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Det blåa laget.
Tillåt mig här presentera "laget", 
som det ståtar detta nådens år. 
De, som skola slå det stora slaget, 
då vår ära uti spelet står.

Ivar Friberg, gamla veteranen, 
som oss städse gläder med sitt spel; 
han den största "tricksar'n" uppå planen, 
han hvars "missar" aldrig äro fel.

Och energiskt synes Linka spela, 
snabbt han emot hotat mål går ned. 
Han, "kaptenen" är uti det hela, 
trogen kämpe uti Djurgår'ns led.

Och på planen, hvart du än må blicka, 
ser du Frykman för sitt "lag" "stå i"; 
lugnt och säkert han sin boll kan skicka, 
och en "kedja" går han fint förbi.

Nocke, halfback utaf högsta klassen
— emot "Strögets" pojkar kall och hård — 
är ju en, som ej är rädd om tassen, 
då vi spela uppå "Valhall's" gård.

Well, på högersidan ha' vi Dana, 
kom direkt från U. S. A, you know. 
Snabbt och säkert han sig väg skall bana 
emot Ö. I. S. och M. I. K.

Om "off-side", man hör bland rop och skränen, 
vet man genast var vår Öhman står; 
han den mörke med de säkra benen, 
som med Linka fint till anfall går.

Engdahl, halfback, som uti revanschen, 
blef "justerad", emot M. I. K.
är ju ypperlig i halfbacksbranschen, 
gentlemannaspelare som få.

Och från Deutschland kom ju Sandlund åter, 
det var det vi alla ständigt sa’.
Man en sådan ej försvinna låter. — 
Sveriges främste back är bra att ha.

Bredvid honom — kan man bättre hafva — 
vänsterbackens städse fina "knopp".
Hur han ler den långe, gode Lava, 
när med hopp och "knopp" han tvärt gör stopp.

Einar Olsson, champion på bollen, 
ännu favorit sen forna da’r.
Dina tricksar ifrån alla hållen, 
dina språng och hopp än finnas kvar.

Och i målet står Shalin och väntar, 
på de skott som så charmant han ta'r. 
Lugn och leende han står och skämtar, 
som om där han stått i alla da’r.

Vicke Jansson, centern uti "laget", 
har man nöje af att alltid se.
Han är också öfver hufvud taget 
lugn och säker när han skott skall ge.

Hell i alla! Uti detta tecken, 
skall i striden segrande I stå. 
"Sköld" och "bålar" ha' Ni som i säcken, 
vi ska endast ha adresslapp på!

A-r Wallin.



50 DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

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 19. A. T. 127 och 
5842, R. T. 75 38.

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.

Sammanträde.
D. I. F:s medlemmar kallas härmed till allmänt 

sammanträde torsdagen den 4 augusti, kl. 8,30 e.m.
å Hotell ANGLAIS, Stureplan,

hvarvid frågan om egen idrottsplats kommer 
att afgöras, och uppmanas därför "Djurgårdarne" 
att mangrannt infinna sig vid detta sammanträde.

Obs.! Skattmästaren träffas från kl. 1/2 8 e. m., 
och mottager med tacksamhet afgifterna af de 
medlemmar, som ännu ej erlagt desamma för året.

Styrelsen

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.

Internationell Fotboll.
Sommarens sista internationella fotbollsmatcher 

anordnas af D. I. F. den 26 och 28 augusti i 
samband med den skandinaviska velocipedtäflingen 
Stockholm—Enköping—Stockholm. Vid dessa 
båda matcher kommer ett af Tysklands bästa lag, 
som förut ej besökt Stockholm, att spela mot våra 
egna stockholmsspelare.

Till båda dessa täflingar äga alla D. I. F:s 
medlemmar fri entrée mot uppvisande af årskort 
för 1910, och uppmanas därför alla medlemmar, 
som ännu ej gjort det, att skyndsammast erlägga 
sin afgift till föreningen, hvilket kan ske såväl 
å Expeditionen hos herr Petsén, Riddaregatan 19, 
som’ hos skattmästaren B. Walla, Brännkyrkagatan 
42, 3 tr.

Notiser.
Allmänna idrottsafdelningens styrelse har an

märkt på att ett stort antal af föreningens idrotts
män icke använda föreningens täflingsdräkt, hvilken 
finnes att köpa hos en af föreningens annonsörer.
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Ny idrottsplats vid Traneberg.

D. I. F:s Föreslagna idrottsplats vid Traneberg.

På intet sätt har 
Stockholms enda 
idrottsplats, Idrotts
parken, kunnat hål
la jämna steg med 
den snabba fram
marsch och utveck
ling, som idrotten 
under de senaste 
åren gjort i vårt 
land. Behofvet af 
nya fullt moderna 
idrottsplatser för 
såväl fotbollplaner 
som löparbanor 
har länge varit en 
känd sak för alla, 
men hvarje försök 
att få till stånd nå
gon ny anläggning 
har ända tills på 
sista tiden visat sig omöjlig att realisera.

Djurgårdens Idrottsförening har i fråga om 
anskaffande af en ny idrottsplats intagit en fram
skjuten ställning, i det såväl i styrelsen som på 
allmänna sammanträden frågan dryftats vid flera 
tillfällen utan att man dock kunnat komma till 
något verkligt resultat.

I slutet af år 1908 
kom frågan åter på 
dagordningen denna 
gång framlagd af sven
ska Fotbollförbundets 
sekreterare herr Anton 
Johansson, hvilken in
bjöd D. I. F. samt A. 
I. K. att tillsammans 
med Svenska Fotboll
förbundet anlägga en 
modern idrottsplats vid 
Råsunda. Efter en tids 
underhandlingar och 
arbete för frågans lös
ning beslöt Djurgår
dens Idrottsförening på 
allmänt sammanträde 
att för sin del ej vidare 
deltaga i frågans reali
serande.

I och med detta hade emellertid ej förhopp
ningarne om anskaffande af en ny modern idrotts
plats åt föreningen kastats öfver bord. Frågan var 
nu kanske mer brännande än någonsin, ty för
slaget om Idrottsparkens rifvande i och för om
byggande till ett svenskt Stadion kom nu på tal, 
och under sådana förhållanden såg sig Djurgårdens 
Idrottsförening starkt i behof af en ny idrottsplats.

Redan under loppet af år 1908 hade också en 
af föreningens mer intresserade och nitiske med

Några af D. I. F:s styrelsemedlemmar i sällskap med Ing. Påhlman 
ute vid Tranebergs idrottsplats.

Personerna äro fr. venster: Bomgren, Ekberg, Petsén, Hellberg (ordf.), 
Norling, Nylund, Ing. Påhlman och Frykman.

lemmar allas vår 
John Alexander 
Lönnegren “fått 
korn på" ett nytt 
område, som skulle 
lämpa sig utmärkt 
för ändamålet, och 
hvars afstånd från 
stadens centrum ej 
heller var alltför af
skräckande. Om
rådet i fråga har 
det mest natursköna 
läge man gärna kan 
önska sig, beläget 
på en höjd strax 
bortom Tranebergs
bro med fri och 
härlig utsikt öfver 
såväl Mälaren som 
Ulfsundasjön.

Med ägaren till området, Stockholms Stad, in
leddes nu också snart nog underhandlingar om 
huruvida, och på hvilka vilkor, Djurgårdens Idrotts
förening skulle kunna komma i besittning af om
rådet.

Dessa underhandlingar har D. I. F:s styrelse nu 
slutfört såtillvida, att 
styrelsen för sin del är 
med på det förslag till 
kontrakt, som före
ligger, och hvilket nu 
föreningen vid allmän
na sammanträdet tors
dagen den 4 augusti 
äger att vidare behandla 

Anläggandet af den
na moderna nya idrotts
plats ute vid Trane
berg, såsom styrelsen 
nu tänkt sig saken, är 
ett företag, som beräk
nas kosta cirka 40,000 
kronor. Meningen är 
att en förstklassig gräs
plan för fotboll hållan
de måttet 68 x 110 
met. skall anläggas.

Rundt denna skall
gå en löparbana, hvilken håller en bredd af 4 met.

Området skall inhägnas med ett cirka 3 met. 
högt plank, och på ena långsidan skall byggas en 
med tak försedd läktare, rymmande 1200 à 1600 
personer.

För att emellertid allt detta skall kunna reali
seras fodras en mycket viktig sak, och det är, att 
inte blott några få, utan att alla D.I.F:s tusen 
medlemmar äro helt intresserade för saken, och 
att hvar och en på sitt sätt söker stödja och 
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hjälpa styrelsen vid utförandet af detta storslagna 
och för föreningen lifsviktiga projekt.

Anskaffande af pengar är som hvarje medlem 
kan förstå den sak, som vi nu närmast få försöka 
arbeta på. För åstadkommande af de erforderliga 
medlen har styrelsen tänkt sig följande två utvägar: 
l:sta Tecknande af frivilliga bidrag.
2:dra Tecknande af andelar; hvarje andel lydande 

å Kr. 10: -.
För detta ändamål har styrelsen låtit trycka 

särkilda teckningslistor och vår uppmaning till 
hvarje ”Djurgårdare’' är nu därför att å Expedi
tionen, Riddaregatan 19, utkvittera en sådan lista, 
och sedan bland vänner och intresserade söka 
hopsamla största möjliga belopp och äfven själf 
bidraga i mån af tillgång.

Kom då också ihåg att alla bidrag, äfven de 
minsta, mottagas med tacksamhet, och att äfven 
utomstående personer äga rätt att teckna sig för 
andelar i företaget.

En stor uppmuntran vill styrelsen låta komma 
alla dem till del, som arbeta för saken, och därför 
utfästes härmed Tre större belöningar till ett värde 
af minst 50 kronor hvardera att tillfalla de tre 
personer, som lyckas hopsamla mest på sina teck
ningslistor. Dessutom erhåller hvarje person, som 
på sin lista lyckas hopsamla minst trehundra 
kronor som erkänsla för sitt arbete ständigt med
lemskap i Djurgårdens Idrottsförening.

Upp nu därför alla "Djurgårdare’’ till samman
trädet den 4 augusti för att mer i detalj taga del 
af detta storslagna projekt, samt skaffa Eder så 
en teckningslista och hjälp genast till med arbetet 
för förverkligandet af denna storslagna plan.

Bestämmelserna för Seriebägarne.
På framställning af D. I. F:s afdelningsstyrelse 

för allm. idrott om sänkning af stipulationerna för 
eröfrandet af seriebägarne har styrelsen åter upp
tagit denna fråga till behandling. Därvid har 
styrelsen beslutat, att de för året gjorda bestäm
melserna bibehållas, men medgifvit den ändringen, 
att den person, som i en gren förra året eröfrade 
en seriebägare, äfven under innevarande år får 
eröfra bägare af samma valör.

Vidare uppdrogs åt afdelningsstyrelsen för allm. 
idrott att inkomma med förslag till bestämmelser 
för dessa bägare att gälla från och med nästa år.

Fotboll.
D. I. F. — A. I. K.

Sista seriematchen i första omgången spelade 
D. I. F. mot Allmänna I. K. den 19 juni. D. I. F:s 
lag var det vanliga, men Einar Olsson gick med 
hög feber och som han höll på att svimma ett 
par gånger på plan, kan man icke undra på om 
han icke var så bra som vanligt. "Vicke" Jansson 
blef justerad under första halftiden, hvilket in
verkade på vänstersidans arbete. Spelet var trots 
detta kanska bra och bägge lagen jämna. Under 
första halftid gjordes 0 mål och under andra två 
mål af D. I. F. från straffsparkar och ett mål af 
A. I. K. från hörnspark. Segern blef således 
D. I. F:s och därmed 12 poäng i första omgången.

Vid ett af de besök, som D. I. F:s styrelse under 
sommaren gjort å den föreslagna idrottsplatsen 
vid Traneberg passade ”skattmästaren’’ på att taga 
några ”plåtar” af hvilka vi här återgifva två.

Den första af dessa visar det till idrottsplats 
föreslagna området med Ulfsundasjön i fonden, 
sådant det f. n. v. tar sig ut Den andra bilden 
åter är tagen i ena ändan af idrottsplatsen och 
återger några af D. I. F:s styrelsemedlemmar i 
sällskap med ingeniör Påhlman från Landtegen
domsnämnden, hvilken vid detta tillfälle lämnade 
styrelsen en del värdefulla upplysningar om plat
sen i fråga.

B. W.

Seriens ställning
efter första omgångens matcher är följande:

D. I. F. 6 — 1 20-7 12
E. I. F. 7 4 2 1 13-10 10
A. I. K. 7 4 — 3 14-11 8
I: F. K. S. 7 3 1 3 8-7 7
V. I. F. 7 3 1 3 7-8 7
I. F. K. U. 7 2 2 3 15-8 5
M. I. K. 7 2 2 3 8-10 5
S. I. F. 7 — — 7 1-25 0
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Allmän idrott. Eröfrade priser.
Seniortäflingar.

Den 20 juni.
Löpning 5,000 m.

K. Svärd 16,27 1/10
B. Olsson 16,27 3/5
K. Alm 16,31 3/5
O. Eriksson 16,56 2/5
P. Pettersson 17,05 2/5
E. Bergstedt 17,51 2/5

Det var ett vackert fält, som s5tällde upp till 
löpning 5,000 m. och utgången var oviss. Genast 
från början sattes god fart af Olsson och denne 
bibehöll ledningen några hvarf för att sedan 
öfverlämna den åt Svärd. Farten ökades nu upp 
ytterligare och skilj de sig Svärd, Olsson och Alm 
från de öfriga, hvarför det var klart att slutstriden 
skulle komma att stå mellen dessa tre. Efter att 
ha varit allvarligt hotad af Olsson inkom Svärd 
som segrare. Tiden för de tre bästa kan anses 
mycket god.

Eclaireur.

Den 28 juni.
Löpning 5,000 m. (handicap).

K. Svärd (0 m.) 16,23 2/5
K. Alm (38 m.) 16,24 2/5
K. Appelgren (280 m.) 16,31 4/5 
B. Olsson (23 m.) 16,34 3/5 
E. Bergstedt (150 m.) 17,01 3/5

När startskottet smällde för 5,000 m. handicap 
voro 7 löpare uppställda med Svärd som scratch. 
God fart sattes genast och fältet bibehöll sig 
några hvarf oförändradt. Svärd, som löpte i god 
stil, började emellertid så småningom plocka upp 
den ena efter den andre, först Olsson (som löpte 
sämre än sist) och så Alm. Dessa tre följdes sedan 
åt och återstod ett par hvarf före målet endast 
Appelgren, som tycktes ha föresatt sig att ej släppa 
någon förbi. Farten ökades ytterligare och afståndet 
minskades steg för steg mellan Appelgren och 
Svärd, som tätt följdes af Alm och Olsson. På 
sista kortsidan förmår Appelgren icke hålla teten 
längre utan måste efter seg strid släppa Svärd 
och Alm förbi. Bergstedt är fortfarande besvärad 
af exercisen.

Eclaireur.

Onsdagen den 15 juni hade I. K. Göta anordnat 
några löpningar, däribland på 1,500 m. å hvilken 
distans S. S. Carlsson och B. Olsson startade för 
D. I. F. Farten var under hela loppet mycket hög 
och bägge förste männen, Vide och Björn, gingo 
under gamla rekordet. Carlsson och Olsson följde 
ganska bra med och i sista kurvan låg den förre 
som fjärde och den senare på sjette plats, men 
i upploppet bytte de båda plats, så att Olsson 
kom in fjärde på 4.27. En god tid för en så 
ung löpare.

Södermalms I. K:s täflingar.
Ganska stora fält ställde upp till start på 

Södermalms I. K:s löpningar den 30 juni i 
Idrottsparken. På 800 m. startade sålunda 14 
man och bland dessa D. I. F:s högerytter G. 
Danielsson. Denne lade sig ganska snart i teten 
och bibehöll denna plats till sista långsidan, där 
Carlsson löpte förbi. I upploppet kunde icke 
Danielsson, hvilken icke ännu är färdig med sin 
träning, besvara Jean Petterssons spurt utan han 
fick nöja sig med 3 plats, tid 2,06 1/5.

En talrik och representativ samling löpare ställde 
upp till start på 5 eng. mil och bland dessa 
voro Alm, Olsson och Bergstedt från D. I. F. 
Olsson och Alm höll sig i teten hela tiden, 
hvaremot Bergstedt ganska snart gick ur. I början 
af loppet låg Olsson före Alm, men längre fram 
bytte de plats. Alm löpet energiskt och kom in 
som fjärde på 26,56. Olsson löpte lätt och hade 
en fin slutspurt, hvarigenom han höll på att gå 
om sjätte man. Han slutade som sjunde på 27,23 1/5.

Hvarför hafva bestämmelserna för 
seriebägarna höjts?

Då undertecknad fick se årets bestämmelser 
för seriebägare gjo,rde jag mig denna fråga. Hvad 
är då meningen med dessa bägare? Äro de 
tillkomna som träningsbägare eller som en upp
muntran åt en idrottsman, hvilken redan är i form? 
Antagligen äro de väl tillkomna af den första 
anledningen; nämligen att försöka få så många 
som möjligt att ägna sig åt idrott och börja träna. 
I så fall böra fordringarna för C-bägarne sättas 
lägre. Ty, om fordringarna äro för höga, som 
nu är fallet, så behöfs det rätt mycket träning för 
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en nybörjare, innan han når upp till resultaten 
och mången kanske inte gör det förrän i slutet 
på sommaren och till dess kan hans goda före
satser slappna, och så mister man en, som kanske 
med tiden kunde blifvit en god idrottsman om 
han fått uppmuntran i början. Fordringarna för 
B- och A-bägarna böra sättas så att man vid de 
sista profvens afläggande för resp. C- och B-bägare 
bör hafva kommit till fordringarna för den högre 
bägaren. I så fall kommer aspiranten att fortsätta 
träningen för att eröfra den större bägaren. Äro 
fordringarna höjda för att undvika slöseri så 
undviks det ju genom bestämmelsen om att den 
som tagit bägare af lägre valör ej sedan får taga 
annat än en af högre valör.

För öfrigt kunde det erfordras att 5 gånger 
skulle utföras, hvarigenom mera träning skulle ske.

Som vederbörande nu tänkt sig fordringarna så 
skulle en idrottsman träna hela sommaren för att 
på hösten uppnå sådan form att han på tre gånger 
kan gå ut och taga profven. Detta är enligt mitt 
förmenande alldelas orätt resoneradt, ty en idrotts
man som vill träna han går nog inte i träning 
för en seriebägare utan för en viss större täfling 
och håller sig nog i form ändå från täfling till 
täfling. Äfvenledes får han tillräckligt med pris 
för att icke bry sig om en 5 kr. bägare. Annor
lunda är det med en nybörjare. Han sätter värde 
på hvarje liten uppmuntran och hvarje sådan 
sporrar honom till nya ansträngningar, och dess
utom har han intet tillfälle till att få pris i några 
större täflingar. För den skull föreslår jag omedel
bar återgång till fjolårets bestämmelser med den 
skillnaden att 5 gånger skola kontrolleras för 
erhållandet af bägare. Således bort med nuvarande 
fordringarna och må alla arbeta på att få ungdomen 
med, ty det är i juniorerna, som en förenings 
styrka till stor del ligger.

Vän af ungdomens idrottsöfningar.

Svenska mästerskapet i tio-kamp.
Den första svenska mästerskapstäflingen i 10-

kamp gick den 26 juni i Anneberg, anordnad 
af Annebergs I. K., hvars ordförande disponenten 
Löwenadler på allt sätt hade ordnat det ange
nämt och bekvämt för de tolf deltagarne. Idrotts
platsen var äfven väl ordnad, men ett häftigt regn 
på täflingsdagar gjorde att resultaten blefvo 
ojämna och i en del fall medelmåttiga. Täflingarna 
måste flera gånger afbrytas på grund af regnet. 
Såsom D. I. F:s representant deltog Einar Nilsson, 
men han lyckades icke så väl som man väntat, 
dels på grund af regnet och dels därför att han 
sträckte sig i häcklöpningen. 1 första grenen, 
höjdhopp, gick N. öfver 1,65 m. och erhöll härför 
728 poäng. I 100 m. loppet blef han 11/2 m. 
efter Kugelberg, Norrköping, som löpte på 12,4 
sek. N. fick här 425,20 poäng. I kulstötning 
kom han icke upp till mer än 21,10 m., hvilket 
gaf 801,10 poäng. I längdhopp var resultatet 
5,99 m. = 632 poäng. 1 häcklöpning blef Nilsson 
etta i sitt heat på 19,4 sek. hvilket blef 558 p. 
Diskus 62,52 m. = 778,25 p. Trestegshopp 
11,88 m. = 328 p. I spjutkastning misslyckades 
han och resultatet blef 62,92 m. = 394,63 m. I 
de två sista grenarne stafhopp och 1,500 m. 
startade han icke. Segrare blef som bekant S. 
Jakobsson Malmö med 6,582,51 poäng. Nilsson 
blef nionde med 4,645,18 poäng.

Poängberäkning för D. I. F:s 
vandringspris i tio-kamp.

Höjdhopp min. 1,17 m. däröfver 17 per cm.
Längdhopp „ 3,5 m. „ 3,4 „ „
Stafhopp „ 1,80 m. „ 6 „  „
Trestegshopp „ 8 m. „ 1,7 „ „
Kulstötning „ 13 m. „ 0,9 „ „
Diskuskastn. „  32 m.  „  0,3 „  „
Spjutkastning „ 50 m. „ 0,25 „ „
Löpn. 100 m. max. 14 sek. därunder 300 per sek.

„ 1,500 m. „ 6 sek. „ 9 „ „
Häcklöpning „ 22 sek. „ 170 „ „
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