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Jag ligger här ute nu och lapar sol, 
lyckligt befriad ur en månadslång 
gastkramning på kontoret och för att 
på tre veckor ta igen, vad jag på tre 
arbetsfyllda år psykiskt och fysiskt 
förlorat. För att sedan med fullt 
återställda krafter med glädje och 
nyfödd arbetslust ta itu med väntan
de uppgifter.

Tre arbetsfyllda...
Efter tre arbetsfyllda år har man 

rätt att ha semester. Djurgårdens 
representationslag i fotboll också. 
Men efter en semester har man å an
dra sidan skyldighet att ta i på allvar. 
Även detta gäller Djurgårdens repre
sentationslag i fotboll.

Vilket lag 1921 tog ut en väl så 
drygt tilltagen semester efter de tre 
arbetsfyllda åren 1918, 1919 och 1920.

Beklagligtvis ser det emellertid ut 
som om detta lag ville ha semester 
även 1922, i stället för att då börja 
en ny arbetsperiod.

Men någon semester i år får inte 

beviljas. Det är alldeles för mycket 
att göra just nu, alldeles för stora 
värden som stå på spel, för att per
sonalen skall kunna beviljas ledigt 
även hela denna sommar.

Tvärtom fordras det i år ökad ar
betstakt, mera resultat av arbetet och 
framför allt en helt annan arbetslust 
och arbetsvilja.

Och arbetas kan det, bara viljan 
finns. Kasta bort förslaget eller det 
allvarliga önskemålet att i Djurgår
den måtte finnas en stor man med en 
oböjlig och allt motstånd böjande 
vilja, ty dels finnes inte en sådan 

man just nu och dels kan aldrig 
Djurgården styras genom envälde.

Nej, sluta bara upp med semester
firandet så går allting bra.

Folk, elaka människor ha roligt åt 
våra motgångar. De som äro efter 
oss i fotbollsnamn nafsa oss redan i 
hälarna, fast beslutna att gå förbi. 
Pressen konstaterar ideligen, att 
Djurgården just nu inte är — Djur
gården.

Och allt detta bara för detta be
kväma semesterfirande. Som aldrig 
tycks upphöra hos en del.

Nu skall det emellertid vara slut 
med slöheten. Vi äro en hel del, som 
önska och hoppas det. Vi vänta en 
sakernas ändring. Och det nu ge
nast.

Ala.

BETALA OMEDELBART EDRA AVGIFTER TILL FÖRENINGEN!
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Så blev då den dagen äntligen ett 
stycke av den framgång, vi så inner
ligt hoppats på. Från en rätt undan
skymd plats ryckte föreningens namn 
fram till en god position, väl före
trädd av fyra lag, som alla gjorde, 
vad på dem ankom.

Uppmärksamheten riktades också 
utifrån på den goda positionen, och 
man väntar säkerligen från flera håll, 
att Djurgården nästa år ytterligare 
förbättrar sina placeringar.

Innan jag med några få ord berör 
lagen måste jag tacka ”Dagblads
kommittén”. Inte som ordförande i 
sektionen för allmän idrott, ty den 
platsen bekläder jag, så visst och 
skam till sågandes, som en nolla, an
drom till varnagel, utan som före
ningsmedlem. ”Dagbladskommittén” 
hade ett förskräckligt jobb. Visst 
fanns det aspiranter till lagen. Men 
om det fanns tjugufem till varje lag 
absolut klara, så fattades det i alla 
fall fem, och dessa fem till varje lag 
fordrades det en oerhörd energi att 
leta reda på och intressera.
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Det gick emellertid, men segt blev 
det. Och för att det gick skall ”Dag
bladskommittén” ha ett skarpt gil
lande.

*

Seniorlagets prestation är tvåfaldig. 
Först — och främst höll jag på att 
säga, ty det tyder på god moralisk 
kvalitet och förstklassig ambition — 
ställde varenda en av de uttagna upp 
till start. Det var hedersamt, pojkar, 
mycket hedersamt; men ni fingo ock
så full valuta för det — en mycket 
god placering.

Om loppet kan jag ingenting be
rätta. Men alla gjorde sin plikt, de 
flesta mer än så och ingen drog ner 
laget genom slöhet eller ointresse. Så 
skall det vara. Medgiv att det känns 
skönt efteråt, medvetandet att inte ha 
givit efter för den personliga bekväm
ligheten utan offrat en smula för la
get.

Sammansättningen var följande:

Nilsson (1500), Österqvist (800), Eriks
son (1500), Roos (400), Nordberg (800), 
Olsson (1000), H. Andersson (1000), B.
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Nylund (400), Sjöblom (800), Jonsson 
(1000), Nordström (400), Huldt (400), 
Höglund (800), Baumbach (800), Hellner 
(1000), Törnqvist (200), C. Nylund (400), 
Norman (800), Ulrich (400), Svanberg 
(800), Hamner (1000), Svennberg (1000), 
Boliner (800), Karlsson (800), K. Anders
son (800), Lindroth (1000), Widgren 
(1000), Åsberg (1300), Ekdahl (200) och 
Ehn (200).

Detta lag belade 17:de plats i se
niorklassen i en långt hårdare kon
kurrens än föregående år och förbätt
rade 1921 års tid med en hel del och 
1921 års placering med sju platser.

Som åminnelse av löpningen pry
der nu ett nytt hederspris montern.

*

B oxarlaget sprack inte. Det var 
det viktigaste. Ty två timmar före 
löpningen, ja, en timme före, fattades 
inte mindre än åtta man!

Men med en energi, som icke utan 
skäl kallas djurgårdisk, samlades de 
felande ihop, delvis inkallade per te
lefon från Traneberg och utposterade

per bil, delvis ihoptrummade bland 
intresserade medlemmar vid vårt upp
rop på klubblokalen. Tjuguåtta man 
starkt undgick laget med bravur 
jumboplatsen, kom in som 59 :de lag i 
seniorklassen, fick extra hedersom
nämnande i pressen och även det en 
pokal, att överlämna till montern.

Laget, som sprang, har jag inte fått 
tag i; förteckningen har Donald i fic
kan. Och Donald är i England. Så 
det får anstå med publiceringen.

Jag skull ha sagt ett par ord om en 
del av pojkarna i laget, ty det fanns 
ett par finfina ämnen för vår sektion 
för allm. idrott där. Men jag får 
hugga dem privat, och intressera dem 
för litet sommaridrott.

BESÖK TRANEBERG!

MAC
är engagerad som fotbollstränare hos 
oss! Det vill med andra ord säga att 
herrar fotbollsspelare skola infinna 
sig ute på Traneberg, där tränaren 

träffas varenda kväll!

Vidare skulle jag ha velat tvätta 
några stycken, som sveko oss. Men 
det är litet långt efter nu, så det får 
vara. Men skäms du, pojk, som lä
ser detta och känner, att just du var 
en av dem som höll på att strand
sätta ett helt lag. Skäms grundligt 
för du var inte karl för ditt ord.

*

Juniorlaget gick inte så fint, som 
föregående års, med en sorglig otur, 
tyvärr, utrustade lag, men konkurren
sen var även här ettrigare än någon
sin.

Men trots detta senare skulle pla
ceringen blivit finfin, om inte min
dre än sex uttagna ynglingar givit 
sig till att helt enkelt skolka och för 
dessa endast fyra nya kunnat i hast 
anskaffas. Att med 28 man belägga 
tionde plats var emellertid duktigt 
nog.

Följande ynglingar få sålunda med 
beröm godkänt och ett hjärtligt tack 
för arbetet:

“DAGBLADETS“

J. Torsell (400), Frostell (550), Sjövall 
(res. 500), Stark (225), Barthel (res. 440), 
Carell (200), Bohm (res. 600), Broberg 
(415), Isaksson (800), Westerlund (265), 
Hellberg (375), O. Torsell (200), Asp 
(400), Troberg (600), Levander (800 + 
300), Jonsson (res. 500), Mattson (600), 
Andersson (645 + 255), Lindsjö (200), 
Lundqvist (675), Lind (750), Lövgren 
(400), Nylander (res. 740), Karlsson (325), 
Lindberg (res. 450), Wener (520), Jona
son (770), Hedelius (100).

Laget låg etta efter andra sträckan, 
men föll sedan så småningom tillbaka 
till femte plats, som hölls till 15 väx
eln. Levanders två sträckor gjorde 
helt naturligt bort Djurgården, som 
sjönk till åttonde plats. På nittonde 
och tjugonde sträckorna löpte åter en 
yngling dubbelt så att laget föll ner 
till elfte plats. Wener lämnade dock 
som nia, varefter slutplatsen blev ti
onde.

Skall jag tala om namnen på strej
karna. Egentligen borde jag göra det, 
därför att det är ungdomar, som må
ste läras att ett givet löfte skall hål
las, om man skall bliva en man. Men 
tiden är litet förliden, och pojkarna 
skola slippa skampålen nu.

BESÖK TRANEBERG!
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Oldboyslaget gjorde en god löp
ning. Beklagligtvis fick inte laget 
den sammansättning, dess energiske 
manager beräknat, ty det kom åter
bud, i ett par fall naturligtvis i sista 
stunden, och bland de felande be
funno sig också till allt elände myc
ket starka namn.

Men de, som voro med, löpte som 
för livet och det är glädjande att an
teckna t. ex. en Kalle Gustafssons 
intresse och ambition, som gott kan 
tjäna som exempel för litet var.

Gubblaget förbättrade sin place
ring till tredje plats, bättrade även på 
sin tid och bättrade till slut också på 
silverskörden i vår ägandes monter 
med den tredje pokalen från ”Dag
bladets” 1922”.

Laget bestod av:

Sandström (1500), Sjöberg (800), S. S. 
Karlsson (1500), Jansson (400), Ekberg 
(800), Gustafsson (1000), Berglund (1000), 
Johnzon (400), K. Karlsson (800), Erics
son (1000), Dahlberg (400), G. Tandberg 
(400), K. Wilhelmsson (800), A. Carlsson 
(800), G. Eng (1000),. Donald (200), Pet
tersson (400), Norin (800), Andrén (400), 
Tage Carlsson (800), Kjällman (1000), G. 
Wilhelmsson (1000), Jakobsson (800), 
Höglund (800), Stahre (800), Sundholm

BETALA OMEDELBART EDRA AVGIFTER TILL FÖRENINGEN!
(1000), Hansson (1000), Schumann (1300), 
Sandqvist (200) och Nordberg (200).

*
Det blir att avsluta som vanligt: 

till nästa år ta vi ännu friskare tag. 
Och då ha vi Traneberg klar. Skall 
det inte då bli träning och därmed 
form, ja då är det strunt.

Ett komma vi redan nu, inför 1923, 
överens om och det är att vi skola 
börja sätta i gång tidigare. Det vart 
litet sent denna gången; fjorton da
gar tidigare start i år, och vi hade 
säkert varit ändå bättre.

Vi ha i alla händelser något att 
kämpa för till nästa år, och det är att 
bättra på vår tid, ty vi se, att det går 
bara man vill.

*
Till slut uppmanas årets dagbla

dare att ute vid Traneberg hämta di
plomen, som nu genom föreningens 
försorg blivit textade. Slit dem med 
hälsan. Alla ha ärligt förtjänat dem. 
Förresten få Ni på samma gång se 
vår nu verkligt storslagna idrotts
plats.

Ala.

BESÖK TRANEBERG!

ALLMÄN
IDROTT

Den här resumén blev på grund av 
platsbrist avbruten i förra numret. Om 
den sålunda till att börja med verkar litet 
förlegad, så är det förklarligt, och det är 
bara att läsa den i sammanhang med — 
förra numret.

Det stod att Hellberg var segrare 
i st. hoppserien för juniorer. Det var 
fel. Och blev fel genom att ett helt 
protokoll blivit överhoppat. På det 
protokollet förekom nämligen i hög 
grad Lagerman som bästa man och 
som han där gjorde sin tredje täv
ling och hade bättre resultat än Hell
berg, blev han etta och Hellberg tvåa.

*

För att sedan återgå till inomhus
mästerskapen — så avgjorde natur
ligtvis Granbacka i den fjärde mäs
terskapstävlingen, stående höjdhopp, 
kampen med även den serietävling
ens bästa hopp. Med betydligt med 
luft emellan passerade han flott 135 
cm., men misslyckades sedan om

sorgsfullt på alla tre försöken på 140 
cm.

Även tunga Törnkvist gjorde sitt 
bästa hopp, som blev så pass bra som 
över 130 cm. Övriga resultat medel
goda.

Prislistan fick följande utseende:

MELLANHOPP.

Seniorer:

1. R. Sjöblom (för. mästare) 350 cm.
2. N. Nordberg 331 cm.
3. E. Roos.
4. S. Ekdahl.
5. B. Nylund.

BESÖK TRANEBERG!

MAC
är engagerad som fotbollstränare hos 
oss! Det vill med andra ord säga att 
herrar fotbollsspelare skola infinna 
sig ute på Traneberg, där tränaren 

träffas varenda kväll!

Juniorer:
1. G. Pihl 290 cm.
2. T. Ehn.

STÅENDE HÖJDHOPP.
Seniorer:

1. V. Granbacka (för. mästare) 135 
cm.

2. N. Törnkvist 130 cm.
3. B. Nylund.
4. R. Sjöblom.
5. T. Svennberg.

Juniorer:
1. G. Pihl 125 cm.
2. A. Hellberg.
3. K. Thorsell.

*
Den 2 februari anordnades även en 

inomhustävling i höjdhopp, som sam
lade elva deltagare. Höjdhopp med 
ansats, inomhus, det tycker jag inte 
liknar höjdhopp.

I Sörlanders frånvaro gick Lager
man in som bästa man. Höjden är ju 
inte föraktlig för en alldeles nybliven 
senior, men långt ifrån tillräcklig.

Bland juniorerna var stora Thor
sells seger vacker och överraskande.

Jämnheten i båda klasserna för öv
rigt påfallande, vilket resultatlistan 
nogsamt utvisar:

Seniorer:
1. S. Lagerman 155 cm.
2. N. Törnkvist 150 cm.
3. B. Nylund 150 cm.
4. V. Granbacka 140 cm.
5. A. Schörling 135 cm.
6. S. Hamner 135 cm.

Juniorer:
1. K. Thorsell 145 cm.
2. A. Hellberg 140 cm.
3. A. Lundqvist 135 cm.
4. R. Isaksson.
5. L. Jonasson.

*
”Stadslöpningen” gjorde vi oss 

icke något vidare i. Laget S. S. Karls
son, Harry Eriksson, Åsberg, Ham
ner, Nisse Nilsson och Widgren gick 
ju fint på sina håll, i särskilt hög grad 
Harry, som efter en briljant löpning 
på sin sträcka blev trea i tid där, samt 
Åsberg och Hamner, som hade laget 
nere på tolfte eller trettonde plats,

BESÖK TRANEBERG!
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men löpningen var säkert för krävan
de, åtminstone för Nisse Nilsson på 
den långa sträckan.

*
Strax före ”Dagbladets” gick för

eningsmästerskapet i terräng. Det 
blev återigen Åsberg, som vann; ter
räng är Åsbergs speciella ”sträcka” 
och han gjorde också ifrån sig mäs
terskapslöpningen på ett utmärkt sätt.

*
Utan särskild framgång deltogo 

djurgårdare under våren också i en 
del terränglöpningar. Däremot lyc
kades ett ungdomslag, bestående av 
Torsell, Broberg, Sjövall, Stark, Jo
nasson, Isaksson, Andersson, Lund
qvist, Wener och Hellberg vid Sta
dions 10-årsfest göra en femteplace
ring i 10 + ½ Stadionvarv.

Gamla och unga djurgårdare defi
lerade samtidigt med en av de stör
sta trupperna.

*
Skolungdomens vårtävlingar, där 

djurgårdare talrikt deltogo, lämnade 
följande djurgårdsspår efter sig i 
pristabellerna:

Höjdhopp: 1. Sörlander (170), 2. Sjö
blom (165).

Stavhopp: 4. Lagerman (280).
Trestegshopp: 1. Sjöblom (13.03), 3.

Pihl (12.27), 4. Lindberg (11.69).
Häck: 1. Sjöblom (18.1), 2. Uggla

(18.3), 3. Lagerman, 5. Pihl (föll).
Diskus: 2. Huldt, 4. Ericson.
Kula: 4. Huldt.
Höjdhopp, juniorer: 1. Torell (1.55).

FÄRSK HÄLSNING FRÅN 
WEIMARK

Bäste Ala.
Som jag vid min avresa lovade att skri

va några rader, skall jag nu söka infria 
detta mitt löfte så gott jag kan.

Jag har ju ännu ej varit här så pass 
länge, så jag kan säga att jag känner för
hållandena här inom idrotten; men som 
jag själv dagligen tränar i löpning vid en 
av Berlins största klubbar Charlotten
burgs S. C. samt i Gustaf Wass institut 
det största och förnämsta i Tyskland för 
boxning. Tysklands förnämsta boxare lig
ger där dagligen i träning, så har jag rika 
tillfällen till studier av den tyska sporten. 
En otrolig energi utvecklas för nåendet av 
goda resultat, och mycket arbete nedlägges 
för de yngres utveckling. Det står klart 
för alla, att det är de unga som skall 
utveckla och bära den tyska idrotten fram
åt, och ser man blott en träningskväll 
då idrottsplatsen vimlar av män och kvin
nor i alla åldrar så förstår man att den 
tiden ej är så värst avlägsen då tyskarna 
dominerar på idrottens område såsom i 
allt övrigt.

Ett land såsom Tyskland som lidit så 
mycket under ett fruktansvärt krig, kan 
ej återvinna sitt forna på annat sätt än ge
nom målmedvetet strävande ej minst ge
nom kroppskultur. Vi ser t. ex. boxning. 
Boxningssporten var fullkomligt främ
mande för dem tills kriget kom, då fån
garna fingo lära sig boxa i fånglägren, 
dels såsom gymnastik och tidsfördriv, 
dels för att förtjäna en extra slant till 
omväxling av den magra kosten som de 
fingo i lägret. De lärdomar de då fingo 
skyndade de att omsätta i praktiken vid 
sin hemkomst med de resultat som synes. 
Visserligen är de ej uppe i någon klass 
jämförlig med England och Amerika, men 
det arbetas för detta mål och det dröjer ej 
så länge förrän de på allvar kan ta upp

MAC
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konkurrensen, material finnes och ävenså 
unga friska viljor.

Man känner sig riktigt vemodig vid jäm
förelse med boxningen i Sverige; visserli
gen stå vi nu högt med vår amatörsport, 
men den tiden kommer då vi blir distan
serade även på detta område. Såsom 
sporten nu ledes måste det komma en 
tillbakagång, det är för mycket stjärnodling, 
de unga får stå för mycket tillbaka; fram 
med de unga i tävlingar, låt den vinna 
praktik och erfarenhet i nationell tävlan 
för att sedan ta steget därifrån till inter
nationell tävlan! Varje förening och klubb 
borde inom sig anordna mindre kraft
mätningar inom respektive träningslokaler, 
för att såmedelst få. upp intresset för en 
rationell och grundlig träning icke endast 
bland föreningens bättre boxare utan över 
hela linjen. På detta sätt bildas en god 
stomme av även yngre, varur skall framgå 
goda och framgångsrika boxare, och 
idrottsmän i övrigt.

I Sverige är ännu boxningssporten myc
ket ung så man kan säga att det ännu är 
med stapplande steg den går framåt, än 
så länge måste det vara ett trevande och 
letande efter de bästa och rationellaste 
metoder som bör brukas. Än så länge fin
nes ej den vana och säkerhet som fordras, 
det finnes för många likmän, släpp fram 
boxarna själva till förtroendeposter; och 
vi tager ett stort steg framåt, framåt mot 
målet:

Den bästa idrottsnationen i världen.
Jag vill nu uppmana även icke boxare, 

att genom energi söka utveckling, kropps
lig och andlig hälsa genom idrotten; genom 
var och ens energiska arbete vinnes ära 
och berömmelse icke allenast åt sig själva 
utan först och främst till landet och se
dan för föreningen.

Boxarna dem jag nu haft under min led
ning i 11 år ligger naturligtvis mig när
mast om. hjärtat, och de veta alla att som
maren ej är en tid då det går an att helt 
ligga på latsidan, konditionen måste hål
las uppe genom löpningar m. m., som läm
par sig för en boxare. Nu då vår vackra 
idrottsplats är färdig hoppas jag att box
arna möter upp sopi en man, ty det väntar 
en hård och arbetsam vinter, konkurren
sen blir svår, det gäller träna, träna, träna.

Vi ska ge oss sjutton på att D. I. F:s. 
färger skall gå främst vid kommande sä
song.

Framgången från föregående säsong 
för pliktig ar oss till andra större framgån
gar. Hälsningar

A. Weimark.
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MACS SPALT
I. OM FOTBOLL OCH MUSKELARBETE

Det finns ingenting mera säkert, än att 

vi alla äro mer eller mindre vanskapade. 

Utsträckningen hos olika människor diffe

rerar endast. Detta förhållande kan synas 

överraskande, men det är icke dess mindre 

sant, för huru många äro födda absolut 

felfria, fysiskt, andligt och moraliskt. Så

som utvecklingen har framskridit, har den 

mänskliga organismen under tidernas lopp 

blivit modifierad i sin inre och yttre ge

staltning för att passa in på vars och ens 

kondition. Somliga muskler hava för

krympts, medan andra hava proportionellt 

utvecklats för mycket. Det beror på vär

det av det arbete musklerna hava att ut

föra, som avgör deras slutliga utveckling, 

och det finns lika många skillnader i fysik, 

som det finns kall i livet. Spelandet av 

fotboll för med sig en viss fysisk pro

dukt. Vi veta alla, att spelaren behöver 

snabbhet, styrka, uthållighet och omdöme, 

och vi kan tänka oss en individ, som äger 

Downers snabbhet, styrkan hos Sandow 

och Darwins andliga möjligheter och dock 

vara något absolut intet, vad fotbollspelet 

beträffar. Det tycks framgå av detta, att 

det icke är fråga om, i vad utsträckning de 

olika musklerna hava utvecklats utan mera 

huru och på vad sätt, de hava nått detta 

tillstånd. Under spelets gång äro alla de 

stora musklerna i bålen och nedre extre

miterna i verksamhet. De stora muskler

na (ådrorna) i ryggen och magen äro pre

cis anpassade efter varje vändning och 

vrickning under spelet, men musklerna i 

benen, som har att utföra mesta arbetet ut
vecklas lätt för mycket. Detta förhållande 
naturligtvis endast från symmetrins syn
punkt, ty sedd från fotbollssynpunkt, är det 
den sanna anpassningen. Man skulle kunna 
tänka sig en löpare utvecklas på samma 
sätt, men därvidlag skulle det vara åt
skillig skillnad. En god bollkontroll be
ror nämligen på det arbete, som de fina 
musklerna i anklarna och fötterna utföra, 
vilka ej kunna utvecklas så genom enbart 
löpning eller gång. Ingen kan vara en 
god dribblare, ej heller kan han utföra 
de mera mjuka och artistiska passningar
na, om han icke har dessa finare muskler 
både i god kondition och färdiga att be
svara den idé, som fötts i hans hjärna. 
Detta är förklaringen på, att somliga allt 
i från början spela detta nätta spel, som 
utmärker en god dribblare. Det är till ett 
förhållande, som i själva verket är en 
vanskapning, nämligen för mycket utveck
ling av de finare musklerna i foten, de 

ha att tacka för sin skicklighet i denna 
gren av idrott. Somliga trampa en bi
cycel perfekt från början, medan andra ef
ter att ha hållit på och åkt i år aldrig kun
na utföra något liknande, endast emedan 
från födseln de muskler, som hava att ut

MAC
är engagerad som fotbollstränare hos 
oss! Det vill med andra ord säga att 
herrar fotbollsspelare skola infinna 
sig ute på Traneberg, där tränaren 

träffas varenda kväll! 

föra denna egendomliga roterande rörelse, 
i ena fallet äro mycket utvecklade och i 
andra förkrympta. I helhet sagt: Det är 
utvecklingen av dessa finare muskler i 
foten och ankeln, som är den fysiska modi
fikationen, egendomlig för fotboll. Den 
finaste och bäst anpassade kroppen är 
emellertid beroende av sina inre organ för 
det effektiva utförandet av det arbete, 
den sättes till. All slags idrott och ingen 
mera än fotboll behöver ett starkt hjärta, 
goda lungor och god matsmältning. På 
de två första beror uthålligheten och på 
den sista den allmänna spänstigheten och 
hälsan i hela organismen. Det är onödigt 
att tillägga, att en människa, som icke kän
ner sig au niveau med sig själv, kan icke 
giva sitt bästa i någonting, det må nu vara 
idrott, stillasittande eller händers arbete, ty 
hjärnan är genast berörd och kan icke 
sända sitt budskap till musklerna på ett 
tillfredsställande sätt. Det faktum, att en 
spelare kommer ur form, är ofta beroende 
på någon tillfällig störning vilket natur
ligtvis har sin inverkan på hjärnan eller på 
missförhållande, som angriper den direkt. 
I allmänhet sagt: Allting, som oroar de 
inre organen direkt, lägger hinder i vä
gen för hjärnarbetet och då platsen för 
rörelsen sålunda blivit hindrad i sitt ar
bete vägra musklerna att utföra arbetet 
med den nödvändiga snabbheten. Åter och 
åter igen kan icke en spelare, något ur 
gängorna, han må arbeta hur han än 
vill, utföra det, han önskar, blott för det 
enkla fakta, att det nödvändiga samarbetet 
mellan tanke och kropp är temporärt för
stört. Allting, som strider mot hjärnans 
klara arbete, är fientligt mot framgång 
och frambringande av, vad vi i brist på 
ett bättre uttryck kalla ”form”.

Mac.
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FOTBOLL
Ynklig ser resultatlistan ut för A-

laget under första halvåret. Mot de 
futtiga framgångarna 2—1 mot Ham
marby i den allra första matchen, 2— 
1 mot Racing och oavgjort mot Sleip
ner och Aikå stå två genanta neder
lag mot Hammarby, ett ännu mer ge
nant nederlag mot Norrköping samt 
två, mycket försmädliga, oavgjorda 
matcher mot visserligen mycket duk
tiga, men dock långt ifrån förstklas
siga, Sundbyberg.

Jag är ledsen på det hela, har inte 
lust att kritisera laget, när det visar 
sig icke ha ambition och icke ha lust 
att träna, trots att Mac anställdes 
mest för A-lagets skull. Och när det 
dessutom finns spelare som icke skö
ta sig, och framför allt icke ha lust, 
än mindre vilja, att sköta sig, och som 
därigenom draga ned lagets, tidigare 
mycket goda, moraliska halt, är det 
bara att vänta på att ett under skall 

annat än hålla på laget för en rätt an
ständig placering. Och kommer det 
bland de fem bästa, har det gjort en 
förstklassig prestation.

*
Gänget, det är C-laget. Det är vårt 

mest sammansvetsade lag; det lag 
som i Sammanhållning och god kam
ratanda är det verkliga mönsterlaget. 
Dess framgångar i klass II torde ha 
fört laget upp till första plats för 
närvarande.

Om laget emellertid är i stånd att 
hålla denna placering återstår att se. 
En av de båda argaste konkurrenter
na, Hammarby C, klarades av med en 
poängs förlust, men värre lär det väl 
bli med om andra, Huvudsta, som 
hittills presterat otäckt fina saker.

Även i klass II ha vi sålunda att 
vänta en god placering, säkerligen en 
bland de tre första. Och det är vac
kert så.

* 

i den betydligt lättare klassen — så 
torde den emellertid bli stor nog för 
att bli Djurgårdens rekord i år. Vil
ket säger en hel del, då man tager i 
betraktande att t. ex. juniorlaget re
da hunnit betydligt över det första 
kvartshundratalet.

*
E-laget — det är gudskelov gott om 

reservlag — som till att börja med, 
innan matcherna börjat, såg ut att bli 
ganska skralt, svårt att få samlat 
och svårt att få definitivt, har verk
ligen överraskat. Det har vunnit alla 
sina spelade matcher hittills i klass II 
och uppehåller föregående års E-
lags traditioner verkligen glänsande.

Det hade sannerligen ingen väntat. 
Men det laget måste träna litet mer än 
det gjort hittills. Särskilt vänster
backen är osäker på bollen. Och for
wardskedjan skulle ingenting förlora 
på att gå ut till Mac litet emellanåt.

*
BETALA OMEDELBART EDRA AVGIFTER TILL FÖRENINGEN!
inträffa och Djurgårdens A-lag bli — 
Djurgårdens A-lag.

Så mycket roligare är det då att be
trakta de övriga lagens resultat.

Det måste då med glädje konstate
ras att deras ypperliga matchresultat 
uppstått genom välspelning. Verkligt 
god fotboll är det man oftast får se 
produceras av dessa ungdomar, vilka 
visa en god uppfattning och först
klassig bollbehandling och vilka gå 
till matcherna med verklig entusiasm 
och glädje.

*
B-laget har det naturligtvis svårast, 

ty klass I är en verkligt jämn och för 
de stora klubbarnas reservlag mot 
Sundbyberg, Traneberg, Reymers
holm m. fl. första-lag en verkligt 
hård serie. Men det har gått bra för 
vårt lag ändå; om också kanske de
ras motståndare hittills varit bland de 
lättare i klassen, kan man dock icke

BESÖK TRANEBERG! 

Om placeringen i klass II är fin, så 
är den i klass III lysande. Lill-
Einars lag är på god väg att göra om 
bravaden från i fjol, i klass IV. Utan 
en förlorad poäng hittills leder laget 
i god kondition och form.

Det är samma kultur över laget, 
som i fjol, men också samma sävlig
het och lugn som verkar obeslutsam
het, men som i själva verket är tec
ken på självsäkerhet och vederhäf
tighet. Laget gör mål på sina mat
cher, många mål; om inte slutsiffran 
blir så storslagen som förra året —

BESÖK TRANEBERG!

MAC
är engagerad som fotbollstränare hos 
oss! Det vill med andra ord säga att 
herrar fotbollsspelare skola infinna 
sig ute på Traneberg, där tränaren 

träffas varenda kväll! 

Till sist ha vi juniorlaget. Det har 
Lasse heder av, ty det laget är verk
ligen stiligt. Det spelar en helt annan 
fotboll än föregående års lag, som 
helst av allt önskade att i långsam 
takt skoja litet grand med motspelar
na och göra vackra mål då och då 
utan tåspark.

Det här laget har fart och fram
för allt en sjuhälsikes framåtanda. 
Och besitter en målsugenhet som är 
fruktansvärd. Det är allt ganska rik
tigt, att mål är det enda som räknas, 
och laget gratuleras till denna specia
litet.

Laget besitter uteslutande goda 
spelare, det finns ingen svag punkt, 
men många starka namn. Här är inte 
meningen att slutgiltigt döma, så kri
tik får anstå till dess säsongen är slut. 
Ha pojkarna då klarat sig så bra, 
som de ha alla förutsättningar att 
göra, få vi väl hitta på något roligt.

Ala.

BESÖK TRANEBERG!
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FÖRSTA HALVÅRETS MATCHER

Dat. Lag Motspelare

Matcher Summa Mål Summa

v. o. f. v. o. f. v. f. v. f.

15/4 A Hammarby ...... .. .................... Hammarby 1 2 1

30/4 A Örgryte ............. ............................. Stadion — — 1 0 2

3/5 A Hammarby........ ......................  Hammarby — — 1 0 1
23/5 A Racing .............. ........................... Stadion 1 — — 2 1

2/6 A Hammarby ......... ........................... Stadion — — 1 0 2

5/6 A Sleipner............. ......................  Norrköping — 1 — 0 0

11/6 A Eskilstuna .......... ...........................  Stadion — — 1 1 2

15/6 A Aikå .................. ........................... Stadion — 1 — 1 1

18/6 A Norrköping ...... ..................... Norrköping — — 1 1 4

20/6 A Sundbyberg ...... ........................... Stadion — 1 — 1 1

27/6 A Sundbyberg ...... ........................  Stadion — 1 — 2 4 5 1 1 9 16

7/5 B Aikå B ............. ....................... Östermalm 1 2 1

16/5 B Olympia ..................................... Traneberg — — 1 1 4
3/6 B Norrviken ......... ......................... Norrviken — — 1 1 2

2/7 B Norrviken ................................. Norrviken 1 — — 2 — 2 2 0 6 7

8/5 C Hammarby C ... ....................... Hammarby _ 1 _ 1 1

1/6 C Linnéa C .......... ...................... Traneberg 1 — — 1 0

8/6 C Olympia B ........ ........................ Traneberg — 1 — 2 2

13/6 C Marieberg B .... ........................ Traneberg 1 — — 7 1

12/6 C Norrmalm ......... ......................... Traneberg — 1 — 2 3 — 0 0 ii 4

D Aikå D ............. .......................... Råsunda 1 9 0

24/5 D Nacka ............... ........................ Traneberg 1 — - 14 1

7/6 D Reymersholm B .. ...........................Traneberg 1 — — 10 2

14/6 D Sundbyberg B .. ........................ Traneberg 1 — — 4 0

21/6 D Värtan B .......... ........................ Traneberg 1 — 5 — — 5 1 42 4

22/5 E Aikå E ............. ........................ Traneberg 1 — _ 4 0

3/7 E Reymersholm C ......................... Traneberg 1 — — 2 — — 7 1 II 1

2/6 J Aikå .................. ........................... Råsunda 1 _ 1 0

9/6 J St. Erik ........... ........................ Traneberg 1 — — 8 0

16/6 J Thule ................ ...................  Traneberg 1 — — 3 — — 2 0 II 0

Summa 30 matcher 16 7 7 90 32
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Genom ett beklagligt missförstånd 
utgick Djurgårdarens första nummer 
för i år (1—3) i för liten upplaga 
(1200 i st. f. 1600 ex.), varigenom 
dels ett antal medlemmar blivit utan 
numret, dels inga exemplar kunnat 
arkiveras.

Om de medlemmar, som fått num
ret, men icke samla på tidningen, vilja 
lämna upp detta nummer till Petsén, 
Riddaregatan 19, skulle det vara 
väldigt bra.

*

AVGIFTERNA
till föreningen måste i år absolut in. 
Vi behöva nämligen pengar. För den 
skull är nu inkasserare ute för att driva 
in felande avgifter. Det är varje med
lems skyldighet att betala sin tribut, 
inte minst just nu, då han står i be
grepp att taga i besittning Sveriges 
vackraste idrottsplats (utom Stadion 
förstås), i vilken idrottsplats han är 
delaktig såsom medlem av föreningen. 
Håll ipengarna klara eller tag en pro
menad ut till Traneberg och betala dem 
där. Och titta ett slag på idrotts
platsen.

Stockholms Idrottsförbund har till 
första klass domare i allmän idrott ut
sett C. Johnzon och E. Nordberg samt 
till andra klass domare, Ahlström, 
Dahlström, Ekberg, Gillström, C. Ny
lund, Petsén, Schörling, Sundholm, 
Swanberg, Torbiörn och Åsberg.

Ovannämnda första klass domare 
tjänstgöra, prov för idrottsmär
ket, som förbundskontrollanter samt 
ovannämnda andra klass domare jäm
te Andrén, Brodin, S. S. Karlsson, N. 
Nordberg, Einar Olsson, Schlaaf, 
Sjöblom och Edv. Sundberg som 
föreningskontrollanter.

BETALA OMEDELBART EDRA AVGIFTER TILL FÖRENINGEN!

BETALA OMEDELBART EDRA AVGIFTER TILL FÖRENINGEN!

Stockholm 1922. Tryckeri Aktiebolaget Thule


