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Efter ett par veckors uppehåll un
der den döda säsongen i föreningens 
annars ständigt pulserande liv börjar 
Djurgårdaren på nytt att utkomma. 
Vad sig under denna tid tilldragit står 
att läsa på annat ställe i tidningen, det 
är för övrigt endast inom fotbollen 
och allmänna idrotten som det rört 
sig.

I likhet med vad som skedde under 
den svunna vårsäsongen kommer 
Djurgårdaren även i sommar och höst 
att anordna tippningstävlingar, vilka 
förut omfattades med stort intresse 
av våra läsare. Dessa komma att tillgå 
på samma sätt som tidigare och Ni 
har följaktligen endast att ifylla ku

Forts. å sid. 4.

Åter inför en seriestart.
Ljusa förhoppningar trots ökad

konkurrens. Lovande spelarmaterial.

En seriestart står för dörren, och 
åter skall Djurgårdens fotbollpojkar 
begynna en hård tävling med ett avan
cemang upp i Allsvenskans högsta 
klass som mål.

Motståndare i de kommande duster
na bliva följande klubbar, vilkas väl
tränade elvor säkert ha samma mål i 
sikte. Vad sägs om följande rad:

Norrköpingskamraterna, Sleipner, 
Hammarby, Reymersholm, Motala, 
Derby, Åtvidaberg, Mjölby och Sund
byberg.

Ovanstående samling imponerar en 
hel del, och tättrion inger verklig re
spekt. Vi uppsöka därför Djurgårds
lagets högkvarter för att förmå led
ningen sia en del om utsikterna och 
Djurgårdslagets blivande utseende.

Kock & C :o, Södra Kungstornet, 
ha förtröstan på goda tider, trots att 
laguppställningen ännu icke är klar.

”Du förstår”, inleder alla tiders 
svenska vänsterytter, ”jag har ganska 
mycket att välja på, men det gäller att 
sätta rätta pojken på rätta platsen. 
Faktiskt är Henry Hagelin den ende, 
som jag icke behöver ha huvudbry 
för. Givna äro många fler, men som 
sagt, ännu är det icke fastställt, på 
vilken plats de komma att spela. Vi få 
pröva oss fram i de matcher, som åter
stå, innan allvaret begynner. Se vilket 
material jag har!

Ungdomarna Harry Andersson och 
Munko Lindberg gå icke av för hac
kor som backpar, och därtill kommer 
Greven Andersson, vilkens rutin och 
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Med detta nummer följer såsom bilaga 
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ger Gilström, som träffas å D. I. F:s 
idrottsplats, Traneberg. Säkrast onsdagar 
kl. 10—11 f. m.

erfarenhet kanske dock ännu får tagas 
i anspråk.

Utom Sitting Söderström, Hånell, 
och Bebbe Andersson finnes följande 
halvbackar att tillgå: Sören Petersen, 
en verkligt välspelande grabb; Skara-
Wallin, en fin kopia på Göteborgs
kamraternas internationella Hansson. 
Därtill komma Garpe och Putte Grön
qvist, vilka nära nog äro bättre som 
halvbackar än forwards.”

”Men forwardskedjan”, inflika vi.
”Ja, den utgör faktisk mitt största 

bekymmer. Jag tror, dock att vi i trä
ningsmatchen mot Westermalm skola 
försöka med följande anfallsmän. 
Från vänster: Ivar Andreé, Garpe, 
Bällsta-Johansson, Spångberg och Hå
nell. Det ser kanske väl mycket expe
rimentartat ut, men försöket kan gå 
väl i lås.

De övriga lagdelarna skulle då få 
följande utseende: Halvbackar bli Sö
ren Pettersson, Sitting Söderström 
och Putte Grönqvist och bakre trion 
Harry Andersson, om han får per
miss, Munkhoff Lindberg och Hage
lin”.

Vi måste givetvis hålla med Kock, 
att kedjan ser experimentartad ut, och 
våga oss på att framhålla följande 
uppställning för starkare i nuvarande 
stund. Alltså från vänster: Möller, 
Grönqvist, Ivar Andreé, Spångberg 
och Nordgren eller Hånell. Dock ett 
frågetecken för den senare, vilken vi 
icke tro har tillräcklig bollbehandling 
för forwardsspelet.

Garpes och Grönqvists platsbyte 
motiveras med, att Möller faktiskt

Sixten Spångberg ny lovande DIF-
forwards

icke återfunnit sig själv, sedan han 
miste Grönqvist som innerkamrat.”

”Ja men Bällsta-Johansson då?”, 
invänder lagledaren.

”Bällsta är icke i form för närva
rande; det kanske är sant, men jag 
tror fortfarande på att grabben är den 
center Djurgården behöver. Visserli
gen kan man försöka Ivar, men som 
sagt, icke tror jag att vi för närvaran
de har någon som kan taga upp Bäll
stas mantel.

Du förstår. Det är alldeles riktigt; 
jag tror, att det var R:t i Bladet, som 
också påpekade det faktum, att ked
jan har överdrivit W-formationen. 
Bällsta har ingen hjälp av inrarna, 
vilka bägge två ligga för långt nere. 
Det räcker med en i taget. De långa 
bollar, som nu söka sig till Bällsta, bli 
svåra att göra något av, då bägge bac
karna kunna hjälpas åt att taga ho
nom, när han icke har någon att spela 
bollen till.

Ja hur det än blir med uppställnin
gen så är det dock intresse bland alla 
grabbarna som bereder mig största 
glädjen. Alla vilja det bästa och förstå 
att 11 man icke räcker att taga hem 
en serie av den kaliber, som årets tyc
kes bli.

Förresten: Titta ner till Kristine
berg och se på pojkarna.

Jag är säker på att deras prestatio
ner lova en hel del trots alla spådomar 
om motsatsen.

Prenumerera å Djurgårdaren till 
årets slut. Ni erhåller då tidningen 
under 23 veckor för kr. 4:75 fritt 
hemskickad. Dessutom kan ni då, om 
Ni så önskar, gratis erhålla samtliga 
hittills i år utkomna nummer, varige
nom Ni får hela årgången komplett. 
Ring Djurgårdarens expedition, tel. 
11 74 57 och prenumerera !

FOTBOLL

A-lagets spelprogram.
A-lagets spellista under den kom

mande säsongen ser ut som följer:
Juli 30. Norrköping (borta).
Augusti 4. Hammarby (hemma).
Augusti 9. Reymersholm (borta) 
Augusti 13. Sleipner (hemma).
Augusti 18. Sundbyberg (borta).
Augusti 27. Sundbyberg (hemma) 
September 3. Mjölby (hemma).
September 17. Sleipner (borta). 
Oktober 1. Motala (borta).
Oktober 8. Åtvidaberg (hemma). 
Oktober 15. Åtvidaberg (borta).
Oktober 22. Derby (borta).
Oktober 29. Norrköping (hemma)

Vårsäsongen 1934.
Maj 6. Derby (hemma).
Maj 11. Reymersholm (hemma).
Maj 13. Mjölby (borta).
Maj 16. Flammarby (borta).
Maj 21. Motala (hemma).

Korporationsfotbollen
behandlas i nästa nummer av Djur

gårdaren. Sista matchen i 1:sta om
gången spelas idag, fredag.

*
Genom att

sprida Djurgårdaren till Edra vän
ner, bekanta och arbetskamrater hjäl
per och stödjer Ni idrotten och Djur
gården. *

Åke Nylund, Birre Nylunds för
hoppningsfulla grabb, vilken i vintras 
hade en synnerligen lyckad säsong 
som skidlöpare har nu fått interna
tionell värdighet — som seglare. Åke 
är nämligen uttagen att vid de inter
nationella seglingarna med Stjärnbå
tar i Helsingfors veckan 23—30 juli 
representera Sverige och KSSS. Djur
gårdaren väntar segerrapporter.

*
B-laget på Gotland.

Djurgårdens starka B-lag, vinnare 
av reservlagsserien, besökte Visby i 
midsomras och visade de goda gotlän
ningarna, hur fotboll skall spelas. Till 
yttermera visso var liget förstärkt 
med Herrar A-lagsspelare Hugo 
Grönqvist och Greven Andersson, 
varför motståndarna lämnades utan 
chans. I. F. Gute blev besegrat med 
6—0, medan ett kombinerat Gotlands
lag, bestående av öns bästa spelare 
klarade sig undan med de något hygg
ligare siffrorna 5—1. Färden var allt
igenom lyckad och blev för deltagar
na ett minne för livet. En silvertallrik 
å vilken Visby Domkyrka ingraverats 
utgör det synliga beviset härför.
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Knalt DIF-deltagande i DM. Sur IB-
referent vid Admiramatchen.

Under den gångna delen av högsommaren 
har A-laget deltagit i tävlingen om Stock
holms distriktmästerskap. Djurgårdens in
sats blev efter den lovande och utomordent
ligt genomförda Norrlandsturnen vad man 
väntat sig. Redan i början, som gjordes, 
innan man begav sig till nordligare trakter, 
gick det mycket trögt. Värtans IF avfär
dades visserligen med 2—0, men djurgårds
pojkarna höjde sig på intet vis över sina 
motståndare. Sundbybergs IK var nästa 
motståndare, här blev det ytterst spännande. 
Visserligen varsnade man under matchen 
då och då ansatser till form, men det stan
nade också därvid. Segern togs dock hem, 
men med minsta möjliga övervikt. Herman 
Nordgren, på högerytterkanten, ordnade 
matchens enda mål, och så var man färdig 
för semfiinalen. Här blev det dock defini
tivt stopp. Nynäshamn hade föregåtts av 
ett rykte, som förtäljde ypperlig form, men 
trots detta imponerade dock Djurgårdens 
resultat i Norrland mera. Man hade ju 
Gais resultat som jämförelse.

De konditionsstarka Nynäspojkarna mot
svarade fullt upp sitt föregångna rykte och 
segrade klart med 1—0. Djurgården svek 
alldeles sina beundrares förhoppningar på 
ett stiligt spel. Det var länge sedan ett 
Djurgårdslag spelat så otaktiskt och fam
lande. Segern hade trots Nynäs goda pres
tation mycket väl kunnat ordnats. Laget 
verkade speltrött, vilket givetvis också var 
fallet. Först ett program i Norrland, som 
erfordrade jättekrafter och så två dagar 
före DM-semifinalen en synnerligen krä
vande match mot ett av kontinentens bästa 
lag Admira, som icke aktade för rov att 
några dagar efter det Djurgården besegrats 
med 3—o, giva Göteborgs bästa kombina
tion en lektion, som slutade med fotbollhu
vudstadens 7—0-nederlag.

Djurgårdens och Admiras match spelades 
i den mest tropiska hetta, och sydlänningar
na förklarade, att det var värre att spela 
i Stadion den dagen än en match under 
Afrikas heta sol. Förövrigt fick Djurgår
den icke vidare mild kritik av Idrottsbla
dets referent, vilken tydligen ännu befinner 
sig i barnkammarstadiet eller också icke 
någon gång sett Massa Alfredsson och 
Sven Andersson i AIK sätta sig i respekt 
hos sina motståndare. Det var unge »Mun

ko» Lindberg, som särskilt irriterade IB:s 
utsände. Vi kunna dock trösta Lindberg, 
som säkert icke heller tager saken så hårt, 
att bemälde IB-herre är kronisk sur.

Trots de två sista nederlagen är dock 
Djurgårdens fotboll icke så svag, som man 
på en del håll velat påskina. I utvilat till
stånd hade segern, mot Nynäs bärgats, och 
tillvaratages dagarna till seriestarten väl 
(lättare träningsmatcher), kan Djurgården 
säkert sätta ett spelstarkt lag på benen vid 
seriestarten i Norrköping.

Vid matcherna i Norrland prövades en 
mängd nya förmågor, vilka vad det lider 
kunna rycka in i laget.

att Tomten Söderström, Uppsala
kamraternas vänsterinner i årets 
mästerskapslag i bandy, starkt fun
derar på att spela fotboll för 
Djurgården denna säsong. Även 
om Tomten ännu icke har kommit 
upp till samma standard som han 
håller i bandy är han dock ett vär
defullt tillskott för Djurgårdens 
reservlag.

att Sixten Spångberg, Djurgårdens 
lovande nyförvärv från Stockholms 
IF, i förra veckan icke utan fram
gång gästspelade i Westermalms 
Östsvenska elva vid det senare la
gets träningsmatch mot Ham
marby.

att Henry Hagelin, Djurgårdens ut
märkte målvakt, av de flesta av 
huvudstadens fotbollexperter hål
les vara Stockholms främste mål
vakt nära nog i klass med Anders 
Rydberg och Halmstad-Krusberg. 
Hagelin har också under somma
rens landskamper i Stadion varit 
obligatorisk reservmålvakt. Länge 
lär det väl icke heller dröja förr 
än vi återfinna Hagelin som or
dinarie man.

att många unga ”gamlingar” av fot
bollspelarna propagera för att åter 
uppsätta ett oldboyslag i fotboll.

att Fido Lindberg, juniorlagets mana
ger, till säsongstarten ytterligare 
har förstärkt sitt goda juniorlag 
och att Lindberg nu anser att laget 
kommer att kämpa om segern i 
klassen.

att A-laget icke har något emot att en 
hejarklack håller ångan uppe vid 
seriedebuten i Norrköping om sön
dag. Vid duellen i höstas var en 
stabil trupp djurgårdssupporters 
nere i Peking trots ett oherrans 
regnväder.

att Kristinebergs idrottsplats troligen 
kommer att invigas onsdagen den 
26 juli. På programmet står en 
match mellan Westermalm (som 
hädanefter skall ha Kristineberg 
som hemmaplan) och Djurgården.

att A-laget antagligen får sin sista av
slipning före seriestarten fredagen 
den 28. Traneberg blir skådeplat
sen och motståndarna sökes i nå
gon av Stockholmsseriens många 
klasser.

att Djurgårdens kassör Gunnar Rönn. 
Sveavägen 98, icke har något emot 
att taga emot resterande årsavgif
ter.

att årsavgifter även kunna betalas 
till Fred Skoglund på Djugårda
rens expedition. Mäster Samuels
gatan 33.

att ”Stubben” Litzen, Djurgårdens 
goda mellanviktare, vilken föregå
ende säsong på grund av ett miss
förstånd representerade Balder i 
år åter kommer att boxas i Djur
gårdens färger.

att Djurgårdens spel mot Admira än
nu icke lämnar de unga IB-skrib
lerna Jago och Tex någon ro. Nå
got så hårt och brutalt spel ha 
nämnda herrar icke sett förr, vil
ket kanske icke är så märkvärdigt 
då de kanske icke ännu hunnit se 
så värst mycket. IB-s chefredaktör 
har tydligen sina funderingar åt 
det hållet, då han förklarar sig stå 
undrande inför det faktum att ett 
totalt sönderslaget Admiralag kan 
giva Göteborgs bästa kombination 
en överhalning med hela 7—0.

att Reservlaget visade imponerande 
form (trots klent motstånd) i 
Norrtälje söndagen den 23 juli, då 
Norrtälje IF besegrades med hela 
10—1.

att Sven Redwall på högerinner var i 
de verkliga målspottartagen. Icke 
mindre än åtta resulterade mål
skott kommo från hans fot.

att Djurgårdaren mer än gärna mor
tager anvisningar på energiska 
Djurgårdare villiga att hjälpa till 
att sprida Djurgårdaren. Ring 
11 74 57.

MELLANMÅL:

VET NI
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..tippa...
Forts. från 1:sta sidan. 

pongen, som medföljer Djurgårdaren 
såsom bilaga med de resultat, som Ni 
tror att matcherna komma att få samt 
tillställa oss kupongen i rätt tid an
tingen direkt till Djurgårdarens ex
pedition, Mästersamuelsgatan 33, 1
tr. eller till någon av de å kupongen 
upptagna inlämningsställena. Varje 
måndag efter det matcherna spelats, 
kommer vi att meddela namn på vin
naren eller om flera förutsagt lika 
många rätta resultat vinnarna samt 
den prissumma, som denne eller des
sa ha att avhämta. Prissumman go
res beroende av antalet deltagare i 
tippningstävlingen, så att ju flera del
tagare desto större prissumma. Det 
största belopp, som vi i våras utdelade 
var Kr. 340:—.

EN NYHET
komma vi likväl att införa beträf

fande tippningen. I stället för att som 
tidigare ha endast två kolumner kom
ma vi hädanefter att ha tre stycken, 
varigenom Ni får trefaldiga chanser 
att vinna, vilket vi hoppas endast skall 
tilltala Eder.

5 allsvenska matcher och Norrköping
—Djurgården

finnas upptagna å denna veckas ku
pong. De fem allsvenska matcherna 
äro Örgryte—Halmia, Halmstad— 
AIK, Hälsingborg—Gefle, Malmö 
—Gais och Sandviken—Göteborg, 
Norrköping—Djurgården tillhör Di
vision II Östra. Att ställa något horo
skop över utgången av dessa matcher 
törs vi oss inte på så här före serie
starten, det överlåter vi åt herrar och 
damer tippare, utan konstatera endast, 
att matcherna otvivelaktigt bli oerhört 
intressanta och att god plats för s. k. 
överraskningar finnes.

INGEN INSATS
behöver göras för att deltaga i 

Djurgårdarens tippningstävlan utan 
en var som så önskar kan gratis del
taga.

Kupongen skall vara inlämnad se
nast lördagen den 29 juli kl. 3 e. m. 
Kuponger, som inkomma efter denna 
tid medräknas ej i tävlingen.

Urdjurgårdaren A. H.
vilken medföljde A-laget å dess 

turné till Norrland och Dalarna kom
mer i nästa nummer nedskriva sina 
personliga intryck från denna resa.

Den ’’tropiska” sommarvärme, som 
rått under större delen av juni och i 
början av juli har inte varit precis äg
nad att entusiasmera sinnena för id
rottsliga krafttag. Tiden har också ut
märkts av en viss mattighet på täv
lingar och tävlingsdeltagare.

Mitt i hetaste midsommar och brå
daste semestertiden anordnade Hellas 
och Stockholms-Tidningen sina sedan 
förra året så populära och trevliga 
propagandatävlingar, vilka denna gång 
dock blott nådde en bråkdel av fjol
årstävlingarnas popularitet.

Semestrarna härjade svårt i våra 
led, varför blott ett fåtal man deltogo 
i första omgången. De klarade sig 
dock så pass bra att Djurgården låg 
bra uppe med utsikt till slutseger, var
för chansen togs till andra omgången 
med litet kraftigare uppbåd. Resulta
tet blev att vi sjönko ned till en svag 
4:de plats. I rättvisans namn måste 
dock sägas ifrån att poängsiffrorna 
förefalla något osäkra. Således har 
t. ex. de i tidningarna utsatta resultat
listorna visat sig i hög grad bristfäl
liga och oriktiga.

I tävlingarna ha löparna skött sig 
bäst och ”Gecke” Nordström natur
ligtvis allra bäst. Han segrade å 400 
m. belade 3:dje platsen på 800 m. kom 
med till B-finalen å 100 m. och pla
cerade sig i häcklöpning 400 m.

Vidare har ”Acke-Japan” Hellström 
visat framfötterna en hel del på 400 
och 800 m. Hans tid 53.6 å 400 bådar 
gott för framtiden och på 800 gjorde 
han ett starkt lopp, blev heatsegrare 
och utsklassade en så god man som 
Kare, Hellas.

”Fakiren” Kjellström har varit 
ojämn. På 800 m. gjorde han ett rik
tigt stiligt lopp men på 1.500 och 3.000 
nådde han inte alls upp till sin van
liga standard.

Den som dock relativt sett gjort den 
bästa insatsen är nog Evert Karlsson. 
Det är riktigt förbluffande att se så
dana framsteg han gjort å 400 m., så
dan stil han lyckats tillägna sig i båda 
häckloppen och sådan spänst han er
hållit i längd och tresteg. Evert är 
grabben som kommer.

En verklig god trio kastare ha vi er
hållit i ”Allmänna-Elektriska” Johns

son, Bromfeldt, och ”Byss” Hansson. 
Bästa grenen är nog spjut där de turas 
om att vinna på något över 45 m.

Av hopparna är Falkenberg, som 
vanligt bäst. Efter ett otal omhopp 
lyckades han belägga fjärdeplatsen i 
höjd.

Med de tre ovannämnda 400-me
terslöparna plus Wall bör föreningen 
kunna ställa ett stafettlag på benen, 
som inte blir av så föraktlig styrka. 
På D. M. nådde vi i ”Japans” från
varo och Walls fullständiga oträning 
visserligen blott en femteplacering 
men tidsskillnaden var dock ej så stor 
till de framförvarande lagen.

*
Djurgården har fått en trogen supporters 

genom Pelle Hånell, vilken förlovat sig 
med Fröken Pippi Sandberg, en ung dam 
med ett strålande humör, två djupa gropar 
i kinderna samt en högt driven färdighet i 
dans. Hoppas att Pelles »regering» giver 
honom stränga förhållningsorder beträffan
de träningen. Djurgårdaren gratulerar post 
festum.

♦
»Fido» Lindberg, fotbolljuniorernas ener

giske manager, har prövat lyckan som ra
cerförare på motorcykel. Ragge Sundqvist 
och Gunnar Kalens framgångar hade icke 
lämnat Fido någon ro, och så inhandlade 
han 1 st. Huskvarna motorcykel. Så skulle 
det bli åka av. Färden ställdes till Dalar
nas natursköna nejder, vilka så beundra
des av racerförare Lindberg, att han totalt 
glömde att styra sitt ystra fordon. Upp
vaknandet skedde i ett aktningsvärt sten
rös, vilket givetvis motstod Lindbergs för
sta försök som bergsprängare. Betydligt 
ramponerade anlände dock såväl Lindberg 
som motorcykeln till huvudstaden. Fotbolls
juniorerna kunna dock vara lugna, — ma
nager Lindberg är åter på benen — färdig 
att sätta fart på de blivande fotbollstjär
norna.

Östen Eriksson, Djurgårdens utomor
dentlige bowlare, har med framgång del
tagit i Sveriges första lag vid de stora 
internationella bowlingtävlingarna i Frank
furt.

Reinh. Eriksons Boktryckeri, Stockholm 1933.


