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FÖREDRAGNINGSLISTA.

1. Val af ordförande att leda förhandlingarna.
2. Justering af protokoll från senaste förenings

sammanträde.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Ansvarsfrihet.
6. Val af 9 styrelseledamöter samt 2 suppleanter.
7. Val af 2 revisorer samt 1 suppleant.
8. Val af representanter i de förbund, föreningen

tillhör.
9. Val af officiellt organ.

10. Behandling af inkomna förslag.
Styrelsen.

Efter sammanträdet är gemensam supé anordnad, 
för dem som önska kvarstanna, till ett pris af 2 kr.

BUDKAFLELAGET,
Alfred och Albert Sandström samt N. A. Hedjersson, 

med Oscar II:s vandringspris efter segern i Östersund 1910.
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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, Brännkyrkogat. 42, 3 tr. 
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.

Från Styrelsen.
Med ett engelskt fotbollslag ligger styrelsen 

f. n. v. i underhandling, för ett par matchers 
spelande i Idrottsparken den 27 och 29 maj. 
Till dessa täflingar äga i likhet med föregående 
år alla D. I. F:s medlemmar fri entré till läktare
plats, såvida afgifterna för 1909 och 1910 äro 
erlagda förstås. Vänd Eder därför i god tid till 
Skattmästaren eller Expeditionen och gör upp 
Edert mellanhafvande med föreningen, och dröj 
ej till sista veckorna, ty då äro dessa personer 
strängt upptagna af andra göromål. Gå därför 
omedelbart och betala, hvad Ni är skyldig.

Inträdesansökningar till Djurgårdens Idrotts
förening skola hädanefter alltid åtföljas af inträdes
afgiften Kr. 2: —, i annat fall upptagas de ej till 
behandling. Underrätta vederbörande härom!

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: E.  Ahlström.
Materialförv: F.  Dahlström (se  ofvan).
Suppleant: S. Lindqvist.

Afdelningen för fotboll och bandy:

F. Ronnerström, Danviks hospital.
A. T. 312 90. R. T. 7 85.

S. Lindqvist, Vidargatan 4.
A. T. 108 40.

G. Frykman, Hornsgatan,
A. T. Maria 6 96.

E. Löfgren.

Afdelning för Lawntennis:

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

Sekreterare: A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14. 
vice sekr: B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 
lämnas af:

För simning:

J. af Klercker (se ofvan).

För skytte:

C. O. Petsén (expeditionens adress).

Från deltagandet i Nationella skid
löpningar vintern 1910.

Af N. A. HEDJERSSON.

D. I. F:s s. k. budkaflelag hade än en gång fått 
nöjet och det ansvarsfulla uppdraget att represen
tera föreningen vid årets budkafletäflan om Konung 
Oscars II vandringspris och om möjligt söka åt 
D. I. F. för alltid hemföra det populära priset. 
Men för att med utsikt till framgång kunna del
taga gällde naturligtvis att hvarje man kom upp 
i bästa möjliga form. Därför var det med stor 
glädje vi mottogo styrelsens tillåtelse att resa till 
Hernösand och deltaga i årets Svenska mästerskap 
i skidlöpning, hvilka gingo af stapeln den 19 och 
20 febr.

Efter deltagande i täflingen Sickla-Saltsjöbaden 
den 13 februari afreste vi samma kväll med tåg 
kl. 6,20 e. m. med Sundsvall som mål. Därifrån 
fingo vi den första träningsturen för ändamålet.

När vi startade från Sundsvall kl. 11 måndag 
f. m. för att bege oss den cirka 69 km. långa 
vägen till Hernösand, var det under allt annat än 
gynnsamma omständigheter, 4 gr. töväder och 
dåliga vägar gjorde skidlöpningen till allt annat än 
nöje. Sedan vi ätit middag vid Böle gästgifvare
gård 35 km. från Sundsvall och åter fortsatt, 
anlände vi efter en ansträngande dagsmarsch till 
Hernösand kl. 7 på kvällen.

På onsdagen den 16 gingo vi 30 km. banan 
och då var det fortfarande töväder med ny klabbsnö, 
hvilket gjorde att banan föreföll kolossalt lång. 
De öfriga dagarne hvilade vi, för att på lördagen 
försöka så godt man kunde.

Våra förhoppningar om någon fin placering 
foro totalt sin kos, när programmet på torsdagen
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FÖRSUMMA EJ
utan besök D. I. F:s Skattmästare eller Expeditionen och inbetala resterande afgift för 1909, så 
allt blir klart till årsmötet den 20 dennes. Erlägg äfven 1910 års afgift snarast möjligt. Nya 
medlemmar behagade erlägga inträdesafgiften omedelbart.
STYRELSEN

kom ut och vi funno att alla mera bemärkta s. k. 
storrännare från hela Norrland skulle deltaga, 
men vårt ändamål var träning till det som komma 
skulle, så togo vi saken ganska lätt, om vi än 
önskade alla Jockmockare så långt pepparn växer. 
Ty blotta ordet Jockmock är nog för att kallsvetten 
skäll rinna på oss vanliga människor.

Hernösandstidningarna tippade segrare till höger 
och venster, men att det funnos Djurgårdare i 
Hernösand det visste dom bestämdt inte. Kom vi 
så’ till den stora dagen, lördagen den 19 febr., då 
täflan om Svenska Mästerskapstiteln å 30 km. 
för första gången skulle gå. J. A. Sandström fick 
dåligt startnummer och startade N:o 3, Albert 
äfven så — startade N:o 9, — och att hafva låga 
startnummer när det är töväder vet nog enhvar 
är ingen fördel. Isynnerhet när spåret låg högt 
emedan snön sjunkit på sidorna. Det var därför 
en fin löpning Alfred presterade, när han placerade 
sig som åttonde pristagare efter att ha legat i 
teten ända till sex km. från målet, där han om
gicks af sexan Torin och brodern Albert, hvilken 
likaså gjorde en flott löpning och blef femte 
pristagare. Torin behöll sedan ledningen under 
det bröderna S. hade sällskap och under stort jubel 
samtidigt passerade målet. Hedjersson, som af 
trion haft turen att få bättre nummer eller 21, 
startade under förutsättning att gå hur det vill, 
men att låta N:o 22 Haldo Hansson hinna upp 
ej skulle få ske.

Genast från starten sattes hård fart. På första 
milen passerades sådana löpare som 18 Wilhelms
son, 16 Arthur Johansson och 17 Ritzén, hvarefter 
farten hölls jämn och lagom hård samt målet 
passerades närmast efter bröderna S. Hedjerssons tid 
var fin, hvarför det blef fråga om den kunde slås. 
Den minut Haldo hade till godo gick, hvarefter 
N:o 31 Arman väntades, men hans tid blef öfver 
3 minuter sämre. Om en stund anlände N:o 50 
Strömberg “som segrare“ och blir buren in i 
gymnastiksalen och hissas och hurras under det 
hjärtat kommer upp i halsgropen på undertecknad, 
som tänkte, att när Arman var slagen, borde det 
räcka till och om en stund kommer underrättelsen 
att Strömberg är endast tredje man; Hedjersson 
var blifven “mästare“. Så lyckligt slutade 1910 
års mästerskap å 30 km. för Djurgårdarna och 
med syn på att laget placerat sig som etta, femte 
och åttonde pristagare tippades vi i Hernösand 
som gifna segrare i Budkaflelöpningen. Det var 
därför med godt hopp vi gjorde Östersundare och 
Jockmockare sällskap till Östersund den 21 febr., 
men nu reste vi på tåg emot hvad förut bestämdts. 

Vi skulle skidat till Sundsvall och därifrån tagit 
tåg. Men töväder hindrade denna träningstur.

Komna till Östersund på tisdag, löpte vi så tre 
mil på onsdag, och på lördag åkte Albert och 
Hedjersson cirka 75 km. då Alfred däremot fick 
åka sina tre mil. Söndag och måndag användes 
till hvila för att vi skulle vara i god kondition, 
när det gällde.

Nervositeten började komma och sömnen uteblef 
nästan totalt. Ingenting måtte vara värre än att 
försvara ett budkaflepris; många tankar genomfar 
ens hjärna, man söker att gissa hvilka distanser 
budkaflen skall gå på, men det finnes många 
möjligheter, hvarför inga slutsatser kunna dras. 
Kom så programmet och det blef straxt en 
öfverraskning. Alfred och Albert hade fått byta 
distanser, hvilket i det stora hela inte hade gjort 
något om inte vi hade bedrifvit träningen med 
Alfred på kort och Albert för lång sträcka. Det 
gjorde, att vi med nedstämdt humör reste 
till Ånge för upprop på tisdagen den 1 mars. Dock 
trodde vi då själfva, att vi skulle vinna, men 
ansvaret för utgången hade vi öfverlämnat åt 
anmälaren af laget. Klockan fyra den 1 mars 
uppslogs på Ånge station kartor öfver de distanser, 
som skulle åkas och befanns det då, att B-mannen 
skulle börja i Dysjön med Kälarna station som 
mål, 50 km. fågelvägen. Därifrån gick C-distansen 
till Pilgrimstad 54 km. fågelvägen och sist var 
då A-distansen, som var 33 km. Uppropet var 
ordnadt under all kritik för en budkaflelöpning 
och började 9,30 e. m., hvarför löparna ej kommo 
i säng förrän vid elfva tiden för att sedan resa 
med tåg kl. 4,45 f. m. påföljande dag. Då upp
ropet verkställdes af stinsen på Ånge station, 
skulle det kunnat ske tidigare.

På morgonen den 2 mars i daggryningen skulle 
starten ske. Kl. 6,07 f. m. skedde denna från 
Dysjön under Notarien Nordenssons vana ledning. 
Vi, som ansågo Jockmocks och Östersunds lag 
för våra farligaste konkurrenter, hade beslutat att 
orientera ensam och med tanke på att Haldo 
Hansson skulle gå den väg han gick och att Janne 
Nordlund skulle följa honom, hade vår man Alfred 
Sandström fått i uppdrag att gå terrängen för att 
söka få försprång åt laget. Byvägar funnos största 
delen af vägen, men naturligtvis var det mycket 
svårt att följa rätta vägar. Janne hade visst också 
föresatt sig att gå hur det vill, men Djurgårdarna 
skulle stängas, därför följde han med Sandström 
(troligtvis ihågkommande löpningen Gysinge — 
Åland, när han blef bortlurad och framkom en 
half timma efter) i den ovanligt svåra terrängen, 
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hvilket tiderna bäst bevisa, 5 mil fågelvägen på 
81/2 timme. I Kälarne där C-männen voro redo att 
föra budkafveln vidare blef väntan och spänningen 
oerhörd. Till kl. 1 beräknades säkert att löparna 
skulle vara komna, men det dröjde ända till 1/2 3 
innan någon kom och befanns det då vara Haldo 
Hansson, som kom först, tätt följd af flera norr
landslag. Samtidigt syntes de, som gått terräng
ledes ute på Ansjön och de hade då cirka 4—5 km. 
till målet. Janne Nordlund och Artur Johansson 
började då gå ifrån Sandström som var trött efter 
den ansträngande färden, där han hela tiden fått 
leda orienteringen och de andra följde bara med, 
men när målet började synas voro de naturligtvis 
icke sena, att anlita sina sparade krafter och 
spurta ifrån honom. Men heder åt Alfred, som 
ej gaf tappt fastän det såg mörkt ut, utan afläm
nade sin budkafvel just i det ögonblick, som det 
sedermera skulle visa sig vara det rätta. Jag vill 
samtidigt framhålla att såsom hufvudsak när det 
gäller budkaflelöpning är, att hvarje man gör sin 
plikt och går från start till mål hur tiden än 
gestaltar sig; eljest är ingenting att vinna. Bud
kafletäflingen afgöres ej af en man, fast den ena 
kan få lyckligare resultat än den andra, utan den 
afgöres genom att laget löper från start till mål. 
Alltså “ett lag en man“!

När undertecknad startade från Kälarna 32 min. 
efter Östersundslaget var det under den fasta 
öfvertygelsen, att jag skulle hinna upp teten, innan 
jag nådde Pilgrimstad. Att omständigheterna 
skulle göra att vi då hade en half timmas försprång 
kunde ju ingen tänka sig. Att vara en half timma 
efter när en distans som skall orienteras, är kvar 
på 51/2 mil, kan ju icke anses så farligt. Ty gick 
det för en del lag att vinna det på första, var det 
så mycket lättare att återta det på den andra. 
Samma spår som teten gått, gick jag, ty på rikt
ningen syntes att de gingo rätt. De första, som 
jag hann upp, var Östersunds lag III, därnäst 
Ritzén Sundsvalls I. F. K., hvilken jag straxt läm
nade bakom. Efter cirka tio km:s löpning hann 
jag Larsson från Boden och Svanberg från Jock
mock, hvilka hade föregåtts af goda rykten, hvarför 
jag följde dem cirka en half km. Sedan ledde 
jag upp en hård spurt och passerade förbi, 
hvarvid det visade sig att de ej kunde följa. När 
jag passerade Gastsjön låg jag först af eftertruppen. 
Därefter följdes vägen till Dockmyr, där teten hade 
passerat 15 min. före och härifrån gick det öfver 
myror till sjön Graningen och Hofdsjön genom 
Hofdsjö by, till det från budkaflelöpningen så 
historiska Sunnerå, där ombyte på ledningen alla 
ovetandes hade skett. Klockan var vid pass 6,30 
e. m. och ganska mörkt. Vi passerade mellan två 
gårdar och där hade förtruppen behagat gå in och 
få litet till bästa på förslag af Karlström från 
Östersund, hvilken härifrån säkert var lokaliserad. 
Men här hade de inte mer än kommit in, så 
behagar Karlström att gå ut en annan väg och 
taga sina skidor samt ge sig af till skogen på en 

timmerväg upp till sjön Röningen. Men hvad 
inte Karlström eller någon annan tänkt, hade in
träffat. Djurgårdens budkafle hade med kometens 
hastighet passerat, gått direkt ner på Gissjön och 
en liten å upp till sjön Röningen. Här hände 
den största tur, som kan tänkas mig beskärd. När 
jag går öfver sjön råkar jag på två färska skidspår, 
som jag naturligt nog följer i tanke, att det är 
budkaflelöpare som gått här. Dessa spår gingo 
upp på en vinterväg igenom terrängen till Binsjön 
och ner öfver denna i hela sin längd. Därifrån 
var vägen lätt, jag gick rakt därifrån och till 
Landsom, sedan en km. landsvägen och så 
var vägen gifven. Alltjämt troende, att jag 
har löpare före mig, gnuggar jag af alla 
krafter till målet och att glädjen blef stor, när 
jag fick veta att ingen var före, behöfver ju inte 
nämnas.

Ifrån Sunneå hade Karlström sedan gått lugn som 
en kung, säker på att han var först och att ingen 
skulle hastigt nog komma fram igenom den här 
nog så besvärliga terrängen. De öfriga af för
truppen gingo äfven åtskilligt fel och kommo långt 
efter. Döm därför om Karlströms förvåning, när 
han i Fanbyn — 6 km. från målet — blef under
rättad om att Djurgårdaren passerat för 25 min. 
sedan, för att vid målet ligga en half timme före. 
Jag har hållit mig länge vid denna distans, men 
som denna åkning väckt en stor uppmärksamhet 
vill jag här för D.I.F:s medlemmar visa ungefär 
hur det gick till när undertecknad åkte dressin 
mellan Sunneå—Pilgrimstad, hvilket visar sig vara 
omöjligt emedan järnvägen ligger cirka 10 km. 
därifrån, men det är alltid en tröst att förringa 
vår seger, hvilken nog tog Östersundsentusiasterna 
allt för hårdt. Ty glädjen hade varit stor, när vi 
vore så långt efter i Kälarne, och om en kanon
kula hade slagit ned på täflingsexpedition hade 
ej bestörtningen blifvit större, än när det rapport
terades, att Djurgårdens budkafvel var först i 
Pilgrimstad. Albert öfvertog där budkafveln och 
förde den till Östersund med en oerhörd fart, 
som han dock hämmade i Brunflo för att gå in 
å fråga om det var rätt väg. Eljest hade han 
säkert haft sig första pris. Applåderna hade dock 
varit starka, när han passerade målet och därmed 
hade Djurgårdarna för alltid vunnit kungapokalen 
och icke “antagligen“, som tidningarna skrefvo, 
under dessa ryktenas obehagliga dagar.

När sedan täflingarna afslutades med att Einar 
Olsson hemförde för tredje och sista gången 
Möllerska pokalen samt första pris i backlöpning 
samt gjorde en storartad löpning å 30 km., där 
han blef femte pristagare i den konkurens som 
där fanns, samt Alberts och Alfreds fina placering 
å 30 km., kan man ju med själ säga att D.I.F. 
dragit sig från de nationella täflingarna bättre än 
någon annan förening. Det var därför med glada 
känslor vi lämnade Östersund och for hem till 
Stockholm för att finna att det var slut på att åka 
skidor för år 1910.
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Terränglöpningar.
Söndagen den 28 mars hölls den första löpningen 

för säsongen inom föreningen å “5,000“ meter. 
Starten var förlagd till Idrottsparken kl. 10 och 
ett 40-tal Djurgårdare hade infunnit sig för att 
täfla och “titta på“. När klockan blef 10 voro 13 
stycken färdiga till start, men “Afdelningen för 
Allm. idrott“ kunde ej upptäckas; dessa som 
skulle vara funktionärer.

Men en dyl. funktionärsafdelning kombinerades 
hastigt och lustigt. Tre stycken hastighetsåkare 
blefvo tidtagare, de hade nämligen lagt upp sina 
“rör,, på vinden och voro därför tjenstvilliga nu. 
Allas vår Petsén gnuggade sina geniknölar och 
såg full med t--an ut, han skulle nämligen 
bestämma banan. Banan ja, han hittade natur
ligtvis inte annat än till Stora Skuggan, där han 
brukar ligga och brassa på med mausergeväret. 
Alltnog banan bestämdes att gå till röda ladan 
vid Stora Skuggan, öfver Uggleviken-vägskälet vid 
Husarbron - Fiskartorpskaféet- Laduviksbron och 
samma väg tillbaka, men kontrollanterna skulle vara 
vid ladan kom ej längre än till Fiskartorpskaféet, 
där han lät de täflande vända. Banan blef häri
genom en 600 meter kortare än hvad, som var 
bestämdt.

Sekreterareposten sköttes på ett förtjenstfullt sätt 
af “Luckan" ända till dess de täflande började 
komma in till målet; då tappade han koncepterna. 
Han skulle nämligen “kika på inspurten“ och 
sköta protokollet på samma gång, detta är två 
faktorer, som ej gå att sköta tillsammans, då de 
täflande inkommo till målet med endast femtedelar 
mellan sig. De täflande startade endast med en 
half minuts mellanrum. Genom “Luckas kikande 
på inspurten“ blef det litet trassel vid samman
räkningen, så att vid uppläsandet af protokollet 
efter täflingens slut hade insmugit sig ett litet fel. 
Protokollet är nu justeradt och ter sig sålunda:

E. Schuman 18.393/5 
Ax. Berglund 18.41
K. Svärd 18.413/5
K. Alm 19.121/5
O. Eriksson 19.16
E. Bergstedt 19.224/5
H. Lundin 19.50
A. Isaksson 20.371/5
Alb. Berglund 20.512/5 
Alexandersson 25.12
V. Svanberg 25.12

Att döma af denna täfling, så hafva vi ett bra 
lag till Sleipners terräng. Och med ännu litet 
träning så tror jag nästan att vi kunna göra rangen 
stridig, för både Södermalmare, Fredrikshofvare 
och allt hvad de nu heta, till första priset vid 
denna täfling. Men kom ihåg löpare, akta er för 
att blifva öfvertränade till dess.
Moje.

Söndagen den 3 april hölls den andra täflingen 
på utprickad 5,000 m. bana. Resultaten blefvo här:

E. Hellgren 19.48 klass 1
O. Eriksson 19.55 ,, 1
K. Alm 19.57 ,, 1
G. Bergstedt 19.58 1
S. Karlsson 20.01 ,, 1
H. Lundin 20.02 77 1
L. Holmström ,, 2
A. Isaksson ,, 2
P. Pettersson ,, 1
Alb. Berglund ,, 2

Afdelningen för Allm. Idrott 
sammanträder torsdagen den 21 april, kl. 8 e. m., 
på Caféet Regeringsgatan 3, 1 tr.

Kommen mangrannt!
Styrelsen.

Världs- och Europamästerskapet i 
skridskoåkning.

Årets täflingar om såväl världsmästerskapet som 
europamästerskapet i hastighetsåkning å skridskor 
afhöllos i Finland. Det senare gick i Wiborg den 
26—27 febr. och det förra i Hälsingfors den 5 — 6 
mars. I bägge dessa var Sverige representeradt 
af B. Carlsson. Bägge mästerskapen eröfrades af 
ryssen Stumzikoff, en förut okänd skridskoåkare. 
På de respektive distanserna voro B. Carlssons 
placering och tider följande: världsmästerskapet 
500 m. — 11 — 534/5, 1500 m. — 10 — 2.523/5, 5,000 m. 
— 11 — 10.182/5, 10,000 m. — 10 — 20.00; Europa
mästerskapet 500 m. — 12 — 514/5, 1500 m — 9 — 3.20, 
5,000 m. — 12.

Samtidigt med dessa täflingar afhöllos konst
åkningstäflingar och i dessa deltog paret Lindahl-
Thorén från Stockholm. I Viborg eröfrade de 
andra pris i paråkning och andra pris i valstäflan. 
P. Thorén segrade i konståkningstäfling för herrar 
och fröken Lindahl erhöll andra pris i damernas 
täfling.

I Hälsingfors eröfrade samma par andra pris i 
internationella paråkningstäflingen.

Skytte.
Fältskjutning vid Enebyberg.

Söndagen den 27 februari hade D. I. F. anordnat 
fältskjutning vid Enebyberg i samband med 
Stockholms skytteförbund.

Skjutningarna leddes af sergeant E. Ternbom 
och försiggingo mot fem mål, spridda på Eneby
bergs ägor. Terrängen var som vanligt så vald, 
att största möjliga omvexling erbjöds, och saknade 
ingalunda vissa försåtliga moment. Vid andra 
målet exempelvis fingo skyttarna lossa sina skott 
i en dalgång, skyddade för hvarje vindfläkt. Kulan
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hade under sin långa bana af 600 meter att 
passera en slätt utsatt af vindar från Rösjön, som 
dock var osynlig från skjutplatsen. För öfrigt 
voro de atmosfäriska omständigheterna särdeles 
gynnsamma. Luften var hög och klar, och himlen 
så pass mulen, att störande solstrålar utestängdes.

Mål ett utgjordes af helfigur på 315 meter, 
mål två af ryttare på 600 meter, mål tre en 
fjärdedelsfigur på 140 meter, mål fyra halffigur 
på 275 meter och mål fem. krypande helfigur på 
205 meter. Högsta antalet skott var fem, och 
maximitiden vid mål ett, två och fem var en minut, 
vid mål tre 45 sekunder och vid mål fyra 30 
sek. från det eld kommenderats. Tilläggspoängen 
för hvarje träffadt mål voro fem, sex, fyra, två 
och tre poäng resp.

Resultaten blefvo i klass; III.
A. Felton 5, 2, 5, 2, 4 = 18 träffar 55 poäng.
E. Sundblad 3, 1, 5, 5, 4= 18 ,, 56 * ,,
P. A. Persson 3, 2, 4, 3, 4 = 18 ,, 52 ,,
R. Örtegren 4, 1, 4, 4, 3 = 16 ,, 52 *,,
T. Lundén 4, 0, 5, 3, 4 = 16 ,, 46
E. Strandman 2, 1, 1,4,4 = 12 ,, 44 ,,
V. Knutson 4, 0, 2, 4, 5 = 15 ,, 44 *
Th. Andersson 3, 0, 3, 3, 5 = 14 ,, 42 ,,
N. Blomqvist 2, 0, 4, 3, 5 = 14 ,, 42 ,,
C. Wallenborg 1, 0, 4, 4, 5 = 14 ,, 42 *,,
K. A. Johansson 0, 1, 3, 4, 5 = 13 ,, 41 *,,
C. O. Nilsson 4, 0, 4, 1, 3 = 12 ,, 38 ,,
J. Berg 3, 0, 4, 2, 3 = 12 ii 38 ,,
L. Lagerlöf 0, 0, 4, 5, 5 = 14 ,, 37 * ,,
N. Haskel 4, 0, 0, 4, 5 = 13 ,, 36 * ,,
S. T. Arfvidsson 1, 0, 1, 2, 5 = 9 ,, 32 *,,

Klass II.
J. Kragsterman 3, 3, 5, 2, 4 = 17 träffar 54 poäng.*
A. Söderberg 5, 0, 4, 3, 2 = 14 ,, 42 *,,
I. Holmström 5, 0, 3, 3,2=13 ,, 42 *,,
P. Eriksson 4, 1, 2, 2, 0 = 9 ii 35 ,,
A. Nyström 3, 0, 2, 3, 2 = 10 ,, 34 ,,
J. Ivarsson 2,0, 1,2,4= 9 ii 32 *,,
K. Thunlund 1, 0, 0, 3, 5 = 10 ,, 30 *ii

* Deltog i insatsskjutning.

Obs.!

Täflingen vid Stora Skuggan den 17 april 
framflyttas till den 24 april.

Eröfrade villkorsmedaljer.

Silfver.
Moje Öholm, skridskoåkning 500 m. 477/10.
Josef Pettersson, ,, V 512/5.
Paul Pettersson, ,, ,, 519/10.
M. Öholm, ,, 1,500 m. 2.40.
J. Pettersson, ,, ,, 2.424/5.
P. Pettersson, ,, ,, 2.433/5.
O. Eriksson, ,, ,, 2.50.
M. Öholm, ,, 5,000 m. 9.381/10.
P. Pettersson, ,, ,, 9.47.
O. Eriksson, II ,, 9.49.
P. Pettersson, II ,, 9.51.
M. Öholm, ,, 10,000 m. 19.402/5.
J. Pettersson, ,, ,, 20.101/10.
N. Lind, backlöpning på skidor 93,0 m.
C. O. Andersson, backlöpning på skidor 86,70 m.
M. Jacobsson, ,, ,, 86,40 m.
J. Enbom, ,, ,, 85,0 m.

Brons.
E. Brandsten, backlöpning på skidor 75,45 m.
A. Nylander, skridskoåkning 500 m. 54
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