonsson tre, 
Levin, Gotte Pettersson och Brolin ett 
var. Niwde.

D-laget—Västermalm D.
1—0.

Traneberg 26/7.
Man märkte genast, att här var det 

två jämbördiga lag som möttes, vilka 
båda spelade en vacker och underhål
lande fotboll. Djurgården hade första 
halvtid de flesta och farligaste anfallen, 
men även Västermalm hade en viss stil 
på sina anfall och ibland var det bara 
turen, som räddade de båda målen från 
påhälsningar. Efter en kvarts spel gjorde 
Folke Jansson det avgörande målet efter 
upplopp på högersidan.

Om Djurgården haft något mer av spe
let första halvtid, så voro Västermalm 
överlägsna i den andra, men backar och 
målman, ja hela försvaret spelade ut
märkt och stod ut den hårda pressningen.

Matchens första del var en av de 
bättre vi sett därute och hela matchen 
var för övrigt mycket underhållande. 
Backar och målman, som särskilt andra 
halvtid sattes på ett hårt prov, skall ha 
ett särskilt tack för sitt goda spel. Halv
backarna spelade lugnt och förståndigt,

B-LAGETS RESA TILL MASRIKET.
Den 24 och 25 juli.

När man på lördagsmorgonen hissade 
upp rullgardinen, blev man inte vidare 
glad. Himlen var mulen och bebådade 
regn, barometern stod på storm, det 
skulle alltså bli: ett herrans oväder. Vi 
traskade emellertid ner till centralen och 
äntrade en ganska obesatt vagn, där vi 
gjorde det så bekvämt som möjligt för 
oss. Burman tog sig en lur, Schlaaf un
derhöll en ung dam, som förvillat sig in 
till oss och vi andra, ja, vi spelade kort. 
Om en stund kom Burman till medvetan
de och då vart det genast stämning på 
det hela och »mannen med det vansin
niga snacket», även lydande namnet Ry
dell, vilken tills nu hållit sig ovanligt 
passiv, kvicknade också till, och så var 
spektaklet i full gång. Ville började visa 
sig ointresserad för kortspelet och om 
en stund slutade han alldeles. Flickan 
flyttade i samma veva över till Willes 
soffa. Ville hade inte frångått sina va
nor. Konduktören gick genom vagnen 
och skrek: »Ludvika femton minuter», 
och det var detsamma som full fart in i 
järnvägsrestauranten. Det började regna 
väldeliga ett tag. Vi hade bytit vagn 
och som det tycktes vara fullsatt över
allt tillbringade vi återstående delen av 
resan ute på plattformen, där Boman, 
även kallad Ivar Karlsson, anförde en 
inte så oäven sångkör. Vi hade lämnat 
Falun bakom oss och nalkades med inte 
allt för stor hastighet Grycksbo, dit vi 
anlände omkring kl. 3.

Uppehållet i Grycksbo blev av ange
nämaste slag. Timmarna före matchen, 
vilken spelades kl. 5, tillbringades hos 
en familj Krug, och jag misstänker, att 
pojkarna inte kommer att glömma de 
timmarna i brådbrasket. Vi drucko kaffe, 
fotograferade och mådde som prinsar på 
en solig veranda med utsikt över ett 
förbirinnande vattendrag. Tiden för mat

chen nalkades och vi voro tvungna att 
bryta upp, och så bar det iväg till boll
planen. Planen var ju inte av allra bästa 
slag, enär den var nylagd och därtill med 
sand. Sign. Ville i Falu-Kuriren borde 
förstått ovanan för oss att spela på sand
plan, och det tog hela första och en bit 
på andra halvtid innan vi kommo under
fund med planen, isynnerhet studsarna 
voro svåra att beräkna. Solen hade ett 
tag varit framme, men just som matchen 
skulle börja, så var det färdigt igen. 
Det regnade, som om himmelens portar 
stod på vid gavel, men vem är rädd för 
litet regn. En säkerligen förväntansfull 
publik kantade banan och på vilka reg
net ej heller tycktes inverka. Fagerberg, 
som skulle sparas på grund av ett dåligt 
ben, till matchen i Borlänge, gick do
mare. Vi ställde upp följande lag: G. 
Rydell, R. Sundberg, I. Karlsson, W. 
Arwe, A. Petterson, E. Burman, O. Pet
tersson, F. Jansson, K. Schlaaf, E. Sund
berg, K. Andersson. Sign. Ville i Falu-
Kuriren skriver om matchen.

Djurgårdens I. F;s B-lag— 
Grycksbo I. F. 4—2.

Lördagens match i Grycksbo mellan 
Djurgården och (Grycksbo fick ett långt 
bättre resultat för hemmalaget än man 
väntat. Grycksbo ställde upp med så gott 
som rent föreningslag. Endast ena bac
ken var ersatt med K. Runström, Falun, 
enär ordinarie backen var justerad. Att 
resultatet blev så bra för Grycksbo, som 
det blev, får i första hand tillskrivas 
hemmalagets effektiva försvar. Zetter
ström i målet hade en av sina glansdagar 
och försvarade sin glugg i stor stil. Även 
forwards voro mera än vanligt i tagen 
och visade en gåpåareanda och initiativ

kraft, som förskaffade laget ledningen 
första halvtid. Hade de blott lyckats 
utnyttja: de givna tillfällena till mål i 
andra halvtid, skulle resultatet blivit 
långt bättre.

Djurgårdarna utvecklade ett mycket 
vackert samspel, som man inte ofta får 
se i dessa trakter. Precis fyrtio minu
ter på halvtiden tog h. i. i Grycksbolaget 
Andersson hand om bollen, rusade ned 
mot Djurgårdsmålet, låg för öppet mål 
och sköt ett skarpt skott, som målvakten 
boxade ut. V. i. Söderberg låg emeller
tid i skjutställning och lade säkert in bol
len i nät. Grycksbo ledde alltså och 
livade av framgången satte Grycksbo 
igång ett nytt rivande anfall. Efter om
kring två min. kunde h. i. Andersson 
förnöja Grycksbo med att sätta in mål 
numro två. Halvtiden slutade med att 
Grycksbo behöll sin ledning med 3—0.

Andra halvtid började i ungefär samma 
anda som i första, men så småningom 
började djurgårdarna att pressa alltmer 
och mer. Skotten började regna mot 
Grycksbomålet, men tack vare Z. gick 
målburen fri från påhälsningar. Det blev 
dock alltmera klart att djurgårdarna inte 
ämnade låta besegra sig. Tjuguåtta min. 
på andra halvtid fingo de sitt första mål 
inför öppen glugg. Allt gick fort och 
tre min. efter första målet kom det andra, 
tre min. därefter det tredje. En rush mot 
Djurgårdsmålet bröts av dess försvar, 
forwards togo hand om bollen och ge
nomförde ett vackert anfall, följt av ett 
hårt lågt skott. Z. halkade i en vatten
pöl framför målet, slant på bollen och så 
fick Djurgården sitt fjärde mål. Grycks
boförsvaret arbetade storartat resten av 
halvtiden och Djurgården kunde icke 
bättra på sitt resultat vidare. Segern 
blev emellertid deras med 4—2. 
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men Hagberg måste placera sig när bac
ken är instängd, så att denne har någon 
att spela bollen till. I centern gick en 
ny man, lydande namnet Lingwall. Den
ne kunde gjort betydligt mer, om han 
inte stått off-side så förtvivlat ofta; han 
har i alla fall ruter i sig och blir nog bra 
när han får träna litet. De övriga i 
kedjan voro sig lika. Brolin hade otur 
med ett par bollar.

N i w d e.

Juniorerna-Värtan
1—1.

Traneberg 11/7.
Värtan hade ett bättre lag än vi vän

tat och höll på ta loven av våra pojkar, 
som inte imponerade på något vis. Vär
tan tog emellertid ledningen och behöll 
den till några minuter före full tid, då 
Agge med en grandios bakspark kvit
terade och fastän Djurgården resten av 
matchen pressade väldeliga slutade mat
chen oavgjord.

Niwde.

Juniorerna—Lidingö-Kamra
ternas juniorer

5-0.
Traneberg 25/7.

Juniorerna ställde upp med ordinarie 
försvar och reserver i kedjan för Hey
man och högerytter. Matchen gick del
vis under hällande regn så att plan och 
boll vart därefter, men pojkarna preste
rade dock efter förhållande ett ganska 
gott spel. Fagerstedt måste lära sig att 
hålla sig på linjen och ej långt in på plan. 
Lidingöns lag var svagt, med en bra mål
vakt, Alas bror. Men varför står icke 
han i Djurgården?

Under första halvtid fann endast en

boll vägen in i Lidingöns mål trots ota
liga tillfällen. Halvtid 1—0.

Andra halvtid var inte gammal när 
Sture gjorde sitt och Djurgårdens andra 
mål. Innan domaren blåste för full tid 
hade Djurgården gjort ytterligare tre 
mål, därav två utav Sture och ett på 
frispark av Ivar Andersson. R — g.

Juniorerna—Djurgårdshof
6-0.

Traneberg 8/8.
Det blev en lätt seger för våra junio

rer, som spela upp sig för varje match, 
men det behövs nog om de skola kunna 
ställa upp i slutomgången mot Aikå och 
ha några utsikter att vinna matchen. 
Sture (Nilsson, Nerén och Ivar Andersson 
hjälptes åt att få målkvoten till 6—0.

IN d e.
Juniorlaget

vann sin match mot Stockholms Boll
klubb den 15/8 utan spel, enär dessa ej 
infunno sig — och våra juniorer åkte 
därmed upp i slutomgången.

Bilfärden mellan Grycksbo och Falun 
var förtjusande, isynnerhet då vi foro 
längs sjön Varpan och såg de skogskläd
da höjderna avteckna sig i den spegel
blanka sjön och vackert belyst av den 
nedgående solen, slutade vi som på ko
mando sången för att beundra det stor
slagna skådespelet. I Falun voro rum för 
vår räkning beställda på Nya Hotellet 
och sedan vi hyvsat oss en smula, intogs 
en angenäm supé. Folke Jansson, som 
var på sin första resa, tyckte det var 
skarpt att få vara med dom stora grab
barna ute och höll humöret uppe hela 
kvällen. Vid ett tillfälle reste han sig 
upp, talade och sade: »Mina herrar, jag 
är unga herr Jan av Trana, hör och 
häpna, (Sveriges vackraste högerinner.» 
Det kan man väl kalla, att vara egenkär 
så det förslår. Jag undrar förresten vad 
Kock skulle sagt om ihan hört det. Vi
dare skulle han deklamera N:o 15 Stolt 
ur Fänrik Ståls sägner, men som Folie 
tyckte, att vi inte höllo oss allvarsamma, 
så slutade han snart med deklamationen. 
Ni må tro, att det var svårt att hålla sig 
för skratt just då. Det började bli sent 
och vi blevo tvungna gå till sängs. Det 
gick bra att somna den kvällen, men att 
komma upp morgonen därpå var värre. 
Det gick dock till sist och som alla 
visste att inte tåget väntade på oss, voro 
vi alla i tid på stationen. Efter en halv 
timmes resa voro vi framme i Borlänge 
och som det lät på en del gott folk, så 
skulle vi få smörj här. Vi lät oss dock 
ej bekommas utav det, utan menade att 
det skulle vi väl spela om. Vi fick oss 
litet mat och en stunds vila innan match
en skulle spelas och tittade förgäves ef
ter om himlen inte lättade något. Inte, 
det blev i stället sju resor värre och till 
råga på eländet började åskan gå, men 
pojkarna tog det skämtsamt och menade, 
att det var bara blixt (I. K. Blixt) som 
kom och hade dunder med sig. Åskan 
slutade dock snart och vi simmade ner 
till fotbollsplanen, eller rättare sagt först 
till Folkets hus, där vi fick klä om oss 
Grejorna sågo snygga ut efter gårdags
matchen, men det är som bekant inte 

kläderna som gör mannen. Planen här 
var av gräs, men i betydligt sämre skick 
än Grycksbos. Eftersom referatet över 
matchen i Falu-Kuriren var ganska 
knapphändigt, så skall jag själv försöka 
få ihop något.

B-laget—Komb. Borlängelag
3-3  (0-3).

Borlängelaget bestod huvudsakligast 
av spelare från Blixt, vilka både lär vara 
distrikts- och Dalamästare. Planen var 
som sagt mycket dålig, det myckna reg
nandet hade förstört den alldeles, isyn
nerhet framför det mål Djurgården hade 
första halvtid. Kl. 1 blåste domaren, herr 
Berg från Ludvika, till spel, då Djurgår
den hade följande uppställning: G. Ry
dell R. Sundberg, I. Karlsson, W. Arve, 
A. Pettersson, E. Burman, O. Pettersson, 
F. Jansson, K. Schlaaf, E. Fagerberg, K. 
Andersson.

Borlängekedjan drog ned bollen på 
Djurgårdens planhalva, där backar och 
målman stodo alldeles fastlåsta i smör
jan. Det dröjde inte heller länge in
nan första målet kom, Rydell satt fast 
och kunde endast vara åskådare när ku
lan åkte i mål. Borlänge ledde alltså, 
publiken jublade och regnet föll i ström
mar. Djurgården gick upp i ett vackert 
anfall, men skottet var löst skjutet och 
förresten mitt på målvakten. Om en 
stund kom Djurgården igen och Fager
berg kom ensam med målvakten, men 
petade i hastigheten bollen bredvid. Så 
var det Borlänges tur igen och med det 
mål numro två. Vänster ytter sköt hårt 
i ena hörnet och Rydell försvann ett tag 
under vattnet, men flöt snart upp igen, 
lagom för att se den tredje bollen dansa 
in i Djurgårdsmålet. Man började frukta 
en katastrof för Djurgården. De lågo 
inte under, utan hade flera farliga till
fällen än motståndarna, men sumpade 
alla. Man kan gott säga att spelet denna 
halvtid var jämnt fördelat, men att det 
blev så många mål får absolut tillskrivas 
backar och målvaktens orörlighet i gytt

jan. Kalle Schlaaf hade otur ett tag, då 
en boll studsade från axeln och i mål, 
men domaren dömde hands i stället.

Andra halvtid började mod att Bor
länge lågo en smula över, men halvtiden 
var inte värst gammal, då man började 
märka Djurgårdens överlägsenhet. Man 
väntade på mål när som helst, men ingen
ting tycktes lyckas. Så kom det då 
äntligen. Schlaaf snurrade runt ett tag, 
sköt och målvakten dök lika vackert som 
Rydell förut, men bollen nådde han inte. 
Djurgården kom igen omedelbart och så 
var det snart färdigt igen. En av bac
karna motade en boll med handen och 
Schlaaf gjorde 2—3. Spänningen bland 
publiken var storartad. Skulle Djurgår
den utjämna, ja kanske vinna matchen, 
eller skulle Borlänge kunna hålla Djur
gårdens intensiva pressning. Publiken 
ropade på dem, att spela upp sig, men 
djurgårdsförsvaret spelade nu sitt bästa 
spel och släppte ingen dj—l över bron. 
Minuterna gick och det såg ut som om 
Borlänge ändå skulle kunna hålla ut. 
Folke Jansson sköt från en meters håll 
direkt i vädret och Acke P. upprepade 
om en stund manövern, fast från betyd
ligt längre håll. Borlänge gick upp ett 
tag och vid en klunga slog centern in 
bollen med händerna, men domaren stod 
placerad och dömde frispark för fusket. 
När Djurgården sedan kom igen hände 
det. En av backarna skulle bryta en far
lig boll med huvudet, men fick den inte 
riktigt, utan den dalade i nät. 0. Pet
tersson kunde från en bra offside strax 
efteråt ha givit Djurgården ledning, men 
skallade i stället utanför. Borlänge hade 
ju otur med sista målet, men jag förmo
dar att de äro nöjda ändå med resultatet. 
Domaren var bra och synnerligen be
stämd i sina domslut.

Efter en i hast intagen middag avreste 
vi till Stockholm kl. 4.11 och voro åter 
hemma strax före 11. Resan hade trots 
det myckna regnandet varit rolig och jag 
förmodar, att pojkarna till ett annat år 
inte har något emot att göra om den.

N i w d e.
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Nu börjas det på allvar!
Allmänna idrottarna

ha sitt stora höstprogram här bredvid. 
Vilket bör räcka en stund. Men nu är 
saken den, att det inte räcker med en
bart program. Det måste ävenledes och 
icke desto mindre finnas deltagare.

Och de här raderna gälla våra all
männa idrottsmän.

Sektionens strävan att rycka upp en 
stam av ynglingar, som i sinom tid skall 
upptaga kampen för Djurgårdens gamla, 
goda namn som idrottsförening, har, om 
den ännu inte burit rikaste frukt, dock 
vunnit erkännande. Vår förening har 
fått en eloge för sin omtanke om de yng
sta, en »officiell» uppmuntran, och när 
dessutom resultat redan varit till synes 
finnes det ingen som helst anledning till 
misströstan. Rom byggdes inte på en 
dag, och i vår tids Ihårda konkurrens blir 
man ej heller en maktfaktor på idrotts
området på en sommar.

Nu stå vi emellertid inför våra egna 
tävlingar och nu gäller det alle man. 
Redan förra året märktes en större an
slutning än förr, och i år böra vi kunna 
räkna med minst 10 deltagare i varje 
gren, både bland de äldre och de yngre. 
Inte »böra» förresten, utan »måste». Och 
inte bara 10, utan 20 deltagare.

Det medgives att träningsmöjligheter
na varit vidriga. Men det bortser en 
idrottens glade utövare ifrån. (Den sa
ken blir ju bättre.) Icke desto mindre 
bör resultaten även visa en förändring 
till det bättre, ty våra ynglingar äro ju 
alla i den åldern, då framstegen nås 
hastigast.

Alltså lova vi varandra att nu visa att 
sommaren 1920 även ligger på en högre 
nivå än döda 1918, och dessutom även 
högre än något litet förbättrade somma
ren 1919.

Am.

Boxarna
ha redan sedan en månad varit i gång 
ute på Traneberg. Och böra väl redan 
vara i rätt så god fysisk kondition.

Den tekniska handledningen står sek
tionens synnerligen dugande, nye ordfö
rande O. Donald för. Och den sidan av 
»saken» kunna vi vara alldeles lugna för, 
ty Donald har visat sig som en alldeles 
utomordentlig lärare, samvetsgrann och 
noga, kunnig och intresserad. Det är be
tecknande för honom, vid en fråga var
för han inte själv, särdeles skicklig 
boxare, som han är, går upp i ringen, 
svarade undertecknad: »Det är mycket

Föreningsmästerskaps
tävlingarna

i allmän idrott taga sin början en av 
de första dagarna av september på 
Östermalms idrottsplats. Då intet an
nat är anmärkt börja tävlingarna kl.
7 e. m.

För seniorer:
7/9 200 och 800 m.

10/9 5,000 m.
1.2/9 kl. 10 f. m. 400 m., häck 110 m., 

höjdhopp, diskuskastning.
17/9 10,000 m.
19/9 kl. 10 f. m. femkamp, längdhopp, 

spjutkastning.
22/9 100, 200 och 400’ m. (vandrings

priset).
25/9 kl. 5 e. m. tiokamp.
36/9 kl. 10 f. m. tiokamp.

För juniorer:
5/9 kl. 10 f. m. 100 och 1,500 m., 

trestegshopp, kulstötning.
7/9 200 och 800 m.

12/9 kl. 10 f. m. 400 m. höjdhopp, 
diskuskastning.

19/9 kl. 10 f. m. längdhopp, spjutkast
ning.

22/9 för deltagarna i Sv. Dagbl. sta
fettlöpning.
Sektionsstyrelsen.

roligare att lära bort sin skicklighet.»
En sådan lärare få vi inte svika, poj

kar! Han är värd hela ert stora intresse, 
och detta intresse kvitterar han genom 
att lära er boxas.

Weimark har skrivit och frågat, hur 
pojkarna sköter sig. Jag har svarat, att 
det hela ser ut att klara sig stiligt. Låt 
nu se, att jag inte lurat Weimark, poj
kar. Snart är han hemma igen, och då 
skola ni kunna visa honom någonting!

Förresten så är säsongen i faggorna. 
Om det kan egga er, så kan jag förråda 
för er, att Linnéa reflekterar på sex (6) 
svenska mästerskap av sju, i vinter. Det 
är ett käckt beslut. Men nog ha vi rätt 
att bli arga på det beslutet — så att 
träna. Och låten Linnéa förstå att vi 
skola bli åtminstone två e.m varje mä
sterskap. Bli förbaskade nu, pojkar, och 
ta i ett tag.

Och så ha vi egna internationella täv

lingar i november, våra första. Och då 
måste ju framför allt djurgårdare vara 
med.

Sammanlagt: träna, träna, utav bara 
den, ty det är det enda som hjälper.

A l a.

Skidåkarna
skola också ha en duvning, redan i det 
här numret.

Vi nalkas vintern så småningom. Detta 
så-småningom måste användas med för
stånd, och det första vi ha att göra är 
att hugga i med träningspromenader. Ty 
det gäller att komma i en kondition, som 
aldrig förr.

Det stundar nämligen stora ting i vin
ter. Vi ha då t. ex. Nordiska spelen. 
Och då vi stockholmare ha alla chanser 
på vår sida, så måste vi ta vara på dem. 
Och vi, djurgårdare, kunna ihär, längd
löpare och kombinerade, backlöpare och 
småpojkar, alla tvåhundra skidentusias
terna, göra oss samma namn 1921, som 
hudiksvallarna gjorde i Falun 1918.

Men detta är ej sagt endast till stor
rännarna, utan det blir att hugga i även 
för oldboysarna och juniorerna, ty om 
ingen fått goda tider och goda hopp förr 
om åren — så måste alla få det 1921. 
Ty det blir åka utav då.

Det är kanske många som tycka att 
träningspromenader inte är någonting, 
som påstå, att träningen börjar först 
med snön. Men det är fel. Det finns 
nämligen icke någonting som är bättre. 
Se bara på Tandbergarna! De börja ti
digt, ge sig ut i ur och skur, varje lör
dag, med ryggsäcken på ryggen och på 
söndagarna, vid kvällen ha de lämnat 
flera mil dåliga vägar och sumpig ter
räng efter sig. Och när vintern är här 
så klå de — av dem äro de yngsta 
35 år minst — gladeligt hela raden av 
20—30-åringar!

Tänk inte som så: »När snön kom
mer, kan man ju alltid känna på ett slag, 
nog hinner välan jag komma i form till 
tävlingarna.» Ty ett sådant resonemang 
är åt skogen, och visar både litet in
tresse och stor lättja. Det är inte först 
när laggarna komma fram som ut
hålligheten skall börja upptränas. Den 
skall finnas då, ty med skidornas på
tagning börjar träningen på skidfö
ring och balans.

Börja alltså med promena
der!

I oktober börja vi promenera gemen
samt.

Bengt.
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