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Prisutdelning och Höstfest

äger rum Fredagen den 9 Dec. kl. 8 
e. m. å Hotell Anglais, Stureplan.

Efter prisutdelningen för den 
gångna sommar-säsongen intages 
gemensam supé i hotellets fest
våning, hvarefter vidtager några 
timmars dans.

Samtliga medlemmar äga fritt 
tillträde mot uppvisande af årskort 
för 1910. Öfriga betala Kr. 1: — i 
entré. Priset för supén är kr. 3:— 
pr. person.

Pristagare torde observera § 11 mom. 15 
i föreningens stadgar. Resterande afgifter 
kunna inbetalas å expeditionen.

Styrelsen.

Notiser.

Idrottsmärket. Simning 200 och 1 000 meter 
afhålles Fredagen den 2 och Måndagen den 5 
December i Centralbadets simhall, kl. 7 e. m.

De kontrollanter, som hafva resultat för idrotts
märket och ej upplämnat desamma på expeditionen 
samt de som hafva upplämnat men ej underskrifvit 
anmälningsblanketten, torde ofördröjligen göra 
detta.

Skidafdelningen sammanträder Onsdagen den 
30 Nov., kl. 8 e. m., å Caféet Regeringsgatan 3.

Afdelningsstyrelsen.

De medlemmar, som önska erhålla Svenska 
Dagbladet, föreningens officiella organ för 1911 
till det låga priset af Kronor 10:—, torde anmäla 
sig på föreningens expedition Riddaregatan 19 
före innevarande års utgång.

Alla D. I. F:are och deras vänner kunna i år 
liksom förra året genom Medlemsbladet tillönska 
hvarandra en God Jul och ett Godt Nytt År 
mot en afgift af Kr. 1:—. Understöd Eder egen 
tidning med detta lilla bidrag.

Aflagda prof för idrottsmärket, seriebägare och 
villkorsmedaljer skola anmälas på expeditionen 
före november månads utgång.

N:o 11.
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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.

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).

Fotboll.

Svenska mästerskapet.
Andra omgången.

Genom sin seger öfver Örgryte I. S. i första 
omgången af svenska mästerskapet var D. I. F. 
berättigad att fortsätta i täflingen och allmänt trod
des att föreningen för en gångs skull skulle hem
föra segerpalmen. I andra omgången mötte D. I. 
F. Upsalakamraterna den 4 september i Idrotts
parken och denna match var från början till slut 
mycket intressant. Spelet var under första halfti
den mycket jämnt och bollen fördes växelvis mel
lan de båda målen. Kombinationerna voro på bäg
ge sidor vackra och spelet fördes från bägge håll 
med elegans. Efter 17 minuters spel fick Öhman 
en passning från Lindqvist, som med kläm lades 
i mål, men sedan var det slut under första halftid. 
Redan efter 3 minuters spel på andra halftid gjorde 
emellertid djurgårdarne sitt andra mål, denna gång 
tack vare Janson, som sköt i mål från en mycket 
sned vinkel. Under första delen af andra halftid 
beherrskade djurgårdarne spelet och uppsaliensarne 
lågo mäst på försvar. Den sista kvarten ryckte 
de emellertid upp sig och kommo dragande upp 
mot djurgårdsmålet allt emellanåt. Vid ett dylikt 
tillfälle satte Sandlund krokben för en motståndare 
till tack för att denna strax förut gjort honom 
samma tjänst. Det blef straffspark, som måste gö
ras i dublett, men ändock icke gick i mål, den 
första gick bredvid och den andra klarade Sahlin. 
Nordenskjöld fann sig föranlåten att högt säga sin 
mening öfver saken och därför fick han utanför 
plan begrunda den närmare. De sistaminuterna pres
sade Upsala hårdt, men utan resultat och D. I. F. 
segrade sålunda med 2 — 0.
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Semifinalen.
Den 25 september spelades semifinalen och 

D. I. F. var lottad mot Köpingskamraterna. Matchen 
spelades på Råsunda och blef mera intressant än 
man kunnat vänta. Djurgårdarne voro emellertid 
hela tiden de öfverlägsna och de presterade ett 
glänsande spel. De pressade hårdt på köpings
målet och många gånger var det ett underverk 
att icke mål följde. Resultatet blef icke mera än 
fyra mål för D. I. F., två under första och två 
under andra halftid.

Svenska mästerskapet (Finalen).
För fjärde gången på sju år hade D. I. F:s lag 

i år slagit sig fram till finalen om svenska mäs
terskapet och aldrig förut hade chanserna till seger 
varit så stora som nu, men ödet ansåg tydligen 
att D. I. F. icke ännu tjänat tillräckligt för Rachel.

Finalmatchen gick i Göteborg den 16 oktober 
och D. I. F:s motståndare voro Göteborgskamra
terna hvilka förstärkt sitt lag med två man från 
fotbollsföreningen, vädret var bra och åskådarnes, 
d. v. s, de betalandes antal 5,450. Från början 
af matchen var spelet nervöst, Djurgårdarne spe
lade visserligen bäst, men deras spel var icke på 
långt när det vanliga. De lågo tack vare försvaret 
högt uppe, men forwards missade nästan alla 
tillfällen till mål eller också var oturen framme. 
Göteborgarne kommo några gånger upp till djur
gårdsmålet, men D. I. F:s försvar lät den aldrig 
få tillfälle att skjuta. Andra halftid var spelet 
bättre och höjde sig till verkligt förstklassigt. Djur
gårdarne voro äfven nu de öfverlägsna, men det 
var Göteborgarne, som fingo målen tack var 
Börjesson. Efter sju minuters spel får denne bol
len från vänstersidan utan att vara bevakad af Fryk
man och helt naturligt blef det mål. Ett par mi
nuter därefter får Göteborgarne åter en chance, 
som de begagna rätt. Sedan var det emellertid 
slut och Djurgårdarne pressade ånyo hårdt, men 
utan resultat. Det var alldeles omöjligt att få bollen 
i mål äfven vid de mäst lofvande tilifällen. Gö
teborgarne fingo däremot ännu ett mål. Fyra 
minuter före full tid kommer Börjesson fri och 
det bär iväg mot djurgårdsmålet i rasande fart, 
väl framme stannar han och skjuter säkert i mål. 
Göteborg hemförde således segern med 3 — 0, men 
det lider intet tvifvel om att icke djurgårdslaget 
var det bästa, ehuru det icke spelade så bra som 
vanligt. Flera af spelarne voro indisponerade och 
forwardskedjan hade sällan den fläkt öfver spelet, 
som man i år vanligen fått se.

Den analys öfver spelet, som Nordisk idrottslif 
lämnat kan erbjuda ganska stort intresse att studera.

D. I. F. målskott 11, utsparkar 6, frisparkar 9, 
hörnsparkar 8, inkast 26, offside 6.

I. F. K. målskott 6, utsparkar 14, frisparkar 4, 
hörnsparkar 2, inkast 16, offside 3.

Distriktsmästerskapet (Finalen).
I distriktsmästerskapets semifinal var D. I. F. 

lottad att spela mot Allm. I. K. men denna klubb 
afstod från match för att kunna spela Allsvenska 
Serien till slut och D. I. F. kom därigenom upp 
i finalen, då Uppsala Kamraterna mötte, den 9 
oktober. Antalet åskådare vid denna match var 
säkert 10,000, beroende på att det var Barnens 
dag och det är därför särskildt glädjande att 
spelet från båda sidor var fint och gentlemanna
aktigt utan att dock förlora i godhet. Både fart 
och samspel var utmärkt. Knappt fem min. efter 
spelets början fick D. I. F. sitt första mål. Öhman 
tog en centring från höger med hufvudet och 
nickade i nät. Detta var enda målet under första 
halftid och för de flesta var det omöjligt att 
förutspå utgången. Uppsaliensarne briljerade näm
ligen också liksom D. I. F. med snabba och fina 
anfall, men D. I. F:s försvar oroade alltid så att 
några ordentliga skott icke hunno göras af Uppsalas 
forwards. I början af andra halftid var spelet 
äfven bra på bägge sidor, men snart nog kom 
den afgörande espisoden. Öhman bröt igenom 
och kom ensam ned mot Uppsalas mål. Cederström 
sprang ut och nådde bollen en sekund före 

Öhman. Det blef sammanstötning och Cederström 
fick en lindrig hjärnskakning samt tappade bollen, 
hvilken Friberg satte i målet. Cederström kom 
snart till medvetande igen och försvarade tappert 
målet, men han kunde icke hindra Djurgårdarne 
från att få ytterligare tre mål till. Detta berodde 
på att Upsala slappnade. De satte ned Lindman 
som back för att vakta Lindqvist, hvilken spelade 
särdeles flott, men detta arrangemang hjälpte icke. 
D. I. F. hemförde mästerskapet med 5 — 0.

Wikanders välgörenhetssköld.
I täflingen om Wikanderska skölden var D. I. F. 

lottad mot A. I. K., men denna klubb afstod här 
liksom i distriktsmästerskapet utan spel och D. I. F. 
fick därför gå upp i finalen, där den mötte Eriks
dals I. F. den 23 oktober i Idrottsparken, Djur
gårdarne kommo icke igång riktigt i början och 
det var därför Eriksdalarne, som hade de svåraste 
anfallen. Efter 10 minuter gjorde de också ett mål. 
Detta piggade upp Djurgårdarne och under
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återstoden af halftiden lågo de öfver, men mål
skotten voro slappa. Andra halftid var spelet 
särdeles lifligt och bägge målvakterna fingo visa 
framfötterna ordentligt. I midten af halfleken kom 
det utjämnande målet. Einar Olsson dribblade 
ensam ned och Hallgren sprang ut, men bollen 
petades åt sidan i rätta ögonblicket och hamnade 
i målet. Matchen slutade med 1 — 1 samt spelades 
om den 30 oktober på Råsunda idrottsplats, hvars 
åskådareplatser tack' vare detta voro ganska väl 
fyllda.

Djurgårdarne gingo denna gång genast anfallsvis 
tillväga och Hallgren hade det ganska hett. Redan 
i första angreppet höll det på att bli mål, men 
Hallgren lyckades i sista ögonblicket peta bollen 
åt sidan. Straxt efter vrickade Lindqvist sitt ena 
knä och han var därefter icke på långt när så 
stridsduglig som vanligt, ehuru han gjorde mer 
än man under sådana förhållanden kunde väntat. 
Trots detta pressade emellertid Djurgårdarne hårdt 
och allt emellanåt kom ett hårt skott. Efter 22 
minuter bröt Öman igenom och dribblade ned 
mot målet. Målvakten och ena backen sprungo 
på honom från hvar sin sida, men bollen kom 
igenom och i nätet med fart.

I början på andra halftid voro djurgårdarne 
fortfarande öfverlägsna och efter en kvart kommo 
de vid ett anfall nästan ända in i målet och Friberg 
sköt på ett par meters afstånd i mål. Mot slutet 
slappnade Djurgårdarne en smula och Eriksdalarne 
gjorde förtviflade ansträngningar att kvittera, men 
utan resultat. Matchen, den sista för året, blef 
ännu en seger till de många föregående.
D. I. F. II - Norrköping I. F. K. II.

Söndagen den 30 oktober hade I. F. Kamraterna 
i Norrköping inbjudit D. I. F:s II till en 
match mot därvarande kamratkrets andralag. Vädret 
var det bästa och åskådarnes antal 6 — 700 personer. 
Under första halftid hade djurgårdarne fördel af 
solen och höllo bollen uppe mot kamratmålet. 
Första målet fick emellertid kamraterna efter en 
hörna, men djurgårdarne kvittade snart och mot 
slutet af första halftid fingo de ännu ett mål. 
Andra halftid lyckades kamraterna göra två mål, 
det ena blott ett par minuter före full tid. Denna 
halftid hade D. I. F. en straffspark, som sattes i 
ena målstolpen. Bollen studsade ut och en djur
gårdare var genast framme och sköt i andra stolpen.

Stockholms serien.
Sp. v. Oa. F. Mål p.

Djurg. I. F. 14 10 2 2 35-13 22
Eriksd. I. F. 14 6 4 4 20-15 16

Allm. I. K. 14 6 4 4 23-19 16
I. F. K. Sthlm. 14 6 4 4 14-11 16
I. F. K. Upsala 14 5 4 5 29-22 14
Västerm. I. F. 14 5 4 5 17-22 14
Marieb. I. K. 14 4 4 6 19-23 12
Sthlms. I. F. 14 0 2 12 4-36 2

Eröfrade priser.

I. F. K:s och M. I. K:s Marathonlöpning.
Söndagen den 4 september hade I. F. Kamra

terna och Mariebergs I. K. anordnat en inter
nationell Marathonlöpning, i hvilken det inter
nationella elementet utgjordes af Tysklands mä
stare för året i långdistans J. Stoiber från Nürn
berg och norrmannen Kopperud. Af svenska 
löpare ställde 35 man upp, men bland dessa 
saknades några af våra bästa. D. I. F. bidrog 
med 4 man, hvilka skötte sig öfverraskande bra.

Löparne hade att först löpa 5,000 m. på Idrotts
parken och vid utloppet från denna lågo våra 
djurgårdare i den främre delen af fältet med 
Hellgren längst fram. På vägen till vändpunkten 
vid Norrsunda höllo de jämn fart och drogo sig 
så småningom fram i teten. På återvägen föllo 
den ene efter den andre af de främmande löparne 
ifrån och när Järfva passerades lågo tre djurgår
dare främst med den fjärde som femte man. 
Endast Vestberg hade kunnat följa dem. På sista 
biten slappnade de något och fingo släppa fram 
ytterligare ett par löpare mellan sig, men de 
inkommo alla bland de sju bästa. Att Alm seg
rade var ganska öfverraskande, då han löpt kortare 
sträckor under senare delen af säsongen, men 
detta är nog nyttigt för en marathonlöpare.

Resultaten blefvo följande: 1) K. Alm, D. I. F., 
2.47.51, 2) J. Vestberg, Sörle, 2.52.34, 3) E. Hell
gren, D. I. F., 2.53.51, 4) R. Våhlin, 2.54.12, 5) 
I. Holmqvist, F. I. F., 2.56.42, 6) B. Andersson, 
Solna I. S., 7) G. Lundin, D. I. F. Tysken och 
norrmannen utgingo och resultaten voro goda.

Alms seger hälsades med stort jubel af de till 
5,000 personer uppgående åskådarne.

Allmänna I. K:s internationella täflingar den 
9—12 september voro de största som någon 
sin hållits i Stockholm om man tar hänsyn
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till deltagarnes kvalifikationer. Sex nationer 
voro representerade genom framstående idrotts
män och de uppnådda resultaten utmärkta. 
D. I. F:s allmänna idrottsmän representerade före
ningen på ett utmärkt sätt och de hemförde en 
hel del priser. I stafettlöpning 400 m. blef D. I. F:s 
lag (Lemon, Björk, J. N. Pettersson och Stenqvist) 
femte på 463/5. I kula blef Nilsson märkvärdigt 
nog slagen af Lemming. Denne hade 22,36 m. 
och Nilsson 21,23 (11,78+9,49). Tredje var Uur
tamo med 20,60 den femte Åkerlund med 19,46 m. 
I stående längdhopp voro resultaten dåliga, be
roende på att deltagarne fingo hoppa i marken. 
Almlöf var fjärde med 2,87 m. och Nilsson sjette 
med 2,83 m. I längdhoppet segrade engelsman
nen Abrahams med 6,63 m. ett utmärkt resultat 
för Idrottsparkens bana. Sandqvist femte på 5,94 
m. Ottander nionde på 5,66 m. I tresteg blef 
Almlöf sjette med 12,97 m. och loppen egde rum 
i mörker. I diskuskastningen tog Nilsson revanch 
för sitt nederlag i kulstötning och hemförde se
gern med 70,62 m. slog han Lemming med nära 
två meter, Uurtamo fjärde 58,65 m. och Carl Jahnson 
femte 57,29 m. I Höjdhopp klarade Sandqvist 
1,70 och därmed andra pris. Spjutkastningen gaf 
till resultat att Lemming segrade med 95,21 m. 
Finnen Aaltonen, som var bäst i försökstäflingen 
kunde icke deltaga i sluttäflingen på på grund af 
senstäckning i ena armen. Uurtamo blef här fjärde 
med 75,71 m. I 400 m. loppet kvalificerade sig 
Stenqvist till slutloppet där han blef fjärde man. 
Det såg dock ut som om han kunde slagit engels
mannen P. E. Mann, om han haft bättre teknik 
i loppet. I stafettloppet 800 m. löpte djurgårdarne 
Schuman, J. N. Pettersson, Björk, och Stenqvist 
på 1.383/5 och i 1—timmars loppet segrade A. 
Berglund efter en synnerligen flott och förståndig 
löpning med 17,493 m. E. Hellgren blef 11:te 
med 16,011.

Enköpings allmänna idrottsförening
hade den 18 september anordnat nationella täf
lingar i allmän idrott för att fira sin 10-åriga till
varo och i dessa delttogo en hel del Stockholmare. 
D. I. F. hade sålunda sändt en manstark trupp 
som lade beslag på de flesta prisen. Täflingarne 
gynnades af vackert fast blåsigt väder och de upp
nådda resultaten voro genomgående goda. I kast 
dominerade Einar Nilsson och han hemförde 
poängpriset i denna gren samt satte nytt svenskt 
rekord i diskuskastning med 40,63 m. Hans sam
manlagda resultat var 69,30 m. och i kulstötning 
22,13 m. I kulstötning placerade sig en af D. I. F:s 

juniorer G. Norén på andra plats med 18,99 m. 
K. Sandqvist segrade i höjdhopp med 1,74 m. 
och i längdhopp med 6,46 m. Poängpriset i 
löpning tillföll B. Ohlsson, som segrade i 1,500 
m. loppet på 14,30

Lazarolpokalen.
Söndagen den 18 september invigdes Råsunda 

idrottsplats högtidligen och därvid medverkade 
D. I. F. genom att deltaga i defileringen med sitt 
fotbollag. I samband med invigningshögtidlig
heten täflades äfven om ett af Lazarolfabriken upp
satt vandringspris för lagtäfling å 15 km. I denna 
deltog D. 1. F. med nästan samtliga sina långdi
stanslöpare och uppnådde samma poäng som 
Fredrikshofs I. F., men den senare föreningen er
höll priset, då dess bäste man var bättre placerad 
än D. I. F:s bäste. De bästa männens resultat 
voro: 1) B. Modigh A. I. K. 49.215/10, 2) M. Thor
sell F. I. F. 49.39, 3) A. Berglund D. I. F. 49.452/5, 
4) A. Olsson S. I. S. 50.191/5, 5) J. Klintberg Söd.
I. K. 50.23, 6) J. Westberg Sörle 50.30, 7) K. Alm 
D. I. F. 50.42, 8) E. Hellgren d:o.

Fredrikshofs I. F:s internationella täflingar 
den 24 o. 25 sept. voro de sista som anordnades 
i Idrottsparken. Finnarne deltogo med fem löpare 
samt Niklander och Norge hade sändt maraton
löparen Andersen. Djurgårdarne voro ganska 
fåtaliga på grund af svårighet att erhålla permission 
och andra orsaker. De intressantaste täflingarne 
voro kasten, där alla Sveriges bästa mötte finnen 
Niklander. Denne segrade som väntats i såväl 
diskus som kula. I den förra täflingen var hans 
resultat 40,07 + 35,93 = 76 m., Nilsson blef andre 
man med 36,60 + 29,53 = 66,13 m., som synes icke 
så bra resultat som vanligt. Svenske mästaren 
C. J. Lind kastade 65,52 m. och Lemming endast 
62,07 m., C. Jahnzon femte med 60,04 m. och 
S. Thalin åttonde med 55,91 m. I en extra täfling 
efter diskuskastningen nådde Niklander 13,86 m. 
och Einar Nilsson 12,80 m., hvilket senare är bättre 
än svenska rekordet. I den ordinarie kulstötningen 
hade Niklander 13,40 + 11,89 = 25,29 m., Lemming 
11,92+10,90=22,82 m., Nilsson 12,32+9,80=22,12
m. , Lind 21,40, Åkerlund 21,05. Den siste doku
menterade sig därigenom som en kulstötare af rang.

I Maratonlöpningen startade 47 man, hvilka löpte 
första milen på Idrottsparkens sandbana. Vädret 
var kallt och blåsigt, hvilket gjorde täflingen i hög 
grad mera ansträngande. Alla D. I. F:s bästa 
långdistanslöpare voro med och af dessa gick 
Berglund ut inne i parken, där djurgårdarne i all
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mänhet höllo sig något framom midten af fältet. 
Under löpningen ute på landsvägen drogo de sig 
fram i teten och vid Järfva på hemvägen var
C. J. Nilsson andre man och Lundin tredje. Den 
senare släppte efter något på vägen in till målet 
och lät sig passeras af en man. De bästes resultat 
voro G. Törnros F. I. F. 3.01.151/5, C. J. Nilsson
D. I. F. 3.12.371/2, K. Karlsson Sörle I. K. 3.15.241/5, 
G. H. Lundin D. I. F. 3.17.53.

Kjellgrenska pokalen.
Årets täfling om Kjellgrenska vandringspokalen 

för landsvägslöpning 30 km. gick den 16 oktober. 
Starten ägde rum i Kungsbacka och målet var 
beläget i Göteborgs I. F:s idrottsplats i Göteborg. 
D. I. F. hade sändt fyra representanter, hvilka skötte 
sig utmärkt, ehuru de lågo dåligt placerade vid tredje 
milens början. Berglund låg då bäst bland dem, men 
han vrickade sin fot och måste gå in till målet. Han 
räddade en poäng genom detta. Törnros segrade 
men sedan följde tre djurgårdare närmast. Tiderna 
voro: Törnros 1.51.45, Alm 1.56.10, C. J. Nilsson 
1.56.40 och Hellgren 2.01.20.

2-milslöpning i Eskilstuna,
Söndagen den 23 oktober höll I. F. Sport. i 

Eskilstuna sin sedvanliga landsvägslöpning 2 mil 
om vandringspriset, hvilket gått sedan 1903. D. I. F. 
hade Alm och Wåhlin som sina representanter. 
Den förre blef tredje på 1.22.56 och Wåhlin åttonde 
på 1.31.27. Törnros segrade på 1.20.12.

Afgifter i D. I. F.

Inträdesafgift....................... Kr. 2: —
Inträdesafgiften skall alltid åtfölja ansökan om 

inträde, om denna skall blifva upptagen till be
handling.

Årsafgift, ålder 16—20 år . Kr. 3: —
„ „ öfver 20 år „ 6:—

Ynglingaafdelningen, årsafgift „ 1: —
Damafdelningen, årsafgift . „ 3: —
Passiv ledamot, årsafgift . . „ 5: —

Vid inträde efter 1 December erlägges ingen 
årsafgift för året.

Cykel.

Svenska mästerskapet i cykelåkning på bana 
egde rum i Göteborg den 11 september i sam
band med Göteborgs velocipedklubbs internatio
nella täflingar. D. I. F. representerades af T. Carlsson 
och N. Villnow, den senare dock utom täflan, trots 
gifvet löfte att hans anmälan ehuru försent in
kommen skulle godtas. Göteborgarne försökte på 
allt sätt stänga Stockholmarne och i flera lopp 
lyckades detta. Segern 1,000 m. mästerskapet eröf
rades dock öfverlägset af Tage Carlsson på 1.413/5.

Sv. V. F. internationella jubileumstäflingar 
den 18 september voro mycket intressanta och 
hade lockat en talrik publik. Utlandet var repre
senterat af danskarne K. Christensen och A. Schröder 
samt ryssen C. Rodrian. Af dessa var den först
nämnde bäst och han segrade också i samtliga 
lopp, där han deltog. Tage Carlsson var näst 
honom den bäste. I 1,000 m. loppet segrade 
Carlsson i sitt heat och i samma heat blef Fred 
tredje. Villnows ring punkterade, hvarför han 
måste utgå. I slutloppet försökte Carlsson en antritt 
300 m. från målet men Christensen var snart i 
bakhjulet och pressande sig fram under de sista 
meterna segrade han med 1 m. I 10,000 m. loppet 
höll sig Carlsson i danskens bakhjul under hela 
loppet, men mot slutet förlorade han känningen. 
Carlsson blef emellertid äfven här andre man. En 
match mellan Christensen, Carlsson och Rodrian 
hölls äfven på 1,200 m. Ordningsföljden blef den 
nämnda. I juniorloppet å 1,000 m. deltog H. 
Hellström, men hans ring punkterade. Till sist 
anordnades ett tröstlopp å 800 m., där C. Fred 
segrade knappt öfver N. Villnow.

Gynna 
alltid våra 

Annonsörer!
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