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Djurgårdens Idrottsförening

STOCKHOLM.

Für die gastfreundschaftliche Aufnahme unserer 

Mannschaft drängt es uns Ihnen nochmals 

ergebenst zu danken. Unsere Spieler sind entzückt 

von dem aufrichtig sportkameradschaftlichen 

Verhalten der schwedischen Spieler und von der 

Liebenswürdigkeit aller der Herren, die sich um 

sie bemüht haben. Allen unseren Spielern werden 

die in Ihrem Lande verlebten Tage eine herrliche 

Erinnerung bleiben.

Mit sportlicher Hochachtung 

M. F. C Viktoria 1896 E. V.

Walter Jennrich,

Ofvanstående skrifvelse har kommit föreningen 
tillhanda frän våra tyska gäster “Magdeburger 
Viktoria“ och införes härmed i orginal.

Meddelanden från styrelsen.

Obs.! 
Försningssammanträds.

Allmänt sammanträde
afhålles

Fredagen den 2 juli 1909, kl. 8 e. m. 
på 

Landtbruksakademiens lokal
Mästersamuelsgatan 47.

Kontrollanter för idrottsmärket.
Styrelsen har beslutat föreslå ytterligare följande 

medlemmar till kontrollanter för idrottsmärket: Einar 
Nilsson, John Österlund och Erik Ahlström.

Resterande årsafgifter
torde inbetalas fortast möjligt på expeditionen, 
dessutom träffas skattmästaren på allmänna sam
manträdet den från kl. 7,45 e. m. i och för 
mottagande af afgifter och hoppas vi, att hvarje 
medlem skall uppfylla sin plikt i detta fall.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1909.
Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.

A. T. 44 34. R. T. 127 45.

v. ordförande: A. Hedjersson, Saltsjö-Dufnäs.
A. T. Dufnäs 26. R. T. Dufnäs 52.

Skattmästare: B. Walla, Svedenborgsgatan. 1.
Utrikessekr.: C. L. Kornerup.

A. T. 98 72. R. T. 4121.

Sekreterare: J. af Klercker, Brahegatan 25.
A. T. 76 91. R. T. 30 64.

Exp. chef: V. N. Petsén, Riddaregatan 19.
A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

Intendent: F. Dahlström.
c/o J. Bagges Sön. A.-B. A. & R. T. 91 99

Klubbmästare: E. Ekberg,
c/o H. Petersens H. A.-B, L. Nyg., A. T. 2207.

Styrelsel.: B. Nylund, Döbelnsgatan 3.
A. T. 43 43. R. T. Norrm. 1 07.

Suppleanter:
v. klubbm.: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

A. T. 223 51.
v. sekreterare: H. Andrén, Riddaregatan 8.

A. T. Österm. 3 59.

Nyinvalda medlemmar.
Aktiva.

Den 25 maj.
1037 Hjalmar Åkerholm, Götgatan 28.
1038 Henning Johansson, Serafimlasarettet
1039 Thure Nordlöf, Prestgårdsgatan 16, 3 tr.
1040 Witalis Andersson, Styrmansg. 16, t h. ö. g.
1041 David Sjölander, Skepparegatan 18.
1042 Gösta Braun, Fredrikshof.
1043 Erik Sundberg, Djurgårdsbrunn.
1044 Axel Johansson, "
1045 Elis Palm, "
1046 Ragnar Carlsson, Tavastgatan 14, 1 tr.
1047 N. Olof Ohlsson, Humlegårdsgat. 16, 3 tr.
1048 Erik Svensson, Grefmagnigat 16, ö. g. 2 tr.
1049 Helge Blomqvist Klara Södra Kyrkog. 14, 3 tr.
1050 Bror Engström, Polhemsgat 32, ö. g. 3 tr.

Den 10 juni.
1051 A. T. Moberg, Yxsmedsgränd 2, 1 tr.
1052 C. A. Felton, Helsingegatan 5.
1053 A. T. Lundin, Sturegatan 6, n. b., ö. g.
1054 H. W. Öster, Bellmansgatan 19.
1055 R. Andersson, Kaptensgatan 19.
1056 J. Alm, Kammakaregatan 9.
1057 A. Y. Mellström, Götgatan 9.

Föreningens expedition är tills vidare hos herr 
V. N. Petsén, Riddaregatan 19. A. T. 127 och 
58 42, R. T. 75 38.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: J. af Klercker (se ofvan).
Sekreterare: F. Ronnerström.
Materialförv: F. Dahlström (se  ofvan).
Suppleant: S. Lindqvist

Afdelningen för fotboll:

S. Lindqvist
G. Frykman.
E. Löfgren.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 

lämnas af:

För velocipedåkning:

A. Hedjersson (se ofvan).

För simning:

J. af Klercker (se ofvan).

För skytte:

C. O. Petsén (expeditionens adress).

För Lawntennis:

Alg. Nilsson, Birgerjarlsgatan 29.
A. T. 53 70. R. T. 90 52.

Meddelanden från föreningens 
expedition.

Okända adresser.
Nedanstående föreningsmedlemmars nuvarande 

adresser äro okända och anhålles att de med
lemmar, som kunna lämna upplysningar därom, 
meddela detta till expeditionen fortast möjligt 
N:o Namn
557 Bror Eriksson.
664 Oscar Johansson.
673 Bertil
690 Axel " (förut Bondegatan 1 D.) 
716 Oscar Astner.
754 Hugo Göransson.
773 Erik Åkerström (Vallingatan ?).
835 Gust. Wilh. Ekendahl.
849 Percy Calvert.
866 Rudolf Sahlström.
868 Knut Jeurling.
887 Leon Svahn (Typograf).
893 E. W. Bäckström.
910 Folke Sjöstedt
924 E. G. Cedervall
956 Gustaf Johansson (förut Källhagen).
972 E. A. W. Björklund.
749 S. Pettersson (Folkungagatan 14).
825 C. E. Wanell (Hökensgatan).
952 John Holmberg.
740 Gotthard Andersson.
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Resebref.
Budapest den 1 Juni 1909.

Här i denna natursköna stad har jag nu till
bragt 2 härliga dagar i det mest praktfulla som
marväder.

Jag har nämligen som Sveriges representant 
deltagit i Fotbollskongressen, som ägde rum båda 
Pingstdagarne. Då jag emellertid tror, att tid
ningens läsare genom dagspressen fått kännedom 
om resultatet af förhandlingarne, innan denna 
tidning utkommer, skall jag ej uppehålla mig vid 
denna sak, men meddela litet om Budapest

Mitt igenom Budapest flyter Donaufloden, som 
delar staden i tvenne delar: Buda å högra och 
Pest å venstra sidan. Längs Donaus båda stränder 
finnas en massa praktbyggnader, genom vilkas 
piktureska läge staden giver ett ovanligt storslaget 
intryck. Av verkliga praktbyggnader må i främsta 
rummet nämnas:

Országház (Riksdagshuset), 
Kiralyivár (Kungliga slottet) samt 
Klotild-Palotàk (Klotildepalatset).

Bland de många broar, som förena de båda 
stadsdelarna, äro mest bemärkansvärda:

Láne-hid (Kedjebron), 
Ferencz-Jozsef-hiddal (Franz-Josefbron) och 
Eszsébet-hid (Elisabethbron).

Genom jämförelse med den i parentesen bi
fogade svenska översättningen kan läsaren se 
huru mycket det ungerska språket skiljer sig från 
vårt och andra språk.

Caféer spela här liksom i Sydfrankrike, Italien 
etc., en enorm roll: vid en av huvudgatorna finnas 
ej mindre än 34 stora sådana, som från kl. 3 e. m. 
till långt in på natten äro alldeles överfyllda icke 
minst av det vackra könet, som i denna huvud
stad spelar en stor roll, men så äro damerna 
också genomgående mycket vackra och utveckla 
en rätt stor elegans.

Fotbollsspelet står mycket högt i Ungern, jag 
skulle vilja jämföra det med Danmark; i Budapest 
finnas en 3 à 4 första klassens fotbollsplaner — 
hade vi blott en av dem i Stockholm! — och äro 
dessa trogna kopior, hämtade från Storbrittanien.

Ungrarne äro ju kända för sin utomordentliga 
gästfrihet; må det tillåtas mig att som ett bevis 
på deras vänlighet mot oss, delegerade, bland 
mycket annat nämna, att det Ungerska Förbundet 
har hyrt 6 automobiler till disposition för de 
olika ländernas representanter och hålla dessa 
utanför vårt hotell från kl. 7 på morgonen till 
midnatt; så snart vi visa oss på gatan, flyger 
chauffören som en pil upp på sitt åkdon för att vara 
till ögonblicklig disposition.

Jag har här besökt en badinrätting, som säges 
hava kostät mellan 11/2 à 2 millioner kronor 
ungerskt mynt (c:a 1 à 11/2 million svenska kronor), 
men så överträffade den också i elegans vad 
jag i den vägen hittills har sett

I Österrike-Ungern existerar ett rätt roligt bruk; 
man har nämligen ingen portnyckel, och kommer 
man hem efter kl. 10 på kvällen, vad jag 'tror 
händer som oftast, måste man till portvakten betala 
40 heller (c:a 30 öre) för att bliva insläppt, om 

man icke föredrager att på en gång betala 
36 kronor (c:a 27 kr. svenskt mynt) per år i 
vilket fall man betros med en portnyckel. Detta 
är en af förklaringsgrunderna till alt en del port
vakter i Wien och Budapest äro ganska förmögna. 
Något liknande existerar ju äfven i Italien t. ex. 
i Milano der i större hus, man dag och natt har 
att passera revy för portvaktens Argus ögon 
till kl. 11 i vissa, till midnatt i andra, visserligen 
utan afgift, men efter denna tid, då inkörsporten 
stänges, måste man punga ut med 10 — 20 centesimi 
för att komma in. I sådana hus kan man dock 
icke få egen portnyckel och derigenom uppnås 
också det afsyftade målet nämligen förhindrandet 
af obehörigas tillträde.

En annan i ögonen fallande egendomlighet, att 
ungraren vid nämnandet af personer sätter först 
familjenamnet, därefter dopnamnet samt sist titeln. 
Herr Frans Berg heter således på ungerska: Berg 
Ferencz urat.

Hälsningar.
C. L. KORNERUP.

Program för föreningens sommar
täflingar i allmän idrott.

Juniortäfling.
Måndagen den 21 juni afhålles juniortäflingarna 

i spjutkastning, häcklöpning 110 m. och löp
ning 1.500 m.

Seniortäfling.
Söndagen d. 27 juni, kl. 9 f. m. Höjd-, längd-, 

trestegs- och stående längdsprång.
Torsdagen d. 1 juli, kl. 7 e. m. Spjutkastning, 

stafsprång och löpning 800 m.
Torsdagen d. 8 juli, kl. 7 e. m. Kulstötning, stående 

höjdsprång, och häcklöpning 110 m.
Söndagen d. 11 juli, kl. 9 f. m. Diskus- och slägg

kastning, löpning 100 m. och 400 m.
Torsdagen d. 15 juli, kl. 7 e. m. Uthållighetslöpning 

1609 m. (1902 års vandringspris.)

Ändringar och tillägg till programmet meddelas 
i medlemsbladet.

Föreningens material förvaras i skåp N:o 1 på 
vinden vid Östermalms Idrottsplats. Nyckeln för
varas hos vaktmästare Dahl. Använd material 
skall åter inläggas i skåpet och nyckeln lämnas 
till vaktmästaren.

Cykelåkning.
20 juli Södertälje—Stockholm för seniorer och 

juniorer.
Anmälningar till N. A. Hedjersson senast dagen 

före täflingen.
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Fotboll.
Litet småplock angående professionella engelska 

fotbollag från en tredagars samvaro med West 
Bromwich Albions lag i Gefle och Stockholm den 
23—25 maj 1909.

Då det för föreningens fotbollspelere och in
tresserade kan vara af något intresse att få känne
dom om hur de professionella klubbarne i England 
äro anordnade och då undertecknad fått någon, 
om ock ej fullständig inblick i hithörande saker, 
så vill jag framlägga dem här.

Hvarje professionell klubb är ett aktiebolag 
med aktieägare och fullständiga namnet t ex. 
West Bromwich Albion F. C. Limited. Det sista 
ordet är det engelska ordet för aktiebolag.

Bolaget äger enfotbollplan, "ground", med läktare, 
afklädningsrum etc., hvilket handhafves af en eller 
flera direktörer. I engelska ligans serietäflingar 
spela hvarje lag två gånger mot hvarandra, en 
gång hemma och en gång borta och inkomsterna 
tillfalla den klubb på hvars plan matchen äger 
rum. I täflingarne om engelska cupen och andra 
täflingar enligt utslagsmetoden, hvilka spelas på 
neutral mark, delas inkomsterna sedan omkost
nader för resor etc. mellan de spelande klubbarne 
och den klubb som äger planen, ledar- jämte 
vederbörande förbund skall hafva viss procent.

I klubben finnes en Chairman (ordförande), 
som är representant i de förbund klubben tillhör, 
har medbestämmanderätt angående lagens hop
sättning etc.

Sekreteraren, klubbens allt i allo, är helt af
lönad och har mycket att bestyra. På resor är 
han kassör och resemarskalk, och håller reda på 
spelare och allting annat m. m.

Alla klubbar hafva dessutom en eller flera 
tränare, hvilka oftast äro f. d. spelare och åtnjuta 
samma lön som dessa. Tränaren sköter om spelarne 
före och efter matchen, bestämmer tider för 
måltider närmast före match m. m.

Linjemannen är ock en särskild institution, 
aflönad med samma aflöning som spelarne. Hans 
arbete är att fungera såsom linjeman, hemma och 
borta, vid alla matcher och har således ett ofta 
angenämt och icke för ansträngande fastän stundom 
kräfvande arbete.

Spelarne hafva en aflöning af i allmänhet 4 
engelska pund = 72 kronor i veckan, hvilket är 
maximum enligt engelska fotbollförbundets be
stämmelser. De yngre spelarne få icke genast 
denna summa men ganska snart, så att åtminstone 
i första lagen hafva alla denna lön året rundt. 
Äfven under sommarmånaderna, då inga matcher 
äga rum, måste spelarne vara aflönade ty det vore 
omöjligt att erhålla någon anställning under så 
kort tid tid hvarje år, för de flesta åtminstone.

Något att rekommendera för våra svenska spelare 
är ej denna professionalism med liten själfstän
dighet under tiden och sedan att vid kanske 35 
år stå utan anställning med stor familj. Sporten 
bör betraktas såsom ett nöje och ej som förvärfs
källa, hvilket senare i England och Amerika med 
dess millioner vadhållande åskådare kan löna sig 
men troligen aldrig här, så hoppas åtminstone 
undertecknad. Äfven om professionalism ej är 

någonting att ta’ efter, så är dock det regelbundna 
lefnadssättet hos dess utöfvare någonting som 
vore att rekommendera för de svenska idrotts
männen i allmänhet.

KLEHAN

D. I. F. mot Stockholms-Kamraterna. D. I. F:s 
gamla antagonister i fotboll Stockholms-Kam
raterna mötte D. I. F. i serien den 28 maj.

I "Kamraternas" lag detta år är en hel del nya 
spelare, hvilket har inverkat mindre fördelaktigt, 
också har laget spelat oafgjort mot Upsala-Kam
raterna och blifvit slagna af A. I. K. såväl i serien 
som i täflingen om Corinthian Bowl.

Matchen var hela tiden spännande, då bägge 
lagen hade många tillfällen till mål, hvilka an
tingen missades eller ock klarades af genom tur 
och skicklighet hos resp. målvakter. Spelet var 
från bägge sidor alldeles för obehärskat, bollen 
lades upp för motspelarne så snart en passning 
gjordes, detta gäller såväl backar som öfriga 
spelare. Det är nog godt och väl att en back 
kan smälla till kulan ordentligt, men hvad är det 
för nöje att backarna på ömse sidor stå och 
sparka till hvarandra utan att de öfriga spelarne 
få se bollen annat än öfver hufvudet, hvilket 
hände många gånger denna match. Backarne 
böra liksom halfbackarne, bemöda sig om att 
lägga bollen till egna spelare om de ha tid och 
tillfälle. Många gånger är det omöjligt, men ofta 
skulle t. ex. en kort passning till en halfback göra 
mera nytta än en kraftig spark "in das blaue hinein".

För öfrigt skötte sig spelarna godt. Lavass gör 
sig nog bäst som back, om han tränade för denna 
plats, skulle han helt säkert bli utmärkt.

Målet gjordes af Friberg efter passning från 
vänstersidan,

D. I. F. mot Upsala-Kamraterna. I denna 
match spelade Upsala-Kamraterna betydligt bättre 
än förut under säsongen, de nya reserverna i deras 
lag voro de bästa i laget. Matchen spelades 
Annandag Pingst kl. 5 e. m., en olämplig tid, 
då solen ännu är uppe och spelarne i allmänhet 
ej hunnit smälta middagen, engelsmännen t. ex. 
spela ej förr än 3—4 timmar efter måltid.

Djurgårdslaget spelade utan Nordenskjöld med 
Lavass som halfback, han skötte sig dock äfven 
på denna plats bra, samt med Fredén som höger
ytter och Friberg inner. Fredén hade spelat en 
match förut på förmiddagen, hvilket nog inverkade 
och Friberg går ej bra på innerplats, han höll 
aldrig plats. För öfrigt skulle nog Djurgårdarnes 
spel i likhet med Örgrytes göra sig mer på en 
stor plan och i motsats till A. I. K., hvilka göra 
sig bäst på Idrottsparkens lilla plan.

Backarne lämna gärna motståndarne omarkerade 
framför mål. Om ett anfall kommer från ena 
sidan så rusa bägge backarne dit och andra sidan 
lämnas omarkerad. Målvakten bör ha rättighet 
att påpeka detta för dem under spelet, då det 
oftast sker utan vederbörande själf tänker därpå. 
Om halfbackarne hunnit ner gör det mindre, men 
i annat fall kan det vara gifvet mål. Det var 
beroende på ofullständig markering som Upsala-
Kamr. gjorde sitt mål första halftiden. D. I. F:s 
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mål gordes påpassligt af Lindqvist efter en fri
spark. En straffspark lade Friberg nätt utanför 
målet. Äfven de bästa målskyttar äro ofta bort
komna när det gäller en straffspark, mest kanske 
beroende på bristande träning. En sådan straff
sparkmästare som Buchwald i Köpenhamn finnes 
ej i Stockholm.

Resultat.
Seriematcher klass 1.

26/5 Eriksdals I. F. - Allm. I. K. 1-1
28/5 Djurg. I. F. - I. F. K. Stockholm 1-0

30/5 I. F. K. Stockholm — Mariebergs I. K. 1 — 1
31/5 Djurg. I. F. - I. F. K. Upsala 1-1

2/6 Mariebergs I. K. — Allm. I. K. 0 — 0
4/6 Eriksdals I. F. - I. F. K. Stockholm 2 — 0 

Corinthian Bowl.
20/5 I. F. K. Upsala - Malmö B. I. S. 1-0 

6/6 Örgryte I. S. — I. F. K. Upsala (final) 3—0
Reservlagsserien klass I.

31/5 Djurg. I. F. II — Eriksdals I. F. II 6-0
31/5 Marieb. I. K. II - Allm. I. K. II (A. I. K. ej mött.)

Seriens ställning.
speladt vunnit oafgj. förl. poäng mål.

A. I. K. 4 2 2 — 6 6-3
D. I. F. 5 2 1 2 5 4-4
E. I. F. 5 2 1 2 5 4-5
I. F. K. S. 5 — 2 3 2 2 — 7
I. F. K. U. 3 — 2 1 2 1-2
M. I. K. 4 2 2 — 6 5-1

Träningstider i Fotboll å Östermalms idrotts
plats, stora sandplanen.

Tisdagar 4-8 e.m.
Torsdagar 4 —6 e. m.
Lördagar 4—6 e. m. och 8 — 9.30 e. m.

Afhållna föreningstäflingar 
i allm. idrott.

Juniortäfling å 100 m. och 400 m.
Måndagen den 31 maj å Östermalms idrottsplats.
Hvarken deltagandet eller tiderna voro i år så 

bra som förra arets men så gick årets täflingar 
ett par månader tidigare och ingen af deltagarne 
har kunnat träna något, hvarför man får hoppas 
att resultaten blir bättre längre fram på sommaren 
100 meter.

1. G. Svensson 133/10  sek.
2. H. Nilsson 137/10 "
3. O. Eriksson 138/10 "

400 meter.
1. K. Appelgren 582/5  sek.
2. D. Sandqvist 584/5 "
3. G. Svensson 592/5 "
4. O. Eriksson 60 "

Spjutkastningen måste inställas på grund af att 
materialförvaltaren ej tillstädeskom med några spjut

Allmän Idrott.
Den 27 maj.
Södermalms I. K:s täflingar.

Spjutkastning.
3. Einar Nilsson 74.83 m.

I denna gren nåddes efter Stockholms förhållan
den ovanligt goda resultat. Nilsson som först i 
fjol började idka idrott har gått upp kollosalt och 
kommer helt säkert att göra sig bra gällande 
i årets täflingar, Hans kropp är särskildt lämpad 
för kast och äfven för spjutkastning, där kraften 
ej spelar så stor roll utan mer smidigheten, har 
han stora anlag.
Löpning 400 meter.

1, E. Lindholm 54.9 sek.
Redan i fjol visade Lindholm stora anlag på 

medeldistanser och om han vill specialisera sig 
på dessa kommer han helt säkert att nå fina 
resultat.

I denna löpning deltog så goda löpare som 
Georgii, Cederlund, J. Pettersson och Aug. Carlson, 
men gick Lindholm om dem i upploppet. Man 
kan dock ej draga några slutsatser af denna täfling, 
då alla deltagarne gåfvo intryck af att ej ännu 
vara i form.

I juniortäflingen på 5 000 m. deltogo H. Lundin 
och S. Carlsson men bägge två äro alldeles för 
nya på cementen för att kunna gör sig gällande 
på en tid ännu. De hafva dock stora förutsättningar 
Lundin genom sin kraft och uthållighet och 
Carlsson genom lätt kropp och bra bröst

Den 30 maj.
Fredrikshofs I. F:s täflingar.

Maratonlöpning 40.200 m.
I denna löpning, hvari deltogo sammanlagt 36 

löpare från olika platser i Sverige, var föreningen 
representerad af 5 man, hvilka redde sig för
vånansvärdt bra i den hårda konkurrensen. Allt 
hvad Sverige har af framstående långdistanslöpare 
deltogo och var det därför bra gjort af Berglund 
och Hellgren att placera sig såsom resp. 6 och 8. 
Bägge inkommo i ypperlig kondition men så har 
de också tränat flitigt på distansen ända sedan 
terränglöpningarna slutade.
Löpning 1.500 meter.

Af de löpare, som här ställde upp, voro Wide 
och Palmqvist de som ansågs ha de största 
utsikterna. Landqvist deltog äfven, men distansen 
är nog för kort för honom. Från D. L F. deltog 
Lindholm och visade han sig här liksom på tors
dagen i 400 m. loppet hafva stora krafter kvar 
till slutet. I sista svängen gick han förbi Landqvist 
och i upploppet Palmqvist och slutade som andre 
man efter Wide med en tid af 4.223/5. Wides 
tid var 4.203/5.
Spjutkastning.

Såsom utfyllnad på programmet hade medtagits 
spjutkastning i hvilken deltogo fem man med 
Nilsson och Sandberg från D. I. F. De placerade 
sig såsom resp. 2 och 3 med 75,10 m. och 75.08 
m. således endast 2 cm. skillnad och med godt 
resultat i öfrigt. Bägge två öka långsamt men 
säkert och hafva stora möjligheter att nå ännu 
bättre resultat Segrare blef Tegnér A. I. K. 
med 77.83 m.
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I den af Svenska idrottsförbundet 
under vintern anordnade täflingsserien i hopp 
eröfrades pris af följande föreningsmedlemmar: 
Stående höjdhopp.

2. Einar Nilsson 144 cm.
Stående längdhopp.

1. Erik Olsson 305 cm.
Mellanhopp.

1. Carl Silfverstrand 426 cm.

Skytte.
Vid de af föreningen under vintern anordnade 

täflingarna i kammarskjutning å K. flottans kammar
skjutningsbana på Skeppsholmen hafva följande 
resultat uppnåtts.

I serietäflingen med 5 serier å 15 m. afstånd 
mot cm. tafla.

L. Lagerlöf 56.7 cm.
R. Jonsson 58.8 "
C. Björkman 61.8 "
C. Wallenborg 62.2 "
K. A. Johansson 63.8 "
C. O. Petsén 64.2 "
W. Rasmussen 68.5 "
E. Åkerlund 69.6 "
E. Strandman 69.7 "

16 skyttar hafva fullgjort täflingen,

Seriemedaljer i silfver för högst sammanlagdt 
40 cm. i 3 serier å 15 m. afstånd har eröfrats af 

C. Björkman 35.3 cm.
K. A. Johansson 36.0 "
E. Sundblad 36.7 "
E. Strandman 37.4 "
K. Thunlund 37.5 "
W. Rasmussen 39.4 "
I. Holmström 39.6 "

Bronsmedaljer för högst sammanlagt 50 cm. i 3 
serier å 15 m. af

J. H. Wisén 48.2 cm.
C. Wilhelmson 49.1 "
P. Eriksson 49.4 "

Täflingen om D. I. F:s vandringspris i kammar
skjutning (2 serier på 20 m. afstånd) gaf till resultat

Rob. Jonsson 28.3 cm.
C. Wallenborg 32.6 "
L. Lagerlöf 37.7 "
C. Wilhelmsson 38.9 "
C. Björkman 43.4 "
K. A. Johansson 46.2 "
W. Rasmussen 51.9 "
C. O. Petsén 53.4 "
E. Strandman 55.9 "
E. Sundblad 56.6 "
E. Åkerlund 58.3 "
I. Holmström 60.3 "
J. Berg 64.2 "

Söndagen den 2 maj.
Skarpskjutning vid Stora Skuggan.

Klass I.
A. Sandström 46l/2 poäng.

Klass II. 12 deltagare.
1. P. Husén 52  poäng.
2. W. Rasmussen 49 "
3. K. Thunlund 47 "
4. C. Wilhelmsson 45 "
5. C. O. Petsén 42 "
6. P. Pauli 40 "
7. G. Alm 38
8. I. Holmström 37.5 "

Klass III. 9 deltagare.
1. Sundblad 103 poäng
2. K. A. Johansson 101 "
3. Th. Andersson 81 "
4. L. Lagerlöf 80 "
5. C. Wallenborg 80 "
6. E. Strandman 79 "
7. C. Granath 76 "
8. A. Hedjersson 70 "

Villkorsmedaljer.
Silfver.

K. A. Johansson 50 poäng.
P. Husén 48 "

Brons.
E. Strandman 46 poäng.
Th. Andersson 46 "
L. Lagerlöf 46 "
W. Rasmussen 45 "

Torsdagen den 20 maj.
Fältskjutning med terränglöpning 6 km.
7 deltagare. Löpning. Skjutning. Summa.
1. E. Sundblad 2 1 3
2. C. Wilhelmsson 1 5 6
3. K. Appelgren 4 2 6
4. J. Ivarsson 5 3 8
5. J. Berg 3 6 9
6. J. H. Wisén 6 4 10
7. I. Holmström 7 7 14

Seriebägare i Skarpskjutning.
C. bägare

för rekryter och 1 klass skyttar 10 serier i följd 
mot 6 ringad tafla å 200 m. afstånd med samman
lagdt minst 420 poäng.

B. bägare
för alla skyttar å 300 m.
3:dje klass skyttar: 10 serier i följd på 6 ringad 

tafla med minst 48 poäng i hvarje serie.
Öfriga skyttar: 10 serier i följd på 6 ringad 

tafla med minst 42 poäng i hvarje serie.
A. bägare

för alla skyttar å 300 m.
10 serier i följd mot 6 ringad tafla och 1/2 figur 

växelvis (hvarannan serie på hvarje) med resultat 
på tafla minst 50 poäng och pä figur ej under 
8 träff på hvarje serie.

Insats för seriebägare 1 kr hvilken erlägges vid 
början af skjutningen och uppnås ej i en 
serie den stipulerade poängen, måste ny insats 
erläggas och skjutningen börjar på nytt.
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