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III.

ALGOT NILSSON.

Den till medlemsåren tredje i ordningen bland 
föreningens medlemmar är Algot Nilsson, som 
invaldes i föreningen i början af år 1893. Till 
skillnad från det stora flertalet af föreningens 
medlemmar på denna tid riktade han sitt för
nämsta intresse åt sommaridrotterna och i det 
blomstrande idrottslifvet under somrarne i midten 

af 1890-talet tog han liflig del. Han uppnådde 
en för den tiden ovanlig god färdighet i spjut- 
och diskuskastning samt hopp och blef äfven 
snart en af de bästa bland föreningens femkam
pare, hvilka på allmänna täflingar nästan voro 
“hors concours“.

När föreningen i slutet af 1890-talet och i 
början af 1900-talet uppsatte sina fotboll- och 
bandylag blef han en af lagens stöttepelare och 
snart nog kapten i bägge. Han skötte denna 
syssla på ett utmärkt sätt, hvilket framgår af 
resultaten från denna tid. Själf var han en utmärkt 
centerhalfback både i fotboll och bandy. 1904 
slutade han med fotbollspelet och något år senare 
med bandy, men därmed var icke hans aktiva 
idrottsbana slut, utan han öfvergick sedan till 
lawn-tennis och äfven i denna idrottsgren har 
han tack vare sin stora energi nått en ganska 
god färdighet.

Inom föreningens administrativa område började 
Algot Nilsson redan tidigt ta del. Han har varit 
mångårig ledamot af föreningens öfverstyrelse 
och hans inlägg där, hvilka ofta stodo i oposition 
till majoriteten, voro alltid präglade af sakkunskap 
samt hade sin grund i öfvertygelse. När före
ningens bollafdelning bildats 1903, blef han dess 
förste ordförande och han ledde afdelningen sedan 
några år på ett utmärkt sätt. Numera innehar 
han samma funktion inom afdelningen för lawn-
tennis.

Äfven utom föreningen har Algot Nilssons 
arbetskraft tagits i anspråk. I Svenska bollspels
förbundet var han styrelseledamot flera år tills för
bundet 1906 upplöstes och under fotbollspelets första 
genombrottstid var han en ofta anlitad domare.

Algot Nilsson är innehafvare af föreningens 
förtjänstmedalj och hedersmärke samt af Riksför
bundets idrottsmärke i guld.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1911.

Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.
A. T. 44 34. R. T. 127 45.

v. ordförande: A. Hedjersson, Saltsjöbaden.
R. T. och A. T. Saltsjöbaden 129. 

Skattmästare: V. N. Petsén, Riddaregatan 19.
A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

v.skattmästare: E. Ekberg.
Skånegatan 18, 3 tr. A. T. Söder 51 10. 

Sekreterare: J. af Klercker, Torstensonsgatan 7.
A. T. Östermalm 6 83.

Intendent: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

Klubbmästare: A. Norling, Hornsberg.
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.
A. T. Vasa 48 88.

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.

Afdelning för Skidåkning:

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson (se ofvan).

D. Sandqvist (se ofvan).

Afdelning för Brottning:

Ordförande: Sven Låftman, Tegnersgatan 1. 
R. T. 17 65. A. T. 245 46.

Sekreterare: P. Rinman, Villa Karlsborg, Tors
vik Lidingön. A. T. Lidingö 57. 

A. Uurtamo, Pipersgatan 26, 2 tr. 
S. Fogelmark, Hagagatan 5.
G. Sahlin, Kommendörsg. 30, 4 tr.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 
lämnas af:

För simning:

J. af Klercker (se ofvan).

För skytte:
C. O. Petsén (expeditionens adress).

Notiser.

En gåfva från främjande. På därom gjord 
framställning af D. I. F:s ordförande har Före
ningen för Skidlöpningens Främjande i Sverige 
såsom gåfva öfverlämnat ett exemplar af samtliga 
årsböcker från och med 1897.

Föreningens årsmöte hålles söndagen den 21 
maj kl. 10 f. m. å hotell Anglais.

D. I. F:s 20-årsjubileum.
Skidtäflingar och fäst vid 

Saltsjöbaden.

Då 20-årsdagen af föreningens stiftande i år 
inföll på en söndag, den 12 mars, passade tillfället 
utmärkt att fira 20-årsminnet med skidtäflingar 
och en fäst vid Saltsjöbaden. För att få det 
hela så storslaget som möjligt gjordes täflingarna 
internationella och det lyckades till dessa förvärfva 
tre af Norges bästa skidlöpare, O. Tangen, J. 
Christoffersen och K. Holst.

Dessa tre visade sig vara utmärkta skidlöpare 
och i terränglöpningen för den kombinerade täf
lingen på lördagen placerade de sig före alla 
svenskarne. Icke en gång Einar Olsson kunde 
hålla norrmännen stången. En bidragande orsak 
härtill var dock att Olsson m. fl. hade bakhala 
skidor.
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Resultaten på 20 km.-banan blefvo: O. Tangen, 
Norge, 1.58.29, J. Christoffersen, d:o, 2.02.29, 
K. Holst, d:o, 2.06.56, E. Olsson, D. I. F., 
2.08.24, E. Schumann, d:o, 2.27.07, A. Isaksson, 
d:o, 2.27.13, C. Wilhelmsson 2.34.04.

Täflingarne på söndagen, själfva jubileumsdagen, 
togo sin början redan kl. 9 f. m. med 30 km. 
loppet, till hvilket Haldo Hansson från Östersund 
kommit ned. Banan bestod af is och en smal 
snösträng, som utlagts i skogsbackarne. Starten 
var gemensam och Hedjersson tog i början hand 
om ledningen. Snart nog inträffade ett missöde 
med Hedjerssons ena bindning och Haldo Hansson 
kom därför förbi. Hedjersson kunde sedan icke 
ta upp det förlorade. Fältet blef för öfrigt ganska 
utdraget under täflingens gång och flera af de 
täflande gingo ur.

Resultatet blef: 1 pris och Saltsjöbadskannan 
H. Hansson, Östersund, 3.0l.011/5, 2) A. Hedjersson, 
D. I. F. 3.07.57, 3) A. Sandström, d:o, 3.34.37, 
4) D. Sköld, d:o, 3.47.06.

Backlöpningen egde rum på middagen och 
backen befann sig då i ganska godt skick. Det 
löpte dock icke särdeles bra och hopplängderna 
höllo sig i allmänhet mellan 25—30 m. Täflingen 
gällde dels för den kombinerade och dels var 
den endast nationell backlöpning. Norrmännen 
deltogo endast i den förra och de visade icke 
någon öfverlägsenhet öfver de bästa svenskarne. 
Visserligen voro de ovana vid backen och vågade 
kanske därför icke släppa på för fullt, men å 
andra sidan ha de haft 10 ggr mera träning i år 
än svenskarne.

Einar Olsson visade icke fullt sin vanliga säker
het i de två första hoppen, delvis beroende på 
att skidorna skuro i, men det tredje var fullkom
ligt. Bomgren hade som vanligt en idealisk 
skidföring, men hoppen voro icke af större längd. 
Jakobsson, Enbom och Käck hoppade som van
ligt, hvilket däremot icke var fallet med Andrén, 
som stod tre hopp. Lind föll i ett hopp och 
var därmed borta från konkurrensen.

Resultaten i den nationella backtäflingen blefvo: 
Einar Olsson, D. I. F., 18,2 p., O. Höjer, A. I. K., 
17,7 p., O. Tandberg, d:o, 17,5 p., M. Jakobsson, 
D. I. F., 17,2 p., O. Bomgren, d:o, 17,0 p., B. 
Olsson, A. I. K., 16,9 p., J. Enbom, D. I. F., 16,5 
p., A. Käck, d:o, 16,3 p., H. Andrén, d:o, 16,3 p., 
S. Steinvall, I. F. K., 16,2.

Internationella kombineradetäflingen: O. Tangen, 
Norge, 18,5 p., J. Christoffersen, d:o, 17,4 p., E. 
Olsson, D. I. F., 16,7 p., K. Holst, Norge, 16,2 p., 
A. Isaksson, D. I. F., 10,4 p., C. Wilhelmsson, 
d:o, 9,4 p.

Efter täflingarnes slut samlades funktionärer, 
täflande och föreningsmedlemmar till ett antal af 
ett par hundra till middag på Grand Hotell 
Saltsjöbaden. Särskildt inbjudna voro öfverste 
Balck, trafikchefen Carl Larsson, kapten A. Åstrand, 
byrådirektör Lindencrona, revisionskommissarie 
Stenberg, notarierna Nordensson och Blomberg, 
repr.esentanter för pressen m. fl.

D I. F:s ordförande hälsade de närvarande 
välkomna och efter middagen följde sedan en 
lång rad skålar för D. I. F.

Öfverste Balck framhöll i ett varmhjärtadt tal 
den insats föreningen gjort i den svenska idrotts
rörelsen, speciellt skidlöpningen, och härtill anslöto 
sig sedan i särskilda tal byrådirektören Linden
crona för Svenska Skidförbundet och revisions
kommissarien Stenberg för Föreningen för skid
löpningens främjande. Från denna senare förening 
öfverlämnades dess diplom till D. I. F., hvilken 
förening i sin tur öfverlämnade sitt hedersmärke 
till de mångbepröfvade prisdomarna hrr Stenberg, 
Nordensson och Blomberg.

Diplomet hade följande lydelse:
“På 20-årsdagen af Djurgårdens Idrottsförenings 

stiftande är det styrelsen för Föreningen för 
Skidlöpningens främjande i Sverige en kär plikt att 
framföra sitt erkänsamma tack för det energiska och 
framgångsrika arbete på skididrottens område, som 
Djurgårdens Idrottsförening under de gångna tjugo 
åren uträttat.

Den insats Djurgårdens Idrottsförening gjort 
har ländt densamma till största heder och den 
svenska skididrotten till fromma, och är det att 
hoppas, att Djurgårdens Idrottsförening allt fram
gent skall veta häfda sin plats i de svenska 
skidlöparnes främsta led.“

Föreningen för skidlöpningens 
främjande i Sverige 

Fr. Falkenberg.
Ch. Stenberg.

Från kronprinsen ingick ett hälsningstelegram 
liksom från ett stort antal föreningar och enskilda 
personer landet rundt och dessa aftrycka vi här 
nedan.

Telegram vid 20-årsfästen.
H. K- H. Kronprinsen.

Sänder Djurgårdens Idrottsförening mina hjärtligaste 
lyckönskningar.

Gustaf Adolf.
❖
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Stockholms Idrottsförbund.
Må föreningens framtid bli lika lysande som gångna åren 

varit ärorika.'
Stockholms Idrottsförbund, 

Wahlstedt.
*

Örgryte Idrottssällskap.
Med tack för godt samarbete i Idrottens tjänst under 

de gångna decennierna och med förhoppning om fortsatt 
framgång sända vi Eder våra välgångsönskningar på 20-
årsdagen.

Örgryte Idrottssällskap, 
Friberg. Levin.

*
Gefle Idrottsförening.

Dröjande vid angenäma minnen från gångna dagar och 
med tanke på Edert förtjänstfulla banbrytande idrottsarbete 
och de många ärorika segrar Ni därvid hemfört gifva vi 
på Eder 20-årsdag uttryck för vår högaktning och våra 
lyckönskningar för framtiden.

Gefle Idrottsförening, 
Hammar. Berg.*

Idrottsföreningen Kamraterna, Norrköping.
Ett rungande hurra på 20-årsjubileet.

Kamraterna, Norrköping.

Militär Idrotts Stockholmsdistrikt.
Militär Idrotts Stockholmsdistrikt bringar Eder hjärtlig 

hyllning på jubileumsdagen till våra energiska och dugande 
och därför populära "Djurgårdare".

Silfverstolpe.*
Idrottssällskap et L. S., Göteborg.

Idrottssällskapet L. S. bringar härmed sin hyllning på 
20-åriga jubileumsdagen.

Erik Lemming. Gilles Ahlberg.
*

Idrottsföreningen Kamraterna, Djursholm.
På Eder tjugoårsdag ber Idrottsföreningen Kamraterna 

Djursholm få frambära varmt tack för lärorikt samarbete 
och godt kamratskap.

Stedingk.
❖

Östersunds Skidlöpareklubb.
Östersunds Skidlöpareklubb sänder på 20-årsdagen sina 

svåraste medtäflare vid nationella täflingar idrottslig hälsning. 
Med beundran för Edra bedrifter hoppas vi fortfarande väl 
mött i ädel täflan.

Styrelsen.
*

Fru Maja Hellberg, Stockholm.
Maja Hellberg sänder på högtidsdagen de hjärtligaste 

lyckönskningar.
*

Kapten Erik Frestadius, Uttersberg.
Måtte för all framtid namnet "Djurgårdare" klinga lika 

högt som nu samt aktas och respekteras af medtäflande 
inom olika idrottsgrenar. Måtte allt framgent "Djurgårdarne" 
arbeta med lika stor kraft och energi, som under de gångna 
20 åren för idrottens höjande inom vårt kära Fosterland. 
Länge lefve Djurgårdens Idrottsförening! Länge lefve 
skididrotten inom gamla Sverige. Hurra! Hurra! Hurra!

Frestadius.*
Direktör C. L. Kornerup, London.

Hjärtligaste lyckönskningar på högtidsdagen. Ett fyrfaldigt 
lefve för Djurgårdspojkarne.

Kornerup.*
Grosshandlare Leop. Englund, Linköping.

Ett 20-årigt för idrottens mål och mening nedlagdt gag
nande arbete bör vara Eder eggande till fortsatt sträfvan. 
Lycka och framgång.

Leop. Englund.*
Kapten Otto Ahnström, Norrköping.

En hjärtlig hyllning åt framgångsrik och målmedveten 
20-årig verksamhet i idrottens tjänst.

Kapten Ahnström.*
Kassör Wilhelm Friberg, Göteborg.

Tyvärr förhindrad att hörsamma inbjudningen bringar 
jag Eder mina hjärtliga lyckönskningar på 20-årsdagen.

Wilhelm Friberg.

Grosshandlare Nils Ljunggren, Köpenhamn.
Lyckönskningar. Ro när snön smälter.

Ljunggren.
*

Grosshandlare Isaac Westergren, Köpenhamn.
Tack för vänliga inbjudningen på 20-årsdagen tillönskande 

Eder fortsatt framgång för idrotten.
Isaac Westergren.

*
Ingeniör Sven Carlsson, Falun.

Framtida välgång tillönskar
Sven Carlsson.

*
Herr Per Thorén, Stockholm.

Gratulationer och lyckönskningar.
Per Thoren.

*
Herr Karl Nordenvall, Sandviken.

Djurgårdens Idrottsförening hälsas på 20-årsdagen af 
Karl Nordenvall.

*
Herr K. A. Fredriksson, Landskrona.

Lefve Djurgårdens Idrottsförening på 20-årshögtidsdagen 
med tillönskan om fortsatt framgångsrikt arbete.

K. A. Fredriksson.*
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Herr Otto Landqvist, Enköping.
Föreningens framgångsrika 20:de högtidsdag lyckönskas 

hjärtligt.
Otto Landqvist.

❖
Djurgårdare i Amerika.

Undertecknade, i förskingringen varande Svenskar, f. d. 
medlemmar af D. I. F., hafva härmed nöjet att på föreningens 
21 födelsedag sända allt vårt bästa tack för redan uppnådda 
resultat under idrottens banér.

Dessutom få vi önska Eder all den framgång, som Edert 
arbete kan inbringa för vidare framåtskridande på idrottens 
törnbelagda väg, hvilket vi, som voro med i "portgången" 
och fingo "gå upp" spåret, erforo.

Liksom fadern aldrig glömmer sitt barn uti främmande 
land, glömma vi icke vår kelgris (D. I. F.) i fosterlandet 
utan följes Edert arbete med alltjämt stegrat intresse allt 
efter som vi se, att Ni kunnat utföra, hvad vi menade men 
icke förmådde.

Ja må de lefva, ja må de lefva, ja må de lefva uti 
hundrade år.

New-York City Febr. 1911.
Herman Johansson, 

f. d. Ordf.
Eric Persson, 

f. d. Sekr.

Albert Johansson, 
f. d. Skattmästare.

Fredrik Johansson, 
f. d. St.-medlem.

Talens långa rad bröts af prisutdelningen, under 
hvilken de olika pristagarna blefvo föremål för 
en hjärtlig och liflig hyllning. Öfverste Balck 
talade för samarbetet mellan svenska och norska 
idrottsmännen samt för pristagarne. Talen fortsattes 
sedan vid ett gemytligt samkväm till dess sista 
tåget nödvändiggjorde uppbrott.

Till föreningens Ordförande, Herr Carl Hellberg, 
och Sekreterare, Herr V. N. Petsén, öfverlämnade 
Öfverste Balck föreningens förtjänstmedalj i guld 
med följande ord:

till Herr Hellberg för synnerligen framgångsrikt 
och energiskt arbete som föreningens ordförande;

till Herr Petsén för oegennyttigt och uppoff
rande samt för föreningen synnerligen gagneligt 
arbete.

Föreningens hedersmärke öfverlämnades till hrr 
C. O. Petsén, E. Lavass, S. Lindqvist och G. 
Frykman.

Distriktsmästerskapen i skidlöpning.
Terränglöpningen.

Trots ogynnsamt väder kunde årets distrikts
mästerskapstäflingar i skidåkning gå af stapeln 
söndagen den 5 mars. Terränglöpningen öfver 
30 km. bana gick vid Nacka anordnad af I. K. 

Framåt samt innefattade äfven täfling om Nacka
näspokalen. Snön var alldeles borta i skogarne 
och banan hade därför måst läggas på sjöar och 
landsvägar och detta gjorde att tiden blef utmärkt. 
Djurgårdarne ställde upp med 6 man, men hälften 
af dessa måste af en eller annan orsak utgå och 
lagpriset gick därför till I. K. Framåt. De tre 
Djurgårdarne, som kommo in placerade sig främst 
och öfverlägsen segrare blef den yngste af Sand
strömska brödrakedjan Albin Sandström, hvars 
bragd att åka på 2.03.28 är utmärkt. Närmast 
honom kom B. Hansson på 2.17.30 och P. Mattsson 
på 2.24.51.

Backlöpningen.
Backlöpningsmästerskapet gick vid Fiskartorpet 

under Allmänna I. K:s auspisier. Backen var ganska 
dålig och särskildt nedslaget var mycket hårdt. 
De flesta deltagarne klarade sig dock utmärkt. 
Resultaten i den allmänna täflingen blefvo:

Klass I. E. Olsson, D. I. F., 3—19,9 p., O. 
Bomgren, d:o, 7 — 18,2 p., O. Höjer, A. I. K., 
9—17,9 p., O. Tandberg, d:o, 13 — 15,4 p., B. 
Olsson, d:o, 15 —14,8 p., A. Käck, D. I. F., 17 —14,5 p.

Klass II. N. Lind, D. I. F., 3—18,0 p., A. 
Isaksson, d:o, 6—14,1 p., J. Enbom, d:o, 10—12,5 
p., G. Nilsson, d:o, 11 — 12,6 p.

Klass III. Steinwall, I. F. K., 3-16,5 p., U. 
Pihlqvist, D. I. F., 6— 14,9 p., E. V. Lavenius, A. I. K., 
9-12,7 p., E. Svärd, D. I. F., 14-11,7 p.

Distriktsmästerskapet 1) E. Olsson, 2) O. Bom
gren, 3) N. Lind.

Kombinerade back- och terränglöpningen.
Terränglöpningen öfver 15 km. för kombinerade 

back- och terränglöpningsmästerskapet gick lördagen 
den 4 mars och räknade endast djurgårdare som 
deltagare så när som på en, hvilken utgick.

Resultaten blefvo: E. Olsson 1.06.381/5, A. 
Isaksson l.12.564/5, E. Schumann 1.13.251/5, G. 
Nilsson 1.18.261/5, C. Vilhelmsson l.18.373/5, D. 
Bergkvist l.19.223/5.

Backlöpningen ingick i den andra backlöpningen 
på söndagen och de sammanlagda resultaten 
blefvo:

E. Olsson 39,8 p., A. Isaksson 28,7 p., G. 
Nilsson 22,7 p., E. Schumann 22,2 p., D. Bergkvist 
16,9 p., C. Vilhelmsson 11,6 p.

21
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Backtäflingen om Gustaf Vasapriset.

Årets täfling om Falu I. K:s vandringspris 
Gustaf Vasastaden egde rum söndagen den 26 
mars och det gällde nu för D. I. F. om den för 
alltid skulle hembära det vackra och värdefulla 
priset. D. I. F. sände två lag bestående af E. 
Olsson, O. Bomgren, och N. Lind samt M. 
Jacobsson, J. Bomgren och A. Käck. Den största 
konkurrensen mötte i år liksom förut från A. I. K., 
som sände ett utmärkt jämt och vältränadt lag 
bestående af O. Tandberg, O. Höjer och B. Olsson.

Täflingsdagen ingick med brännande sol och 
hög värme (10 grader i skuggan). Allting flöt 
och backen var därför helt naturligt icke i bästa 
täflingsskick. Täflingen egde rum på middagen och 
åsågs af ganska mycket folk.

Redan från början var det tydligt att striden 
skulle bli hård. De tunga löparne hade stor 
fördel af sin tyngd, då denna hjälpte dem att få 
långa hopplängder, hvilket i sin tur återverkade 
på poängsumman. Einar Olsson, som annars 
brukar ha de längsta hoppen, kom denna gång 
till korta. Bomgren senior hoppade som vanligt 
utmärkt, men han misslyckades i ett hopp därför 
att skidorna skuro fast vid satsen. Samma var 
äfven förhållandet med Bomgren j:or. Lind hoppade 
som vanligt, men placerades af domarne långt ned 
af okändt skäl. Menotte Jacobsson och Käck fingo 
icke långa hopplängder och blefvo lidande därpå.

Resultatet blef att A. I. K. hemförde priset med 
19,64 poäng, D. I. F:s lag I fick 18,95 och andra 
laget 16,47.

De olika täflandes poängsummor blefvo:
O. Tandberg, A. I. K., 20,09, O. Höjer, d:o, 

19,57, O. Bomgren, D. I. F., 19,19, B. Olsson, 
A. I. K., 19,25 (sämre platssiffra), N. Lind, D. I. F., 
18,94, E. Olsson, d:o,| 18,61, M. Jacobsson, d:o, 
17,86, J. Bomgren, d:o, 15,47, A. Käck, d:o, 15,08.

Täflingen om Villebrands pokal.

Den 5 mars möttes Sveriges och Finlands 
främsta skidlöpare i Hälsingfors till täfling om 
den af baron R. F. von Willebrand uppsatta 
vandringspokalen i lagtäfling å 30 km. Det såg 
före täflingen mörkt ut för finnarne att få ihop 
ett lag. Finska mästerskapstäflingarne gingo samma 
dag i Tavastehus och ingen af de finska löparne 
ville vara borta därifrån. Det hela artade sig till 
skandal, men situationen räddades då af tre svenska 
österbottningar, hvilka icke minst af pietet mot 
donatorn bröto sina anmälningar till Tavastehus
täflingen och kommo till Hälsingfors, där de jämte 
Koskenkorfva från Haapadesi och Mäkele från 
Vederlaks räddade Finlands ära. Det svenska laget 
bestod af H. Ahrman, H. Hansson, A. Hedjersson, 
Lingvall och S. Johansson.

Banan var 30 km. och föret miserabelt. Resul
taten blefvo dock utmärkta.

Finnarna:
M. Koskenkorva 2 tim. 23 min. 58 s.
E. Hagström 2 „ 41 „ 40 „
H. Räbb 2 „ 52  „ 56  „

Sammanlagd tid 7 tim 58 min. 30 sek.; medel
tid: 2 tim. 39 min. 35 sek.

Svenskarna:
H. Ahrman 2 tim. 53 min. 30 s.
H. Hansson 2 „ 58 „ 38 „
N. A. Hedjersson 3 „ 15 „  38 „

Sammanlagd tid 9 tim. 7 min 48 sek.; medeltid: 
3 tim. 2 min. 36 sek.

Finnarne vunno således tack vare Koskenkorva 
och de svenska österbottningarne vandringspriset 
med glans. Nästa år går täflingen i Sverige.

Föreningstäflan.
D. I. F. höll sin första terränglöpning för året 

för sina medlemmar, söndagen den 26 mars. 
Banan var cirka 5 000 m. i omväxlande terräng, 
start och mål vid Östermalms Idrottsplats.

Vädret var strålande vackert hvilket väl bidragit 
till att locka så många åskådare, öfver 200 personer.
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Täflnigen var indelad i 2 klasser och gemen
sam start, hvilket senare gjorde den dubbelt 
intressant i synnerhet vid målet där, i flera fall, 
spurtförmågan var afgörande för placeringen.

Som första man inkom Schumann och cirka 70 m. 
efter Alm, Berglund och Hellgren. Emellan dessa 
tre utspann sig en förtviflad strid i spurten men 
lyckades Alm kasta sig en handsbredd före Berg
lund just vid målet, Hellgren ett par meter efter. 
Sedan kommo de slag i slag med skarpa strider 
vid målet. 24 täflande startade af hvilka 21 löpte 
in till målet. C. Nilson löpte utom täflan på 
god tid.

Täflingen var mycket lyckad och gaf bevis på 
att vi kunna lugnt emotse de stundande allmänna 
täflingarna.

Klass I.
(11 deltagare)

1. E. Schumann 20.204/5 6
2. K. Alm 20.363/5 7
3. A. Berglund 20.363/5 8
4. E. Hellgren 20.373/5 13
5. S. S. Karlsson 21.25 18
6. B. Olsson 21.52 5
7. E. Eriksson 21.523/5 2
8. E. Bergstedt 22.28 9
9. G. H. Lundin 22.244/5 21

10. L. Holmström 23.402/5 11
11. R. Nygren 24.063/5 12

Klass II.
(13 deltagare)

1. R. Wåhlin 21.22 1
2. H. Hintze 22.589/10 23
3. O. Lorentzon 24.05 3/5 3
4. G. Löfgren 24.083/5 24
5. E. A. Andersson 24.48 10
6. E. Edmark 25.12 22
7. H. Jönsson 25.383/5 4
8. C. Brobäck 26.271/5 16
9. T. Molin 26.54 14

10. N. Engstrand 33.43 17
L’ Eclaireur.

Om backlöpning.
Af C. Wilhelmsson.

Forts. och slut från n:r 1.
Extra pris till: P. Braathen, kadett Klingenberg, 

Eidsvold, Eilert Sundt, Kristiania, kadett Humberg, 
Th. Moestue, kadett Th. Bakke, Drammen samt 
A. Tjärnberg, Sundsvall.

Norrmännens nästa besök var vid den nya 
Fiskartorpsbackens invigning den 21 febr. 1904. 
De blefvo inbjudna af Föreningen för skidlöp
ningens främjande i Sverige att deltaga utom 
täflan. Dessa voro veteranerna kapten Klingen
berg, Kr. Tanberg, Frimann Dahl, innehafvaren 
af Holmenkolmedaljen Victor Thorn, årets vinnare 
af Holmenkolmedaljen den lille sympatiske Harald 
Smith, H. Durban-Hansen samt yngst men icke 
sämst Leif Berg, den bäste backlöparen Norge 
troligtvis egt. Af dem utmärkte sig särskildt Smith 
och Berg med hopp på närmare 30 m. Hansen 
gjorde med tillhjälp af stafvar, ett hopp omkring 
32 m. Af Stockholmarne utmärkte sig O. Bomgren, 
Bengt och Olle Tandberg visade sig äfven till sin 
fördel, men man fick det intrycket ännu hade 
svenskarne åtskilligt att lära.

Nu när våra backlöpare hade fått en så god 
backe i Stockholms närhet, skulle de väl gå framåt 
hvilket äfven visades vid förra vinterns interna
tionella backtäfling vid Saltsjöbaden den 15 febr. 
Det behöfs ej ordas något närmare om denna 
täfling, hvilken torde vara bekant för hvarje med
lem, emedan resultatet finnes att läsa uti föregå
ende års februarinummer af detta medlemsblad.

Tid Täfl.-n.

Afdelningssammanträde.
Afdelningen för Allmän Idrott sammanträder 

å Kaféet Regeringsgatan 3, Måndagen den 8 Maj 
1911 kl. 8 e. m.

OBS.! Val af styrelse. Förslag till sommar
program. Kommen mangrannt!

Afdelningsstyrelsen.
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