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§
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§

4.
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§
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§

8.
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§

9.
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§ 10.

Idrottsplatsen och därmed samman
hängande frågor.
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Behandling af inkomna förslag.
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(spaltbredd 100 mm).
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Till Djurgårdens Idrottsförening.

Med anhållan om införande af nedanstående
i Medlemsbladet.

S. H. T.
Härmed beder undertecknad att få rikta en
varm vädjan till Eder förenings medlemmar att
ingå som ledare i Stockholms Scoutkår. Då
scoutrörelsen satt sig det höga målet före att
såväl i allvar som lek, såväl ute som inomhus
bibringa pojkarna en ökad intellektuel och fysisk
utveckling, har en ledare stora möjligheter att
med sin personlighet inverka på dem. Här fordras
ej större fackkunskaper, här behöfs till en början
endast ett lefvande intresse för den stora saken.
Intresserade kunna erhålla ytterligare upp
lysningar å Scoutbyrån, Jakobsgatan 23 II, hvar
dagar kl. 6 — 8 e. m., tel. Riks 141 45, Allm. 145.
B. E. Littorin
Kårchef

Då det numera kan medföra rätt svåra följder
för idrottsman, som ej startar vid täfling där han
är anmäld, torde de, hvilka önska deltaga i någon
täfling i god tid anmäla sig till ordföranden eller
sekreteraren i idrottsafdelningen.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1911.
C. Hellberg, Linnégatan 80.

Ordförande:

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.

Afdelning för Brottning:

Ordförande:

Sven Låftman, Tegnersgatan 1.

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.

R. T. 17 65. A. T. 245 46.

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

Sekreterare:

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

C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

Intendent:

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.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar
lämnas af:

För simning:

J. af Klercker (se ofvan).
För skytte:

C. O. Petsén (expeditionens adress).

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

v. klubbm.:

A. T. 46 15.

v. sekreterare: G. Frykman, Hornsgatan 34.
A. T. Maria 6 96.

är hos herr V. N. Petsén,
A. T. 127 och 5842, R. T. 7538.

Föreningens expedition

Riddaregatan 19.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande:

F. Dahlström, Vestmannag. 68.

Sekreterare:

D. Sandqvist, Grefturegatan 48.

Materialförv:

E. Nilsson, Roslagsgatan 27.

Suppleanter:

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

A. T. Vasa 48 88.
A. T. Österm. 41 62.
A. T. 1115.
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.

Sekreterare:
vice sekr:

A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14.
B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15.

A.T.

53 70. R. T. 90 52.

Afdelning för Skidåkning:

Ordförande:
Sekreterare:

B. Nylund (se ofvan).
C. Wilhelmsson (se ofvan).
D. Sandqvist (se ofvan).

Afdelningen för allmän idrott
afhöll d. 8 Maj sammanträde å Regeringsg. 3,
1 tr., hvarvid äfven förekom val af styrelse för
1911. Mötet, som var ovanligt talrikt besökt,
präglades af den största gemytlighet och en hel
del nya frågor och förslag framkommo, hvilka
gåfvo uppslag till en liflig diskussion. Vid val
af den nya styrelsen lades särskild vinning om,
att söka få med representanter för de olika slagen
af allmän idrott såsom hopp, kast och löpning.
Herrar Pettersson och Dahlström hafva undan
bedt sig återval, den förre på grund af bristande
tid, den senare på grund af utrikes resa, hvilket
var tråkigt nog, då föreningen gör en stor förlust
genom deras afgång. Särskildt herr Dahlström
har ju offrat mycken tid och städse legat i med
ett aldrig svikande intresse, hvarför hans afgång
verkligen är att beklaga. Det lefve, som efter
sammanträdets slut utbragtes för den afgående
styrelsen, gällde också i första hand dessa begge,
och hoppas vi snart åter se dem inom styrelsen
för allmän idrott.
August Uurtamo reste i slutet af April till
Amerika. Vi beklaga lifligt att Uurtamo lämnat
oss! Förutom att U. var en af våra bästa idrotts
män hade U. genom sitt enkla och kamratliga
väsen förskaffat sig många vänner, som uppriktigt
sakna honom, särskildt inom afdelningen för all
män idrott. Uurtamos speciella idrott var kast
(där han kunde räknas bland Sveriges bäste) men
äfven som tiokampare stod han högt; deltog flera
gånger med framgång i D. I. F:s stafettlag 400 —
1,609 m.
Vi tillönska Uurtamo ett hjertligt lycka till och
välkommen åter!
Många D. I. F. hade infunnit sig vid stationen
för att säga U. farväl.
L’Eclaireur.
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Fotboll.
Då D. I. F. antog Svenska seriens inbjudan att
deltaga i år skedde det därför att föreningen
i sommar får en egen idrottsplats, hvarigenom
ett deltagande icke bör bli förlustbringande, samt
för att ge andra lagets spelare tillfälle att få spela
i mera kräfvande matcher än reservlagsserien bjuder
på. Redan i fjol hade första laget för många
matcher och om spelarne tränat flera gånger i
veckan skulle de näppeligen kunnat hålla ut under
hela säsongen.
När nu svenska serien med dess fjorton matcher
kommit till måste en uppdelning i täflingarne
göras. Denna har gjorts så att ett lag spelar i
svenska serien, Corinthian-bowl och svenska
mästerskapet medan ett annat lag representerar
föreningen i Stockholmsserien, distriktsmästerskapet
och Wikanders sköld. Denna uppdelning blir
naturligtvis icke absolut, utan ändringar kunna
göras, beroende på omständigheterna. Gifvetvis
måste det förstnämda laget göras starkare, men
skillnaden torde icke bli så särdeles stor.
Söndagen den 7 maj fick Stockholmslaget sitt
elddop, som det med heder bestod. Det mötte
då Eriksdals I. F., som i fjol var D. I. F:s svåraste
konkurrent i Stockholm, och lyckades hemföra
segern efter en hård och energisk strid. Laget
hade såsom stöttepinnar Frykman och Norden
skjöld, men de öfriga spelarne skötte sig utmärkt
och trots att de ordinarie försvarsspelarne fått
flyttas upp i forwardskedjan spelade denna utmärkt.
Spelarne voro rappa och pigga och lågo i med
förbluffande energi, hvilket bådar godt för den
kommande säsongen.
Under första halftiden
gjorde J. Sandberg ett mål och under andra half
tid Gröndahl ett efter en vacker målspark strax
efter hörna.
Laget hade följande uppställning från v. y.
Trippas, Gröndahl, J. Sandberg, G. Johansson,
Backlund, Möller, Frykman, Nordenskjöld, Löfgren,
Åkerlund och H. Brandt.
I årets täfling om Corinthian-bowl hade D. I. F.
rätt att deltaga såsom innehafvare af pokalen och
finalister i 1910 års svenska mästerskap. D. I. F.
hade lottats mot Göteborgskamraterna, men dessa
vägrade att ställa upp, då matchen skulle spelas
på Valhalla och icke såsom de önskade på Göte
borgs idrottsplats. I stället fingo Göteborgs F. F.
deltaga i täflingen och deras lag torde också i
år vara bättre än Kamraterna. Matchen spelades
den 7 maj i Göteborg och D. I. F. ställde då
upp med ett lag, som var svagare än man ur
sprungligen hoppats. E. Olsson, Frykman och
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Nordenskjöld voro nämligen förhindrade att resa
och laget hade därför följande uppställning:
Nordensvan, Öhman, I. Friberg, Jansson, G.
Friberg, Engdahl, Wicksell, G. Karlsson, Lavass,
Sandlund och Gustafsson.
Spelet blef från början storstilat med våldsam
fart och vackert samspel. Djurgårdarne gingo
från afsparken direkt ned till göteborgsmålet och
det var endast med knapp nöd dess målvakt
kunde klara målskottet. Göteborgarne lågo sedan
öfver en stund. Redan efter tre minuter gjorde
de ett mål och det såg ut som om de skulle
segra öfverlägset. Men då visade djurgårdarne
framfötterna och de satte i med en fart, som kom
göteborgarne att mista andan. Passningarne gingo
förträffligt, men målskotten voro dåliga. Endast
ett mål gjordes till och detta af djurgårdarne
efter en hörnspark. G. Friberg lade upp fint och
Wicksell nickade in. Andra halftid voro götebor
garne uttröttade af D. I. F:s kortpassningssystem
och trics och djurgårdarne till följd af bristande
träning, Spelet hade inte samma fart som under
första halftid. Något mera mål gjordes icke och
matchen slutade oafgjord.
Jackson.

En vacker svensk fotbollseger.
Den 19 maj spelade ett kombineradt svenskt
lag mot innehafvarne af English Cup, Bradford
City, i Göteborg. Tack vare det svenska lagets
vackra spel hemfördes segern till Sverige med
1 — 0. Det svenska laget hade följande samman
sättning: Bengtsson, Asklund och Levin, Ö. I. S.,
Wicksell och Frykman D. I. F., Kindahl I. F. K.
Norrköping, Myrberg Ö. I. S., Friberg D. I. F.,
Börjesson och Appelgren Ö. I. S. och Lundin I.
F. K. Göteborg.
Enligt samstämmiga omdömen spelade svensk
arne utmärkt och särskilt skötte sig halfbacks
kedjan ännu bättre än man kunnat vänta. Särskilt
glänste Frykman och Wicksell och dessa bägge
hade en stor del i den svenska segern. Friberg
gjorde sig utmärkt i den af framstående svenska
spelare sammansatta forwardskedjan. Trots att
den bestod af spelare från tre föreningar spelade
den öfverdådigt. Det klagas emellertid i Göte
borgstidningarna öfver att Friberg är svag i
målskotten. Går icke detta att hjälpa upp?
J. R.
D. I. F.— G. F. F.
Omspelet af semifinalen mellan Djurgårdens
I. F. och Göteborgs F. F. gick söndagen den 21
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maj på Råsunda och utföll med en knapp, men
säker seger för D. I. F., hvars lag hade följande
sammansättning från vänster ytter: V. Jansson,
C. Öhman, I. Friberg, S. Landberg, E. Ohlsson,
E. Engdahl, G. Frykman, R. Wicksell, B. Norden
skjöld, K. Sandlund och S. Brandt.
Laget var således starkare än i Göteborg vid
föregående match och då göteborgarne icke som
de ämnat fått förstärka sitt lag med några af
Göteborgskamraternas bästa spelare, kunde man
lugnt tippa D. I. F. som segrare. D. I. F. hade
afspark och trots den starka motvinden fördes
bollen ned mot göteborgsmålet, där en hörna
straxt efteråt forcerades ehuru utan resultat. Gö
teborgarne spelade sedan upp sig och flyttade
öfver spelet på D. I. F:s sida utan att dock kunna
göra mål. Bollen stannade emellertid icke länge
där nere utan flyttades mera ut på midten. D.
I. F:s forwardskedja kom flera gånger fram i
vackra angrepp, men målskotten klarades af Ahl
stam i göteborgsmålet eller gingo ut. Efter en
halftimmes spel kom V. Jansson snabbt fram och
passade till Öhman, som lät bollen gå vidare till
Friberg. Denna kunde inte skjuta utan returnerade
till Öhman, som placerade bollen direkt invid
vänstra målstolpen.
Spelet blef nu en stund lifligare och göte
borgarne gjorde stora ansträngningar att kvittera,
men djurgårdsförsvaret släppte aldrig fram bollen
och första halftid slöt 1—0.
Andra halftid var djurgårdarne öfverlägsna och
pressade hårdt på göteborgsmålet. Spelet blef
äfven hårdare och spelarne hade emellanåt ett
stilla gruff med hvarandra. Visserligen var det
göteborgarne som började, men djurgårdarne
borde dock ha bibehållit lugnet och kallblodigheten.
Mot slutet af matchen förlorade spelet i intresse
därför att spelare allt emellanåt af olika orsaker
måste lämna spelplanen samt energin hos for
wardskedjorna tycktes ha minskats.
I djurgårdslaget skötte sig försvaret utmärkt.
Nordenskjöld hade visserligen någon svårighet i
början att finna sig tillrätta på sin plats för dagen,
men sedan spelade han mycket effektivt. Forwards
kedjan hade för dagen ny sammansättning och
var därför helt naturligt icke riktigt som ett ur
verk, särskilt framför mål tog det ofta emot på
grund af spelarnes för ringa kännedom om hvar
andra. Man fick dock stundom se öfverdådigt
vackra angrepp med precisa passningar och
snabba upplopp.
Johannes.

Ställningen i Stockholmsserien.
Den 22 maj.
Sp.
v. Oa. F.
Mål
Westerm. I. F.
3
3 — — 16-2
Djurg. I. F.
3
2 —
1
5-2
I. F. K. Sthlm
3
2 —
1
7-3
Eriksd. I. F.
3
2 —
6-4
1
A. I. K.
3
1 —
2
5-12
I. F. K. Upsala
3
1 —
2
4-5
Djurg. S. K.
3
1 —
2
2-8
Söderm. I. K.
3 — —
3
1-10

p.

6
4
4
4
2
2
2
0

Täflingar för ynglingaafdelningen:
Juni 1, kl. 6 e. m.

Trestegshopp. Stafhopp. Löp
ning 1000 meter.

Juni 5, kl. 9 f. m.

Höjdhopp. Löpning 100 meter.
Spjutkastning. Längdhopp.

*

*

*

*

Juniortäflingar:

Juni 1, kl. 7 e. m.

Längdhopp. Diskuskastning.
Löpning 400 meter.

Juni 5, kl. 9 f. m.

Höjdhopp. Löpning 100 meter.
Kulstötning. Stafhopp.

Juni 7, kl. 7 e. m.

Höjdhopp utan sats. Längd
hopp d:o. Löpning 5000 meter.

Juni 11, kl. 9 f. m.

Spjutkastning. Trestegshopp.
Löpning 1500 meter.

Föreningstäflan.
D. I. F:s andra terränglöpning för året, 10,000
m., gällande äfven klubbmästerskapet, hölls den
9 April. Till följd af att flera föreningar höllo
terränglöpning samtidigt uppstod villervalla i ter
rängen. En massa lappar utvisande banor åt
skilda håll, en del i färg alldeles lika våra. Följden
var också att alla föreningar löpte fel; våra löpare
förkortade banan c:a 3,000 m. Som det nu blef
kunde täflingen ej godkännas — utan bestämdes
att den skulle förnyas den 17 April.
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Till omtäflan den 17 stälde endast 12 löpare
upp, visserligen våra bästa, men saknades Wåhlin,
hvilken troligen skulle placerat sig bland de första,
S. S. Karlson m. fl. Distansen var väl lång för
många.
Berglund tog genast ledningen och behöll den
till målet, dock hela tiden tätt följd af Alm och
Hellgren. Schuman, segrare på vår första terräng
löpning, blef här endast 4:de man, distansen torde
vara för lång för honom. Hellgren löper med
energi och blir säkert att räkna med på längre
distanser i sommar. Bergstedt fick håll redan
första hvarfvet och utgick.
I klass II är det Hintze som drar uppmärksam
heten på sig. Helt ung ännu (17 år) och allde
les nybörjare i terränglöpning. Frågan är dock
för hvilka distanser Hintze passar bäst?!
Det är ett nöje att se våra långdistanslöpare i
farten, lätt och ledigt, se alldeles obesvärade ut
efter ett ansträngande lopp. Tro dock ej att Ni äro
fullkomliga! Ännu finnes mycket att lära för
Eder och försumma därför ej Herr Hjertbergs
undervisning.
Klass I.
1. A. Berglund
39.04
2. K. Alm
39.122/5
3. E. Hellgren
39.253/5
4. E. Schumann 40.384/5
5. B. Ohlson
40.523/5
6. C. Nilsson
40.574/5
7. H. Lundin
43.442/5
8. R. Nygren
44.353/5
E. Bergstedt utgick.
Klass II.
44.52
1. H. Hintze
2. D. Sköld
44.59 1/5
E. Anderson utgick.
L’ Eclaireur.

”Idrottsföreningen Linnéa”,
en af våra mindre men dock lifskraftigaste “Söder
förening“ afhöll Annandag Påsk allmän terräng
löpning med start och mål vid Skolhuset å Lilje
holmen. Den cirka 6,500 meter långa banan
sträckte sig från Nyboda backe genom bergstrak
terna åt Hägersten och åter i en mycket svår och
tungsprungen terräng. Af 47 anmälda löpare
stälde ett 40 tal upp till start, däribland de båda
“Gäfleborna“ Ternström och Sundqvist hvilka
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äro kända som duktiga terränglöpare. Genast
från starten sattes hård fart med Ternström som
ledare hack i häl följd af Sundqvist, Brynolf Lars
son, J. Klintberg, “Sörle Karlsson“ och O. Eriks
son, med de öfriga ett 10 tal meter bakom.
Cirka 1,500 meter från målet råkade “Bryne“ i
ett stenrös vricka sin ena fot och sackade därför
något efter, samtidigt kom G. Nilsson från "Söder
malm" upp och lade sig som 3:a, i slutspurten
passerade äfven “Sörle Karlsson“ Klintberg och
blef 4:a. Endast en "Djurgårdare" deltog, då
D. I. F. samtidigt afhöll täflan om sitt mästerskap
i terränglöpning på Österm. Idrottsplats.
,,Prislistan,, blef följande.
1. J. Ternström, Gefle I. K. 23 min. 12 sek.
„
23 „
20
2. J. Sundqvist,,
3. G. Nilsson, Söderm. I. K. 24
06.8/10 „
24
4. M. Karlsson, Sörle.
25.5/10 „
5. J. Klintberg, Söd. I. K. 24
28.6/10 „
41
6. Oscar Eriksson, D. I. F. 24 „
49
7. Edv. Andersson, Sundb. 24 „
24 „
56
8. J. Sjöberg, Sörle.
25 V
13
9. K. Ström, Söd. I. K.
25 „
22
„
10. B. Larsson
1:sta Lagpris, Södermalms I. Klubb 27 poäng.
43
„
Sörle
2:dra
„
F.—

”Djurgårdens Sportklubb’s”

nationella terränglöpning gick Söndagen den 23
April af stapeln på Österm. Idrottsplats, emotsedd
med det största intresse. Af 80 anmälda löpare
var det 74 st. som kl. half 2 hade infunnit sig
till starten, hvilken var gemensam. Banan cirka
3,500 meter lång, gick genom Idrottsplatsen ut
på landsvägen upp i Uggleviksskogen ned till
Husarbron, sedan följande järnvägen åt Värtagas
verket, på vänster sida löpande i ett träsk där
vattnet gick "löparna" ett gott stycke upp på
knäna, sedan gick banan upp för en hög berg
backe genom skogen ned för den långsträckta
backen vid järnvägsbron öfver denna upp i små
skogen vid Hästgardet förbi Idrottsplatsen utmed
Sturevägen och följande hela landsvägen cirka
600 meter åter upp i Uggleviksskogen, denna
bana löptes 2 gånger.
Genast från starten hölls farten hög med en
“Västermalmare“ och “Fredrikshofvaren“ O.Bernts
son i teten dock lämnade dessa snart rum åt
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“Segraren“ Wille Nilsson, som med “Djurgårda
ren“ Hellgren arbetat sig upp i teten, och nu
ökas än mer på farten. Dessa inkomma också
samtidigt efter första hvarvet tätt följda af Alm,
Thorsell, Berglund, Mattsson, Br. Larsson, O.
Eriksson, o. s. v.
Efter 200 meters löpning på 2:dra hvafrvet ut
gick Br. Larsson ur täflingen till följd af en fot
skada. “Djurgårdaren“ E. Bergstedt utgick äfven
på grund af fotskada.
En stund efter sedan sista man på första hvarf
vet passerat Idrottsplatsen, och spänningen är störst
bland “åskådarne“, höres höga rop från terrängen
åt Hästgardet, snart skymtas Wille Nilsson i en
backe och efter honom på knappt 70 meters afstånd
“Den lille Djurgårdaren" Hellgren, hvilken efter
en grann spurt knappat in några 10 tal meter
på “Segraren". Som 3:a inkom “Djurgårdaren“
Alm.
1:sta Lagpris, en större vandringspokal, togs
med glans af Djurgårdens Idrottsförenings lag
med 16 poäng 2+3+5+6 = 16, närmaste före
ning blef “Södermalm“ med 39 poäng.
I täflingen deltog 12 “Djurgårdare“, af dessa
placerade sig följande som pristagare.
2:dra Pris E. Hellgren 28.41.9/10
3:dje „ K. Alm
5:te „ Axel Berglund
6:„
„ Bertil Olsson
12: „ „ Oscar Eriksson
15: „
„ S. S. Karlsson
F.-

Terränglöpningar.
Distriktsmästerskapet.
D. I. F:s terränglöpare äro i år i bättre form
än någonsin förr och genom sin jämnhet har de
hemfört första lagpris i alla de täflingar där de
deltagit. Det var därför stora utsikter för att de
äfven skulle hemföra distriktsmästerskapet; hvarom
täflades den 7 Maj.
Start och mål voro förlagda vid Råsunda
idrottsplats och för anordningarna svarade Fred
rikshofs I. F. Ett 50-tal man startade, men fältet

drogs snart ut och när första varfvet på 5,000
m. tillryggalagts gingo många ur. Ledningen
innehades af Br. Larsson med Sundholm, Hell
gren, Wiberg, Wide och Djurgårdarna närmast.
Under andra varfvet tog Sundholm ledningen
och han segrade ganska ledigt. Hellgren löpte
utmärkt och placerade sig som andre.
Resultaten tala för öfrigt för sig själf:
1. K. Sundholm, Su. I. K., 49.23.6, 2. E. Hellgren,
D. I. F., 49.50.4, 3. B. Larsson, S. I. K., 50, 4. K.
Wiberg, Kav. II, 50.22, 5. K. Lundström, I. K.
Göta, 50.59, 6. E. Wide, d:o, 50.01, 7. S. Öhman,
d:o, 51.01, 8. A. Berglund, D. I. F., 51.42, 9. C.
J. Nilsson, d:o, 51.44, 10. H. Lundin, d:o, 51.44.5,
11. K. Alm, d:o, 12. O. Eriksson, d:o, 18. B.
Olsson, 24. R. Wåhlin, D. I. F.
Lagmästerskapet gick säkert men knappt till
D. I. F. för 29 poäng. Närmast kom Göta med
33 poäng. Södermalmarne fingo 50 poäng och
Fredrikshofvarne voro ur räkningen.

Sleipners Terränglöpning,
årets största och mäst afsedda täfling näst Sven
ska mästerskapet, gick af stapeln Söndagen den
14 Maj, med start och mål på Östermalms Idrotts
plats. Banan gick förbi Ugglevikskällan, öfver
kärret bakom denna till Laduviken, där vändes
mot väster till järnvägsöfvergången vid Djurs
holm-Värtaliniens korsning samt tillbaka till Idrotts
platsen. Den var mycket backig.
Klasserna I och II löpte densamma två gånger
och klass III en gång.
D. I. F:s terränglöpare representerades af en
utmärkt trupp, som gick eller rättare sagt löpte
med heder från täflingen. Inom första klassen,
där 8 Djurgårdare startade, placerade de sig som
bästa lag och under gynnsammare omständigheter
kunde de äfven blifvit tredje. Berglund och S.
S. Carlsson utgingo nämligen af skador, och
Schumann kunde icke deltaga, Hellgren placerade
sig som fjärde man efter sådana löpare som
Nordström, Sundholm och Wide, Hellgren ledde
en del af banan. De öfriga Djurgårdarna höllo
sig äfven i teten och visade ännu en gång prof
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på sin stora jämnhet och skicklighet, hvarigenom
de dokumenterat sig som Sveriges bästa terräng
löpare.
I andra klassen hade D. I. F. endast fyra man
med, men tack vare att dessa löpte in och place
rade sig utmärkt gick äfven här första lagpriset
till D. I. F. C. J. Nilsson var en lång tid andre
man, men måste mot slutet låta ett par löpare
gå om sig.
1 klass III startade fem unga löpare, af hvilka
dock ingen kunde göra sig gällande. Samtliga
löpare togo fel på banan, som därigenom blef
något kortare.
Tiderna inom de olika klasserna blefvo:
Klass 1. H. Nordström, I. F. K., Eskilstuna,
42.011/5, C. Sundholm, Su. I. K., 42.082/5, E. Vide,
I. K. Göta, 42.17, E. Hellgren, D. I. F., 42.281/5,
K. Lundström, I. K. Göta, 42.332/5, V. Nilsson,
Sö. I. K., 43.08, E. Bergstedt, D. I. F., 43.291/5,
B. Olsson, d:o, 43.381/10, O. Berntzon, F. I. F.,
43.432/5, K. Alm, D. I. F, 43.571/5, vidare G. H.
Lundin n:o 20, med 44.583/5, och O. Eriksson,
n:o 23, med 45.444/5.
Lagpris: Djurgårdens I. F (4+7+8+10)
29 poäng. I. K. Göta (3 + 5 + 11 + 17) 36 poäng.
Klass II. K. Wiberg, Kav. 2, 43.464/5, R. Lind
mark, I. F. K., Eskilstuna, 44.22, K. Nordström,
d:o, 44.231/5, O. Nilsson, D. I. F., 44.333/5, K.
Karlsson, Kav. 2, 44.464/5, G. Sundqvist, d:o,
44.523/5, R. Wåhlin, D. I. F., 45.234/5, J. Anders
son, Upsala, 45.344/5, R. Nygren, D. I. F., 45.352/5,
E. Gillgren, V. I. F., 46.041/5, E. Eriksson, D. I.
F. , 46.132/5.
Lagpris: Djurgårdens I. F. (4 + 7 + 9 + 11)
31 poäng. Lifregementets dragoner (1 + 5 + 6 +
23) 35 poäng.

Skytte.
Tävlingen om föreningens vandringspris i Kam
marskjutning afhölls vid Stora Skuggan Söndagen
den 9 April med resultat enligt nedanstående.

1. C. S. Eriksson
2. Leon Lagerlöf
3. Carl Björkman
4. C. O. Petsén
5. Emil Gustafsson
6. Isidor Holmström
7. Ruben Örtegren
8. A. T. Lundén
9. Carl Wallenborg
10. E. Strandman
11. R. Jonsson
12. T. Jonsson

25,8
26,3
27,3
29,1
29,4
30,7
33,7
34,2
34,4
37,8
43,3
45

cm.
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„

Cykel.
De cyklister som ämna deltaga i föreningens
täflingar och träning torde omgående anmäla sig
pr Allm. Tel. 1 27 och 58 42 samt Riks. 75 38.

Stockholm 1911.

C. A. Löjdquists Tryckeri.

