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Ägare: DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING.
Redaktör och ansvarig utgifvare: J. C. N. af KLERCKER.
Torstenssonsgatan 7. A. T. Östermalm 6 83.
Tidningens expedition: Riddaregatan 19.
A. T. * 1 27, * 58 42, R. T. 75 38.

Årsmötet
D. I. F:s årsmöte hölls den 31 maj på restau
rant Anglais under ordförandeskap af C. Hellberg.
Mötet var besökt af ett 100-tal medlemmar. Sty
relsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet beslöt att
revisionsberättelse skulle tryckas och utdelas till
medlemmarne senast 8 dagar före årsmöte. Sty
relsens nya förslag till stadgar skulle tryckas innan
det upptages till behandling. Dock antog mötet
genast styrelsens förslag att styrelsen består af
12 medlemmar med 3 suppleanter. Styrelsen
väljes för två år. Ordförande väljes särskildt och
liksom suppleanterna för ett år åt gången.
Till ordförande omvaldes enhälligt hr C. Hell
berg samt till styrelseledamöter: G. Frykman (43),
V. N. Petsén, J. af Klercker och E. Nilsson (42),
B. Nylund och A. Norling (41), A. Hedjersson (40),
N. Björk och D. Sandqvist (39), E. Ekberg (38)
och F. Dahlström (36). Suppleanter blefvo D.
Pettersson (36), O. Bomgren (30) och C. Jahnzon
(28).
Till revisorer omvaldes J. O. Jansson och A.
F. Forsberg samt till suppleanter G. Sahlin och
E. Lemon.
Till officiella organ valdes Svenska Dagbladet,
Nordiskt idrottslif och Idrottsbladet.
Styrelsen bemyndigades att upptaga ett lån å
15,000 kr. i och för iordningsställandet af idrotts
platsen vid Tranebergsbro.
I anledning af hr V. N. Petséns den 6 juni
infallande 40-års dag beslöt föreningen öfverlämna
en hedersgåfva, bestående af en kaffeservis. Öf
verlämnandet skedde vid styrelsens sammanträde
den 6 juni.

ANNONSPRIS:

10 öre pr mm. spalthöjd,
(spaltbredd 100 mm).
Marginalannons 10 kr.

D. I. F. eröfrar Svenska mäster
skapet i terränglöpning.
Efter de föregående vackra segrar, som Djur
gårdens idrottsförenings terränglöpare vunnit under
våren kunde man vänta att de äfven skulle hem
föra Svenska mästerskapet.
Visserligen hade
föreningens löpare icke varit i tillfälle att möta
Geflebornas sedan, gammalt framstående terräng
löpare, men man höll dock på D. I. F. i Svenska
mästerskapet.
Täflingen härom gick söndagen den 21 maj.
Den anordnades af Fredrikshofs I. F. på Öster
malms idrottsplats. Vädret var kallt och blåsigt
och banan var ganska svår med många backar.
Under sådana förhållanden var det ganska natur
ligt att Sundholm skulle lägga en seger till sina
föregående. Hellgren placerade sig ännu en gång
på andra plats och visade sig vara i en utmärkt
kondition. Äfven D. I. F:s öfriga löpare löpte
utmärkt och förskaffade sig därigenom segern i
lagtäflingen. Gefle I. F. kom dock ej långt efter.
Resultaten blefvo:
K. Sundholm, Su. I. K.,
46.292/5, 2)E. Hellgren D. I. F., 46.461/5, 3)J.
Sundkvist, Gefle I. F., 47.112/5 4) H. Nordström,
I. F. K. E:a, 47.341/5, 5)J. Ternström, G. I. F.,
47.41, 6)A. Berglund, D. I. F., 48.012/5, 7) A.
Öberg, I. F. K. Hernösand, 48.172/5, 8) K. Wiberg,
Kav. 2, 48.172/5, 9)J. Skogh, G. I. F., 48.23, 10) E.
Lundkvist, I. F. K. E:a, 48.42, 11)J. Klintberg, Sö.
I. K., 48.55, 12) M. Thorsell, F. I. F., 49.02, 13) E.
Mattsson, V. I. F., 49.10, 14) G. Andersson, Kav. 8,
49.14, 15)C. J. Nilsson, D. I. F., 49.15, 16) K. Alm,
d:o, 49.16, 17)C. Ström, Sö. I. K., 49.461/5 18) H.
Lundin, D. I. F., 50.04, 19)S. Landkvist, F. I. F.,
50.16, 20)C. Karlsson, Kav. 2, 50.17.
Lagtäflingen: Djurgårdens I. F. 2+6+15+16
=39, Gefle I. F. 3+5+9+26=43 och Fredrikshofs
I. F. 12+19+21+23=75.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

34

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.

Afdelning för Brottning:

Ordförande:

Sven Låftman, Tegnersgatan 1.

Sekreterare:

P. Rinman, Villa Karlsborg, Torsvik 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.

J. af Klercker, Torstensonsgatan 7.

Sekreterare:

A. T. Östermalm 6 83.

v. sekreterare: N. Björk, Skepparegatan 30.
A. T. 68 71

R. T. 104 59.

Intendent:

D. Sandqvist, Grefturegatan 48.

v. Intendent:

E. Nilsson, Roslagsgatan 27.

Styrelsel.:

G. Frykman, Hornsgatan 34.

A. T. Österm. 41 62.
A. T. 11 15.

A. T. Maria 696.

A. Norling, Hornsberg.
A. T. 154 49.

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.
A. T. Söder 350 84.

B. Nylund, Döbelnsgatan 3.
A. T. 43 43.

R. T. Norrm. 1 07.

F. Dahlström, Vestmannag. 68.
A. T. Vasa 48 88.

Förslag till Stadgar

Suppleanter:

för

D. Pettersson, Kaptensgatan 11.
A. T. 165 04.

O. Bomgren, S:t Erikshusen, Värtan.
A. T. 46 15.

C. Jahnzon, Spånga.
A. T. Spånga 64.

Föreningens expedition

är hos herr V. N. Petsén,

Riddaregatan 19. A. T. 127 och 5842, R. T. 7538.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: E. Nilsson (se ofvan).
Sekreterare: N. Björk (se ofvan).
Materialförv.: S. Fogelmark.
Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: A. Norling (se ofvan).
v. ordförande: O. Pettersson, Kommendörsg. 30.
Sekreterare:
O. Sahlin, Kommendörsgatan 30.
R. T. 112 87.
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.

Djurgårdens Idrottsförening.
§ 1. Ändamål, Djurgårdens Idrottsförening, stiftad den
12 mars 1891, har till ändamål att utöfva och befrämja
idrotter af alla slag.
§2. Medlemmar. Föreningens medlemmar äro heders
ledamöter, aktiva, passiva, kvinliga och korresponderande
ledamöter.
Till hedersledamot kan af föreningen på förslag af öfver
styrelsen väljas person som på något utmärkande sätt
främjat föreningen och dess syften, och blir denne genom
kallelsebref härtill inbjuden.
Till aktiv eller passiv medlem af föreningen kan af öfver
styrelsen antagas hvarje välfräjdad mansperson, som är ama
tör enligt riksförbundets bestämmelser och skriftligen an
hållit om inträde eller rekommenderats af förutvarande
medlem.
För antagande af kvinlig medlem gäller samma bestäm
melser som för manlig.
Till korresponderande ledamot kan öfverstyrelsen kalla
inom eller utom landet bosatt framstående utöfvare eller
främjare af idrott.
Förutvarande aktiv medlem, som bosätter sig utom Stock
holm-Uplands distrikt kan, om han så önskar, blifva korre
sponderande ledamot.
Öfverstyrelsen afgör ensam om en inträdesansökan skall
beviljas och fordras härför 2/3 majoritet inom styrelsen.
§ 3. Afgifter. Hedersledamot, korresponderande och
ständig ledamot samt medlem af öfverstyrelsen erlägger
ingen årsafgift.
Inträdesafgift.
Aktiv medlem erlägger en inträdesafgift af två (2) kr.,
som skall medfölja inträdesansökan. Bifalles ej inträdes
ansökan återlemnas afgiften.
Årsafgifter.
Aktiv medlem fyld 20 år erlägger en årsafgift af fem (5) kr.
Aktiv medlem under 20 år erlägger en årsafgift af tre (3)kr.
Medlem under 15 år erlägger en årsafgift af en (1) kr.
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Afgifterna erläggas helårsvis och skall vara betald senast
1 Juli hvarje år.
Den, som beviljats inträde efter l:sta Oktober, erlägger
ingen årsafgift förrän nästkommande år.
Passiv medlem erlägger 5 kr. och kvinlig medlem 3 kr.
i årsafgift oberoende när under året inträde beviljats.
Medlem som på en gång erlägger trettio (30) kr. är
ständig medlem och för framtiden befriad från årsafgift.
Detsamma gäller för den som varit medlem i tio år,
räknadt från tidigast 15 års ålder och erlägger femton (15)
kronor eller den som varit medlem i tjugo år samt under
dessa år erlagt sina afgifter.
Medlem, som fullgör sin värnplikt, är befriad från års
afgift första värnpliktsåret.
§4. Medlems rättigheter. Aktiv medlem, som erlagt
årsafgift, äger rösträtt inom föreningen, äger deltaga i
föreningens täflingar och öfningar samt fri entré till af
föreningen utomhus anordnade täflingar och uppvisningar.
Passiv medlem äger med yttrande men utan rösträtt
närvara vid föreningens sammanträden samt fri entré till
föreningens utomhus anordnade täflingar och uppvisningar.
Kvinlig medlem äger rösträtt inom föreningen samt fri
entré till af föreningen utomhus anordnade täflingar och
uppvisningar.
§ 5. Afgång. Medlem, som önskar utträda ur före
ningen, skall därom skriftligen underätta öfverstyrelsen.
Medlem, som under två kalenderår icke erlagt stadgade
afgifter, skall uteslutas ur föreningen och anmälas för
diskvalifikation tills afgifterna blifvit erlagda.
Medlem, som bryter mot föreningens bestämmelser eller
handlar mot hederns lagar eller bevisligen motarbetar före
ningens intressen, kan af öfverstyrelsen ur föreningen ute
slutas, men äger att i sådant öfverstyrelsebeslut söka ändring
vid nästkommande allmänna sammanträde.
§ 6. Återinträde. Förutvarande medlem kan åter vinna
inträde såvida ej afgången skett på grund af 3:dje punkten
i § 5. Vid återinträde skall den skuld erläggas hvari
medlem vid föregående utträde häftade till föreningen.
Häri kan öfverstyrelsen bevilja lindring.
§ 7. Sammanträden. Årsmöte med föreningen äger
rum hvarje år före April månads utgång. Dag och ställe
bestämmes af öfverstyrelsen, som till medlemmarna utfärdar
kallelse minst 8 dagar före sammanträdet.
Till extra sammanträde sammankallas föreningen då
öfverstyrelsen så finner af behofvet påkallad t och skall då
helst i kallelsen uppgifvas anledningen till sammanträdet.
Sammanträde är beslutmässigt med det antal medlemmar,
som efter det kallelse i vederbörlig ordning utfärdats
infunnit sig å detsamma.
Med undantag af frågor rörande ändring af stadgarna,
upplösning af föreningen och upphäfvande af öfverstyrelse
beslut, fattas alla beslut med enkel röstöfvervikt. Vid lika
röstetal vinner den mening som ordförande biträder.
Alla omröstningar ske öppet så vida ej sluten omröst
ning af någon medlem begäres.
Begäres votering vid något ärende verkställes densamma
öppet eller med slutna sedlar, hvarvid i senare fallet en
förseglad sådan aflägges, som afgör resultatet om rösterna
falla lika.
§ 8. Föredragningslista vid årsmöte.
1. Val af ordf. för sammanträdet.
2. Val af två justeringsmän för dagens protokoll.
3. Föredragning af styrelsens årsberättelse
4. Föredragning af revisorernas årsberättelse och fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen.
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5. Val af ordförande för kommande arbetsår. Valet
sker med akklamation eller sluten röstning, då så af någon
medlem begäres. Röstsedel får upptaga endast ett namn.
6. Val af 11 ledamöter och 3 suppleanter till öfversty
relsen. Valet sker med slutna sedlar upptagande 14 namn.
Öfverstyrelsen fördelar inom sig de olika funktionerna.
7. Val af 2 revisorer och 2 suppleanter för dessa.
8. Behandling af ärenden, som framlagts af öfverstyrel
sen eller af föreningsmedlem till öfverstyrelsen inlämnats
senast den 15 Mars.

§ 9. Föreningens angelägenheter. Föreningens ange
lägenheter handhafvas af en öfverstyrelse bestående af
ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare,
kassaförvaltare, vice kassaförvaltare, intendent och vice
intendent, expeditionschef och 3 ledamöter utan särskild
funktion.
Öfverstyrelsens medlemmar väljes för två år med hälften
för hvarje år. Afgående styrelsemedlemmar kunna återväljas.
Suppleanter väljas för endast ett år.
§ 10. Öfverstyrelsens åligganden. Öfverstyrelsen ålig
ger att vaka öfver föreningens yttre och inre angelägenheter,
sköta de löpande ärendena, vaka öfver föreningens ekonomi
och medlemmarnas amatörskap, inkalla medlemmarna till
sammanträden och vid dessa jämte yttranden framlägga
inkomna motioner och förslag, vid årsmötet framlägga
årsberättelse, senast 15 April lämna revisorerna tillgång till
alla föreningens protokoll och räkenskaper jämte öfriga
handlingar för senaste året, tillhandagå revisorerna med de
upplysningar som af dem önskas. Öfverstyrelsen utser
ombud till de olika förbund föreningen tillhör, hvilka ombud
äro skyldiga att senast åtta dagar efter representerandet
till öfverstyrelsen aflemna skriftlig rapport öfver represen
terandet.
Öfverstyrelsen beviljar in- och uträdesansökningar, beslutar
angående representation, täflingars hållande och ekonomi.
§ 11. Ordföranden. Ordföranden eller vid förfall för
honom vice ordföranden åligger:
a) att föra föreningens talan, då ej föreningen annorlunda
bestämt;
b) att öfvervaka föreningens verksamhet och se till att
fattade beslut bli verkställda;
c) att vid behof låta sammankalla öfverstyrelsen;
d) att vid alla tillfällen leda såväl föreningens som öfver
styrelsens förhandlingar.

§ 12. Sekreteraren. Sekreteraren eller vid förfall för
honom vice sekreteraren åligger:
a) att jämte kassören föra matrikel öfver föreningens
medlemmar;
b) att vid föreningens och öfverstyrelsens sammanträden
föra protokoll, samt föra protokoll öfver täflingar;
c) att biträda ordföranden vid expedition af inkommande
och afgående skrifvelser eller andra handlingar;
d) att upprätta förslag till årsberättelse.
§ 13. Kassaförvaltaren. Kassaförvaltaren eller vice
kassaförvaltaren åligger:
a) att enligt styrelsens bestämmelser handha före
ningens penningmedel, och ombesörja inkassering och
utbetalning, föra nogranna och rediga räkenskaper, hvilka
när så påfordras skola uppvisas för revisorerna;
b) att en gång i kvartalet för öfverstyrelsen framlägga
tablå öfver föreningens ekonomi;
c) att i förening med sekreteraren föra matrikel öfver
föreningens medlemmar.
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§ 14. Intendenten eller vice intendenten åligger:
a) att omhändaha föreningens material, svara for dess
vidmakthållande i brukbart skick, och vid behof för öfver
styrelsen framlägga förslag till afskrifning af äldre och
inköp af ny material.
§ 15. Expeditionschefen handhar föreningens expe
dition.
§ 16. Ledamöterna utan funktion.
Öfverstyrelsens ledamöter utan funktion åligga att efter
ordförandens anvisning utföra sådana göromål för före
ningens verksamhet, som ej falla inom området för öfriga
styrelseledamöter.
§ 17. Öfverstyrelsesammanträde.
Öfverstyrelsen är beslutmässig om minst 7 ledamöter
äro närvarande.
Beslut fattas med enkel röstöfvervikt utom vid in- och
utvotering då 2/3 majoritet fordras.
Vid lika röstetal segrar den mening som ordföranden
biträder.
§ 18. Idrottsafdelningarna. För det idrottsliga arbetet
är föreningen uppdelad i afdelningar omfattande hvar och
en viss idrottsgren.
De olika afdelningarnas angelägenheter handhafvas hvar
och en af en afdelningsstyrelse på minst 3 personer med
minst 1 suppleant; dessa väljas af resp. afdelningar för ett
år i sender.
§ 19. Afdelningarne åligger:
a) att till föreningens Öfverstyrelse inkomma med förslag
till täflingsprogram för kommande säsong och skall förslag
till sommarprogram vara inlämnat i mars månad och förslag
tillvinterprogram i november månad;
b) att enligt program anordna träningar och täflingar
inom föreningen;
c) att föra fullständiga protokoll vid sammanträden och
täflingar samt inlämna dessa till öfverstyrelsen så fort sig
göra låter;
d) att lämna öfverstyrelsen förslag till representation till
täflingar.
§ 20. Revisorerna. Revisorerna skola granska styrelsens
förvaltning och föreningens räkenskaper äfvensom alla före
ningens tillhörigheter samt å nästa årsmöte, till hvilket de
äro valda, afge en skriftlig berättelse, hvari de upplysa
föreningen om dess ekonomiska ställning samt bestämt tilleller afstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna äga rätt att när som hälst under årets lopp
kontrollera föreningens räkenskaper och tillhörigheter, samt
är styrelsen skyldig att lämna alla de upplysningar, som
önskas.
§ 21. Ändring af stadgarna. Ledamot äger rätt att
skriftligen föreslå ändringar och tillägg till dessa stadgar
och skall sådan skrifvelse till öfverstyrelsen aflämnas senast
15 mars och jämte öfverstyrelsens yttrande framläggas
på årsmötet.
§ 22. För upphäfvande af öfverstyrelsebeslut eller än
dring af stadgarna fordras att 2/3 af de närvarande medlem
marna, vid 2 på hvarandra följande sammanträden, sig
därom ena.
§ 23. Föreningens upplösning. Föreningens upplös
ning kan ej ske utan att tvingande omständigheter så fordra
och skall i så fall 2/3 af närvarande medlemmar vid tvenne
efter hvarandra följande sammanträden sig därom ena.
Ingen äger rätt att deltaga i sådant beslut, som ej fullgjort
alla sina skyldigheter till föreningen.

§ 24. Allmänna bestämmelser.
Mom. 1. Medlem får ej utan öfverstyrelsens medgifvande
representera annan förening i idrottsgren, som D. I. F.
har på sitt program.
Mom. 2. För föreningstäflings afhållande fordras att
minst tre deltagare starta. Vid täfling om vandringspris
minst 2.
Mom. 3. De täflande ha att rätta sig efter de bestäm
melser, som kunna meddelas- af funktionärerna.
Mom. 4. Vid täflingar inom föreningen tillämpas Riks
förbundets regler och bestämmelser.
Mom. 5. När tre deltagare starta utdelas ett pris, fem
deltagare två pris, öfver sex deltagare tre pris.
Öfverstyrelsen obetaget att utdela extrapris.
Mom. 6. Junior är den, som ej eröfrat pris inom resp.
idrottsgren.
Mom. 7. Föreningsmärken erhållas hos kassören till ett
pris af: för stora märken kr. 2:—, för små kr. 1,50.
Mom. 8. Anmälan för inträde skall åtföljas af fullstän
diga upplysningar om den inträdessökandes namn, födelseår
och dag, yrke eller titel samt adress.
§ 25. Förtjänstmedaljer och dylikt. Förtjänstmedalj af
guld eller silfver kan utdelas till medlem af föreningen som
belöning för utomordentligt arbete för föreningen och
utdelas denna medalj till högst två personer årligen.
§ 26. Intressebägare. Till de medlemmar, som under
hvarje år tillfört föreningen största antalet (dock minst 10)
af öfverstyrelsen godkända aktiva medlemmar, hvilka under
året vederbörligen fullgöra sina medlemsskyldigheter, utdelas
intressebägare, Dessa intressebägare komma att utdelas
vid påföljande årsmöte och bära följande inskrift: Till
N. N. för visadt intresse af D. I. F. (årtal).

Bestämmelser gällande för täflingar
i allmän idrott inom Djurgårdens
idrottsförening.
Juniorbestämmelser:
Som junior vid D. I. F:s föreningstäflingar
räknas den, som ej vid någon förenings- eller
allmän täflan, anordnad af förening tillhörande
Riksförbundet eller i utlandet därmed jämnställd
förening, eröfrat pris.
Stadgar för Djurgårdens idrottsförenings mä
sterskap i fri idrott.
D. I. F:s mästerskap i fri idrott ega rum en
gång hvarje år och omfatta:
1) Mästerskapet i kortdistanslöpning.
I täflingen ingå distansera 100, 200 och 400 m.
Vinnare är den af de täflande, som segrat i 2
af löpningarne, eller, om ingen uppfyllt detta
villkor, den af de 3 vinnarne, som uppnått lägsta
platssiffran.
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Mästerskapet i medeldistanslöpning.
Täflingen omfattar distanserna 800 och 1,500 m.
Vinnare är den af de bägge segrarne, som
uppnått lägsta platssiffran.

2)

Mästerskapet i långdistanslöpning.
Täflingarna omfattar distanserna 5,000 och
10,000 m.
Vinnare af detsamma utages efter samma be
stämmelser som vid 2).
3)

Mästerskapet i hopp.
Täflingen omfattar längdhopp med sats, höjd
hopp med sats, trestegshopp och stafhopp.
Vinnare är den af de täflande, som segrat i 3
af hoppen, eller, om ingen uppfyllt detta villkor,
den af segrarne, som uppnått lägsta platssiffran.

4)

5) Mästerskapet i stående hopp.
Täflingen omfattar stående, längd- och d:o
höjdhopp.
Vinnare af mästerskapet uttages liksom vid 2).

Mästerskapet i kast.
Täflingen omfattar spjutkastning höger och
vänster hand, diskuskastning höger och vänster
hand, kulstötning höger och vänster hand samt
släggkastning.
Täflingen afgöres i enlighet med 4)

6)

Mästerskapet i tiokamp.
Vinnare är den, som för året vunnit direktör
C. L. Kornerups vandringspris i tiokamp (för
öfrigt se reglerna för detta vandringspris).

7)

8) Mästerskapet i femkamp.
Täflingen omfattar längdhopp, spjutkastning,
löpning 190 m., höjdhopp och diskuskastning.
Femkampens alla täflingar skola ega rum
samma dag.
Vinnare är den som i alla fem grenarne erhållit
lägsta sammanlagda poäng.
9) Mästerskapet i terränglöpning.
Täflingen omfattar löpning c:a 10,000 m. i
utstakad terräng.
Starten sker gemensamt för alla deltagarne och
vinnare är den, som uppnått lägsta tiden.
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Bestämmelser för eröfrande
af seriebägare.
Bestämmelser gällande alla seriebägare.

Täflande eger rätt att under samma år eröfra
en bägare i hvardera af grupperna hopp, löpning
och kast
Har täflande i en af de tre grupperna eröfrat
bägare, eger han sedan ej rätt att i samma grupp
eröfra annat än bägare af högre valör.
All täflan om seriebägare skall ske under träning.
Resultat uppnådda vid föreningens täflingar
eller allmänna täflingar räknas ej.
Vid täflan om seriebägare skola resultaten kon
trolleras af tvenne medlemmar i sektionen för
fri idrott
C.
A.
B.
cm.
cm.
cm.
Hopp:
150
165
155
Höjdhopp
570
550
600
Längdhopp
1,200
1,150
Trestegshopp
1,250
260
280
300
Stafhopp
280
270
Stående längdhopp 295
125
130
135
„
höjdhopp
Den täflande får välja 3 af dessa grenar och
skall för eröfrande af en bägare uppnå stipulerat
resultat för hvardera af de 3 hoppen vid 3 olika
tillfällen.
Huru många försök som helst få vid hvarje
tillfälle göras.
B.
C.
A.
Löpning:
sek.
sek.
sek.
123/5
121/5
114/5
100 m.
27
253/5
200 „
242/5
59
57
55
400 „
2.18
2.12
2.07
800 „
4.50
4.30
4.20
1,500 „
18.00
17.15
16.30
5,000 „
38.00
36.00
34.00
10,000 „
20
19
18
Häcklöpning 110 m.
Tre sträckor få väljas och på hvarje skall löpas
under stipulerad tid 3 ggr.
Huru många försök som helst få göras.
C.
B.
A.
Kast:
m.
m.
m.
50,00
58,00
Diskuskastning 62,00
70,00
60,00
75,00
Spjutkastning
17,00
21,50
20,00
Kulstötning
25,00
30,00
35,00
Släggkastning
Tre kast få väljas och för hvardera skall 3
olika ggr stipuleradt resultat uppnås.
Huru många försök som helst få göras.
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Stadgar för D. I. F:s vandringspris
i tiokamp,
skänkt af direktör C. L. Kornerup.
Pokalen är skänkt till enskild täfling i tiokamp
mellan medlemmar af Djurgårdens Idrottsförening.
Täfling om pokalen anordnas hvarje år på tid
och plats, som af styrelsen bestämmes. Täflingen
omfattar följande grenar: höjd-, längd-, staf- och
trestegshopp, kulstötning, diskus- och spjutkast
ning, löpning 100 och 1,500 m. samt häcklöpning
110 m.
Vid täflingen begangnas nedanstående poäng
beräkning.
Segrare är den, som erhållit högsta samman
lagda poängsumma för alla grenarne. För att
pokalen skall utdelas måste dock en minimipoäng
summa af 3,000 poäng uppnås.
Poängberäkning:
Höjdhopp min. 1.17 m. däröfver 17 p. pr cm.
Längdhopp ,, 3.50 „
„
3.4
„
Stafhopp
„ 1.80 „
„
6.0
„
Trestegsh.
„ 8.00 „
„
1.7
„
Kulstötning „ 13.00 „
„
0.9
„
Diskuskastn. „ 32,00 „
„
0.25
„
Spjutkastn.
„ 45.00 „
„
0.20
„
Löpn. 100 m. max. 14 sek. därunder 330 „ sek.
n 1/500 „ „
6 min.
„
9 „
Häck 110 „ „
23 sek.
„
145 „
Den som tre gånger utan ordningsföljd eröfrat
pokalen erhåller densamma som ständig egendom.
Pokalen eröfrades 1907 af C. Robbert med
3,587 poäng.
1908 slutfördes ej täflingen.
1909 eröfrades pokalen af Einar Nilsson med
4,386,8 poäng.
1910 eröfrades pokalen af Josef Petterson med
5,866 poäng.

Seniortäflingar 1911.
Tisdagen 27 Juni: Stafhopp, släggkastning, löp
ning 5,000 m.
Fredagen 30 „ Löpning 100 m., höjdhopp,
kulstötning.
Tisdagen 4 Juli: Stående längd- och höjdhopp,
löpning 10,000 m.
Fredagen 7 „ Längdoch trestegshopp,
löpning 1,500 m.
Tisdagen 11 „ Spjutoch diskuskastning,
löpning 200 m.
Fredagen 14 „ Häcklöpning 110 m., löpning
800 m.
Tisdagen 18 „ Löpning 1609 m. om 1902 års
vandringspris samtevent.400m.
Fredagen 21 „ Löpning 5,000 meter handikap.
Tisdagen 25 „ Femkamp, omfattande höjdoch längdhopp, spjut- och di
skuskastning, löpning 190 m.
Löpning å landsväg c:a 20 km.
Fredagen 28 „ Tiokamp om Dir. Kornerups
vandringspris, höjdhopp, 100
m., kulstötning, längdhopp samt
häcklöpning 110 m.
Tisdagen 1 Aug.: Tiokamp, forts., diskuskastning,
stafhopp, spjutkastning, tre
stegshopp, löpning 1,500 m.
Täflingarne äga rum å Östermalms Idrottsplats
kl. 7 e. m.
I dessa täflingar ingå D. I. F:s mästerskap:
mästaren i femkamp erhåller Grossh. Schumachers
pris, mästaren i kast Grossh. U. Salchows, och
mastern å löpning 5,000 och 10,000 m. Dir. B.
Meyers. Äfven i öfriga mästerskap komma heders
pris att utdelas på grund af föreningens 20-års
jubileum.

Svithiods inom-hus täflingar.

Notiser.
Afdelningen för Brottning:
sammanträder Onsdagen den 28 Juni kl. 8 e. m.
på Caféet Regeringsgatan 3. Obs.! Viktiga frågor
på dagordningen!
Styrelsen.

De för några år sedan så moderna hopptäf
lingarne inomhus har i år inskränkt sig till I. F.
Svithiods täflingar, hvilka gingo af stapeln den 23
april i Centralinstitutets gymnastiksal. D.I.F. hade en
trupp goda hoppare i elden och bl. a. Silfverstrand,
som åter befinner sig i Stockholm. I höjdhoppet
kunde dock ingen af Djurgårdarne placera sig.
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1 stående längdhopp segrade Silfverstrand med
2.89 m. och Almlöf blef fjärde med 2,79 m.
örenhoppet blef en hård strid mellan Djurgår
daren C. L. Johansson och Löjtnant B. Uggla.
Bägge hoppade utmärkt och först på 2,34 m.
kunde Johansson hemföra segern. Tredje blef
Silfverstrand på 2,25 m I mellanhoppet briljerade
Silfverstrand. Han hoppade öfverdådigt och höjde
rekordet till 4,33 m. Fjärde blef C. L. Johansson
med 3,84 m.

Kisa-Veikots täflingar.
Einar Nilsson deltog den 24-25 maj som in
bjuden gäst i Kisa-Veikots internationella täflingar
i Hälsingfors. Han täflade i diskuskastning och
kulstötning samt höjdhopp med följande resultat:
Diskuskastning 31,28 + 37,54 = 68,82. Diskusen
var betydligt mindre än den internationella och
ovanan därvid gjorde, att Nilsson icke kom upp
till sina vanliga kast. Niklander kastade 38,13 +
43,15 = 81,28 m. Vid kulstötningen användes
endast kritcirkel och detta inverkade på Nilssons
resultat som blef 10,39+13,44 = 23,83 m., Niklander
stötte 12,16 + 13,48 = 25,66 m. och P. Aho 11,11 +
12,82 = 23,93 m. Före täflingen stötte Nilsson
påklädd öfver 14 m. och slog då Niklander be
tydligt Nilssons resultat på höger hand är betydlig
öfver svenska rekordet. N. deltog äfven i höjd
hopp, ehuru han icke tränat i denna gren i år,
och placerade sig här som andre man på 1,60 m.
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Pingstdagarnes täflingar
i Norrköping.
Norrköpings Kamraterna anordnade under Ping
sten i år såsom förut nationella täflingar i allmän
idrott och till dessa nedsände D. I. F. några af
sina idrottsmän. E. Almlöf, som i år redan
kommit i utmärkt form deltog i trestegshopp och
häcklöpning. I tresteg blef han andre man på
13,38 m. efter den gamle mästaren G. Nordén,
som kom upp till 13,83. I häcklöpning deltog
Almlöf för första gången, och motsvarade fullt
de förväntningar, som ställts på honom. Han
blef efter en skarp strid slagen med en half m.
af R. Sjöberg, Krigsskolan. Tid 173/5.
Största intresset under täflingarne tilldrog sig
löpningen Söderköping-Norrköping, om Lazarol
pokalen, hvilken gick annandag pingst under svår
värme. Af 14 anmälda startade 13 och bland
dessa Djurgårdarne A. Berglund och E. Kellgren.
Vid halfva banan låg Berglund främst med Hell
gren närmast, c:a 100 m. efter. Berglund fick
emellertid straxt därefter svårt håll, hvarför han
måste utgå. Hellgren öfvertog i stället ledningen
som han behöll till målet. Lätt och lekande
fullbordade han de sex hvarfven på idrottsplatsen
samt segrade med en tid af 1 tim., 7 min., 10 sek.
Sju andra löpare fullföljde täflingen.
Täflingarne visade att de svenska idrottsmännen
gått betydligt framåt sedan föregående år. Ett
par nya rekord sattes äfven. E. Svensson, Norr
köping, nådde 13,08 m. i kulstötning, höger hand
och A. Åberg, Norrköping 45,08 i släggkastning.

Gynna alltid våra Annonsörer!

Cigarretten

D.I.F.

25 st med munstycke

50 öre

25 st. med guld

60 öre

d:o

Finnes i följande CIGARRAFFÄRER:
Banérgatan 4
Handtverkaregatan 4
Hornsgatan 39

Karlbergsvägen 65
Karlavägen 35
Norrtullsgatan 27

Norrtullsgatan 28
Odengatan 98
Sturegatan 19

Partilager: FRANS SVENSSON
2 STUREPLAN 2-9 STRANDVÄGEN 9

Stockholm 1911. C. A. Löjdquists Tryckeri.

