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325 kr.
En 14-årig Djurgårdsjunior och 

brottningsentusiast avslöjade sig så
som den verklige fotbollsexperten ge
nom att vinna Djurgårdens tippnings
tävlan för förra veckan med inte 
mindre än fyra riktiga resultat. Han 
hade lyckats med att exakt förutsäga, 
att Gais skulle slå A. I. K. med 3—2. 
Hälsingborg—Sleipner med 2—o, 
Westermalm—City med 3—1 och 
Mjölby—Motala med 2—1. Däremot 
hade han trott, att Sandviken skulle 
få stryk av Elfsborg med 1—2 medan 
dessa lag i verkligheten spelade oav
gjort med 1—1. I likhet med alla 
andra tippare hade han även fel på 
matchen Eskilstuna—Halmia, ty att 
jumbolaget Halmia skulle slå smeder
na på deras egen plan 6—2 hade tyd
ligen ingen enda fotboilsentusiast ens 
vågat drömma om.

Vi lyckönska Stig Carlsson till det 
utomordentliga resultatet och hoppas 
att han skall använda sina pengar på 
ett förståndigt sätt. När vi på sön
dagskvällen Överraskade honom i 
duschen hemma i bostaden, S:t

fjortonårig skolpojke 
veckans tipsexpert
Segrade klart i 6:te omgången — ensam 

med 4 rätt.
Eriksgatan 75, 4 tr., och underrätta
de honom om hans stora tur — själv 
visste han inte ens om utgången av 
matcherna, det är ju en dag på mån
dag också — blev han helt överväl
digad och förmådde knappt tå fram 
ett ord. Vi förmoda, att han under 
den kommande veckan kommer att 
vara utsatt för kamraternas stora be
undran och kanske också avund uppe 
i Adolf Fredriks Folkskola, där han 
går i sista klassen.

Matcherna voro på det hela taget 
lättippade med det ovannämnda un
dantaget, Eskilstuna—Halmia. och 
regnet och medföljande hala planer 
pressade icke upp målsiffrorna över 
det normala. Men efter söndagens 
matcher blev ställningen i Allsven
skans kö än mer tillspetsad och fak
tiskt hälften av de 12 lagen kan

Stockholmsserien
se sid. 2

riskera att åka ur. Ställningen är f. n. 
sp. v. oa. f. mål p.

Gais 18 13 2 3 59—27 28
Hälsingborgs IF 18 12 3 3 52—32 27
A. I. K. 18 11 1 6 55—29 23
IFK Gtbg 18 9 3 6 46—32 21
IFK Eskilstuna 18 9 1 8 42—43 19
Elfsborg 18 7 3 8 38—40 17
Sandvikens IF 18 6 4 8 33—38 16
Örgryte 18 6 2 10 30—36 14
Malmö FF 18 6 2 10 33—59 14
Landskrona BIS 18 5 3 10 31—45 13
Halmia 19 5 3 11 26—44 13
Sleipner 19 5 3 11 26—46 13

I toppen bättrade Gais på sina se
gerchanser än ytterligare, medan 
A. I. K. definitivt kan skrinlägga alla 
segerförhoppningar för denna gång 
efter nederlaget i Göteborg. Hälsing
borg har ju fortfarande kvar sin sto
ra chans, men vi tro likväl att Gais 
förmår hålla undan för hotet från 
Skåne under de 4 återstående matcher
na. Ett alldeles speciellt glädjeämne 
för de flesta fotbollsentusiaster torde 
vara, att Örgryte efter fredagens 
match mot Göteborgskamraterna
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Med detta nummer följer såsom bilaga 
tipskupong. Kuponger utdelas även av 
Birger Gillström, som träffas å D. I. F :s 
idrottsplats, Traneberg. Säkrast onsdagar 
kl. 10—11 f. m.
klättrade upp åtskilliga pinnhål i se
rietabellen. Ännu är situationen inte 
räddad för den gamla ärorika göte
borgsklubben, för vilken åtminstone 
vi Djurgårdare ha alldeles särskilt 
stora sympatier, men om man skall 
våga sig på ett tips, så tro vi nästan, 
att Halmia och Sleipner få behålla 
sina jumboplatser och således ramla 
ur Allsvenskans Div. I.

Denna veckas kupong upptager fem 
matcher i Allsvenskan, nämligen

Örgryte—Eskilstuna 
Gais—Landskrona 
Elfsborg—Göteborg 
A. I. K.—Malmö F. F. 
Hälsingborg—Sandviken

samt en match i Div. II, Östra: Derby 
—Norrköping, där det gäller för 
Norrköping att slutgiltigt fastställa 
sin serieseger. Vinner Norrköping 
den matchen lär inget annat lag kun
na göra dem segern stridig. Ku
pongen medföljer Djurgårdaren så
som bilaga och skall vara inlämnad 
senast lördagen den 20 maj.
Två priser.

Till den mycket intresserade men 
tyvärr okände Djurgårdsanhängare. 
som genom Nisse Österlunds förmed
ling till allmänidrottssektionens pris
utdelning skänkt tvenne ståtliga he
derspris och utlovat ytterligare tven
ne pris att uppsättas vid Dagblads
uttagningarna, ber sektionen att på 
detta sätt frambära sitt tack.
OBS.!

På grund av en överenskommelse 
med Stockholms Stads idrottsstyrel
se är all träning på Tranebergs 
idrottsplats inställd under sommarens 
måndagar.

STURE 
segrade 3-2 i 
seriefinalen

Folke Wilsson, Stures vänsterytter, 
gjorde definitivt slut på allt tal om 
var seriesegern i klass I denna sä
song skall hamna genom att i ett in
spirerat ögonblick i fredagens final
match mot Kronoberg ge sitt lag det 
tredje målet. Matchen slöt nämligen 
med Stures 3—2-seger.

Nu behöver man näppeligen orda 
om kommande finaler etc., då Nynäs
hamns och Kronobergs chanser en
dast äro (mycket) teoretiska. Där
emot stundar det hårda strider om 
andraplaceringen, vilken förutom Ny
näshamn och Kronoberg även Lunda 
har stora möjligheter att nå. Vi 
skulle nästan tro, att det blir en mål
kvotsaffär. Och då har nog Nynäs
hamn det bäst förspänt.
Spännande i kön.

I kön gå de kommande bataljerna 
inte av för hackor. Fortfarande är 
det de fem lagen Liljanshof. Norr
viken, Enebyberg, Olympia och Gö
ta som äro indragna i den obehagli
ga situationen. Ena gången har det 
ljusnat för någotdera laget, men gång
en därpå har det mörknat igen. Och 
så har det varit mest hela tiden. Just 
nu är heller icke ställningen nämn
värt klarare än den var i höstas.
Liljanshof åter i farozonen.

Liljanshof, som har största poäng
skörden, såg ut att vara räddad ett 
tag, men nu är det lika illa igen. De 
orangefärgade ha nämligen otvivel
aktigt det svåraste programmet av 
samtliga, och vill det sig riktigt illa 
för dem, kanske det inte blir någon 
poäng i fortsätntingen ”Motstån
dare äro: Kungsholms SK, Sture, 
Kronoberg, Huvudsta och Nynäs
hamn. Hemskt, sa’ Ryding. Poäng
summa 11.

Norrviken har Olympia (borta; 
där gäller det!) Karlberg (borta), 
Kungsholms S. K. och Lunda. Högst 
1 poäng. Summa 11.

Enebyberg möter Göta (borta ; jum
bofinal n:r 2), Kungsholms S. K., 
Lunda (borta), Sture, Kronoberg. 1 
poäng. Summa 11.

Olympia har det något hyggligare. 
Jumbofinalerna mot Norrviken och 
Göta hemma, dessutom Kungsholms 
S. K. och Karlberg. Kan göra 3 
poäng. Summa 11.

Göta med minsta poängsumman 
(7) torde inte ha någon chans alls.

Vänsterytter Wilsson 
avgjorde matchen.

Många spännande jumbos 
finaler återstå ännu i 

Stockholmsseriens många 
klasser.

Matcherna: Enebyberg (hemma), 
Olympia, Huvudsta, Karlberg och 
Kungsholms S. K. Högst 3 poäng. 
Summa 10.

Det skulle bli fyra lag på 11 poäng 
och Göta på 10. Jämnhet!

Avgörandet ligger tydligen hos 
Kungsholms S. K., som har att spela 
mot alla fem. Inget latmansgöra 
precis.

Spela gubbe och pil
kan man nästan göra om vilket lag som : 

kommer att vinna klass 2. Triangeln och 
Eriksdal ha f. n. mest poäng, men det 
återstår så många s. k. finaler, så även Tu
reberg Djurgårdshof och Rålambshof kun
na komma i toppen. Här några tipsnötter 
att knäcka: Djurgårdshof—Eriksdal, Rå
lambshof—Tureberg, Djurgårdshof—Ture
berg, Djurgårdshof—Triangeln. Vi skola 
bestämt be att få vänta med kommenta
rerna en vecka framåt.
Essingen leder klart.

Det ser ut som om ingen skulle hinna 
fatt Essingen i klass 3. Danderyd och 
Hornstull spela visserligen för brinnande 
livet, men försprånget tycks vara omöj
ligt att inhämta. Av lagen i botten ilsknade 
Järla till ett tag och spelade 0—0 med 
Aspudden. Den poängen kan vara bra att 
ha i jumbostriderna med Tanto och Älv
sjö.

I klass 4 klarnar det så sakteliga. Kungs
holms I. F. har nu i likhet med Lidingö 
och Brimer lämnat tätstriderna för en 
stund. Men fortfarande är det hårt mel
lan Väsby, Bromsten och Norrmalm. 
Union har ingenting att säga till om i 
botten.

Den verkliga sensationen har inträffat i. 
klass 5, där f. d. ledarlaget Stureby pä 
sina ägandes (?) tuvor i Stureby blev till
tufsad av Traneberg. Astor, som briljera
de med jätteseger (9—0) över Katarina, 
är nu storfavorit.

I kvalifikationsserien har ännu ingen 
olycka hänt för Gustavsberg. Idel seg
rar. Dock hände det en olycka i Gustavs
berg, i det Baltic, som var där förra sön
dagen, lät en spelare bryta armen av sig 
innan matchen började. Med tio man var 
det bra gjort att endast ta stryk med 3—4.. 
Reservlagen illa ute.

Regn och rotblöta håller på att fördärva 
reservlagsserien klass I alldeles. Blir inte- 
Fader Pluvius mildare stämd snart lär det:



Nya framgångar 
för bowlarna.

Erik Boberg visar mästarklass.

Bowlingsäsong
en sjunger nu på 
sista versen. Vå
ren lockar mer 
och mer och del
tagareantalet vid 
tävlingarna sjun
ker stadigt. De 
flesta av våra 
stjärnor spurta 
dock nu hårt för Gustav Ekberg.

att i säsongens sista träffningar 
skaffa sig en fördelaktig placering i 
statistiken. Djurgårdarna, vilka re
dan nu kunna blicka tillbaka på ett 
ovanligt framgångsrikt deltagande, 
hålla även ut i det sista. Förutom 
Östen Eriksson, som nästan icke bli
vit utan vid något tillfälle, äro Gustav 
Ekberg och Erik Boberg ifärd med 
en rasande grann finish.

Vid Östermalmshallens mäster
skapstävling i lördags lågo dessa tre 
hela tiden med och stredo i täten. 
Segern gick visserligen till Edlund, 
KKS, men han var illa hotad av djur
gårdarna. Östen var innan starten en 
av storfavoriterna och även Gustav 
Ekberg var fruktad. Det blev emel
lertid Erik Boberg som stod för da
gens överraskande resultat. Han 
hemförde seniorklassen med glans, 
och det var på håret när att Edlund 
fått stryka flagg. Bobergs fram
marsch är markabel och DJURGÅR
DAREN, som vid en tävling jämn
förde Bobergs spel med en D-junior, 
får nu gratulera till framgångarna. 
Erik har på den sista tiden visat sin 
verkliga klass, som nu tydligen lig
ger ytterst nära mästarnas. Djurgår
darnas placeringar i Östermalms
mästerskapet blevo: Mästarklassen : 
2) Östen Eriksson; 4) Gustav Ek
berg. Seniorklassen: 1) Erik Boberg.

allt dröja, innan tävlingens facit är klar. 
Ännu har dock ingen makt i världen (inte 
en Pluvius) kunnat rubba Djurgårdens B-
lag från tätpositionen, och kan det säker
ligen inte heller.
Noteringar från de övriga klas

serna :
Hammarby C vinner klass 2.
Ledarlaget Liljanshof B har fått stryk 1 

klass 3.
Bromsten B klarar sig i klass 4.
Klass 5 går till Sundbybergs eller Weste:- 

malms C-lag.
Nordia B och Nicolai B äro tätaspiranter 

i klass 6.

Klippen
(på 9:an)

Bortemot Gårda, där kvarnen står 
malande,

pull, pull, en dag kom en tuppkyckling 
galande:

”Jag är expert, 
ty i min stjärt 
sitter en penna, en verklighetstip

pande:
Sven, de är klippan, de!”

Dribblaren dribblade, vrålapan tack
lade,

Skri-blaren skribblade, kycklingen 
kacklade:

”Sven är en pump, 
Kal bara lump!”
Joel och g aisarna nästan fick hickan, 

de,
av detta Mickande.

Osmak! Vad hjälpte väl snacket i 
freda’s te’!

Gnagarnas maj(s)kluns en kvarnsten 
sågs ledas te".

— John, kallad — Long, 
kvarn’ satte gång.
Don Quijote Sven sig i kvarnvingen 

trasslade, 
nätmaskor prasslade.

Kvarndammet yrde i gnagare-tirorna, 
svansen den knöt man diskret mellan 

spirorna.
A. I. K:s tupp 
andan gav upp, 
när utur näbben en mjölgröt kom 

sipprande.
Slutet var nippran, de!

Nicke.

Johnne Jonsson
har åter varit ute för ett allvarligt olycks

tillbud. Johnne, vilken tjänstgör som 
vaktmästare vid Stadens idrottsstyrelse, 
råkade på tisdagen under en cykeltur kol
lidera med en bil. Johnne slapp denna 
gång undan med några smärre frakturer 
på revbenen och han torde snart nog vara 
klar för nästa äventyr. Undras när otu
ren skall släpp: friskussen ”Pajsarn”?

Mot finalerna
i Div. II östra.

Avgörandet faller den 21 maj?

För att använda hallå-mannens ord 
i radioapparaten — blåser för närva
rande stadig frisk förlig allsvensk 
vind över Norrköping och spridda 
byar ha även huserat med Djurgår
den, men för den senare landsändan 
spås det endast vara tillfälliga fläktar 
från den stora världen.

Läget är för Djurgårdens vidkom
mande, efter den ödesdigra Hammar
bymatchen, allt annat än lovande och 
det ser för närvarande ut, som om 
endast ett under skall kunna rycka 
seriesegern från Norrköping.

Fotbollmatcherna ha dock en stor 
likhet med väderleken, de äro ombyt
liga.

Många matcher lämna de mest sen
sationella resultat och tvära omkast
ningar och för Djurgårdens vidkom
mande är det alldeles för tidigt att 
kasta yxan i sjön.

Norrköping är visserligen storfa
vorit, men djurgårdsanhängarna sät
ta ännu hoppet till fotbollsmangern 
Putte Kocks ord: ”Djurgården hop
pas på Hammarby”. Söderbröderna, 
vilka för övrigt icke själva alldeles 
uppgivit hoppet på serieseger, möta 
nämligen Norrköping på Stadion i 
seriens sista match och möjligt är, att 
Hammarby genom en seger spelar se
rievinsten till — Djurgården.

Det verkliga avgörandet faller dock 
i Linköping från den 21 maj. Derby 
har då Norrköping som gäst och äro 
Derbypojkarna artiga värdar kan ing
enting hindra Norrköpings viktoria. 
Mjölby är väl knappast kapabelt att 
trots nedflyttningshot besegra Kam
raterna på dessas hemmaplan. Sta
dionmatchen mellan Peking och Ham
marby har för Norrköping då knap
past någon betydelse. Det 21 kan 
betyda för året skrinlagda förhopp
ningar på allsvenskt D. I. F.-avance
mang men — Derby kan också — ja 
man törs faktiskt icke tänka vidare—.

Djurgårdaren (som även hoppas) 
vill dock icke giva djurgårdsanhäng
arna i huvudstaden några större för
hoppningar utan tippar följande fa
cit av årets allsvenska Div. II östra.

Norrköping: Seger över Derby och 
Mjölby,, oavgjort mot Hammarby. 
Summa 27 poäng.

Djurgården: Två segrar över Der
by och en över Reymersholm. Sum
ma 26 poäng.

Hammarby: Segrar över Reymers
holm och Vestermalm oavgjort mot



Herman Nordgren
Djurgårdens nya högerytter tår 

icke deltaga i andra matchen mot 
Reymersholm. Enligt Fotbollsför
bundets reglemente skulle han vara 
spelklar den 60 :e dagen efter det han 
spelade i Göta och alltså spelklar den 
14 maj, då den från fredagen upp
skjutna matchen D. I. F.—Reymers
holm skulle ha spelats om icke vä
derläken ännu en gång lagt hinder i 
vägen.

I sista stund upptäckte dock kapt. 
Rubensson å Fotbollsförbundets 
kansli en hindrande paragraf. — Spe
lare få icke deltaga i en match upp
skjuten från den tid nämnda spelare 
icke var kvalificerad. En föråldrad 
och tokig bestämmelse. Till exempel 
Reymersholmsmatchen kunde ju ha 
spelats efter de bägge matcherna mot 
Derby. Nordgren skall alltså nu få 
spela med i två matcher, och därefter 
stå över den tredje (Reymersholm). 
Hade Djurgården begärt uppskov ha
de kanske denna paragraf varit pä 
sin plats, ty då kunde givetvis denna 
åtgärd ha tolkats så, att DIF endast 
försökte förhala tiden för att på det
ta sätt kunna förstärka laget. Nu har 
Stadion uppskovet på sitt samvete, 
och då skall väl icke en kvalificerad 
spelare hindras att deltaga.

Plats för regelomarbetning, snälla 
Fotbollförbundet! 
Sensationell förstärkning

får B-laget nästa match då troligen Sture 
B blir motståndare. A-lagsmatadorerna 
”Greven” och Bebbe Andersson skola då 
göra come back. Blessyrerna efter dusten 
med Reymersholm den 30 april äro nu he
lade. Dessutom kommer Herman Nord
gren att deltaga. Man kan tydligen ställa 
in sig på en målrik match.
Calle W.,

populär djurgårdare, skidlöpare, målare, 
roddare och skytt, har firat en verklig 
triumf i vår. Calle vann nämligen Skytte
nnionens tävling, där han besegrade hela 
den svenska eliten. Calles resultat var 
verkligt strongt. Calle representerar 
Skarpskytteföreningen, där han givetvis 
tillhör ”Djurgårdskompaniet”, det vill säga 
6 :te.
Djurgårdaren

saknar fortfarande många Djurgårdare 
för spridandet av Djurgårdaren. Ring 
11 74 57.
Norrköping. Summa 24 poäng.

Ställningen är f. n. efter söndagens 
matcher:

sp. v. oa. f. mål p.
Norrköping 15 10 2 52—25 22
Djurgården 15 8 4 3 36-28 20
Hammarby 15 7 5 3 39—24 19
Åtvidaberg 16 7 3 6 40—41 17
Derby 15 4 6 26—33 14
Westermalm 16 5 3 8 34—37 13
Mjölby 15 4 6 33—39 13
Reymersholm 14 4 5 22—37 13
Motala 15 5 8 36—29 12
City 16 2 5 9 21—46 9

Djurgårdare! 
Skidsektionena avhåller onsdagen 
d. 17 maj kl. 7. 30 em. i Tennis
stadions Restaurant, Årsmöte. 
Prisutdelning och en enkel supé 
samt som avslutning dans efter 
ett väl utvalt musikprogram. Pris 
för supé 2:25 bestående av ett 
rikligt smörgåsbord med småvarmt 
kaffe eller the. Dessutom finnes 
fullständig rest. à la cart. Damer 
äro välkomna!
Årsmötet avhålles först, varvid förekom
mer val av huvudstyrelse samt kommit
térade för backhoppning och längdåkning, 
ungdoms- och propaganda samt för mär
kesbanan, varför alla Djurgårdare skola 
närvara vid detta så viktiga val till kom
mande arbetssäsong, då Föreningen skall 
handhava Svenska mästerskapen i komb. 
o. backhoppning 1934.
Medlemsavgifterna har ej inbetalts 
i sådan utsträckning som är önsk
värt, varför DU som läses dessa 
rader och ej har fullgjort din skyl
dighet bör göra detta med det 
snaraste, är DU sedan även pris
tagare så har DU ännu större 
anledning, enär det ej kommer 
att utdelas några priser till dem 
som ej inbetalt sin årsavgift! Det 
kan ske till Douglas Olsson, En
skilda Banken, Kungsgatan (Kon
serthuset)., samt till Evert Nilsson, 
Råggatan 9. Årsavgifter kommer 
även att upptagas onsdagen den 
17 maj för dem så önska.
För deltagande i supén skall an
teckning göras den 15 maj hos 
Sandströms Sportaffär.

Djurgårdens guldmedalj
tilldelades redaktör Johan af Klercker 
på dennes 50-årsdag, söndagen den 
7 maj;
Svenska mästerskapen

i kombinerad back- och terränglöp
ning på skidor kommer enligt Sven
ska Skidförbundets beslut att arran
geras av Djurgården den 16—18 fe
bruari 1934.
Inställd för 2:a

gången blev Djurgårdens andra möte 
med Reymersholm. Fotbollsförbundets re
presentanter inspekterade Traneberg på 
lördagen och underkände planen, vilken 
verkligen var illa åtgången av veckans 
regn.

Dagbladslöparna
träna för fullt och konkurrensen 

om platserna i laget ser ut att bli hår
dare än någonsin förr. Trots åderlåt
ningen av flera av stjärnorna blir 
laget tydligen starkare än föregående 
år. De slutliga uttagningarna ha än
nu icke börjat men en hel del man
nar ha givetvis sedan kvalificerat sig. 
En glädjande framryckning har me
deldistansarna gjort, och Djurgår
dens 800-metersmän torde alla hålla 
sig kring 2,10 min. när de definitiva 
uttagningsloppen äga rum. Även på 
400-meterssträckorna blir det välbe
satt.

Old boyslaget ser tyvärr ut att tor
ka in — någon anslutning att tala 
om har uppropet icke rönt. Djurgår
dens oldboys ha också en ganska svår 
ställning, ty de flesta av klubbens 
forna stjärnlöpare äro för gamla, 
till och med för att tävla i oldboys
klassen och ha icke på många år haft 
spikskorna på. Old boyslaget har le
gat nere för länge ! För övrigt förtäl
jer ett rykte att även Dagbladsstor
heterna Göta, Hellas och Fredrikshof 
icke heller skola deltaga med några 
oldboyslag.

Skidsektionens Ungdomsavdelning
hade fredagen den 12 maj prisutdelning

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

i Fiskartorpet för den gångna vinterns 
backtävlingar. Prislistan hade följande ut
seende :

Ynglingar 10—14 år: plats-
siffra

1. Gösta Nilsson ............................... 3
2. Bertil Nylund ............................... 8
3. Sven Flodqvist ............................ 10
4. Ivar Askelöf ................................ 18
5. Karl G. Forsell ..........................
6. Åke Jonsson ................................ 21
7. Hans Melin .................................. 22
8. Erik Pettersson ........................... 22
9. Nils Eriksson ..... ......................... 23

Ynglingar 14—16 år: plats-

1. Helge Asplund ............................ 3
2. Hans Hedberg............................. 3
3. Per Billberg ................................. 5
4. Tore Käck .................................. 10
5. Bertil Blomberg ......................... 11
6. O. Nissing .................................. 12
7. Gunnar Karlsson .....................  13
8. Hans Berglund ........................... 15
9. B. Andersson ............................. 15

10. Olle Tandberg, junior .............. 16
Trots den miserabla vintern har anslut

ningen till tävlingarna och träningsinten
siteten varit storartad och man har all an
ledning att förmoda att dessa unga pojkar 
1 en snar framtid skola förmå föra Djur
gårdens färger med heder.

Inga matcher
ha under den gångna veckan spelats på 

Traneberg vars fotbollplan på grund av 
regnet varit fridlyst. Sålunda fick B-lagets 
match mot Huvudsta ställas på framtiden.


