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Notiser.
Måndagar äro särskildt afsedda för afläggande 

af prof för idrottsmärket, villkorsmedaljer och 
träningsbägare och dessutom kunna de, som så 
önska, samtidigt erhålla instruktion. Prof för 
villkorsmedalj och idrottsmärket kunna äfven 
afläggas under täflingarne.

Programförändringar. Seniortäfling i löpning 
400 m. hålles den 10 juli; stående längd- och 
höjdhopp går den 21 juli. Uthållighetslöpningen 
10,000 m. äger rum den 10 juli.

Poängpris i hopp. Föreningens medlem Dir. 
Viking Cronholm har skänkt en silfverpokal att 
tilldelas den, som vid föreningens seniortäflingar 
i fri idrott uppnår bästa sammanlagda poängen 
i längdhopp med sats, höjdhopp med sats, stafhopp 
och trestegshopp. Samma poängberäkning som 
vid föreningens tiokamp tillämpas.
Höjdhopp min. 1,17 däröfver 17 poäng pr. cm.
Längdhopp „ 3,50 „  3,4  „ „
Stafhopp „  1,80  „ 6 „  „ „
Trestegshopp „ 8,00  „  1,7   „  „

Eröfrade priser.
Distanstäfting Stockholm-Södertelje.

Pingstdagen hade I. K. Spurt anordnat en täfling 
i löpning Stockholm-Södertelje, hvari ett stort 
antal löpare från olika föreningar deltogo. Värmen 
var mycket tryckande och tiderna kunna därför 
anses vara utmärkta. Af Djurgårdarne måste A. 
Berglund utgå på grund af svårt håll. Lundin 
och Alm löpte bra och placerade sig som 7 och 

8 med resp. tider 2.29.02och 2*34.00. Trettonde 
man blef Hellgren och första lågpris eröfrades af 
dessa tre med 28 poäng.

Svenska mästerskapet i Maratonlöpning.
I år hölls för första gången täfling om svenska 

mästerskapet i Maratonlöpning och täflingens 
anordnande hade uppdragits åt Fredrikshofs I. F. 
Täflingen gick af stapeln den 5 juni under en 
stark hetta och hela loppet löptes på Idrottsparkens 
sandbana.

Bland de närmare 30 deltagarne befunno sig 
tre Djurgårdare, Berglund, Alm och Hellgren, 
hvilka tränat på denna distans. Farten hölls i 
början uppdrifven och detta gjorde att löparne 
mot slutet fingo taga igen sig med promenad. 
Berglund låg efter en timmas löpning som tredje 
man, då han skadade ena foten på en af pinnarne 
i kurfvan och måste utgå. Han hade i annat 
fall haft utsikt att placera sig närmast segraren 
S. Jakobsson från I. F. K. Alm gick äfven ur, 
men Hellgren löpte ut och placerade sig som 
fjärde. Ett slag låg han på tredje plats, men 
måste mot slutet släppa fram ännu en löpare. 
Hans tid var 3.02.12. Segrarens tid var 2.46.59.

Nationella täftingar i Norrköping.
Einar Nilsson och Uurtamo ha under våren 

tränat mycket energiskt och befinna sig redan 
i fin form. För att gifva dem tillfälle att mäta 
sig med andra sändes de, som representanter för 
D. I. F. till de nationella täflingarna i Norrköping 
den 19 juni, och här gjorde de sig bra gällande. 
Nilsson placerade sig som förste man i kulstötning 
och diskuskastning med resp. resultat 22,71 m. 
och 64,21 m. Han blef äfven fjärde i höjdhopp 
med 1,60 m. Hans resultat i kulstötning på 
bästa hand 12,685 m. är nytt rekord. Uurtamo 
blef tvåa i kulstötning med 21,32 m. och tredje 
i spjutkastning med 74,17 m.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1910.
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, Brännkyrkagat. 42, 3 tr.

R. T. 125 33.
v. skattmästare: E. Ekberg.

c/o H. Petersens H.A.-B, L. Nyg., A. T. 2207.
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: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

A. T. 223 51...
Klubbmästare: A. Norling, Östermalmsgatan 37.

A. T. 154 49.
Styrelsel.: B. Nylund, Döbelnsgatan 3.

A. T. 43 43. R. T. Norrm. 1 07.

Suppleanter:
v. klubbm.: O. Bomgren, S:t Erikshusen, Värtan.

A. T. 46 15.
v. sekreterare: G. Frykman, Hornsgatan 34.

A. T. Maria 6 96.

Föreningens expedition är tills vidare hos herr 
V. N. Petsén, Riddaregatan 10. A. T. 127 och 
58 42, R. T. 75 38.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: F. Dahlström, Vestmannag. 68.
c/o J. Bagges Sön. A.-B. A. & R. T. 91 99.

Sekreterare: D. Sandqvist, Grefturegatan 48.
A. T. Österm. 41 62.

Materialförv: E. Nilsson, Roslagsgatan 27.
A. T. 11 15.

Suppleanter: E. Ekberg (se ofvan).
D. Pettersson, Kaptensgatan 11.

A. T. 165 04.
O. Sandberg, Grefturegatan 72.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande:  A. Norling (se ofvan).
v. ordförande:  O. Pettersson, Kommendörsg. 30.
Sekreterare:  O. Sahlin, Kommendörsgatan 30.

R. T. 112 87.
Materialförv.:  G. Danielsson.

A. T. Saltsjöbaden 53.

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).

För velocipedåkning:

Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr.

Nyinvalda medlemmar.
Den 30 Maj.

1303 G. Sundqvist, 9 komp. Göta Lifgarde.
1304 J. G. E. Sjöberg, Upplandsgat. 77, 1 tr. ö. g.
1305 B. Olsson, Lästmakaregatan 14— 16, n. b.
1306 H. L. Lundgren, Lästmakaregatan 12, 1 tr.
1307 H. C. Johansen, Sturegatan 38.
1308 E. K. Kessler, Norrtullsgatan 71, 1 tr.
1309 K. G. Larsson, Norrtullsgatan 71, 3 tr.
1310 J. F. B. Andersson, Tomtebog. 47, 2tr. ö. g.
1311 E. A. Berglund, Humlegårdsgatan 17, 3 tr.

Den 1 Juni.
1312 .S. F. A. F. Fischer, Narvavägen 37.
1313 S. A. Qvarfordt, Thulegatan 41, 3 tr. ö. g.
1314 Karl Sandqvist, Flemminggatan 58 A, 4 tr.
1315 W. Sjöström, Rådmansgatan 88.

Utdrag ur styrelseberättelsen för 
arbetsåret 1909—1910.

Den vid årsmötet den 30 mars 1909 utsedda 
styrelsen får härmed afgifva följande "Styrelse
berättelse" öfver verksamheten under den tid 
styrelsen fungerat.

Styrelsen konstituerade sig efter valet på 
följande sätt: ordförande C. Hellberg, vice d:o 
A. Hedjersson, sekr. J. af Klercker, utrikessekr. 
C. L. Kornerup, vice sekr. H. Andrén, exp. chef 
V. N. Petsén, skattmästare B. Walla, klubbmästare 
E. Ekberg och C. Wihelmsson samt för särskilda 
uppdrag B. Nylund.

Styrelsen har under året haft 24 samman
träden. Dessa ha hvarje gång hvarit besökta af 
7 styrelsemedlemmar och många ärenden ha i 
allmänhet förelegat till behandling, däribland en 
hel del som i det följande komma att särskildt 
omnämnas. De flesta ärenden, som förelegat, 
ha helt naturligt varit invoteringar af nya med- 
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lemmar,. beslut om föreningens representering vid 
af andra föreningar anordnade tättingar, arrange
randet af föreningens egna täflingar samt anslags
frågor. På föreningens vägnar har styrelsen under 
året afsänt hyllningstelegram till föreningens 
mångåriga f. d. sekreterare hr Karl Nordenvall, 
med anledning af hans giftermål, till föreningens 
hedersledamot major B. Festin och skidlöpnings
förbundets ordförande kontorschefen F. af Sande
berg med anledning af deras 50-åriga födelsedagar 
samt till föreningens segrande budkaflelag vid 
Östersunds täflingarne.

På föregående årsmöte fattades af föreningen 
på den förutvarande styrelsens förslag några 
beslut, som styrelsen vill särskilt omnämna, då 
dessa i hög grad bidragit till föreningens upp
blomstring såväl kvantitativt som kvalitativt

Det ena af dessa beslut var bildandet af en 
ynglingaafdelning och hvars detaljer styrelsen fick 
i uppdrag att ordna. Såsom förut är bekant, 
bestämde styrelsen åldersgränsen till och med det 
år som vederbörande fyllt 15 år samt årsafgiften 
till endast 1 krona. Då styrelsen satte afgiften 
så låg, så skedde detta efter moget öfvervägande 
och det har sedermera visat sig, att denna afgift 
torde vara tillräcklig för att skydda föreningen 
mot för stora kostnader, samtidigt som den bidragit 
till ett möjliggörande äfven för mindre bemedlade 
ynglingar att inträda. Härigenom hoppas styrelsen 
att det kan uppdrages en stam af goda idrotts
män, hvilka i en ej för långt aflägsen framtid, 
skola med heder föra föreningens färger.

Styrelsen vill i samband härmed omnämna, att 
denna föreningens ynglingaafdelning väckt ganska 
stor uppmärksamhet och att från föreningar i 
landsorten inkommit förfrågningar om afdel
ningens verksamhet.

Ett annat vid årsmötet fattadt beslut, som äfven 
visat sig verka till belåtenhet, var uppsättandet af 
seriebägare. Dessa ha möjliggjort för äfven 
mindre framstående idrottsmän att erhålla något 
minne af sitt arbete samtidigt som de äggat till 
träning.

Af förut i Medlemsbladet lämnade redogörelser 
framgår att de eröfrade seriebägarne ej uppgå till 
ett sådant antal, att detta kan göra kostnaden af
skräckande, hvarför styrelsen fortfarande vill för
orda deras bibehållande, såsom uppmuntran till 
energiskt och ordnat arbete på träningsbanan.

Det tredje af årsmötets beslut var om upp
sättandet af intresse-bägare för dem, som under 
året inrekommenderat det största antalet med
lemmar. Detta beslut har, enligt styrelsens åsikt, 
i hög grad medverkat til! att medlemsantalet un
der året ökats i en nästan otrolig grad. Vid före
gående årsmöte uppgick det äldre aktiva med
lemsantalet till 441. och för närvarande är det 
833. Således en ökning med 392 och denna 
ökning synes ännu ej vara i förminskning. Till 
det nämnda medlemsantalet kommer 50 damer.

Bland under året på styrelsens initiativ och 

efter dess utredning fattade beslut torde i främsta 
rummet böra nämnas "Medlemsbladet". Såsom 
i dettas förord nämndes, är meningen, att det 
skall vara en sammanhållande länk mellan före
ningens medlemmar samtidigt som det gör de 
förut utsända cirkulären obehöfliga. Dessa upp
gifter tror styrelsen att Medlemsbladet fyllt och 
förmodar att samma tanke är rådande hos för
eningens medlemmar, då dessa beslutat dess fort
satta utgifvande.

Liksom föregående åren har föreningen äfven 
i år anordnat en basar, som afhölls på Grand 
National. Denna gaf icke samma ekonomiska 
utbyte som de föregående, till stor del beroende 
på de tryckta tiderna, men nettot blef dock 
tillfredsställande.

Af från föregående styrelse i arf erhållna frågor, 
fanns äfven, den om anskaffandet af ny medalj 
och har styrelsen under året lyckats erhålla en 
dylik, som redan vunnit föreningens gillande.

En viktig, sedan länge på dagordningen stå
ende fråga, som under året vunnit sin allmänt 
gillade lösning, var den om Saltsjöbadsbackens 
ombyggnad. Genom förhandlingar med järn
vägsbolaget, lyckades styrelsen utverka, att detta 
bekostade ombyggnaden af själfva backen, medan 
föreningen uppförde en ny läktare. Ännu kvar
står visserligen krafvet på ännu en ny läktare, 
men denna fråga kan ju framdeles ordnas på till
fredsställande sätt.

Bland årets beslut är vidare att framdraga in
rättandet af mästerskap för D. I. F., men då dessa 
ännu ej hunnit visa sin verkan i praktiken, så vill 
styrelsen därom ej uttala sig ännu.

Vid den internationella turist- och idrottsutställ
ningen i Petersburg, utställde styrelsen föreningens 
priser och vunno dessa därvid ett berättigadt 
uppseende. För de i samband därmed möjligen 
uppstående riskerna, erhöll styrelsen full garanti 
och samtliga priser återbekommos i oskadadt skick.

En inom hela idrottsrörelsen mycket debatterad 
sak, var den om artistskattens tillämpning på 
idrottsmän och som bekant har D. L F. gått i 
spetsen för denna frågas lösning*

* Genom beslut af riksdagen har idrottsmännen nu
mera ställts utanför artistlagen. Red.

Förhållandet till andra föreningar och förbund 
har under året varit godt, och endast ett par fall 
ha inträffat, då föreningen råkat i någon schism. 
Den ena gången var på våren vid fördelningen 
af träningstiderna på Östermalms idrottsplats, men 
detta ordnades sedan till allmän belåtenhet. Det 
andra fallet var den bekanta uppvisningen af 
John Svanberg, då styrelsen ansåg sig vara i sin 
fulla rätt att handla som den gjorde. Detta har 
vid ett sammanträde närmare belysts.

Inom föreningen har förhållandet mellan med
lemmarna liksom alltid förut, varit utmärkt och 
styrelsen har så långt dess förmåga sträckt sig, 
arbetat för att Djurgårdens Idrottsförening skall 
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vara en sammanslutning mellan personer, som 
arbeta och verka för en sund och stärkande idrotts 
utbredning i vidare kretsar, oberoende af ställ
ningar och åsikter i det öfriga lifvet.

Fotboll.

Liverpool F. F.—D. I. F.
Annandag pingst voro Djurgårdarne inbjudna 

af Örgryte I. S. att spela mot det engelska pro
fessionella laget Liverpool F. C.

Matchen ägde rum på Valhalla under den mäst 
brännande sol och hetta. Trots detta var spelet 
mycket vackert, men farten var icke allt för hög. 
Beträffande Djurgårdarnes spel ha alla Göteborgs
tidningarne endast beröm att ge. Enligt deras 
omdöme var spelet det bästa som något svenskt 
lag visat. Försvaret lär ha spelat bra som vanligt 
och forwardskedjan presterade ett samspel, som 
icke gaf mycket öfrigt att önska. Om laget spe
lar lika bra framdeles, så kan det hemföra svenska 
mästerskapet m. m.

D. I. F-W. I. F.
D. I. F:s andra seriematch var mot Wästermalms 

I. F. och i denna kunde den senare föreningen 
ha vunnit, om den haft bättre riktning på sina 
målskott. Dess anfall voro mycket kraftigare än 
Djurgårdarnes, men dessa senare placerade bollen 
tre gånger i nätet, medan Sahlin endast två 
gånger släppte in kulan i sitt mål.

Finalmatchen i Corinthian bowl
ägde rum i Göteborg den 5 juni och i denna 
hade Djurgårdarne samma lag som vanligt med 
undantag af att E. Olsson ryckt in som höger 
inner och Jansson spelade halfback i stället för 
Engdahl, som är skadad. Första halftiden jämnt 
och vackert spel, med missar framför målen. 
Efter 30 min. gjorde Örgryte mål, men tre mi
nuter senare kvitterade Öhman. Örgrytarna ökade 
på med ännu ett mål efter en stund, så halftiden 
slutade med 2—1. Andra halftid var Djurgårdar
nes, hvilka höllo en hög fart hela tiden och hade 
mycket vackra rusher. De många tillfällena till 
mål kunde de dock icke utnyttja mer än en gång, 
då Friberg gjorde ett vackert mål. Matchen spelas 
om i Stockholm den 3 juli.

D. I. F.—S. I. F.
Två dagar efter den oafgjorda finalmatchen i 

Corinthian. bowl fingo Djurgårdarne börja spela 
fem seriematcher på något mer än en vecka och 
den första var mot Stockholms I. F. i samband 
med Barnens vårfäst. Planen var icke spolad och 
dammet besvärade därför spelarne i hög grad.

Djurgårdarne voro öfverlägsna och segrade med 
3-1.

D. I. F.-I. F. K. Stockholm.
Seriematchen mot Stockholmskamraterna, som 

spelades den 10 juni hade man väntat att D. I. F. 
skulle gå segrande ur, men så blef icke fallet. 
Kamraterna hade fått ihop ett godt lag, och dess 
spelare gingo på med väldig energi, medan Djur
gårdarne föreföllo slappa. De kommo aldrig i 
gång med sitt rifvande samspel, medan Kam
raterna stundom hade ett mycket bra sådant. 
Dessa hemförde segern med 2—0. Hvad Djur
gårdarnes tillfälliga indisposition berodde på, är 
svårt att säga. Det framkastades efter matchen 
att det skulle vara öfverträning, men detta visade 
sig felaktigt vid de följande matcherna.

D. I. F.— Uppsala-kamraterna.
Söndagen den 12 juni fingo Djurgårdarne resa 

till Uppsala för att möta därvarande Kamrater i 
serien. Efter fredagens match var det nog i all
mänhet väntadt att de äfven här skulle bli slagna. 
De kommo emellertid äfven denna gång med en 
öfverraskning och segrade med 3—1 efter ett 
vackert spel. Alla målen gjordes märkvärdigt nog 
första halftid.

D. I. F.—E. I. F.
D. I. F:s sjette seriematch var mot Eriksdals 

I. F. och då denna senare förening hittills gått 
obesegrad fram i serien, motsågs denna match 
med stort intresse. Bägge lagen uppträdde med 
sina bästa spelare och matchen var mycket vacker. 
Under första halftid var lagen jämnspelta, men 
Djurgårdarne missade ganska allmänt och half
tiden slutade med 0—0. Andra halftid behärskade 
Djurgårdarne spelet fullständigt. Eriksdalarne för
lorade spelhumöret och spelade utan beräkning 
och sammanhållning. D. I. F:s forwardskedja 
spelade däremot utmärkt och för ovanlighetens 
skull såg det ut, som om den ville göra mål. 
Första målet kom också ganska snart från Friberg, 
hvilken sköt direkt på en passning under helom
vändning. Nästa mål satte Frykman in från straff
spark, tilldömd för hands under en situation då 
mål kunde ha följt. Tredje målet gjordes vackert 
af Einar Olsson, fjärde af Friberg från 30 meters 
afstånd och femte af Olsson, sedan målvakten 
slagit ut bollen.

Reservlaget.
Fotbollsafdelningen har i år satt i hop ett myc

ket godt andra lag, hvilket har utsikt att hemföra 
första pris i reservlagsserien.

Den 10 maj spelade laget mot A. I. K:s re
servlag hvilket bestod af gamla kraftiga spelare. 
Djurgårdarne spelade utmärkt och hemförde 
segern med 4—2.
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Den 19 maj skulle laget spela mot Eriksdals 
I. F., men den kunde icke ställa upp. Den har 
sedan dragit sig ur serien.

Den 2 maj mötte Djurgårdarne Stockholms I. F. 
I denna match lågo Djurgårdarne öfver hela tiden 
och segrade lätt med 6—1.

Nästa match mot Mariebergs I. K. den 4 juni 
blef oafgjord med 0—0, trots många utmärkta 
tillfällen till mål.

Den hårdaste matchen i första omgången var 
mot Kamraterna den 7 juni. Här stod spelet och 
vägde ganska länge innan Djurgårdarne lyckades 
förskaffa sig segern. Bägge lagen spelade bra 
och farten var ganska god. D. I. F. segrade med 
4-2.

Reservlaget ligger främst i sin serie med 7 
poäng för första omgången, minst 2 poäng före 
närmaste lag.

A. Berglund 7,95 + 7,23= 15,18 m.
K. Wilhelmsson 7,93 + 7,04 = 14,97 m.

Stafhopp.
B. Wiesner 2,45 m.
G. Svensson 2,45 m.
O. af Klercker 2,30 m.
Å. Forsberg 2,30 m.

Den 5 Juni.
Trestegshopp.

E. Almlöf 12,63 m.
N. Björk 11,90 m.
G. Svensson 11,19 m.
A. Nyström 10,93 m.

Löpning 1,500 m.
B. Olsson 4,30 1/5 m.
R. Wåhlin 4,44 2/5 m.
H. Hintze 4,50 3/5 m.

Allmän idrott.
Juniortäflingar.

Den 29 Maj.
Höjdhopp.

O. af Klercker 1,45 m. (omhopp 1,47)
Löf 1,45 m.
Strömberg 1,45 m.
E. Eriksson 1,37 m.

Diskuskastning.
E. Eriksson 25,48 + 21,75 = 47,23 m.
R. Skoglund 21,14 + 24,38 = 45,67 m.
A. Berglund 23,53 + 20,00 = 43,53 m.
K. Wilhelmsson 20,66+ 19,70 = 40,36 m.
F. Hultgren 20,18 + 16,64 = 36,82 m.

Löpning 100 m.
L. Gyllenpalm 13 4/5 sek.
O. af Klercker 14 1/10 sek.
H. Hintze
A. Y. Mellström

Löpning 400 m.
O. af Klercker 60 1/5 sek.
H. Hintze 61 sek.

Den 2 Juni.
Längdhopp.

O. af Klercker 5,70 m.
G. Svensson 5,31 m.
H. Hintze 5,00 m.
Löf 4,89 m.

Kulstötning.
W. Sjöström 8,94 + 8,45 = 17,39 m.
R. Skoglund 7,58 + 8,38 = 15,96 m.

Spjutkastning.
E. Almlöf 34,35 + 23,53 = 57,88 m.
R. Skoglund 24,87 + 30,37 = 55,28 m.
E. Hultgren 33,30 + 20,65 = 53,95 m.
N. Björk 30,54 + 20,31 = 50,85 m.
M. Jakobsson 32,47 + 17,92 = 50,39 m.

Den 9 Juni.
Stående höjdhopp.

H. Svensson 1,21 m.
O. af Klercker 1,07 m.
N. Strömberg 1,07 m.

Stående längdhopp.
O. af Klercker 2,66 m.
P. Pettersson 2,59 m.
G. Svensson 2,57 m.
N. Björkman 2,55 m.

Löpning 5,000 m.
P. Pettersson 17,39 % m.
K. Appelgren 17,44 4/5 m.
L. Holmström 17,50 m.
R. Wåhlin 18,12 m.

* * 
*

Ynglinga afdelningen.

Den 29 Maj.
Höjdhopp.

K. Westin 1,43 m. (omhopp 1.45)
S. Lindblad 1,43 m.
Axelsson 1,43 m.
S. Nygren 1,39 m.
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Löpning 100 m.
S. Nygren 13 1/5 sek.
K. Hallberg 13 2/5 sek.
R. Malmborg 14 1/10 sek.
R. Mellström

Spjutkastning.
S. Nygren 30,10 + 24,17 = 54,27 m.
R. Malmborg 30,00 + 17,16 = 47,16 m.
K. Westin 27,86 + 18,47 = 46,33 m.
S. Lindblad 28,00 + 17,89 = 45,69 m.
R. Mellström 28,39 + 15,72 = 44,11 m.

Den 5 Juni.
Längdhopp.

K. Westin 4,89 m.
S. Lindblad 4,80 m.
Björk 4,38 m.
Pettersson 4,04 m.

Stafhopp.
S. Lindblad 2,30 m.
K. Westin 1,80 m.
Reutersvärd 1,70 m.

Stående längdhopp.
K. Westin 2,47 m.
S. Lindblad 2,46 m.
Björk 2,24 m.
Reutersvärd 1,15 m.
Engstrand 2,08 m.

Inom Ynglingaafdelningen hafva vi flera som 
lofva godt för framtiden.

Westin och Lindblad m. fl. lofva att blifva goda 
hoppare, den förres stil i höjd-, den senares i 
stafhopp, är utmärkt. Nygren är mångsidigast af 
dem alla och lofvar att bli vår andra "Nilsson". 
Nygrens resultat i spjut hade varit 8 m. längre 
om han ej trampat på ribban; 38 m. på höger 
med "seniorspjut" af en 14-åring är ej illa! Löpning 
1,000 m. var intressant att se och tiderna äro 
ju mycket goda. Det vackraste af allt var dock 
att se slutloppet på 100 m.! Som skjutna ur en 
kanon kommo alla i väg samtidigt, vackert lopp 
och god tid, 3/5 bättre än Juniorerna. Vore banan 
ordentlig hade tiderna blifvit ändå bättre.

Af Junior-resultaten kunna O. af Klerckers 
längdhopp 5,70 m., E. Almlöfs trestegshopp 12,68 
m., B. Olssons 1,500 m. 4.30 1/5 anses mycket 
goda. Björk blir säkert en god både trestegs- 
och längdhoppare. O. Svensson och Wiesner lofva 
godt i stafhopp. Sjöströms resultat i kast blifva 
utmärkta bara han får tillegna sig den nödiga 
tekniken.

Jag vill särskildt betona till alla, tänk i första 
hand att få bästa stil (rätt teknik), sedan kommer 
så småningom resultaten. Det gäller nu att ej 
hvila på lagrarna utan gå framåt i förkofran och 
hoppas vi få liflig anslutning till Seniortäflingarna.

Eclaireur.

Löpning 1,000 m.
Engstrand 3,17 2/5 m.
Reutersvärd 3,18 m.
Pettersson 3,19 m.

Ynglingaafdelningens vårtäflingar och årets 
Juniortäflingar äro härmed afslutade. Resultaten 
hafva i genomsnitt varit goda, i vissa fall mycket 
goda. Stor anslutning och lifligt intresse har varit 
rådande.

D. I. F:s tjuguårsbok skall utkomma till 20- 
årsfesten i mars 1911. Alla föreningsmedlemmar, 
som innehafva fotografier, resebeskrifningar, tid
ningsurklipp m. m. från i synnerhet äldre tider, 
ombedes insända dessa till redaktionen af denna 
tidning. Om ägarens namn och adress bifogas, 
återställas desamma i oskadadt skick.
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