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LJUSNING
Jag har inte plats för så mycket fotboll 

i det här numret. Trots att jag skulle ha 
behövt det. Bland annat för att räcka A-
laget min hand till försoning.

Och för att få tillfälle att för första 
gången i år komma med litet erkännande. 
Nu får jag göra det i ett kommande num
mer, och jag hoppas, att då få göra det 
av ännu större anledning än nu.

Som ett minne i vår tidning ber jag i 
alla händelser få överlämna följande fem 
vackra blommor.

”Med en sådan geist har Djurgår
den inte på länge öppnat en match 
och sällan har väl det gamla anrika 
cupfighterlaget presterat ett sådant 
forwardsspel.” (I. V.)

”De randiga trissade omkring med 
lädret på ett sätt och i en stil som var 
ägnad att beundras. Kedjans spel 
var stundtals glänsande. . . Det låg 
intet hafs, intet sätta-allt-på-ett-kort 
över djurgårdspojkarnas spel. De ar
betade tvärtom lugnt — retfullt lugnt 
emellanåt — noggrant och högst om
dömes fullt. . . Och i försvaret hade 
den robusta djurgårdsstilen, mer ef
fektiv än vacker, utbytts mot en ele
gantare, trevligare, utan att effekti
viteten blivit mindre därför.” (D. N.)

”Män lade märke till att djurgår
darnes passningar gjordes direkt och 
med en förut icke vanlig snabbhet 
och precision. De saknade ej heller 
huvudbetingelserna härför, balansför
mågan och säker behärskning av 
kroppsrörelserna.” (St. D.) ”Det 
finns mycket gott material att taga 
vara på i Djurgården.” (Soc.-D.)

”Djurgården har väl tidigare haft 
massor av effektiva cuplag, men 
högst få mera välspelande. . . Dess 
prestation i denna match var en som 
lämnar ett bestående och glädjande 
uttryck långt utanför de speciella 
djurgårdskretsarna. . . Djurgården 
är just nu ett juste och sympatiskt 
lag, vars popularitet steg snart sagt 
minut efter minut...” (I. B.)

”Djurgården är f. n. i form och 
presterade ett spel, som hör till det 
bästa jag sett något stockholmslag 
göra på Stadion under de senaste två 
månaderna... Spelet i kedjan var 
den bästa behållningen av lagets 
spel. . . Det skulle icke förvåna om 
laget går fram genom höstmatcherna 
till en högre position än man kunnat 
hoppas.” (S. I.)

BETALA OMEDELBART EDRA AVGIFTER TILL FÖRENINGEN!
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MACS SPALT
II. OM FOTBOLL OCH HJÄRNARBETET

Förmågan att i alla faser av spelet has
tigt fatta en situation, att se möjligheter
na och hastigt formulera en plan var
igenom de framgångsrikt kunna motvär
kas, är det första nödvändiga för en för
ståndig spelare. Antingen spelaren tillhör 
det anfallande eller försvarande partiet, är 
han alltid tvungen att tänka hastigt och 
även handla så. Han måste ständigt vara 
uppmärksam på att hans handlingssätt inte 
lämnar hans medspelare oförstående in
för vad han ämnar göra. Hans val är 
naturligtvis därför inskränkt, utom då han 
själv tar på sig ansvaret av någon ovan
lig plan att klara sig ut ur sin svårighet, 
och hans ansvar är då inte så litet. Om 
han är framgångsrik får han sannolikt 
mängdens bifall, men om han misslyckas 
är lönen att han blir föremål för allas av
sky. Konsten att förekomma måste utveck
las genom och vara grundad på erfarenhet. 
Att förekomma en mans handling förstån
digt fordrar att det motsatta sättets spel 
studerats, minne av huru han handlat förr, 
jämförelse mellan omständigheterna då och 
de för handen varande och någon annan 
särskild belägenhet, som talar för ett upp
repande av den gamla taktiken eller en 
modifikation av densamma.

Då han en gång handlat och visat sig 
ha tagit fel måste han sätta igång hela sin 
uppfinningsförmåga för att rätta missta
get.

Åter inne, har inte fyndigheten rätt att 
försvinna, ty i det han räddat sig själv är 
det fåfängt av honom att handla utan 
förbindelse med de övriga spelarna. En 
kännedom om hans eget temperament kan 
hjälpa honom så till vida att han vet vad 
han måste kuva inom sig och vad han kan 
ge fritt lopp åt. Många spelare äro till
räckligt skickliga att besegra en motspe
lare men förråda ofta sin plan att göra det 
genom att vara alltför ängsliga och häf
tiga. En förståndig spelare studerar sin 
man och försöker finna vad som är hans 
svaghet; det kan vara att han är böjd att 
spela samspel eller att gå till ytterlighe
ter och sedan skiljas från bollen i feber
aktig hast. En kännedom om svagheter
na både hos sig själv och motspelaren och 
en taktfull tillämpning kommer att göra 
honom mycket nyttig. Men hans skick
lighet sträcker sig utöver att klara sig själv 
ur svårigheter, ty då motspelaren är slagen 
och bollen helt hans egen, är endast halva 
uppgiften löst. Den återstående delen är

MEDLEMSBLADET
är i fara. Det hotar att icke kunna 
komma ut. Helt enkelt för att före
ningen för närvarande måste spara till 
det allra yttersta och se på vartenda 
öre. Att därvid Medlemsbladet också 
bör komma under diskussion är helt na
turligt. — Men det kan räddas, om med
lemmarna hjälpa till med två saker: 
1. skaffa annonser; 2. betala avgif
terna.

Att skaffa en annons kan vara svårt 
för många, men det behövs bara att 20 
medlemmar skaffa en tiokronors an
nons var till vart och ett av de fem 
nummer som äro kvar, för att tidnin
gens existens skall vara räddad. Det 
bör vara en småsak, värd att prövas i 
varje fall. — Lättare, och lätt för var 
och en, bör det vara att betala årsav
giften. Och roligt borde det vara just 
nu, när föreningen så väl behöver pen
gar. — Varenda medlem måste nu in
gripa, ingen får svika, om han vill kal
las äkta medlem.

minst lika svår — om inte svårare — vad 
skall han göra med den? Hur länge skall 
kan erhålla den, när bör han lämna den och 
huru till största nytta. Kort, de själsliga 
egenskaper som spelet fordrar och utveck
lar äro skärpa i tänkandet, förmåga att 
förekomma, uppfinningsförmåga, takt, om
döme — och i alla saker kallblodighet och 
förmåga att samla sig.

Moraliska synpunkter.
Utom de fysiska och själsliga egenska

per, som fordras för spelet och som stär
kas genom dess renhet, äro naturligtvis 
även moraliska egenskaper nödvändiga.

Bland dessa äro självkontrollen den 
mest betydande; egentligen skulle avsikten 
med all slags sport vara att hjälpa till att 

träna denna utmärkta egenskap. Mannen 
som förlorar sitt humör för att han blivit 
besegrad av en motspelare, är en synner
ligen sorglig företeelse på fotbollsplanen. 
Med. humöret försvinner också hans kall
blodighet och hans omdöme och han kom
mer helt enkelt att spela till fiendens fördel 
och demoralisera sig själv och skadan 
stannar inte med detta, ty modlösheten är 
en smittosam sjukdom, som hastigt sprider 
sig ut över hela laget och hans oförmåga 
att hindra det, kan bli orsaken till hans si
das förlust. En spelare måste förr eller 
senare lära sig att han kan inte alltid spe
la obesegrad. Han är predestinerad att 
möta män, som äro skickligare än han 
själv, men om han är förståndig så kan 
han, under det han ger ynglingen förtro
ende för att överlista honom, kasta 
om och finna en orsak; han kan inte alltid 
spela i tip-top form. Ehuru en klocka slår 
många gånger om dygnet, slår den bara 12 
två gånger. Mannen, som alltid önskar 
uppträda i finaste form, kan göra det om 
han väljer lätt byte, men vad slags sports
man skulle ni kalla honom. Den verklige 
sportsmannen skulle hellre springa bland 
hästarna än leda uppskattandet. (Engelskt 
ordspråk.)

Om fotbollspelet inte gjorde mer än lär
de oss värdet av den uttänkta handlingen 
och den absoluta nödvändigheten av själv
förnekelse, skulle det vara värt att följas 
endast därför. I ingen form av sporten 
av värdet av samverkan mera tydlig. Det 
är inte ett spel vari den enskilde får glän
sa i samma utsträckning som i cricket, där 
mannens prakt särskilt tycks framstå i 
”hatting, bowling and fielding”. Alla idéer 
om självupphöjelse måste dränkas i verk
samheten för att vinna för laget i dess 
helhet. Kontrollen av spelet genom en 
skicklig och samvetsgrann domare, vars 
dom är avgörande, är också en faktor i 
producerandet av moralisk förträfflighet. 
På planen är han praktiskt taget envålds
härskare och spelarna måste uppgiva sina 
egna åsikter i tekniska frågor i striden och 
godtaga hans. Deras åsikter om saken må 
vara diametralt motsatta, men till åtlydnad 
av hans föreskrifter måste de antaga hans 
tolkning av spelet. Detta hjälper utan tvi
vel till att skapa självuppfostran. Det skul
le vara svårt att överskatta det moraliska 
goda, som spelet, då det spelas under rik
tiga villkor, förlänar dem som deltaga 
i det.

SVENSKA SERIEN (1/8)
s. V. O. F. Mål P.

Eskilstuna .... 5 3 0 2 11—6 6
A. I. K............... 3 2 1 0 11—5 5
Hammarby .... 4 2 0 2 9-8 4
Norrköping .... 4 2 0 2 6—6 4
Sleipner ......... 4 2 0 2 8—14 4
Djurgården 4 0 1 3 3—9 1

STOCKHOLMSSERIEN I (1/8)SERIERNA.
Serierna är en intressant historia, 

alla brister till trots, i år särskilt intres
santa ur vår synpunkt. Nedanstående torde 
bevisa detta.

S. V. O. F. Mål P.
Olympia ......... 10 7 0 3 14—10 14
Reymersholm 6 5 1 0 19—4 11
Sundbyberg 6 5 1 0 17—7 11
A. I. K. B .... 8 5 1 2 20—9 11
Hammarby B 8 5 0 3 22—9 10
Djurgården B .. 7 4 1 2 20—10 9
Västermalm B .. 7 3 0 3 14—8 7
Traneberg .... 4 2 1 1 3—4 5
Lidingö I. F........ 7 2 0 5 8—22 4
Bollklubben B .. 7 1 0 6 6—26 2
Linnéa B .... 9 1 0 8 9—25 2
Råsunda ......... 7 0 0 7 4—29 0

STOCKHOLMSSERIEN II (Vs)
S. V. O. F. Mål P.

Huvudsta ....... 6 6 0 O 24—0 12
A. I. K. C ......... 8 5 1 2 24—9 11
Hammarby C .... 7 4 2 1 22—5 10
Djurgården C .. 6 4 2 0 24—6 10
Birka ................ 6 4 1 1 14—3 9
Norrmalm ......... 6 2 2 2 8—10 6
Olympia B ......... 7 2 2 3 16—19 6
Linnéa C ............ 5 2 0 3 9—10 4
Marieberg B .... 7 1 2 4 9—22 4
Hässelby ......... 8 1 1 6 9—31 3
Lidingö I. F. K. .. 7 1 1 5 2—29 3
Västermalm C .. 7 0 2 5 11—32 2
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HÄRS OCH TVÄRS
I KAMRATKRETSEN

Flera svenska mästare
har Djurgården fått i år. Stockholms 
Roddförenings ”åtta” blev nämligen 
svensk mästare och därmed Calle Ny
lund, Georg Wilhelmsson och Kalle 
Wilhelmsson. Vi gratulera.

I Strömsimningen
deltogo i olika lag en hel del djurgår
dare, bland vilka vi notera: P. Smith 
(tvåa i S. K. K. III), I Baumbach 
(femma i S. K. K. IV), V. Andersson 
(tvåa i Idrottsbladets lag).

Köpenhamnsskjutningarna
blevo ju en lysande triumf för de 
svenska skyttarna. Att följande av 
dessa äro djurgårdare fägnar oss väl
deliga: Leon Lagerlöf (etta i tävling 
A, tia i tävling C, etta i tävling D, tia 
i tävling E), Nils Schullström (sjut
tonde i D, sjuttonde i E, etta i F), J. 
Kragsterman (tolva i E), A. Felton 
(sexa i E).

I Stockholmskombinationen
mot F T. C., sista matchen, deltogo 
följande djurgårdare: Rudén (mål), 
Köpings-Gustafsson (centerhalv), 
Sundberg (vänsterhalv), Sune An
dersson (v. i.) och Karlstrand (v. y.).

Svenska spelen
sågo även djurgårdare bland delta
garna. Därvid representerade emel
lertid Einar Nilsson naturligtvis Göte
borg, medan Eric Almlöf gick in för 
Gestrikland och David Wilensky för 
Småland. Stockholm hade uttagit 
Fred Skoglund, Bertil Sörlander och 
Erik Eriksson, men de två förstnämn
da kunde icke ställa upp

Till

mina vänner i Djurgården!

Tiden skrider raskt framåt, det är nu 
några månader sedan jag lämnade Sve
rige för att söka praktik m. m. utom
lands. Hur jag lyckats till dato, tän
ker jag är bekant. Litet otur hade jag 
ju i min första fight, men så har jag 
i gengäld haft så mycket större tur i det 
övriga, fast detta ej synes för det of
fentliga.

Erfarenheter har jag samlat i mas
sor, vilka komma att omsättas i prak
tik vid den kommande säsongen, som 
jag hoppas med god framgång. Och 
jag tror nog, att med den energi och 
kraft samt sammanhållning som kän
netecknar Djurgården, resultaten skola 
bliva goda. Framgångarna från föregå
ende säsong förpliktiga till om möjligt 
ännu större framgångar.

Jag hoppas att alla nu under somma
ren ha deltagit flitigt i löpningar och 
dylikt, så att konditionen nu till hösten 
är god. Det väntar en arbetssam sä
song, konkurrensen är stor, så det gäl
ler att ej ligga på latsidan. Jag kom
mer nu hem i början av sept. och jag 
hoppas då att kunna sätta i gång i den 
gamla takten. Och att alla unga och 
gamla boxare mangrant samla sig re
dan från början.

Med förhoppning om snart återse
ende.

De hjärtligaste hälsningar.

A. Weimark.

Kamratmästare
i tresteg blev stockholmaren och djur
gårdaren, men icke desto mindre 
Gevlebon Eric Almlöf genom ett över
dådigt hopp på 14.82 m. I höjdhopp 
blev han tvåa på 175 cm.

Några medlemmar
ha skaffat mig annonser. Men mån
ga, som ha stora möjligheter till det, 
ha ännu inte gjort det. Det är i alla 
fall inte för sent ännu, ty vi ha fem 
nummer kvar. Till 15 öre mm. (10% 
för 5 ggr), torde dessa nu kunna göra 
storverk. Red. tillhandahåller nödi
ga blanketter.

Celebert besök.
En bland våra medlemmar från for

dom, på den tiden det simmades och 
hoppades i Djurgården (och sedan 
Neptun), Erik Brandsten är, tillsam
mans med sin fru, olympiaguldmedal
jösen Greta Johansson, på besök i 
Sverige efter närmare 10 års vistelse 
i Amerika.

En förlust
för svensk komb. löpning på skidor 
betyder bortgången av Pelle Caspar
son, ständig medlem i Djurgården. 
Han har avlidit uppe i Norrland och 
lämnar en intimare krets djurgårdare 
i djupaste sorg.

Göta
mönstrade härom kvällen bland sina 
löpare även djurgårdaren David Wi
lensky, vars utträdesansökan således 
kan behandlas omedelbart efter tidi
gare bordläggning.

STOCKHOLMSSERIEN III (1/8)
S. V. O. F. Mål P.

Djurgården D .. 7 7 0 0 50—5 14
Sundbyberg B .. 8 6 1 1 20—10 13
Värtan B ......... 8 4 1 3 8—15 9
Djurgårdshov 7 3 2 2 12—9 9
Hammarby D .. 8 3 2 3 12—12 8
Reymersholm B . 7 3 1 3 20—21 7
Matteuspojkarna 7 2 1 4 9—13 5
A. I K. D .... 7 1 3 0 9—20 5
Västermalm D .. 7 1 2 4 9—19 4
Nacka ............. 8 0 1 7 8—33 1

S. V. O. F. Mål P.
Mode ............. 5 3 2 0 13—4 8
Djurgården E .. 5 4 0 1 16—5 8
Karlberg ......... 4 3 1 0 13—7 7
Rex ................ 5 3 1 1 10—5 7
Helgalundsklubben 4 3 0 1 9—4 6
St. Norra I. K. . 6 2 1 3 14—15 5
Kamraterna St. C 4 1 1 2 5—7 3
Hammarby E .. 5 0 2 3 5—13 2
A. I. K. E .... 3 0 0 3 1—12 0
Reymersholm C . 5 0 0 5 6—20 0

S. V. O. F. Mål P.
Djurgården 7 7 0 0 41—1 14
Thule ............. 6 6 0 1 20—5 10
Hammarby .... 5 3 2 0 12—3 8
A. I. K. ............. 5 3 1 1 7—3 7
Kronoberg .... 7 9 3 2 10—11 7
Sundbyberg 5 3 0 2 15—7 6
Marieberg .... 6 2 2 2 11—16 6
St. Erik ....... . 6 2 1 3 5—17 5
Järva .............. 7 2 0 5 6—17 4
Västermalm .... 6 1 1 4 7—19 3
Kamraterna, St. 5 0 0 5 1—13 0
Tor ................ 5 0 0 5 1—24 0

STOCKHOLMSSERIEN VI (1/8) JUNIORSERIEN, B (Vs)
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ALLMÄN IDROTT
SÄSONGEN I TVÄRSNITT.

I trots av den sorgliga och ansvars
lösa likgiltighet, som från den s. k. 
sektionsstyrelsens sida visats den all
männa idrotten inom Djurgården, har 
densamma dock under den gångna de
len av säsongen lyckats inhösta en del 
framgångar, som just mot bakgrun
den av sektionsstyrelsens ansvarslösa 
beteende vittna vackert om medlem
marnas tillgivenhet för föreningen.

Vårens stora stafetter ha ju redan 
erhållit sitt omnämnande i medlems
bladet, och vill undertecknad för sin 
del endast tillägga, att resultaten, vilka 
trots sektionsstyrelsens visade oför
måga blevo goda, vittna om att det 
arbete, som under de två sista åren 
sökt förbereda Djurgårdens renäs
sans i fri idrott varit förgäves. 
Så mycket mer måste det därför smär
ta varje anhängare av den fria idrot
ten inom föreningen, att den terräng, 
som vunnits, nu synes gå förlorad ge
nom en exempellös likgiltighet från de 
personer, som dock frivilligt åtagit sig 
att handha sektionens angelägenheter.

Oaktat dessa omständigheter och 
tack vare det intresse, som från utan
för sektionsstyrelsen stående personer 
visats sektionen, har dock det hela 
kunnat hållas flytande, till och med en 
del framgångar registreras.

Till händelser av det senare slaget 
måste man otvivelaktigt beteckna B. 
Sörlanders vackra frammarsch vid 
vårens tävlingar. Sörlander, som re
dan under föregående år dokumente
rade sig som vår bästa höjdhoppare, 
har vid de två tävlingar vari han un
der säsongen deltagit, hemfört tven
ne första pris. Den första segern 
vanns vid Trustens tävlingar den 6 
juni, då Sörlander vann juniorernas 
höjdhopp på 1.70. Den andra och 
ojämförligt mycket förnämligare se
gern erövrades vid juniormskp, då 
Sörlander på det synnerligen goda re
sultatet 1.80 hemförde titeln, uppnå
ende dessa tävlingars otvivelaktigt 
bästa resultat. Sörlanders goda täv
lingsdebut har väckt berättigat upp
seende, och det är att hoppas, att han 
väl tillvaratager de utomordentliga 
möjligheter han synes äga för denna 
vackra gren.

En annan händelse av glädjande na
tur har varit Fredde Skoglunds åter

KLUBBMATCHEN
mot 

JÄRVA
som numera beslutats och den 27 
augusti redan igångsatts, kommer 
att i fortsättningen försiggå efter 
följande program:

Tisdagen den 5 september.
TRANEBERG. 

Trestegshopp — Diskuskastning.
Löpning 100 m. — Löpning 

1500 m.
Söndagen den 10 september.

TRANEBERG.
Höjdhopp. — Spjutkastning. — 
Häcklöpning 110 m. — Stavhopp.

— Stafettlöpning 3000 m. — 
Löpning 5000 m.

samt utom programmet. 
Stafettlöpning 5 X ½ varv för 

juniorer av 1907 och 1908.
*

Föreningens alla medlemmar 
inbjudas som ”publik”, och ha ett 
ypperligt tillfälle att genom ett per
sonligt intresse stödja vår unga all
männa idrott.

bördande till fosterjorden. Att Fred
des intresse för idrotten och för Djur
gården ej minskats ha vi redan haft 
tillfälle att konstatera vid de tävlin
gar, vari han med god framgång del
tagit efter sin hemkomst. Vid junior
mskp hemförde Fredde sålunda 3:dje 
placeringarna i stav, höjd och häck. 
Något mera flitigt tävlingsdeltagande 
har han med hänsyn till sin värnplikts

tjänstgöring ej kunnat åstadkomma, 
men då denna en gång är slut, kunna 
vi hoppas icke blott på goda idrotts
resultat utan även att i honom få den 
organisatör Djurgårdens allm. idrott 
så väl behöver.

Den tredje djurgårdare, som under 
sommaren utmärkt sig på allmänna 
tävlingar, är Dubbel-Nisse, som vid 
Ringens tävlingar 5 och 6 juli lade sig 
till med ett första och ett tredje pris 
i resp. 1500 m. hand. och 3,000 m jun. 
Vid dessa tävlingar voro vi även re
presenterade med ett stafettlag, be
stående av en oldboy (G. Ekberg), en 
senior (I. Ulrich), en jun. (Nils Nord
berg), en ungdomsjun. (L. Jonason), 
vilket lyckades placera sig trea.

FÖRENINGSTÄVLING.
Beträffande föreningens egna täv

lingar ha under den gångna månaden 
anordnats tvenne serier å resp. 400 och 
1500 meter samt 200 m. för jun. Då 
en tävling ännu återstår, kunna resul
taten ej meddelas förrän i nästa num
mer.

Sedan serierna avslutats torde det 
vara meningen att i slutet av månaden 
börja med mästerskapstävlingarna och 
skola vi hoppas att arbetena på Tra
neberg till dess avancerat så långt att 
tävlingarna kunna avhållas å vår egen 
idrottsplats.

Resultaten av serietävlingarna 
blevo:

1500 meter (seniorer) :
1. Harry Eriksson 4.23 (bästa tid

4.22).
2. Nils Nilsson 4.24.2 (b. t. 4.23.5).
3. T. Svennberg 4.27 (b. t. 4.24).
4. S. Hamner 4.29.3 (b. t. 4.26.3).

1500 meter (juniorer) :
1. S. Mattsson 4.38.3.
2. E. Isaksson 4.50.

400 meter (seniorer) :
1. I. Höglund 56.6 (b. t. 56.2).
2. E. Kjellhagen 57.1 (b. t. 57).
3. I. Ulrich 57.7 (b. t. 57).

200 meter (juniorer).
1. S. Hellberg 25.3 (b. t. 25).
2. S. Jonason 26.2 (b. t. 26.2).
3. H. Löfgren 28.3 (b. t. 28).
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KLUBBMATCH MOT JÄRVA
En annan nyhet, som säkerligen 

skall glädja våra intresserade av all
män idrott, särskilt de aktiva, är att 
Djurgården inbjudit Järva I. S. till 
en klubbmatch, vilken föreslagsvis 
skall avhållas å Traneberg den 3 sept. 
om ett av de båda klubbarna gemen
samt uppsatt hederspris. Då Djur
gården till denna sin första klubb
match icke tvekat att inbjuda en av 
Stockholms ledande klubbar på den 
fria idrottens område, har det skett i 
enlighet med principen, att ju star
kare motståndare, desto större ära att 
vinna, och är det att hoppas att våra 
allm. idrottsmän gå in för denna täv
ling med det rätta intresset.

VAR ÄRO MEDLEMMARNA?
Och om medlemmarna även i öv

rigt visa det rätta intresset för den 
fria idrotten och för gamla Djurgår
den, så skola vi, oavsett tillfälliga mo
tigheter arbeta mot det en gång upp
satta målet: Djurgården ånyo en 
maktfaktor inom den fria idrotten. 
Förutsättningarna härför finnas i rikt 
mått icke blott i fråga om levande 
material, utan även och kanske i än 
högre grad tack vare vår egen vackra 
idrottsplats, som nu snabbt nalkas sin 
fullbordan.

Ego.

FÖRENINGSMÄSTER
SKAPEN

hoppas vi i år kunna arrangera å 
Tranebergs nyanlagda banor. Vi 
kunna förresten ta det för alldeles 
givet att så blir fallet — och vänta 
med anledning därav att 1922 års för
eningsmästerskapstävlingar i allmän 
idrott blir en stor succés.

De ha nämligen de allra största 
förutsättningar att bli en stor fest — 
just för att det är första gången, som 
de hållas å Traneberg.

Ty nu kan varenda en vara med, 
gammal som ung, nybörjaren lika väl 
som våra bästa.

Det vore väl en fest, om vi t. ex. 
kunde räkna deltagare i varje gren i 
20-, 30- kanske 40-tal och få tävla i 
fyra klasser: skolungdom, juniorer, 
seniorer och oldboys.

Vore det inte den stiligaste present, 
det bästa tack och det vackraste er
kännande, vi kunde ge dem, som nu 

haft detta hundgöra med banor och 
planer, att möta upp som aldrig förr 
till våra första tävlingar å Trane
berg!?

Visst vore det så.
Jag tänker mig stämningen, när 

den första tävlingen på den populära 
1500-meterssträckan går t. ex. Om 
ett 15- à 20-tal pojkar starta. Och 
löpningen går under spänning och en
tusiasm.

Och när det första 100-meters fäl
tet ger sig iväg sen. Och den första 
diskusen seglar iväg över planen.

Låt oss komma överens om att gö
ra föreningsmästerskapen i allmän 
idrott 1922 till en stor fest.

Hur grant skulle det t. ex. vara, 
om det blev publik därute, djurgår
dare samlade i några 100-tal för att 
vara med, uppmuntrande och eg
gande.

Och hur skulle det vara, om man 
förlade tävlingarna att omfatta t. ex. 
två lördagar och söndagar eller öka
de på kvällstävlingarna med ännu ett 
par grenar. För att dels slippa hålla 
på hela hösten och dels samla just 
publik.

Ja, föreningsmästerskapen måste 
verkligen kunna bli någonting.

Och jag vädjar nu till varenda för
eningsmedlem att — utom att natur
ligtvis själv vara med eller se på — 
agitera fram en verklig stämning för 
dessa tävlingar — data och program 
finnes inuti tidningen — att säga åt 
varenda medlem, som ni träffar på,
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att tävlingarna gå den och den dagen 
och att Djurgården, hela stora famil
jen Djurgården just på de tävlings
dagarna samlas ute på Traneberg.

Inbjudan i detta nummer torde be
aktas. Anmälningarna skola insän
das fortast möjligt, för att tävlin
garna verkligen skola kunna planläg
gas ordentligt, för att program skall 
kunna uppsättas och reklam göras.

Jag beräknar nämligen — måste 
förresten för att kunna klara denna 
sak — att ha augustinumret ute före 
tävlingarna, med deltagarelista, tips 
samt tävlingsprogram; allt detta hör 
ju till en bättre tävling — och detta 
kan verkligen bli en bättre tävling.

Förresten får inbjudan tala för sig 
själv och resten stå över till augusti
numret.

Under mellantiden gör emellertid 
varenda medlem vad han kan för att 
slå i Djurgårdens medlemmar att 
1922 års föreningsmästerskap i all
män idrott, för första gången å Tra
nebergs Idrottspark, blir en trevlig 
idrottsfest.

Det kan hända att, om det blir så 
att bland anmälningarna en del ”säk
ra” namn saknas, en del av våra allm. 
idrottsmän komma att uppvaktas med 
en liten förfrågan, om — och vari — 
de skola starta. Om någon får ett så
dant litet kort, så gör mig åtminstone 
en tjänst: besvara kortet under alla 
förhållanden.

Och så slutligen: eftersom före
ningsmästerskapen även äro öppna 
för oldboys — mästare blir den som 
får bästa resultatet, oavsett vilken 
tävlingsklass han tillhör — låt mig få 
se en mängd gamlingar med, Calle 
Jahnzon, Köpings-Gustafsson, Sam 
Lindqvist, G. Ekberg, Schörling, 
Esse Schumann, Sandqvist, S. S. 
Karlsson, Berglund, O. B. Hanson, 
A. F. Forsberg m. fl.; t. ex. hela old
boyslaget i ”Dagbladets”.

Sist, till alla: börja träna, och trä
na väldeliga, med anledning av vad 
som står i nästa bit.

BANREKORD.
Jag ämnar föreslå Ö. S. införan

det av banrekord å Traneberg.
Och hade tänkt mig saken sålunda:
De resultat, som uppnås vid vår 

första tävling å Traneberg — före
ningsmästerskapen — noteras såsom 
banrekord. Dessa första resultat be
lönas naturligtvis icke.
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Men så snart ett bättre resultat no
teras, blir detta ”nytt banrekord”, 
som belönas med t. ex. en liten brons
medalj (till att börja med; när vi få 
bättre råd och resultaten börja när
ma sig ypperligheten, kunna ju be
stämmelserna ändras till förmån för 
flottare utmärkelser). Dessa rekord 
kunna sättas även av främmande 
idrottsmän.

I klubbrummet göra vi i ordning 
stora tabeller över rekorden, vilka ta
beller ifyllas alltefter ”rekordslag
ningen”.

Jag tycker — naturligtvis, såsom 
förslagsställare — att förslaget är 
praktfullt och med litet mening. Att 
få sitt namn på tabellen blir ju att 
rista det i Tranebergs historia. Det 
blir ytterligare ett eggande moment, 
och om belöningen kan förefalla liten, 
så är det å andra sidan belöning nog 
att nämnas bland ”rekordmännen”.

IDROTTSMÄRKET
borde kunna röna litet större upp
märksamhet från medlemmarnas sida 
nu, när dessa icke ovillkorligen be
höva gå ned till Östermalms Idrotts
plats för att ta dem.

De icke aktiva, men för märkets 
erövring ändå intresserade, medlem
marna, som måhända tyckt att deras 
prestationer nere på Östermalm bland 
stjärnor och andra överdängare före
fallit löjliga och skrattretande behöva 
icke anlägga den synpunkten på Tra
neberg. ”För där ä’ de’ bara vi”, som 
en vid tanken på märket entusiastisk 
oldboys härom dagen uttryckte sig.

Tjugu djurgårdare togo märket i 
fjol. Det är inte många på Sveriges 
största idrottsförening; summan mär
kestagare utgjorde — hör och häpna 
— 1.25 % av föreningsmedlemmar. 
Naturligtvis är detta en liten bättre 
skandal. Just en skandal.

I år tycker jag dock att det borde 
kunna bli bättre. Inte bara genom 
befintligheten av Tranebergs Idrotts
park och inte heller bara genom det 
storartat ökade intresset för allmän 
idrott inom föreningen. Utan just 
för att skryta över blamagen från 
förra året. Genom att bara 5 % av 
föreningens medlemmar, fem futtiga 
procent, taga märket blir Djurgården, 
att döma av tidigare års resultat, bäst 
i Sverige. Och får Riksförbundets 
pris och allting.

Alla, som kunna hoppa, kasta, löpa 
och simma taga således idrottsmärket 
i sommar. Men tiden är kort, så det 
är bäst att börja genast. Vilka ve

derbörande funktionärer voro fram
gick i förra numret av denna tid
ning.

VANDRINGSPRISEN
i allmän idrott äro många och fina, 
och det torde vara på sin plats att er
inra om dem, allra helst som flera 
av dem gå i samband med ovan 
nämnda föreningsmästerskap.

Först en anteckning en passant: 
vandringspris kan naturligtvis eröv
ras av såväl skolungdom, junior och 
oldboy som naturligtvis senior. Det 
beror uteslutande på resultatet i den 
eller de grenar, vari priset är uppsatt.

Terrängpriset är redan ”placerat”. 
Det var Åsberg, som fick den in
teckningen.

I samband med våra mästerskap gå 
först och främst de båda Hellberg
ska prisen, det ena i kast (spjut, dis
kus och kula), det andra i hopp 
(längd, tresteg, höjd och stav), vilka 
pris tillfalla dem, som deltaga i 
samtliga tre, resp. fyra grenar samt 
däri uppnå lägsta platssiffra (1 för 
första, 2 för andra, 3 för tredje pla
cering etc.). Uppnås samma plats
siffra tages hänsyn till resultatens 
kvalitet.

Vidare går vid mästerskapen ett 
nyinstiftat vandringspris, mitt eget, 
som jag uppställt i häcklöpning 110 
meter, den vackraste tävlingsgren jag 
vet.

Som priset är nytt och härmed 
Vördnadsfullt överlämnas, intages 
bestämmelserna här in extenso:

§ 1.
”Häckpokalen” är uppsatt i förenings

tävling å häcklöpning 110 meter för med
lemmar av Djurgårdens Idrottsförening.

§ 2.
Tävling om vandringspriset äger rum 

varje år i samband med föreningsmäster
skapen.

§ 3.
Varje vinnare erhåller sitt namn ingra

verat å pokalen och blir ständig vinnare 
den, som erövrat densamma tre gånger, 
oavsett ordningsföljden.

§ 4.
Mom. 1.

”Häckpokalen” utdelas icke om seg
rarens tid är eller överskrider 20 sek. 
Mom. 2.

”Häckpokalen” utdelas icke, om ej 
minst fem deltagare ställa upp till start 
och fullfölja tävlingen.

§ 5.
Med avseende på tävlingen i övrigt, så

som betr. tjuvstart, rivna häckar etc. gälla 
Riksförbundets bestämmelser.

§ 6.
Alla tvistigheter avgöras av föreningens 

Ö. S.

Föreningsmästerskapens fem
kampstävling gäller även ett vand
ringspris, vars innehavare naturligt
vis blir föreningsmästaren.

Slutligen har jag utsikter att för
värva ett vandringspris för 5,000 el
ler 10,000 meter (vilken distans torde 
sektionsstyrelsen få avgöra), men 
därom får jag icke besked förrän i 
början på september.

Ett par vandringspris tävlas det 
om dessutom, således icke i samband 
med mästerskapen.

Det ena är dir. Locrantz’ vand
ringspris i löpning 1 eng. mil, det an
dra Söderbergs vandringspris i löp
ning 400 meter. Tävlingarna om 
dessa pris gå omedelbart efter före
ningsmästerskapen, i år måhända, om 
det arrangeras, i samband med dem, 
vilket vore det bästa. Ty dessa båda 
löpningar bli minst lika intressanta 
som de i mästerskapen ingående.

APROPOS MÄSTERSKAP 
OCH IDROTTSMÄRKEN

— så skola väl åtminstone boxare och 
skidlöpare vara med ett tag, tycker 
jag. Vi ha säkert många goda 
idrottsmän med bland dem. Nog bor
de väl Oscar Andrén t. ex. med stor 
framgång kunna försöka sig på 100— 
800 meter. Det är jag absolut över
tygad om. Och David Lindén borde 
väl kunna kasta diskus och Gurra 
Karlsson stöta kula. Så det, etc.

Att bland skidlöparna A. H. Nils
son är en god allmän idrottsman, det 
veta vi förut. Och han kommer väl 
med även nu. Liksom brodern, som 
rent av är fin i stavhopp (c:a 350!). 
Pojkarna Karlsson, Hellner, Barthel, 
Boliner, dem ha vi redan med, ty de 
ha alla redan insett, vilken härlig in
verkan allm. idrott har på konditio
nen i skidor. Men ack, så många det 
saknas för övrigt. Komma alla våra 
nya skidnamn med? Tänk på att det 
blir ytterligare konkurrens på skidor 
i vinter och att konditionen måste 
vara prima då, för att räcka. Och 
allm. idrott är bra konditionsträning.

Om ni. inte precis hava lust att 
tävla, borde ni i alla fall träna litet, 
t. ex. så pass mycket att det räcker 
till att uppnå minimifordringarna för 
idrottsmärket.

Kom ut alle man till Traneberg 
bara, så ordnar sig nog resten sedan.

Ala.
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Föreningens medlemmar
inbjudas härmed till deltagande i

FÖRENINGSMÄSTERSKAPEN
i allmän idrott

som komma att hållas å Tranebergs Idrottspark under september månad
och omfatta:

Löpning 100 meter Höjdhopp.

„ 200 „ Längdhopp.

„ 400 „ Trestegshopp.

„ 800 „ Stavhopp.

„ 1.500 „ Kulstötning.

„ 5.000 „ Diskuskastning.

„ 10.000 „ Spjutkastning.

Hacklöpning 110 meter. Fem- och Tiokamp.

Samtidigt inbjudes till

TÄVLING
om Söderbergs Konditori A. B :s vandringspris i löpning 400 meter och dir. A. Locrantz’ vandringspris i löpning

1 eng. mil (1.609 m.).

Samtliga tävlingar gå i fyra klasser: skolungdom (öppen för deltagare födda tidigast 1905), juniorer (enl. Riksförbundets 

bestämmelser), seniorer samt oldboys (öppen för deltagare födda senast 1890), och blir mästare den, som uppnår bästa resultat 

(oavsett sålunda i vilken klass han tävlar).

Samtidigt tävlas om Hellbergska vandringsprisen i hopp och kast, Ahlströms vandringspris i häcklöpning, Söderbergs vand

ringspris i femkamp samt ev. om ett vandringspris i 5.000 eller 10.000 meter.

Anmälan om deltagande göres snarast möjligt till hrr E. Torbiörn eller A. Åsberg, som bliva tävlingsledare, eller ev. direkt 

till föreningen, under adress Stockholm 4 (ett brevkort räcker och är billigast), med uppgift å den klass och de tävlingar, medlem 

önskar deltaga i.

I förhoppning om att dessa våra första mästerskapstävlingar å Tranebergs Idrottspark komma att omfattas med det allra 

största intresse av föreningens medlemmar, tillönska vi alla ett väl mött.

STYRELSEN
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Stockholm 1922. Tryckeri Aktiebolaget Thule


