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SPÄNNANDE SLUTSTRID
Det fotbollsintresserade Stockholms
stora fråga — utom AIK:s matcher
i Allsvenskan — är givetvis den: skall
huvudstaden få ännu ett lag bland de
stora? Det är Djurgården och Ham
marby. som skola svara! Som man
ser av nedanstående serietabell, leder
Norrköpingskamraterna med 1 poäng
före Djurgården, vilken i sin tur har
1 poäng till godo mot Hammarby.
Bland dessa tre lag kommer givetvis
segraren att koras, ty Reymersholm
och Motala ha släppt täten för myc
ket för att få vara med om slutupp
görelsen.
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Djurgården ....
Hammarby .......
Reymersholm
Motala .............
Åtvidaberg .......
Derby ..............
Westermalm ....
Mjölby .............
City ..................

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
6
4
5
5
5
4
3
2

2
3
4
5
*2
2
2
3
4
5

3
3
3
4
6
6
6
6
6
6

42—22
31—27
34—21
22—33
34—25
32—37
20—27
27-28
28—35
18—34

18
17
16
13
12
12
12
II
10
9

De tre segeraspiranterna ha följan
de program att avverka:
Norrköping: City och Mjölby hem
ma; Westermalm, Derby och Ham
marby borta.
Djurgården: Reymersholm, Ham
marby och Derby hemma; Reymers
holm och Derby borta.

(i DIV. II)
mellan

Norrköping
Djurgården
Hammarby

Skall Stockholm få
ännu ett lag i
storserien ?
Hammarby: Reymersholm, Wester
malm och Norrköping hemma; Wes
termalm och Djurgården borta.
Att bedöma eller värdesätta chan
serna med ledning av föregående re
sultat är omöjligt, då lagens form och
uppställning variera från höst till vår
på det mest oberäkneliga vis. I fråga
om rutin och erfarenhet äro de tre
topplagen tämligen jämnspelta och
det blir att ge sig in i tippningslotte
riet med den visade vårformen som
enda rättesnöret. Norrköping skulle
att döma efter detta vara given seg
rare. Träningsmatcherna under vå
ren ha givit stora segrar och Torsten
Johansson & C:o ha haft kulsprutor
na fint inriktade. Djurgården har
hållit sig ganska i skymundan och
mött ganska enkla motståndare (Wes

termalm och Sundbyberg undantag
na), vilka besegrats med ordinära
resultat. Hammarby har varit mest
oberäkneligt. En sensationell seger
över allsvenska AIK skapade söder
bröderna en viss gloria, som dock för
svann efter två snöpliga nederlag mot
Nynäshamn. Med segern över AIK
och över Brage har dock Hammarby
visat vad laget är kapabelt till, när
det är i bästa slag, och på sätt och
vis har Hammarby serieresultatet i
sin hand på tre olika sätt.
Laget kan besegra såväl Norrkö
ping som Djurgården och på detta
vis hala hem segern. Slås Norrkö
ping, men icke Djurgården, ligger det
sistnämnda laget bäst till. Besegrar
Hammarby platskonkurrenten, blir
lagets slutliga placering antagligast
efter Norrköping men före Djurgår
den.
Det finnes också en faktor som
måste tagas i beräkningen, nämligen
att de övriga lagen i serien givetvis
komma att knipa poäng från lagen i
tabellens topp.

Vi försöka oss på följande tips:
Norrköping tager full poäng på hemma
matcherna mot City och Mjölby, men för
lorar minst två poäng på bortamatcherna
mot Westermalm, Derby och Hammarby.
Det kan icke heller betraktas som någon
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sensation, om såväl Hammarby som Derby
skulle taga full poäng. Hammarby vet
man aldrig, var man har, och Derby är
synnerligen svårslaget på hemmaplan. Vi
tro dock, att Norrköping tager 8 poäng av
de 10 möjliga och skulle då stanna på 26
poäng, som räcker till seger.
Djurgården har det svårare. Ingen vinst
är upplagd. Två matcher återstå mot
Reymersholm. Trots att ”Reymers” under
de sista åren hör till de lag, som Djur
gården haft svårt att komma till rätta
med, tro vi dock här på två vinster. Även
hemmamatchen mot Derby bör klaras, men
mot Hammarby och Derby (i Linköping)
blir det en strid på liv och död. Det kan
gå väl. Det antagligaste är dock att DIF
förlorar två poäng på dessa två avgöran
de matcher. Slutsumman skulle då bli 25
poäng.
Hammarby har ingen resa men utan
tvivel de svåraste motståndarna. Reymers
holm, som vann första mötet mot Ham
marby, får troligast giva Hammarby re
vansch, men sedan blir det knivigare.
Westermalm är kapabelt att taga två po
äng, och Norrköping samt Djurgården
dela högst ogärna med sig för mycket av
den dyra vara som heter seriepoäng. Tre
poängs förlust på de fem återstående
matcherna skulle giva Hammarby tredje
plats på 23 poäng.
*
Utan att på något vis förringa Norrkö

DIF:s styrelse 1933.
Vid sammanträde tisdagen den
11 april konstituerade sig Djur
gårdens överstyrelse för det kom
mande arbetsåret sålunda.
Ordförande: Bertil Nordenskjöld.
vice ,,
Gunnar Rönn.
Sekreterare: Axel Lindgren.
vice „
Holger Carlsson.
Kassör:
Gunnar Rönn.
vice „
Fred. Skoglund.
Materialförv. Torsten Svennberg.
vice ,,
Ragnar Rosberg.
Klubbmäst.: Axel Jonsson.
vice ,,
Valdemar Palmqvist.
Utan funktion: Knut Wasström,
Åke Löfgren, Bertil Carlsson,
Erik Svärd.
Till intendent å Tranebergs Idrotts*
plats utsågs Sam Lindqvist.
pings eller Hammarbys meriter och kvali
fikationer till storserien skulle dock en
slutseger för Djurgården bli populärast
(utom givetvis i Norrköping och trakterna
kring Ringvägen). I de stora fotbolls
metropolerna Göteborg och Hälsingborg
skulle Djurgårdens réentré bland de stora
hälsas med glädje, och även Eskilstuna,
Malmö och Borås kommer att taga emot
DIF med tillfredsställelse.
Djurgården har de största traditionerna
att upprätthålla och att falla tillbaka på.
Signaturen tror även att eventuella upp
repningar av de knivskarpa duellerna AIK
—Djurgården skulle få en sensationellare
prägel än förr, och att Stockholms fotboll
skulle än värdigare representeras mot de
övriga svenska storklubbarna, om AIK
fick en bundsförvant (ordet låter faktiskt
litet främmande efter sista tidens kiv) i
sin gamla antagonist och tvillingbroder.
Vi ha nästan glömt det gamla spöket
— kvalificeringsmatcherna — det ligger
något kusligt i det ordet för oss Djur
gårdare, som dock hoppas på Sam, Putte
Kock och hans fotbollsgrabbar. Svårighe
terna äro många och stora men äro till
för att övervinnas. Om en dryg vecka
sättes serien igång.
Kåwe.

Albert Sandström
50 år.
Onsdagen den 19 april fyller en av
Djurgårdens mer bemärkta medlem
mar, Albert Sandström, 50 år. Den
äldre generationen torde väl känna
till, vad han uträttat såsom idrotts
man, men för den yngre kan det vara
av intresse att höra att Albert Sand
ström tillsammans med sin broder,
Alfred och Hedjersson, bildade ett
budkavlelag å skidor av närmast fe
nomenklass. Svenskt mästerskap er
övrades av dessa tre i Gävle år 1911,
f. ö. första året, som S. M. å skidor
anordnades. Tidigare hade segern i
Främjandets stora tävlan, vid den
tidpunkten till gagnet om än icke till
namnet liktydigt med S. M. å skidor,
erövrats tre år i följd. I praktiken
voro dessa svenska mästare under åren
1908 (Sundsvall), 1909 (Stockholm),
1910 (Östersund) och 1911. en hart
när fantastisk prestation. År 1911
skilde 9 sekunder Albert Sandström
från segraren i 3-milen i S. M. Dess
utom finnas ett par D. M.-tecken i
Albert Sandströms rikhaltiga pris
samling.
Alla veta däremot att han numera
är välbeställd delägare i Bröderna
Sandströms skidfabrik. Som äkta
djurgårdare har han ständigt efter
bästa förmåga hjälpt och understött
sin förening.
Djurgårdaren frambär sina var
maste lyckönskningar å bemärkelse
dagen.

Djurgårdaren
saknar fortfarande inånga djurgårdare
vid spridandet av Djurgårdaren.
Ring
11 74 57.

Meddelande
från sektionerna om sammanträden,
klubbtävlingar och dylikt mottages på tel.
11 74 57.

KORT FACIT

ISHOCKEY

Bandylaget började sin säsong
övertygande med vinst över gruppfa
voriten Hammarby, i vilken match
den gamla djurgårdsenergien klart
lyste fram. Genom mer eller mindre
nödtvungna omplaceringar fick laget
likväl aldrig den nödvändiga stabili
teten över sitt spel och det goda spe
let i den första matchen förmådde la
get aldrig återupprepa. Djurgården
var ett typiskt exempel på den deka
danta (hårt ord men rättvist) stock
holmsbandyn. Genom den korta och
urusla vintern tvingades laget att
ställa upp otränat och då gick allt
gott och väl, men sedan träningen
kommit igång sjönk formen, en erfa
renhet som väl de flesta idrottsmän
gjort, och ur denna vågdal hann la
get aldrig komma innan vinterns slut.

och

BANDY
uppoffring och med hjälp av någon
elak motståndare ha kunnat göra sig
av med det, när de en gång fått fatt
i det.
A. I. K............... 5 5 0 0 28—8 10
8
Hammarby ...... 5 4 0 T 9—7
Djurgården .... 5 3 0 2 19—13 6
Reymersholm . .. 5 2 0 3 11—13 4
Järva .............. 5 0 1 4 9—24 1
Nacka ............. 5 0 1 4 3—34 1
Som mest ordinarie har laget haft
följande utseende: G. Johnsson—
Kurt Nissen, ”Småland” Ahlstrand

Stockholmsserien.
Djurgården........ 3 2 1 0 8—6 5
Hammarby......... 3 2 0 1 12—4 4
Reymersholm..... 3 1 1 1 12—14 3
Kronoberg......... 3 0 0 0 6—14 0
Efter att ha vunnit sin grupp i
Stockholmsserien förlorade laget den
s. k. gruppfinalen mot Linnéa med 3
I ganska onödigt efter svagt spel
och därmed voro alla förhoppningar
om ny sejour i storserien ur världen.
Lagets bästa spelare voro Gustaf An
dersson i målet, Gösta Rosell på cen
terhalv, Hugo Grönkvist såsom hö
gerhalv och Valle Söderman i cen
tern
Laguppställning: målvakt Gustaf
Andersson : backar: ’Knatten’ Lundell
och Fred Skoglund; halvbackar: Erik
Lindgren, Gösta Rosell, Hugo Grön
kvist, Sigge Johansson; forwards:
Kurt Heumann, Birger Hamner, Bäll
sta-Johansson, Valter Söderman, Nils
Humble, Ivar Gate, Rudolf Kock,
Sven Redvall.
Eftersom uppställningen varierat
från match till match ha samtliga spe
lare som deltagit i dessa upptagits i
ovanstående förteckning.

B-laget.
B-laget har i vinter haft en skaplig
säsong även om placeringen i serieta
bellen hade bort vara betydligt för
nämligare med tanke på de många in
dividuellt sett goda spelare, som åter
finnas i laget. Men man har haft för
färligt svårt på det hållet att åstad
komma någonting liknande lagspel.
Isynnerhet forwards ha till den milda
grad varit förälskade i det lilla röda
nystanet, att de endast med största

VALLE SÖDERMAN
snabbåkare i ishockey- och
bandylagen.

—Hans Lilieqquist, Sten Grönqvist,
Bertil Andersson—Lennart Lager
kvist, Sven Redvall, Karl Liliequist,
Rudolf Nissen och Harry Samuels

SÄSONGEN

son. Vidare förekom som högerytter
även Hogge Johansson.

Juniorerna.
Djurgården har haft många ypper
liga juniorlag, 1918 års var ju alla ti
ders och betraktas numera såsom ”le
gendariskt”, men under de sista 7—8
åren har ingen funnits, som velat off
ra sig för den goda saken. Största
glädjeämnet på djurgårdisk bandyho
risont i vinter var därför det splitter
nya juniorlagets lyckosamma framträ
dande. Att ett så helt nytt lag slår
sig fram till semifinalen var en ypper
lig prestation och prima överraskning.
Lagledaren med den verkliga entu
siasmen, Gösta Lindberg, har all he
der av sina pojkar.
Laguppställning: målvakt Gunnar
Holmström, backar: Kurt Larsson
och Bernhard Andersson, halvbackar:
Vilhelm Karlsson, Roland Scholan
der, Sven Kindahl, forwards Åke
Nilsson, Martin Andersson, Birger
Ahrlén, Alf Johansson, Arne Jo
hansson, reserv Rune Uddman.
Matchlista.
D. I. F.—Järla 3—1 vänskap.
D. I. F.—Älvsjö 3—0 J. M.
D. I. J.—Reymersholm 2—1 J. M.
D. I. F.—Tellus 1—0 J. M.
D. I. F.—Sture 1—2 J. M. semifinal
(förlängd tid).
D. I. F.—Uppsala I. F. 3—3 vänskap.
D. I. F.—Uppsala I. F. 0—1 vänskap.
Summa 4 vunno, 1 oavgjord och 2
förlorade matcher, målkvot 13—8.

Elitserien i ishockey.
Ishockeylaget har i vinter gjort sto
ra framsteg i speltekniskt avseende
och man har med otålighet väntat på
det verkliga genombrottet. Detta har
likväl uteblivit, rutinen hos de unga

Påsken påverkade pristävlingen.
Två 4:or få påskpresent i efterskott.

222 kronor.

Resultaten av matcherna upptagna
på förra veckans kupong voro:
Gais—Malmö F. F. 4—2.
Göteborg—Sandviken 1—0.
Elfsborg—Eskilstuna 3—1.
Sleipner—A. I. K. 2—3.
Halmia—Hälsingborg 1—2.
Malmö IFK—Kalmar AIK 3—0,
vilka kunna betraktas såsom mer el
ler mindre normala.

Denna lilla nätta summa få Erik
Sundberg, Svea Bowlingsalong, och
Erik Johannesson, Högbergsgatan 14
A, som lyckats med att rätt förutsäga
4 matcher, att dela på. De äro väl
komna upp till Djurgårdarens expe
dition, försedda med kontrollkupong,
torsdagen den 20 april.

gäller det att förutsäga resultatet av
Djurgårdens vänskapsmatch i Uppsa
la mot Vesta, fyra Allsvenska matcher,
Gais—Eskilstuna, A. I. K.—Lands
krona
(2—4),
Sleipner—Halmia
(0—3), Malmö F. F.—Elfsborg
(1—7), samt en match i division II

Påsken inverkade menligt på in
tresset för förra veckans tippnings
tävlan. Påskäggen med tillhörande
agremanger påfordra även de en viss
uppmärksamhet, men trots detta se vi
oss istånd att öka utdelningen till de
lyckliga vinnarna till

pojkarna i anfallskedjorna är ännu
för liten och den därmed följande
oturen kunna de ännu ej bemästra.
De tre topplagen inom svensk is
hockey ha därför hitintills visat sig
vara oövervinnerliga för Djurgårds
laget om än nederlagen varit i det
knappaste laget med det udda målet.
Ett trappsteg högre i serietabellen
har laget avancerat mot föregående
år, vilket gläder så mycket mer, som
det skett på de gamla antagonisternas,
Södertälje Sportklubb, bekostnad.
Hammarby .... 14 10 2 2 43—9 22
A. I. K........... 14 10 2 2 38—13 22
Göta .............. 14 9 4 1 29—12 22
Djurgården ... 14 6 1 7 24—29 13
Södertälje .... 14 5 2 7 17—16 12
M. P............... 14 3 4 7 12—29 10
Traneberg .... 14 3 1 10 11—35 7
Hermes ........ 14 1 2 II 7-38 4
I S. M. mötte laget, efter kvali
ficering mot Nacka, Göta redan i
första omången med 1—2, fortfaran
de udda målet, som resultat.
Ishockeylaget har haft följande
sammansättning.
Målvakt: Henry

Denna vecka

Hagelin; backar: Erik Lindgren och
Bällsta-Johansson; forwards: Alvar
Sköld, Valter Söderman, Gösta Ro
sell, Curt Nissan, Alf Axberg, Sven
Redvall, varjämte Rudolf Nissen och
Lagerqvist alltsomoftast ha vikari
erat.
Lagets dominerande spelare har
liksom tidigare varit Erik Lindgren,
Sveriges
bäste
ishockeyspelare!?
(Frågetecknet ditsatt mest för att
reta ev. rivaler.)

B-laget.
A. I. K............... 6 5 1 0 17—5 II
Södertälje ........ 6 5 0 0 16—6 12
Hammarby ........ 7 5 0 2 28—12 10
Djurgården ...... 7 4 0 3 8—12 8
Göta ................ 7 2 2 3 9-8
6
Traneberg ........ 7 2 1 4 9—14 5
M. P.................... 7 1 0 6. 7—23 2
Hermes ........... 7 0 0 7 11—25 0
Laget har bestått av följande spe
lare : Målvakt: Harry Andersson;
backar: Karl Liljeqvist och Hugo
Grönkvist; forwards: Ivar Gate,
Lagerqvist, Bertil Andersson, Ahl
strand, Gunnar Svensson, Borg m. fl.

Alfr. Lundberg & C:o, Tryckeri, Stockholm 1933.

Östra,
City—Åtvidaberg
(2—2).
Siffrorna inom parentes avse resul
taten vid höstomgångens matcher.
Ställningen i Allsvenskan, som även
bör intressera våra läsare, har följan
de utseende:
Gais .............. 14 10 2 2 49—21 22
Hälsingborg ... 15 9 3 3 46—30 21
AIK .............. 14 9 1 4 44—23 19
Eskilstuna .... 14 8 1 5 36—31 17
IFK Göteborg .. 15 7 3 5 41—28 17
Elfsborg ........ 14 6 2 6 33—32 14
Sandvikens IF 15 6 2 7 29—33 14
Malmö FF .... 16 5 2 9 29—56 12
Sleipner ......... 15 4 3 8 25—40 II
Halmia .......... 16 4 3 9 20—40 II
Örgryte ........ 15 4 2 9 26—33 10
Landskrona .... 15 4 2 9 26—37 10
Tipskupongen medföljer liksom ti
digare som bilaga och har även denna
gång formen av dubbeltips. Intresset
för Djurgårdarens tippningstävlan är
tydligt i stigande, varför vi hoppas,
att nästa vecka kunna utdela större
belopp än denna gång. Kupongerna
kunna inlämnas på samma ställen som
förut, och skall vara oss tillhanda se
nast lördagen den 22 april 1933.

Föga förtroendeingivande
har C-laget startat denna säsong.
Enstaka spelare ha hittat till trä
ningarna, och vid första matchen för
mådde icke laget ställa upp fulltaligt.
Djurgården väntar snar bättring.

D. I. F.—Årsta 4—0.
Annandag påsk träningsspelade DIF:s
A-lag på Aspuddens idrottsplats. Sparring
partners voro Årsta SK, som efter en jämn
första halvlek fingo se sig slagna med
4—0. Bra debut i Djurgården gjorde hö
gerytter Nordgren, vilken förut spelat i
Göta och Sandvikens AIK. Mer kring
matchen i nästa nummer av Djurgårdaren.

