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Berliner—Viktoria.

“Deutschland, Deutschland uber alles“ klingar, 
klingar gladt i nordisk sommardag.
D. I. F. en hälsning Eder bringar:
Var välkommen Tyska Fotbollslag!

Var välkommen till den höga norden, 
till de stora skogars vackra land.
Vandren gladt uppå den svenska jorden, 
som oss enar med så trogna band.

Var välkommen till vår strand den sköna
— lyss till vassens underbara sus. —
Var välkommen till de skogar gröna
— lyss till mångbesjungna älfvars brus. —

Var välkomna, I Germanska bröder 
till vår svenska idrotts raske män.
“Pulsen brinner, svenska hjärtat glöder:" 
ädelt hjärta och en ädel vän.

(Forts. nästa sida.)

N:o 8.
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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 hos herr V. N. Petsén,
Riddaregatan 19. A. T. 127 och 5842, R. T. 7538.

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: G. 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.

Var välkomna! Hören ordet klingar 
hör, det ljuder uti tusen led.
Länge, länge skall på lätta vingar 
än det sväfva öfver skog och hed.

Så var hälsad, tyska lag, till norden; 
wir einander, ja so wohl vorstehn.
Och förgäten icke afskedsorden:
Deutschland! Deutschland! Auf wiedersehn!

A. Waltin.

Landsvägslöpning 20 km. Söndagen den 28 
augusti äger täflingen rum om sotarmästare Lind
qvists pris i löpning 20 km. rum. Starten sker i 
Idrottsparken kl. 10 fm.

Täflingar för ynglingaafdelningen. Förenin
gens ordinarie hösttäflingar för ynglingaafdel
ningen äga rum den 28 aug. i Idrottsparken kl. 
9 f.m.

Einar Nilssons rekord i kulstötning höger hand 
12,68 m. satt vid täflingarne i Norrköping under 
pingsten har godkänts af Svenska idrottsförbundet
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Den 4 augusti 
hade D. I. F. all
mäntsammanträde 
för att behandla 
styrelsens förslag 
till idrottsplats vid 
Tranebergsbro.

Föreningen be
slöt därvid enhäl
ligt godkänna det 
af styrelsen upp
rättade kontraktet 
med Stockholms 
landtegendoms

nämnd och det 
återstår således en
dast stadsfullmäk
tiges godkännan
de. Kontraktet är 
uppgjordt för en

Ny idrottsplats vid Traneberg.

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

tidsrymd af 25 år 
under hvilken tid 
D. I. F. äger dis
ponera det ifråga
varande området 
mot en viss årlig 
hyra samt å det
samma uppföra 
nödiga byggnader. 
Efter denna tids 
utlöpande kan kon
traktet förnyas. När 
stadsfullmäktiges 

godkännande er
hållits, påbörjas ar
betet omedelbart 
och planen beräk
nas kunna använ
das redan våren 
1911.

Några data om Berlin — Viktoria.
Apropå D. I. F:s internationella fotbollsmatcher 

den 26 och 28 augusti.
(Bref från vår Berlinkorrespondent.)

Berlin den 19 augusti.
Redan om en vecka möter Djurgårdarnes Idrotts

förening det berömda fotbollslaget från Viktoria-
klubben i Berlin. Och säkerligen komma våra 
svenska gossar då att få kämpa mot värdiga mot
ståndare. Skall segern tillfalla de svenska färger
na, så fordras det att hvarje man i laget gör sin 
plikt, samspelet aldrig brister, att energien och 
uthålligheten aldrig slappas och att målskotten 
utföras snabbt och säkert. Ty Berlin — Viktoria 
är ett af Tysklands bästa lag, ja kanske det allra 
bästa.

Redan år 1889 bildades i Berlin “Torball- und 
Fussball-Club Viktoria“ och är sålunda till åren 
den andra idrottsföreningen i modärn mening i 
den tyska rikshufvudstaden. Äldre är endast Ger
mania, som bildades år 1888.

Trots de stora svårigheter, som Viktoria hade 
att kämpa med under de första åren af sin till
varo, gick föreningen kraftigt framåt och utmärkte 
sig snart i den tilltagande konkurrensen såsom 

“ett rangregemente“. I fotboll särskildt låg Vik
toria för det mesta öfver, och åren 1891 — 94, 
1902, 1905, 1907 — 1909 har föreningen eröfrat 
Berlins mästerskap. Äfven i år skulle Viktoria 
säkerligen ha vunnit, om inte någon afundsman 
eller dum skämtare lyckats i föreningsorganet in
smuggla ett meddelande att den afgörande matchen 
mellan Viktoria och Preussen blifvit inställd. På 
grund af denna mystifikation kunde Viktoria en
dast ställa upp med 8 man. Den spelade dock 
oafgjort mot Preussen men gick miste om mäster
skapet, som utdelas efter poängtalet.

Äfven mästerskapet för Tyskland har Viktoria 
en gång tagit. Liksom D. I. F. därhemma har 
föreningen emellertid haft otur just i mästerskaps
matcherna för riket. I semifinalen och i finalen 
har den alltid eller nästan alltid varit med — 
nästan alltid tvåa, alltså —, men i den afgörande 
matchen har det alltid varit något mankemang, 
och mästerskapet har tillfallit någon annan och 
lyckligare. Att Viktoria rent tekniskt har det 
bästa laget framgår emellertid bl. a. däraf, att tio 
af första lagets elfva män äro internationella, 
medan exempelvis årets Berlinermästare, Preussen, 
endast har två internationella.

Man skall inte tro, att Viktoria endast idkar
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fotboll. Utom cricket bedrifver föreningen äfven 
allmän idrott och lägger särskildt vikt vid löp
ningar. Samtliga medlemmar i föreningens första 
klasslag äro tvungna att träna i löpning med vissa 
mellanrum, och äfven kast- och hoppöfningar 
rekommenderas för fotbollsmännen. Härigenom 
får kroppen en allsidig utbildning, som gifver 
ökad smidighet, snabbhet och uthållighet.

Viktoria räknar för närvarande omkring 300 
medlemmar, hvaraf godt en tredjedel aktiva. För
eningen ställer upp ej mindre än sju seniorlag, 
tre juniorlag och ett oldboyslag i fotboll. En 
härligt och friskt belägen idrottsplats med ut
märkta spel- och träningsbanor har föreningen 
ute i Mariendorf utanför Berlin. Här bedrifves 
träningen energiskt tisdagar, torsdagar och lör
dagar, och på söndagarna har man vanligtvis 
större eller mindre täflingar. För de tre, särskildt 
juniorlagen, som ej ha rum att träna på idrotts
platsen, erbjuder Tempelhofer Feld, mycket större 
och jämnare än Ladugårdsgärdet, en ypperlig trä
ningsbana, som nu ej längre såsom under den 
tyska sportens första dagar upptages af en anti-
sportslig publik.

Det internationella laget som nu skall resa till 
Stockholm, består af följande spelare i ordning 
från vänster till höger: forwards Gasse, Röpnack, 
Worpitsky, Dumke, Rugler; halfbacks: Grassmann, 
Ruesebeck, Hunder; backs: Fischer, Hahn; mål
vakt: Welkisch. Samtliga dessa äro utmärkta 
spelare, sedan länge vana att segra både på egen 
och utländsk botten. Farligast af alla anses den 
lilla vänsterinnern Röpnack vara. Han skjuter 
oerhördt snabbt, säkert och hårdt i mål. Det 
var mot hans målskott, som Englands bästa goal
keeper stukade sin hand. Därnäst komma Wor
pitsky och Dumke. För öfrigt är hela forwards
kedjan fruktansvärd.

Äfven för svensk publik är Berlin — Viktoria 
känd. I september 1908 besökte den Göteborg 
och slog Örgryte med 3—2. Samtidigt satte 
den upp ett stafettlag, som blef tvåa på 400 meter. 
Viktoria blef förresten i Göteborg föremål för 
mycken gästfrihet och skattades särskildt för sitt 
gentlemanlika spel.

Ordförande i Berlin — Viktoria är den bekante 
sportexperten Paul Neumann, redaktör och utgif
vare af “Neue Sportwoche“. Sekreterare är hr 
R. Meyer.

Allmän idrott.

Den allmänna idrotten (löpning, hopp, kast och 
brottning) räknar Grekland såsom sitt hemland och 
där stod den för några tusen år sedan högt i flor. 
De stora täflingarna i Stadion voro verkliga folk
fäster, där ung och gammal samlades för att del
taga eller åse. För de gamle grekerna med deras 
fordran på en harmoniskt utvecklad kropp var 
idrotten en naturlig sak och färdighet i idrott var 
en lika god rekommendation på denna tid, som 
fina pappersmeriter i våra dagar. I samband 
med det gamla grekiska rikets förfall glömdes 
emellertid den allmänna idrotten bort och först 
långt senare upptogs den af engelsmännen, hos 
hvilka den fick sitt andra hemland. Något större 
anseende hade den dock icke före 1864. Det var 
mäst professionella, som sysslade mera njed den
samma och deltogo i uppvisningar eller täflingar, 
och de mäst idkade grenarne voro brottning samt 
i synnerhet boxningen. I skolorna idkades nog 
allmän idrott, men det var svårt att få hyggliga 
människor att deltaga i offentliga täflingar.

Från det nämnda året kan man emellertid räkna 
den moderna allmänna idrottens pånyttfödelse, ty 
då egde den första täflingen rum mellan studenter 
från Oxfords och Cambridges universitet.

Två år senare, 1866, bildades The Amateur 
Athletic Clubb, hvilken anordnade årliga mäster
skapstäflingar. Dessa vunno en liflig tillslutning 
och klubben erhöll snart en framstående och 
ledande ställning inom idrottsvärlden. Äfven här 
började emellertid professionalismen smyga sig in, 
hvarigenom det blef svårt för klubben att behålla 
anseende. År 1879 inträdde en splittring som 
gjorde att detta år två mästerskapstäflingar höllos, 
den ena anordnades af A. A. C och den andra 
af London A. C.

För att alldeles utestänga professionalismen 
sammankallade presidenterna i Oxfords och Cam
bridges’ universitetsklubbar år 1880 en kongress 
af idrottsmän och denna resulterade i bildandet

Om onsdag afton resa Viktoriagossarna här
ifrån och ett dygn senare inträffa de i Stockholm, 
där jag är säker att djurgårdarna möta vid sta
tionen.

Never Mind.
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af det engelska amatör idrottsförbundet (The 
Amateur Athletic Association). Detta förbund fick 
sedan och har fortfarande ledningen för allmän 
idrott i England. Det lägger icke fingrarna 
emellan när det gäller professionalism, hvilket 
många framstående engelska idrottsmän fått erfara.

Det motsvarar vårt Svenska idrottsförbund.
De första engelska mästerskapstäflingarna höllos 

redan 1866 och vid dessa uppnåddes följande 
resultat: löpning 100 yards (92 m.) — l01/2 sek., 
1/4 eng mil — 55 sek., 1/2 eng. mil — 2.05, 1 eng. 
— 4.39, 4 eng mil — 21.41, häcklöpning 120 yards
— 173/4 sek., gång 7 eng. mil — 59.32., längdhopp
— 5,99 m., höjdhopp —1,75 m. stafhopp — 3,05 m. 
kulstötning (8,15 kg.) — 10,5 m. och släggkastning
— 23,9 m. Efter hand ha så småningom några 
fler distanser i löpning tillkommit såsom 1902 
220 yards 1879 10 eng. mil samt 1894 gång 4 
mil, hvilket 1901 ändrades till 2 mil.

Till Sverige kom den allmänna idrotten såsom 
behållning af Stockholms gymnastikförenings färd 
till England 1880 och de första idrottstäflingarna 
anordnades redan samma år på Sanna hed i Nerike. 
Dessa följdes snart af andra och hvilken utbredning, 
den allmänna idrotten fått i vårt land under de 
gångna 30 åren, kan hvarje idrottsintresserad själf se.

I början på 1890-talet bildades både Svenska 
gymnastikförbundet och Svenska idrottsförbundet 
och dessa bägge förbund konkurrerade sedan om 
ledningen af den allmänna idrotten ända till 1902.

Från och med Riksförbundets bildande är emeller
tid ledningen helt och hållet lagd hos Svenska 
idrottsförbundet (Riksförbundets sektion, för allmän 
idrott).

Den första svenska mästerskapstäflingen i allmän 
idrott hölls 1896 i Hälsingborg och anordnades af 
Hälsingborgs idrottsförbund, på uppdrag af Svenska 
idrottsförbundet.

De grenar, som då voro föremål för täflan, 
och de däri uppnådda resultaten voro följande: 
löpning 100 m. H. Andersson 104/5, löpning 1500m., 
P. Persson 4.57 2/5, löpning 10 000 m., P. Persson 
38.20 2/5, grenhopp Th. Andersson 2,29 m., stafhopp 
E. Öhrling 2,56 m., höjdhopp M. Eriksson 1,58 m., 
längdhopp H. Andersson 6,03 m., kulstötning C. E. 
Helgesson 18,28 m., diskuskastning C. E. Helgesson 
29,70 m., släggkastning C. E. Helgesson 27,30 m., 
spjutkastning C. H. Andersson 61,90 m.

Jean rouge.

D. I. F:s allmänna täflingar.

D. I. F. hade torsdagen den 21 juli anordnat 
en del täflingar i Idrottsparken, med 1 timmes 
stafettlöpning såsom hufvudnummer. I denna 
täfling fingo föreningarna sätta in fyra man, hvilka 
fingo växla stafetten så många gånger som hälst. 
Sju föreningar ställde upp till start och bland 
dessa hade D. I. F. och I. F. Sörle bäst kombi
nerat sina lag. D. I. F:s lag bestod af G. Daniels
son, A. Berglund, K. Svärd och K. Alm, och dessa 
löpte bättre än väntadt. I början af loppet låg 
M. I. K. främst med Sörle och D. I. F. närmast, 
men sedan föll M. I. K. tillbaka, och Sörle hade 
ledningen ända till klockan ringde, då A. Berglund 
på 200 m. vann 15 m. och därigenom passerade 
Sörles man.

I cykeltäflingarne dominerade Tage Carlsson 
och C. Fred och närmast dessa kom Th. Sjöberg 
från Söderbrunn.

De olika täflingarnes resultat blefvo:
Cykelåkning 1 609 m.

T. Carlsson, D. I. F. 3.223/5 
Th. Sjöberg, S. I. S.
A. Ekström, Iter

Freds ring punkterade.
Utgallringslopp

T. Carlsson, D. I. F.
C. Fred, D. I. F. 
Th. Sjöberg, S. I. S.

Spjutkastning.
W. Uotila, F. I. F. 80,78 m.
H. Pettersson, M. I. K. 80,69 m.
A. Uurtamo, D. I. F. 78,05 m.

Stafettlöpning 1 timme.
Djurgårdens I. F. 20 491 m.
I. F. Sörle 20 483 m.
Fredrikshofs I. F. 20 102 m. 
Mariebergs I. K. 20 096 m. 
“P. G.“" S. o. I. K. 18 987 m. 
I. F. Kamraterna 18 191 m.

Täflingarne sköttes på ett utmärkt sätt af af
delningen för allm. idrott.
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Djurgårdare.
I.

KASSÖR J. G. JANSSON.
D. I. F:s Stiftare och Hedersledamot.

Bilden här ofvan visar dragen af en person, hvilken 
är okänd för stora flertalet af föreningens med
lemmar och dock är det han, som har största 
förtjänsten af att D. I. F. existerar. Det var 
nämligen han, som den 12 mars 1891 samman
kallade ett dussin djurgårdspojkar och med dem 
bildade Djurgårdens Idrottsförening. Den var 
icke så stor på den tiden och intresset rörde sig 
mest om skidåkning. Det var därför svårt nog 
att hålla ihop föreningen, och ett slag var det tal 
om att den skulle upplösas. Att så icke blef 
händelsen — i hvilket fall detta icke hade skrifvits 
— är J. G. Janssons förtjänst. Han var för
eningens ordförande de första fyra åren och tack 
vare hans intresse och arbete lyckades föreningen 
öfverlefva sin första dekadensperiod. Detta var 
1892—93. Under de följande åren fungerade 
Jansson som vice ordförande och skattmästare. 
Vid seklets slut gaf Janssons arbete inom det 

offentliga lifvet — han är kassör i Neptunbolaget 
— honom mycket liten tid öfrig att arbeta för 
föreningen och han drog sig då tillbaka från 
styrelsearbetet. Till erkänsla för allt det arbete 
han nedlagt på föreningen, valdes han därvid till 
föreningens hedersledamot. Janssons intresse för 
föreningen fanns dock kvar och ännu i dag följer 
han med spännt intresse huru Djurgårdarne ut
märka sig i täflingar och med glädje har han 
sett hur föreningen har blomstrat och hur dess 
ekonomi blifvit allt stabilare. Detta senare har 
han haft utmärkta tillfällen att konstatera, då han 
de senare åren ställt sin förmåga i föreningens 
tjänst vid dess årliga revisioner.

J. G. Jansson, hvilken är född den 5 juni 1868, 
var äfven under de första åren aktiv deltagare i 
föreningens skid- och sparkstöttingstäflingar och 
att han därvid icke var utan framgång, framgår 
af föreningens täflingsprotokoll från denna tid.

L. C. N.

Mästerskapet i landsvägsåkning på cykel inom
D. I. F. samt vandringspriset å Stockholm—Söder
telje—Stockholm eröfrades af Th. Jonsson för 
2.16.05, 2. C. Fred 2.23.09, 3. N. Villnow 2.47.40.

Carl Silverstrand, D. I. F:s gamle medlem 
deltog i skånska distriktsmästerskapstäflingarne 
som representant för I. S. Göta i Hälsingborg, där 
han numera är bosatt. Han eröfrade distrikts
mästerskapen i stående längdhopp med 2,93 m. 
och stafhopp med 3,25 m.

Täfling om grosshandlare Leop. Englunds 
standar äger rum den 15 — 16 oktober och an
ordnas af Stockholms Idrottsförbund. Täflings
grenarna äro: höjd-, längd-, staf- och trestegshopp, 
diskus- och spjutkastning, kulstötning, löpning 
100, 400, 1 500 och 10 000 m. samt häcklöpning 
110 m. Reglerna för tiokampen följas och för
eningen äger sätta in 5 man i hvarje gren, men 
endast de tre bästa räknas.
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Spelare vid Fotbollsmatchen
Fredagen den 26 Augusti kl. 6,30 e. m.

Berliner—Viktoria
(ljusblå tröjor)

Welkisch
Hahn Fischer

Hunder Knesebeck Grassmann

Kugler Dumke Worpitzky Röpnack Gasse

Ekbom Hovander Brolin Persson Östling

Svensson Lindman Svensson

Johansson Wennberg
Cederström

Idrottsföreningen Kamraterna, Upsala
(gula tröjor)

Domare R. Gelbord.
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Söndagen den 28 Augusti kl. 1,30 e. m.

Berliner—Viktoria
(ljusblå tröjor.)

Welkisch

Hahn Fischer

Knesebeck GrassmannHunder

Kugler Dumke Worpitzky Röpnack Gasse

Lindkvist Öhman Friberg Olsson Jansson

Engdahl Frykman Nordenskjöld

Lavass Sandlund

Sahlin

Djurgårdens Idrottsförening
(Ljusblå och mörkblå randiga blusar)

Domare: Bouwmeester.
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Djurgårdens Idrottsförenings Fotbollag.

Personerna å bilden äro från vänster räknat: G. Karlsson, G. Frykman, C. Öhman, B. Nordenskjöld, 
I. Friberg, K. Sandlund, E. Lawass, S. Lindqvist, E. Engdahl, E. Olsson, V. Jansson och G. Sahlin.

Djurgårdslaget har i år haft en god säsong 
och skaffat sig en erkändt framskjuten ställning 
bland de svenska fotbollagen. Dess försvar har 
i sin nuvarande sammansättning visat sig mycket 
starkt, särskildt då det fått spela högt uppe. I 
början var det vimmelkantigt, då motspelarne 
kommo upp i en snabb rush, men detta har på 
senare tiden blifvit bättre. Forwardskedjan icke 
alltid spelat bra, men när lusten fallit på har den 
presterat ett snabbt och fint samspel. I fråga 
om målskott har forwards blifvit betydligt bättre 
än föregående år och en del mycket vackra så
dana finnas att anteckna.

Bland årets vackraste framgångar märkes främst 
segern öfver Öregryte I. S. i finalen om Corint
hian Bowl och segern öfver samma lag i första 
omgången om svenska mästerskapet. Matchen 
mot Liverpool F. C. i Göteborg den 16 maj är 
ehuru ett nederlag med 2—0 äfven en god vär
demätare på lagets styrka. Bland Stockholms
lagen har djurgårdarne visat sig vara de jämnaste 

och med 22 poäng förskaffat sig första platsen i 
Stockholmsserien. Af de 14 matcherna i denna 
äro 10 segrar och 2 matcher oafgjorda med ett 
målantal af 55 vunna och 23 förlorade. I allt 
har laget hittills spelat 24 matcher med 16 seg
rar, 3 drawer och 5 förlorade matcher. Af dessa 
senare äro två mot utländska lag nämligen Kö
penhamns B. C. och Liverpool och de öfriga mot 
kamratkretsarne i Stockholm, Norrköping och 
Upsala.

I allmänhet har laget utmärkt sig för just spel, 
men några gånger ha spelarne visat att de äro 
lika hemma i rough play som trots något annat 
lag. Detta senare är dock ett beklagligt faktum, 
som icke bör visa sig i framtiden.

Lagets sammansättning har under året varit 
den på bilden synliga, men dessutom har F. G. 
Danielsson spelat med tills han för någon tid 
sedan återvände till Amerika. Att framhålla nå
gon särskild spelare är icke möjligt, de äro bäst, 
som lag betraktat.
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Fotboll.

Finalen i Corinthian-täflingen.
Söndagen den 3 Juli afgjordes täflingen om 

Corinthian Bowl och efter en spännande match 
hemförde Djurgårdarne segern. Närmare 5,000 
personer hade infunnit sig för att åse matchen och 
dessa blefvo icke bedragna på spelet. Detta var 
bland de bästa, som setts i Idrottsparken, och 
bägge lagen spelade utmärkt. I lottningen vunno 
Örgrytarne och Djurgårdarne fingo spela mot sol 
och vind. Andra halftid gömde sig solen.

Redan efter 1 minuts spel kom Öhman fram i 
ett farligt anfall, men detta klarades af Örgrytes 
backar och sedan togo Örgrytarne hand om 
bollen en stund. Djurgårdarne kommo dock snart 
igång och sedan gick bollen upp och ned på 
plan. Flera hotande tillfällen yppade sig vid bägge 
målen, men det dröjde 22 minuter innan mål 
gjordes. Friberg lade upp en hörna fint 
och Öhman nickade precis i nätet. Straxt efter 
sköt Friberg ett direkt skott på utsidan af stolpen.

Örgrytarne svarade i en rush, som resulterade 
i en dubbelhörna, hvarvid bollen flera gånger höll 
på att stanna i nätet. Efter 30 minuter gjorde 
Lavass "hands" inom straffområdet och Henrik 
Bergström satte in kulan. Örgrytarne lågo sedan 
i allmänhet öfver, men Djurgårdarne kommo 
emellanåt upp i vackra anfall. Något mera mål 
gjordes dock icke denna halftid. Andra halftid 
förmådde icke Ö. I. S:arne hålla samma fart som 
första halftid och Djurgårdarne togo därför hand 
om spelet. Deras forwardsspel var utmärkt

Passningarne skedde snabbt och säkert och 
något sölande eller tricsande märktes icke. 13 
minuter före full tid passade Öhman fint till 
Friberg och denna sköt i taket. De återstående 
minuterna försökte Örgrytarne forcera, men detta 
lyckades icke utan var det Djurgårdarne, som 
hade de farligaste anfallen, och för första gången 
i D. I. F:s fotbollannaler hemförde de en seger 
öfver Örgrytarne.

D. I. F.:s lag bestod af G. Sahlin, K. Sandlund,
E. Lavass, B. Nordenskjöld, G. Frykman, E. Eng
dahl, G. Danielsson, E. Olsson, I. Friberg, C. 
Öhman och S. Lindqvist.

De gånger då D. I. F. och Örgryte I. S. mötts 
ha resultaten varit: 1902 Ö. I. S. 5—1, 1904 (final 
i mästerskapet) Ö. I. S. 2—1, 1905 Ö. I. S. 1—0, 

1906 (final i mästerskapet) 4—3, 1908 (final i 
Corinthian Bowl) 8—1, 1909 (final i mästerskapet) 
5—1 och 1910 oafgjordt 2—2, och seger för D.I.F, 
med 2—1.

D. I. F.—M. I. K.
Första matchen i seriens andra omgång gick 

den 6 juli mot Mariebergs I. K. Djurgårdarne 
hade G. Johansson såsom rersev för B. Nordenskjöld, 
hvilken afvikit till landet. Djurgårdarne spelade i 
utmärkt form, men under tre fjärdedelar af matchen 
arbetade Mariebergarna energiskt på att hålla 
bollen från sitt mål. I första halftidens sista minut 
gick Einar Olsson igenom Mariebergarnes försvar 
och sköt i mål, hvarpå han själf omedelbart följde 
efter. I midten på andra halftid kvitterade Marie
bergarne, men då ryckte Djurgårdarne upp sig.

Lindqvist gjorde ett mål från en hörnspark två 
minuter efter Mariebergarnes mål och sedan pressade 
Djurgårdarne hela tiden. Lindqvist gjorde ett mål 
till straxt före full tid. Resultatet blef således 
3—1 till D. I. F:s fördel.

Distriktsmästerskapet.
D. I. F. hade i första omgången om distrikts

mästerskapet blifvit lottad mot Eriksdals I. F. och 
denna match ägde rum den 31 juli på kvällen. 
Bägge lagen ställde upp med sina bästa spelare 
och matchen var genomgående intressant. Eriks
dalarne satte i början af matchen igång med en 
rasande fart och arbetade med en kollosal energi. 
Deras forwardskedja kunde dock icke genomföra 
sina anfall, hvarigenom deras antagliga beräkning 
att skaffa sig några mål på hand misslyckades. Djur
gårdarne kunde mot Eriksdalarnes starka försvar 
icke få igång sitt vanliga forwardsspel första halftid 
och bollen hölls därför mest ute på plan. Andra 
halftid kunde icke Eriksdalarne hålla den force
rade farten, deras försvar hade fått arbeta för 
mycket och föll sönder, hvaremot Djurgårdarne 
spelade upp sig och pressade hårdt. Segern blef 
därför helt naturligt D. I. F:s och målresultatet 
3-0.

Jean rouge.

D. I. F. — E. I. F.
På onsdagen efter matchen i distriktsmäster

skapet mot Eriksdals I. F. möttes de bägge lagen
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Stockholm — Enköping — Stockholm.

Några anteckningar från de gångna årens 
täflingar.

Landsvägstäflingen Stockholm — Enköping — 
Stockholm kan numera betraktas såsom en klassisk 
täfling inom velocipedvärlden. Den första allm. 
täflingen hölls nämligen 1902 och det är således 
i år nionde gången, som D. I. F. anordnar 
denna täfling.

År 1902 hölls inom föreningen en täfling å 
den nämnda distansen, i hvilken F. P. Appelqvist 
segrade å 6.11, och då denna mycket tilltalade 
föreningens åkare, utlystes en allmän täfling, 
hvilken gick af stapeln den 24 augusti. Segrare 
blef Morén I. F. Sleipner, hvilken använde en tid 
af 6.29.30 1/5 på den c:a 180 km. långa distansen. 
Andre man var K. Karlström på 6.53.19. D.I.F:s 
bäste män Appelqvist och Fredriksson körde 
sönder och utgingo.

I 1903 års täfling startade icke mindre än 26 
man, men af dessa utgingo en stor del på grund 
af de miserabla vägarne. K. A. Fredriksson 
startade som n:o 1 och behöll hela tiden ledningen. 
Han segrade på 6.54.34 4/5 och närmast kom 
huskvarnaryttaren O. Gustafsson, hvilken använde 
6.55.36.

K. A. FREDRIKSSON
Segrare i velocipedtäflingen Stockholm-Enköping-Stockholm 

åren 1903 och 1904.

i serien. Eriksdalarne använde nu en annan taktik. 
De togo saken lugnare från börjen och lyckades 
därför bättre. Spelet var jämnare och därigenom 
betydligt intressantare men icke fullt så bra som 
på söndagen. Trots en hel del tillfällen till mål 
för bägge lagen, lyckades intetdera göra mål, utan 
matchen slöt oafgjord med 0—0.

D. I. F.—S. I. F.
Fredagen den 12 augusti möttes D. I. F. och 

Stockholms I. F. i andra omgången i serien. Det 
senare laget har spelat upp sig betydligt på senare 
tiden och erbjöd Djurgårdarne ett hårdt motstånd. 
Dessa lyckades endast placera bollen i nätet två 
gånger. Under matchens senare del rådde starkt 
mörker och domaren borde ha blåst af matchen, 
då vederbörande styrelse icke förstått att årstiden 
är för sen för matcher som börja kl. 7,37 e. m.

Om täflingen 1903 skett under dåliga väder
leksförhållanden, så var detta ingalunda fallet med 
1904 års täfling, hvilken gynnades af utmärkt 
väder. Detta år hade de 39 ryttarne uppdelats i 
två klasser. Klass I omfattade ryttare, som eröfrat 
pris i landsvägstäfling på minst 150 km., och här 
startade 14 man. Klass II räknade öfriga ryttare. 
Äfven i denna täfling segrade K. A. Fredriksson 
och nu ganska öfverlägset på rekordtid 6.07.05. 
Andre man blef A. Åberg, Norrköping, på 6.31.44 
och tredje C. Sellin från Enköping. I klass II 
togo Enköpingsborna J. Roberg och M. Gustafs
son de främsta prisen.

1905 års täfling utlystes såsom skandinavisk 
och som pris uppsattes ett vandringspris samt 
föreningens stora guldmedalj. Detta lockade 29 
inhemska ryttare till start, men några utlänningar 
kommo icke. Förste innehafvare af vandrings
priset blef Olof Hofstedt, D. I. F., hvilken körde 
på 6.15.31 1/5. Andre man blef Fredriksson på
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6.16.48. Med 20 minuter sämre tid kommer 
sedan Enköpingsborna C. Sellin och Alex. Ek
ström och sjette man var H. Morén.

Det följande årets täfling hölls den 26 augusti 
i samband med riksskyttefästen och här startade 
ett mycket stort fält under goda väderleksför
hållanden. Farten hölls denna gång mycket hård 
och rekordet pressades ned med 5 minuter af 
segraren K. Källström från D. I. F., hvilken an
vände 6.02.44. Andre blef E. Larsson, Iter, på 
6.10.42, tredje K. A. Fredriksson, D. I. F., 6.14.12

H. MORÉN
Segrare i velocipedtäflingen Stockholm-Enköping-Stockholm 

åren 1902, 1907, 1908 och 1909.

och fjärde Morén, Hammarby I. F. på 6.22.12. 
Juniorpokalen tilldelades P. Gustafsson, Iter, för 
6.39.09.

Det sämsta väglaget under samtliga täflingar 
rådde vid 1907 års täfling och endast några få 
af löparne förmådde ta sig fram hela loppet. 
Under sådana förhållanden, då styrka och energi 
togos i anspråk i högsta grad, var det naturligt 
att Morén skulle segra. Hans tid blef 7.07.44.

Äfven i 1908 års täfling hemförde Morén segern 

ehuru med endast två minuter bättre tid än Alex. 
Ekström. Deras resp. tider voro 6.22.42 och 
6.24.59. Tredje man var H. Lundin på 6.33.09.

Den hårdaste täflingen af alla var fjolårets, då 
21 man startade och bland dessa alla Sveriges 
bästa landsvägsryttare. Icke mindre än fyra gick 
under det år 1906 satta rekordet och segern 
hemfördes äfven detta år af Morén, hvilken körde 
storartadt och kom in på 5.41.18. Han hemförde 
därigenom vandringspriset som arf och eget. 
Närmast Morén kom Hj. Levin från Eskilstuna 
på 5.47.18 och tredje man var S. Karlsson, Eskils
tuna på 6.00.42.

URMAKARE O. LANDQVIST
D. I. F:s mångårige kontrollant i Enköping.

En person har varit med om alla de gångna 
årens täflingar ehuru hans namn aldrig synts på 
prislistan och det är fabrikör O. Landqvist i En
köping. Denne har hvarje år med osvikligt in
tresse ställt sig till föreningens förfogande och 
skött kontrollstationen i Enköping utan någon 
ersättning och på ett utmärkt sätt.

Det är därför endast en ringa del af sin tack
samhetsskuld, som föreningen afbördat sig när 
den tilldelat honom sitt hedersmärke.
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PROGRAM
för

Velocipedtäflingen
Stockholm—Enköping—Stockholm

(Start och mål i Idrottsparken)
Söndagen den 28 Augusti 1910

första man startar kl. 9 f. m.

Ledare af täflingen och prisdomare Herr Carl Hellberg.
Ledarens adjuntant Herr Nils Willnow.
Starter och måldomare Herrar F. Pettersson, K. Källström.
Tidtagare Herrar F. Dahlström, David Pettersson.
Protokollförare Herrar Ernst Ekberg, B. O. Sjögren, Karl Jahnzon.
Läkare Doktor O. Wahlstedt.
Kontrollanter: Järfva T. Sjöberg, Stäket Karl Lindqvist, Bålsta Filip Eriksson, Enköping

O. Landkvist.

Deltagare i Velocipedtäflingen Stockholm-Enköping-Stockholm

N:o Namn och Klubb Start i 
Stockholm

Ankomst 
till

Enköping

Ankomst 
till mål

Använd 
tid

1 Gunnar Björk, Sollentuna I. F...............
2 Erik Andersson, Iter............................
3 Axel Ekström, Upsala Cykelklubb . .
4 Nils Karlsson, Maria I. Kl......................
5 Gunnar J. Eriksson, Upsala Cykelkl. .
6 Axel Bolin, Enköpings Allm. I. F. . .
7 V. A. Persson, Iter.................................



78 DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Deltagare i Velocipedtäflingen Stockholm—Enköping—Stockholm

N:o Namn och Klubb Start i 
Stockholm

Ankomst 
till 

Enköping

Ankomst 
till mål

Använd 
tid

8 Algot Lönn, Diana, Eskilstuna.................................
9 Karl Andersson, Söderbrunns I. S...........................

10 Ragnar Malm, Söderbrunns I. S..............................
11 Ruben Andersson, Diana, Eskilstuna...................
12 Erik Jansson, Iter...................................................
13 E. Humble, Söderbrunns I. S...................................
14 Arvid Pettersson, Söderbrunns I. S.........................
15 Hjalmar Levin, Diana, Eskilstuna............................
16 Th. Jonsson, D. I. F...................................................
17 Sigfrid Karlsson, Tunafors S. K., Eskilstuna . . .
18 Bertil Andersson, Bellevue I. K................................
19 Alex. Ekström, Iter...................................................
20 Gösta Braun, D. I. F.................................................
21 E. Friborg, Hammarby I. F......................................
22 Gust. Eriksson, Upsala Cykelkl................................
23 B. Olsson, Söderbrunns I. S.....................................
24 H. Morén, Iter........................................................
25 Karl Lindkvist, Iter...................................................
26 M. Lundberger, Iter...............................................
27 Th. Lindblom, D. I. F...............................................
28 E. Andersson, Hammarby I. F..................................
29 Karl Eklund, Iter....................................................
30 David Carlsson, Iter (efteranmäld).......................
31 Nils Eriksson, Iter (efteranmäld)............................
32
33

J. E. Lundin, Enköpings A. I. F. (efteranmäld) . .

34
35
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Skytte.
Täflingen om Göteborgspokalen

Årets täfling om det stora vandringspriset i 
gruppskjutning mellan föreningar, hvilket upp
sattes 1889 af Göteborgs Skyttegille, ägde rum 
den 7 augusti. Vädret var för Stockholmarne 
icke det bästa under förmiddagen och därför 
lyckades det bäst för de grupper, som sköto på 
eftermiddagen. D. I. F:s grupp, bestående af 
L. Lagerlöf, C. Björkman, C. S. Erikson, R. Örte
gren och C. O. Petsén, sköt på middagen och 
lyckades då bra, men hade den väntat en timma 
hade resultatet blifvit ändå bättre. C. S. Eriksson 
vet icke om han i ena serien sköt 9 eller 10 skott.

Placeringen de olika föreningarna emellan samt 
Djurgårdsskyttarnas resultat synes här nedan: 
Södermalms —Liljeholmens skytteförening 532 p.
Kungsholms skyttegille................................ 531
Köpings skyttegille.....................................523
Djurgårdens I. F............................................ 522
Helsingborgs skyttesällskap.......................522
Stockholms skarpskytteförening .... 520
Göteborgs skyttegille................................ 517  1/2
Idrottsskyttarne i Stockholm.......................517  1/2

 5555 6665 6 4 = 53
C. Björkman 6665 6666 65 = 58 111.

 6 6 6 5 6 6 5 5 5 1=51
R. Örtegren 6665 6554 52 = 50 101.

 6 6 5 5 6 6 5 5 6 5 = 55
L. Lagerlöf 6666 6654 54 = 54

 6 6 6 4 6 4 4 3 5- = 44
C. S. Erikson 6665 6642 66 = 53/ 

 6665 5553 54 = 50
C. O. Petsén 6 6 6 5 6654 6 4 = 54 104

Summa poäng 522.

Eröfrade priser.

Fredrikshofs I. F:s entimmeslöpning den 26 
maj räknade ett stort antal deltagare. Bland de 
närmare 40 löparne befunno sig alla Stockholms 
bästa. Segrare blef Thorsell på 17,645 m. andre 
man A. Berglund 17,430 m. Berglund löpte hela 
tiden lugnt och plockade mot slutet in den ena 
efter den andra af löparne.

Stockholms I. Förbunds Juniortäflingar den 
2—3 juli hade rönt en liflig anslutning af idrotts
män och de uppnådda resultaten voro i allmänhet 
goda. En hel del Djurgårdare deltogo och 
placerade sig bra. I trestegshopp hoppade E. 
Almlöf utmärkt och nådde 12,98 m. Samma 
resultat nådde äfven K. Lindblom från P. G. och 
i omhoppet segrade den senare. Fjärde man blef 
N. Björck på 12,23 m. E. Almlöf kom äfven med 
till sluttäflingen i höjdhopp, där han gick öfver

Höstens trefligaste fest blir
onekligen

DJURGÅRDARNES 

BASAR 
å National den 29 oktober—1 nov.

En massa nyheter o. roligheter i år.

GÅ DIT
Där har Ni nöje och valuta för Edra pengar!!!
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1,63 m. och blef femte man. I kasttäflingarne 
S. Thalin, men han lyckades icke så bra, som 
man väntadt. Han blef tredje i kulstötning med 
19,03, andra man i spjutkastning med 17,44 m. 
och fjärde i diskuskastning med 52,93 m. J. 
Pettersson, deltog i spjutkastningen, där han blef 
fjärde med 68,59 m. Han kastade längst på 
vänster af alla täflande.

Västermalms I. F:s täflingar den 5 juli. I 
stafettlöpningen 1,609 m. (800+400+200+209 m.) 
startade sex föreningars lag och af dessa nåddes 
bästa tiden af Fredrikshofs I. F. Då deras sista 
man löpte fel bana erhöll A. I. K. i stället första 
pris och D. I. F. andra. D. I. F:s lag bestod af 
G. Danielsson, J. Pettersson, A. Urtamo och D. 
Ottander och deras tid var 3,56, tre sek. sämre 
än A. I. K:s.

Södermalms I. K:s täflingar den 7 juli hade 
sitt speciella intresse af 10 eng. mil distansen, 
hvilken icke löpts här förut. 34 man startade, 
däribland A. Berglund D. I. F. Efter en mycket 
hård fart i början, tog M. Thorsell F. I. F. led
ningen, som han behöll tills 15 hvarf återstodo. 
Berglund löpte som vanligt jämt och vackert och 
höll sig afvaktande. Efter de 15 hvarfven gingo 
Bergvall F. I. F. och Berglund fram och i slut
spurten segrade den senare. Tiden 55,36 4/5 är 
svenskt rekord.

Rjksskyttefästens täflingar. Stockholms idrotts
förbund hade i samband med riksskyttefästen 
anordnat nationella täflingar, i hvilka en hel del 
Djurgårdare deltogo.

I stafettlöpningen blef D. I. F:s lag (J. Petters
son, G. Stenqvist, N. Björk och P. Pettersson) 
andra lag efter A. I. K. Tid 3,43. Laget hade 
icke Danielsson och Lindqvist med.

I 10,000 m. loppet ställde 7 man upp, däraf 5 
djurgårdare samt Thorsell från F. I. F. Denna 
tog snart ledningen, hvilken han behöll halfva 
loppet med Svärd och Alm i hälarna. När 12 
hvarf voro kvar tyckte Svärd att farten var för 
dålig, hvarför han tog ledningen. Detta blef för 
mycket för Alm, som släppte kontakten och snart 
följde Thorsell exemplet. Svärd inkom som 
öfverlägsen segrare på 33,25 2/5. 3. K. Allm 
34,16 4/5. 4. E. Hellgren 35,46.5, B. Våhlin 36.25 1/5,

I spjutkastning startade Uurtamo och Thalin 
från D. I. F. Den senare nådde i försöket 69,44 
och kom därför icke med till sluttäflingen, i 
hvilken Uurtamo placerade sig fjärde med 78,85 m.

I höjdhoppstäflingen deltogo E. Nilsson, J. N. 
Pettersson, K. Sandqvist och E. Almlöf från D. I. F. 
Den senare afstod frivilligt vid försökstäflingen, 
när han klarat 1,60 m. Nilsson och Pettersson 
klarade 1,65 m. men detta räckte icke för att 
komma med i sluttäfligen, dit Sandqvist kom för 
sina 168 cm. I sluttäflingen blef han fjärde på 
1,70 m.

5,000 m. loppet räknade ett tiotal deltagare och 
af dessa voro endast Karlsson Sörle, Eklöf F. I. F. 
och Olsson D. I. F. af klass. Dessa tre bildade 
en grupp för sig, hvilken gick på med god fart. 
Olsson löpte mycket lätt och vackert och höll 
sig väl med. När två hvarf återstodo ökade 
Karlsson farten, men Olsson följde lätt, hvaremot 
Eklöf sackade efter. På sista långsidan började 
Olsson en spurt, som Karlsson icke kunde följa, 
och i sista kurvan hade han c:a 6 m. försprång. 
Olsson förmådde dock icke hålla farten och i 
upploppet kom Karlsson föbi med sina jättesteg 
och segrade med 1 m. Olssons tid var 16,15 2/5.

Sista täflingen var häcklöpning där A. I. K:arna 
Ljung och Zerling som Josef Pettersson från 
D. I. F. startade. Ljung segrade ledigt medan de 
andra under hela loppet följdes åt. Zerling segrade 
med några tum öfver Pettersson som nådde 
tiden 17 4/5 sek. Ingen af deltagarne ref någon 
häck.
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Täflingen om Direktör V. Cronholms pris i hopp.
Stafhopp Längdhopp Testegshopp Höjdhopp Poäng

E. Almlöf 2,60 = 480 5,80 = 782 12,70 = 799 153 = 612 2 673
K. Sandqvist 2,50 = 420 6,31 = 955,4 11,64 = 618,8 166,5 = 843,5 2 837,7
J. N. Pettersson 2,30 = 300 5,60 = 714 11,56 = 605,2 163,5 = 790,5 2 409,7
D. Ottander 6,12 = 890,8 11,57 = 609,9 1 507,7
A. Uurtamo 2,50 = 420 5,21 = 581,4 10,71 =460,7 149 = 544 2 006,1
G. Danielsson 2,40 = 360 5,59 = 710,6 1 070,6

Mariebergs I. K:s täflingar. Torsdagen den 
4 augusti hade M. I. K. anordnat några täflingar 
i Idrottsparken.

I diskuskastning dominerade Djurgårdarne och 
hemförde de tre första prisen. 1) E. Nilsson 
63,25 m., 2) A. Uurtamo 60,28 m., 3) C. Janzon 
59,67 m. Forsberg blef femte man. I löpningarne 
100 och 400 m. deltog icke någon Djurgårdare 
och icke heller i stående höjdhopp, men i 5,000 
m. loppet startade Svärd, Alm, Olsson och K. 
Borg. De tre senare voro icke i vanlig kondition 
och gingo därför snart ur, men Svärd behärskade 
loppet och segrade öfverlägset på den för sand
banan utmärkta tiden af 16,03 1/5.

I längdhoppet deltogo Sandqvist, Ottander och 
Nilsson och dessa placerade sig som resp. 1, 3, 
och 5, med resp. resultat 5,74, 5,68 och 5,58 m.

Stockholms idrottsförbunds handicaptäflingar. 
Söndagen den 7 augusti hade Stockholms idrotts
förbund anordnat ett par handicaptäflingar. I den 
första å 1,000 m. startade P. Pettersson med 40 
m. försprång. Han sprang med jämn fart och tog 
ganska snart in den framför honom placerade 
fredrikshofvaren, hvaremot han icke släppte någon 
förbi sig. Hans tid blef 2,39 2/5. I det andra 
loppet å 5,000 m. stod Svärd scratch och Alm 
närmast honom med 40 meter handicap. Wåhlin 
hade 260 m. och K. Borg 380 m. Svärd kunde 
icke nå fram till de närmaste försprångsmännen 
och han utgick efter något mer än halfva distansen. 
Alm löpte hårdt och slutade på tredje plats med 
en tid af 16,15 4/5. Wåhlin stannade på sjette 
plats. Borg utgick.

Landsvägslöpning Rimbo—Norrtelje. Sönda
gen den 14 augusti hade Norrtelje I. F. anordnat 
en nationell landsvägslöpning mellan Rimbo och 

Norrtelje omkring 20 km. Deltagandet var myc
ket stort, särskildt från Stockholm och från D. I. 
F. kommo A. Berglund, E. Hellgren, K. Alm och 
G. H. Lundin. Dessa skötte sig bra och de tre 
förstnämnda placerade sig. Prislistan blef näm
ligen följande:

1) Th. Bergvall F. I. F. 1.18.16,4, 2) A. Berg
lund D. I. F. 1.19.28 1/5, 3) E. Hellman F. I. F. 
1.25.04, 4) K. Alm D. I. F. 1.25.17, 5) J. Westberg 
I. F. Sörle 1.26.18, 6) E. Hellgren D. I. F. 1.28.001/5. 
s. 28 man fullföljde löpningen.

F. I. F:s rekordtäflingar. Torsdagen den 18 
augusti hade Fredrikshofs I. F. anordnat rekord
täflingar i kast och löpning. Den första täflingen 
var eng. mil, hvilken distans icke förut löpts 
i Sverige. Endast fyra deltagare ställde upp till 
start, däribland G. Stenqvist. Lindholm segrade 
med Stenqvist på andra plats och samtliga del
tagare “gingo under det gamla rekordet“. Lind
holms tid 534/5 kan således noteras som rekord, 
men detta synes onödigt, då distansen icke an
vändes inom den svenska idrottsvärlden. Världs
rekordet å 1/4 eng. mil är 47 sek. satt af M. W. 
Long i Newyork den 4 oktober 1900 på rak 
bana. Nästa täfling var diskuskastning, där E. 
Nilsson anmodats flytta rekordet. Regnet hade 
emellertid sin åsikt om nödvändigheten häraf och 
lade försvårande hinder i vägen, hvarför Nilsson 
icke lyckades så bra som under träning på Öster
malms idrottsplats. Hans resultat på höger hand 
är dock anmärkningsvärdt godt. Uurtamo tog 
revanch på Jahnzon för distriktsmästerskapen, men 
bägge blefvo slagna af Krigsman.

Spjutkastningen gick i mörker och här var 
icke meningen att sätta något rekord. Resultaten 
blefvo jämförelsevis goda. Den sista täflingen 
var stafettlöpning 5 engelska mil och här åter
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upprättade Fredrikshofs I. F. 
sitt förut i sjunkande rykte 
som vår speciella löpare
förening. Dess första lag 
pressade ned ett sedan länge 
ostört rekord och dess andra 
lag placerade sig på fjärde 
plats. D. I. F:s lag, hvilket 
bestod af långdistanslöparne 
Berglund, Svärd och Olsson 
samt medeldistanslöparne S. 
S. Karlsson och P. Petters
son, placerade sig på andra 
plats. Pettersson och S. S. 
Karlsson ledde under de två 
första vexlingarne, men sedan 
Törnros i F. I. F. hämtat 
in försprånget kunde fred
rikshofvarnes medeldistans
löpare distansera D. I. F:s 
långdistanslöpare. Resul
tat: eng. mil E. Lind
holm A. I. K. 534/5, 2) G. 
Stenqvist 54 1/5, 3) B. Geller
stedt I. F. K. 552/5. Diskus
kastning E. Nilsson 38,02+ 
29,50 = 67,52, 2) Krigsman 
F. I. F. 58,81, 3) A. Uur
tamo 58,73 m. Spjutkast
ning 1) A. Ohrling A. I. K.
80,36, 2) Krigsman 75,41, 3) Uurtamo 73,05. Sta
fettlöpning 5 eng. mil. Fredrikshofs I. F. 23,543/5, 
Djurgårdens I. F. 24,07l/5, Södermalms I. K. 24,19.

Andersson—Arger.

Bellevue Idrottsklubb höll söndagen den 21 
aug. nationell fotlöpning, Norra Brunnsviken rundt, 
en distans på 10,000 meter, med start vid Stall
mästaregården och mål vid Haga södra grindar 
af ett 60-tal anmälda startade 50 o. af 8 anmälda 
Djurgårdare startade 7 st. af dessa inkom K. Alm 
som n:r 5 med en tid af 34 min. 42 sek. därefter 
inkom som n:r 6 Edv. Hellgren

„ „15 Wåhlin
„ „17 H. Lundin
„ „ 18 Oscar Eriksson

andra lagpris tillföll D. I. F. med 43 poäng 5 + 
6 + 15 + 17.

Första lagpris eröfrades af F. I. F. med 30 
poäng, segrare i täflingen blef Einar Andersson 
Sundbybergs I. Klubb på 33 min. 473/5 sek.

Fransman.

Eröfrade villkorsmedaljer.

Silfver.
E. Almlöf, trestegshopp . . . . 13,43 m.
A. Larsson, spjutkastning. . . . 71,93 m.
K. Svärd, löpning 5,000 m. . . . 16,03 sek.
B. Ohlson, „ „ „ . . . 16,15 2/5 sek.
K. Alm, » » » . . . 16,31 3/5 sek.
O. Eriksson „ „ „ . . . 16,56 2/5 sek.
E. Nilsson, höjdhopp .... . 1,71 m.

Brons.
O. af Klercker, längdhopp . . 5,70 m.
N. Björk, trestegshopp . . . . 12,23 m.
B. Ohlson, löpning 1,500 m. . . 4,27 sek.
P. Pettersson, löpning 5,00 m. . . 17,39 1/5 sek.
K. Appelgren, „ „ „ . . 17,44 4/5 sek.
L. Holmström, » „ „ . . 17,50 sek.
E. Bergstedt, „ „ „ . . 17,51 2/5 sek.
J. N. Pettersson, spjutkastning . . 68,59 m.
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