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Djurgårdare.
IV.
OSCAR BOMGREN.

Främst i raden bland nuvarande och förutva
rande aktiva Djurgårdare står O. Bomgren genom
mer än 15 årigt aktivt deltagande i idrottstäflingar.
Hans bragder kunna fullt jämföras med t ex.

världsmästaren Ulrich Salchows, ty visser
ligen har denne senare visat sig främst i sin
idrottsgren i hela världen, men Bomgren har mött
hårdare konkurrens och varit med att arbeta fram
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en nationell backlöpningsidrott, som icke minst
tack vare honom nu står i jämnhöjd med hvad
andra länder kunna framvisa. Och hela tiden
har Bomgren varit i teten.
Redan som ung pojke fäste Bomgren uppmärk
samheten på sig genom sin vackra och säkra
åkning och de förhoppningar, som då fästes vid
honom har han i rikaste grad uppfyllt. Stilen
och säkerheten har alltid varit utmärkande för
Bomgrens åkning och de ha haft sin grund i en
allvarlig och omsorgsfull förberedelse, utan hvilken
all täflan blir slump.
Den första täfling Bomgren deltag i var vid
Saltsjöbaden 1895, då ingen före täflingen väntade
någonting af den lille oansenlige grabben. Han
eröfrade då första priset i både yngre och äldre
klassen och sedan har hans deltagande i skidtäf
lingar varit ett enda segertåg. Under många år
var han den obestridde mästaren och först på
senare år, då tiden för träningen varit knapp, har
han fått se yngre medtäflare komma upp i
jämnhöjd.
Skidåkningen har varit och är Bomgrens stora
kärlek (inom idrotten förstås), men äfven andra
idrottsgrenar har han idkat. I fotboll var han
under Djurgårdslagets första tid kapten och en
utmärkt centerforward och i allmän idrott liksom
i andra grenar har han erhållit många pris. Han
har därjämte idkat skridskoåkning m. m. Han
är ännu en god gymnast och sätter gymnastiken
högt såsom medel att hålla kroppen i god kondition.
Man skulle kunna tro att Bomgren icke skulle
haft någon tid öfrig att egna sig åt förenings
arbetet, men så är ingalunda fallet. Vid våra
basarer har han varit en utmärkt »ståndsperson»,
som vetat att göra konditoriet inkomstbringande
och inom styrelsen har han de senare åren ställt
sin stora erfarenhet till föreningens tjänst.
Ännu länge må man hoppas att Bomgren står
kvar som en förebild för hvarje sann Djurgårdare,
enkel, flärdfri och med den sanna idrottsandan,
som tar motgången såsom en eggande sporre till nya
ansträngningar och medgången utan förhäfvelse.
K-r.

1419 Stillman, Ossian, Brunnsgatan 26, 3 tr.
1420 Löfgren, Bror, Regeringsgatan 11.
1421 Jönsson, Hilbert, Inedalsgatan 11, 4 tr.,
c/o Björlin.
1422 Severin, Sven, Brunnsgatan 23.
1423 Karlsson, Gustaf, Olofsgatan 3.
1424 Nyblad, Gunnar, Nybrogatan 71.
1425 Lundin, Folke, Strandvägen 35.
1426 Hammarström, Arvid, St. Nygatan 27, 1 tr.,
ö. g.
1427 Johansson, Rudolf, Stigbergsgatan 4, 3 tr.
1428 Lundqvist, E. F., Handtverkaregatan 31 D.
1429 Holmberg, John, Norrlandsgatan 11 A, n. b.
1430 Björkman, Bernhard, Upplandsgatan 49, 2 tr.
1431 Frödell, Erik, Bellmansgatan 19, ö. g. n. b.
1432 Sandberg, Jean, Vaxholms fort.
1433 Johansson, Hjalmar, Freygatan 31 D, 3 tr.
1434 Wiklund, Oskar, Valhallavägen 127, 1 tr.
1435 Schönbeck, F. G., Högbergsgatan 66 A, 3 tr.
1436 Bergqvist, Erik, Rådmansgatan 54.
1437 Bovin, Bror, Västmannagatan 89.
1438 Landberg, Sven, Lästmakaregatan 30.
1439 Gustafsson, G. B., Storgatan 20, 4 tr.
1440 Berg, E. H., Västmannagatan 69, 3 tr.
1441 Lundgren, Bror, Afgående afd. Stockholm I.
1442 Johansson, Thure, Fleminggatan 51, 4 tr.
1443 Carlsson, Gerhard, Grefmagnigatan 17 A.
1444 Wetterlind, Åke, Grefgatan 20.
1445 Malmberg, Albin, Tegnérgatan 2 B.
1446 Granlund, F., Malmskilnadsgatan 25 B, 3 tr.
1447 Bille, Fredrik, Grefgatan 10.
1448 Gelhaar, Fritz, Döbelsgatan 31, 3 tr.
1449 Lennbom, Erik, Kungsgatan 37, 3 tr.
1450 Lindskog, Emil, Fleminggatan 56, 1 tr.
1451 Malm, Otto, Haga, Stockholm 3.
1452 Wallmark, Haga, Stockholm 3.
1453 Wallin, Mauritz, Birkagatan 4.
1454 Almgren, Severin, Stockholm.
1455 Larsson, E., Alströmergatan 3, 4 tr., v.
1456 Maass, Rolf, Valhallavägen 93.
1457 Roos, C. J., Valhallavägen 113, 2 tr., ö. g.
1458 Åkesson, Erik, Luntmakaregatan 93, 2 tr.
1459 Söderberg, Wiktor, Birkag. 4 E, 1 tr., ö. g.
1460 Segersäll, John, L:a Nygatan 27.

Nyinvalda medlemmar

Fotboll.

från mars 1911.

B-lagets tredje match i Stockholmsserien stod
den 24 maj mot Vestermalms I. F. och var D. I. F-
laget ganska underlägset, men lyckades dock göra
oafgjordt spel, tack vare Vestermalms dåliga spel
framför mål. Dessa hade flera straffsparkar, som
gingo bredvid målet eller rakt på målvakten.
Resultatet blef 1 — 1.
A-laget debuterade Kristi himmelfärdsdag i
Svenska serien på Råsunda idrottsplats mot All
männa I. K. D. I. F:s lag hade samma uppställ
ning som i matchen mot G. F. F. söndagen förut.

1410 Schidorsky, Mauritz, Fleminggatan 11, 1 tr.
1411 Israelsson, Mauritz, Krukmakaregatan 46,3 tr.
1412 Ohlsson, Gustaf, Linnégatan 18, n. b.
1413 Johansson, C. L., St. Paulsgatan 6 B, c/o
J. W. Berg.
1414 Wennerholm, Edvard, Götgatan 73.
1415 Karlsson, Allan, Tjärhofsgatan 27.
1416 Rodhe, Gottfrid, Riddaregatan 19.
1417 Pihl, Axel, Neglinge.
1418 Ernesto, Ernst, Cirkus Orlando.
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Spelet var på det hela taget ingenting märkvär
digt. Djurgårdarne lågo något mera öfver än
A. I. K. och hade de svåraste angreppen. Efter
35 min. spel på första halftid kom Öhman fram
med bollen och sköt ett hårdt skott. Målvakten
tog bollen, men tappade den in i mål. Andra
halftid fick D. I. F. ännu ett mål, från frispark.
Öhman lade upp bollen framför fötterna på
Frykman, hvilken sköt invid ena målstolpen.
A. I. K. lyckades aldrig göra mål.
Finalen i Corinthian täflingen gick den 28 maj
på Valhallas plan i Göteborg och här möttes
D. I. F. och Örgryte I. S. D. I. F. hade samma
uppställning som de närmast föregående matcherna.
Örgrytelaget spelade utmärkt, men D. I. F. hade
äfven otur med spelarne. Första mål gjordes af
D. I. F. efter 20 min. spel, men Örgryte kvitterade
nästan genast från straffspark samt gjorde första
halftid ännu ett mål, dock off side ställning.
Friberg blef denna halftid så skadad att han
måste lämna plan. Andra halftid ställde D. I. F.
upp med 10 man och dessa reducerades ytter
ligare när Wicksell äfven måste gå ut. Öhman
fick gå ned på hans plats och de tre återstående
i forwardskedjan kunde helt naturligt trots de
mest energiska ansträngningar icke göra mycket.
Landberg gjorde dock en fin rush på högersidan
och centrade till Olsson, som sköt ett vackert
skott i mål. Örgryte forwards kunde nästan hela
tiden ligga framme vid djurgårdsmålet och skjuta
på mål. Det var därför icke märkvärdigt att tre
skott gingo in. Resultatet blef 5 — 2.
Den 11 juni spelade D. I. F. för tredje gången
på en månad i Göteborg och laget var nu ganska
svagt. Friberg, Landberg, Nordenskjöld och La
vass voro af olika orsaker förhindrade att deltaga
och laget hade därför följande uppställning.
Högberg, Sandlund, Wicksell, Backlund,.. Frykman,
Engdahl, G. Karlsson,Olsson, Landberg, Öhman och
Jansson. Matchen stod mot Göteborgskamraterna i
Svenska serien. Hela första halftid stod dock spelet
nästan uteslutande på kamraternas halfva. Djurgår
dares illa samspelta forwardskedja och kamraternas
kraftiga backar hindrade dock att bollen mera
än en gång hälsade på i Göteborgsmålet. Detta
skedde i slutet af halftiden på hörnspark. Andra
halftid var det mera fart och omväxling i spelet.
Göteborgarne kvitterade nu, men i slutet af mat
chen gjorde Öhman det afgörande målet.
Söndagen den 2 Juli spelade B-laget sin match
i Stockholmsseriens andra omgång mot Eriksdals
I. F. på Göta Lifgardes nyanlagda idrottsplats på
Gärdet. Fotbollplanen var där mycket lös och

43

det var knappast möjligt för spelarne att hålla
sig på benen. Detta inverkade naturligtvis på
spelet, men det oaktat spelade bägge lagen sämre
än man haft rätt att vänta.
Djurgårdarne ställde upp med följande lag från
v. y. Trippas, Gröndahl, Ahlström, Lindqvist,
Hintze, Backlund, Johansson, Karlsson, Löfgren,
Åkerlund och Brandt.
Första halftid var spelet någorlunda från djur
gårdares sida, ehuru forwards voro omöjliga
framför mål. Flera gifna tillfällen till mål slarf
vades bort. Sålunda står Gröndahl en gång solo
ett par meter utanför mål med bollen och sköt
bredvid. Bäst i forwardskedjan var Hintze ehuru
han gärna gick för långt in. Han gjorde en hel
del utmärkta upplopp med precisa centringar och
Gustafsson, Eriksdalsbacken — kunde sällan
stoppa honom. Djurgårdarne fingo två mål första
halftid bägge på passningar från vänster medan
Eriksdalarne fingo ett till skänks af D. I. F.
Andra halftid tog D. I. F:s försvar totalt slut.
Halfbackarne voro uttröttade och det var endast
Löfgren som arbetade. Han låg i med stor energi
och tack vare honom blef Eriksdals målantal icke
så öfverväldigande. Dessa senare lågo hela andra
halftid öfver och pressade hårdt. Deras spel var
dock underhaltigt och endast tvenne gånger släppte
målvakten in bollen. Eriksdalarne segrade med
3 — 2, men djurgårdarne kunde med annan
sammansättning ha vunnit. Backlund borde ha
spelat back och Ekenberg centerhalfback. Det
var orätt att låta den senare gå som linjeman, då
hans styrka och uthållighet så väl behöfts på
planen.
K— r.

En utflykt till Norsborg.
D. I. F:s gamle och evigt ungdomlige världs
mästare i kulstötning och diskuskastning, ledaren
af Norsborgs idrott, Gustaf Söderström, hade
inbjudit D. I. F:s andra lag att Söndagen den 11
Juni gästa Norsborg och där spela en fotbollmatch
mot ett kombinerat lag från Tumba och Norsborgs
idrottsföreningar.
På Söndagsmorgonen samlades färddeltagarne
vid Munkbrohamnen och möttogos där af hr
Söderström och skattmästaren i Norsborgs I. F.
Skaran räknades och befanns för ringa; hvarför
en man kvarlämnades med order att uppsöka och
komma efter med förstärkning. De öfriga embar
kerade, på den snabbgående amerikaångaren och
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bänkade sig där kring det kaffebord som Söder
ström lät bulla upp. Färden ut till Norsborg tog
icke lång tid i anspråk och snart syntes vattenverket.
När båten lade till, stämde en på bryggan
placerad musikkår upp en bit och sedan vi prakti
serat våra mer eller mindre, kanske i synnerhet
mindre omfångsrika, kroppshyddor öfver på bryg
gan, höll hr Söderström ett välkomsttal, hvari han
hälsade oss välkomna i det gröna samt slutade
med ett fyrfaldigt lefve för D. I. F., hvilket
besvarades af åskådarne med hurrarop.
Marschen togs därefter fram till idrottsplatsen,
där grejorna placerades och en stunds förevisning
i trics gjordes. Sedermera förevisade hr Söderström
vattenverkets anläggning, som gjorde ett impo
nerande intryck.
Fotbollmatchen egde rum vid 2-tiden och den
skulle ha behöft sitt särskilda kapitel. Åskådarne
hade roligt, ty lagen voro ganska ojämna.
Djurgårdarne spelade bra i allmänhet och under
sådana förhållanden var det naturligt att motstån
darne icke skulle få mycket för sina ansträngningar.
Sexton mål gjorde D. I. F. och Norsborgarne 1.
D. I. F:s lag hade följande uppställning: Trip
pas, Lindqvist, Gröndahl, Hintze, Nylander, Eken
berg, Johansson, Nyström, Löfgren, Pettersson
och Magnusson.
Efter matchen tillbragtes dagen hos restauration
Söderström, då regnskurarne icke tillät vistelse
utomhus. Tiden gick dock, tack vare värden,
fort med omväxlande ätning och dans, och
snart nog var tiden inne för uppbrott. Hr
Söderström tackade djurgårdarne för besöket och
domaren, first klass och direkt import från Stock
holm, tackade på gästernas vägnar. Under
manlig och kvinlig konvoj kommo djurgårdarne
ned till bryggan. Sedan de embarkerat, höjde
Norsborgs innevånare ett lefve för djurgårdarne
och dessa svarade.
En som varmed.

han ej deltaga på grund af några under förra
året eröfrade priser, men hans resultat däri äro
utmärkta. Öfver 60 meter i diskus, 70 meter i
spjut och 19 i kula är minsann ej dåligt af en
så ung idrottsman. Då därtill kommer att han
är en utmärkt hoppare och en god hastighets
löpare, får han väl för närvarande räknas bland
D. I. F:s bästa allroundmän. A. Nyström har
gått betydligt fram sedan förra året och har
mycket stora förutsättningar i alla slags hopp.
I höjdhopp kunde han tyvärr ej deltaga på grund
af en samtidigt pågående fotbollsmatch, men har
han i denna gren flera gånger klarat 165. I löp
ningarne uppnåddes ej så goda tider som i fjol
med undantag af 100 meter. A. Hammarstrand,
som vann detta lopp, hvilket försiggick ute på
Ladugårdsgärdet, är en löpare, som med förståndig
träning bör blifva fin på distanser upp till 400
meter. R. Wåhlin och H. Hintze äro ju kända
från föregående täflingar. G. Norén, som vann
diskuskastningen med för honom dåligt resultat,
har framtiden för sig, blott han litet mera ville
tänka på sin träning. Hans bästa resultat äro i
diskuskastning c:a 65 meter och i kulstötning c:a
20,50 meter, hvilket ju äro bra nog för en 18-åring.
Ynglingaafdelningen:
100 meter
E. Söderberg
153/5 sek.
1 000 meter
Reutersvärd
3.304/5 min.
Höjdhopp
E. Holm
1,32 m.
Längdhopp
E. Söderberg
4,01
Trestegshopp
E. Holm
8,66
Stafhopp
E. Holm
2
Spjutkastning
E. Söderberg
49,11

100 meter
400 meter

1 500 meter

Föreningstäflingar.
Ynglingaafdelningens och juniorernas täflingar
äro nu afslutade. Täflingarne inom ynglingaaf
delningen hade i år endast samlat ett fåtal del
tagare och resultaten äro ock betydligt under
fjolårets. Juniorernas täflingar däremot hafva
omfattats med stort intresse och i de flesta grenarne
lämnat goda resultat. Af juniorerna framstår R.
Skoglund såsom den absolut bästa. I kast fick

5000 meter

Höjdhopp

D:o utan sats

Juniortäflingar:
A. Hammarstrand
121/5 sek.
R. Skoglund
125/10
R. Skoglund
603/5
H. Hallberg
61%
H. Hintze
4.554/5 min
G. Löfgren
4.58
R. Wåhlin
18.06%
H. Hintze
18.103/5
G. Löfgren
18.44
Rundström
1,57 m.
N. Björck
1,52
R. Skoglund
1,47
H. Jönsson
1,47
E. Svensson
1,20
R. Skoglund
1,20
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Längdhopp

D:o utan sats

Trestegshopp
Diskuskastning

Kulstötning
Spjutkastning

A. Nyström
Wetterlind
S. Lindblad
Larsson
R. Skoglund
S. Lindblad
A. Nyström
R. Skoglund
B. Berglund
H. Hintze
G. Norén
E. Svensson
E. Svensson
H. Jönsson
N. Björck
B. Wissner
S. Svensson

5,73 m.
5,48
5,36
5,30
’ 2,74
2,52
2,51
11,85
10,98
10,90
55.40
50,55
41,67
14,91
14,43
60,70
53,45

Den första svenska marathon
löpningen.
Fredrikshofs I. F:s årliga stora marathonlöp
ning egde rum den 2 Juli med start och mål
på Göta lifgardes idrottsplats, på hvars goda
löparbana de första 12 km. löptes. Mellan 30—40
löpare ställde upp till start och däribland R.
Nygren, K. Alm, E. Hellgren, C. J. Nilsson, R.
Wåhlin och H. Lundin från D. I. F. Af dessa
ställdes de största förhoppningarne på Hellgren
och Nilsson och dessa bägge sveko icke förvänt
ningarne. Alm hade varit ute på en 4-mils
fältmarsch dagen förut och var därför icke i god
kondition. Han startade endast därför det hans
namn figurerat på affischerna. S. Jacobsson från
I. F. K. hade ledningen hela loppet och segrade
på ny rekordtid 2.37.42. Alm låg ett slag på
tredje plats föll sedan tillbaka och gick ur sedan
löparne lämnat idrottsplatsen. Lundin utgick
ganska snart på grund af fotskada. Hellgren hade
afrådts af läkaren från att starta, då han led af
en fotskada. Han löpte dock utmärkt och höll
sig nästan hela loppet på fjärde plats samt slutade
som tredje pristagare på 2.50.18. C. J. Nilsson
låg placerad på 6:te plats vid utlöpningen från
idrottsplatsen. Han blef femte man på 3.03.03.
Nygren och Wåhlin gingo ut. Den senare först
på återvägen från Thureberg på grund af håll.
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Einar Nilsson höjer rekordet i
kulstötning.
I samband med marathonlöpningen var en
täfling i kulstötning anordnad. Här deltogo tre
djurgårdare och två andra. Einar Nilsson var
utan konkurrens och stötte bra. I första höger
stöten höjde han rekordet till 13,71 m. och i
nästa till 13,80. Äfven tredje stöten var nästan
lika långt. På vänster hand kom han upp till
10,88 m. Detta är 3 m. kortare än på höger och
således för dåligt. Sammanlagda resultatet blef
dock 24,68 m. och nytt rekord. Näst bästa man
blef djurgårdaren B. Gustafsson, hvilken först i
år egnat sig åt kulstötning. Han lyckades ganska
bra, 12,26 på höger och 9,60 på vänster. Sam
manlagdt 21,86 m. Detta resultat skulle för en
del år sedan varit ovanligt och först efter många
års arbete lyckades man på den tiden komma upp
så högt. Tredje pristagare blef den tredje djur
gårdaren med 20,58 (11,10 + 9,48). Äfven han är
ny och har liksom Gustafsson stora utvecklings
möjligheter. De bägge icke djurgårdarne nådde
följande resultat: W. Svensson, F. I. F., 10,88 +
9,48 = 20,36 m. och H. Viktorin, P. G., 11,10 +
9,16 = 20,26.

Alm segrar i marathonlöpning.
Af I. F. Tjalve inbjöds K. Alm att deltaga i
den af nämnda förening anordnade marathon
löpningen i Kristiania den 18 juni. Ehuru det
icke ur alla synpunkter är lämpligt att svenskar
i år täfla utom Sverige beslöt dock föreningens
styrelse att sända Alm. Utom denne deltog äfven
Hj. Dahlberg W. I. F. och en annan svensk i
löpningen samt 13 norrmän. I början höll Dahl
berg ledningen med Alm i hälarne. Tiden på
10,000 m., var 36.25 och på 20 km. 1.16.04.
Vid 25 km. ledde Alm på 1.38.30 med Dahlberg
bakom. Strax därpå fick den senare en muskel
knytning, hvarför han måste gå ut och få massage.
Alm fortsatte ensam och var vid 30 km. ett hvarf
före bäste norrmannen och Dahlberg. Alms tid
var här 2.01.25. Sista milen var Alm ganska trött,
men kom dock in som segrare, 21/2 hvarf före
närmaste man norrmannen Simonssen. Hela loppet
gick på bana, hvilket nu är bortlagt här i Sverige.
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Notiser.
Ännu en Djurgårdare som lämnar Sverige.
E. Almlöv, vår populäre trestegshoppare, lämnade
den 4 dennes Stockholm för att begifva sig till
Amerika. Almlöv, som ännu är blott 20 år
gammal, deltog för första gången i en idrottstäf
ling på hösten 1909. Han var då medlem af
Idrottsklubben Thule (numera upplöst) och vann
såväl tresteg som stående längdhopp med resp.
12,42 och 2,82, utan den ringaste träning och
såsom fullständig nybörjare. 1910 ingick han
såsom medlem i D. I. F. och gjorde sig förra
säsongen ett namn såsom en utmärkt trestegs
hoppare och stående längdhoppare.
Sålunda
eröfrade han distriktsmästerskapet i tresteg med
13,43. Men äfven inom andra idrottsgrenar har
A. utmärkt sig. Han är sålunda en god häck
löpare och för öfrigt en utmärkt tiokampsman.
Vi få verkligen beklaga, att på detta sätt den
ena efter den andra af våra bättre idrottsmän
lämnar Sverige, men, hvad Almlöf beträffar, hafva
vi all anledning på att hoppas få se honom här
under Olympiska spelen nästa år, rik på erfarenhet
och troligtvis äfven betydligt styfvare, då A. visat
sig besitta en god portion energi och ett aldrig
svikande intresse för allt hvad som rör idrott.
Vi önska honom således lycka till och välkommen
åter.
Björck.

Fredrikshofs I. F:s nationella
täflingar.
. Onsdagen den 21 juni hade Fredrikshofs I. F.
åter anordnat täflingar på Göta Lifgardes idrotts
plats. Början gjordes med 10,000 m., där några
djurgårdare deltogo. Berglund höll för dålig fart
i början och kom därför aldrig upp. Han slutade
på tredje plats efter Thorsell och Lundström på
35.48. Banan var för lång.
I spjutkastningen deltogo J. Pylkö och R.
Skoglund från D. I. F. Dessa placerade sig resp.
4 och 5 med 73.63 och 72.10 m. E. Nilsson och
C. Jahnzon deltogo i diskuskastningen, men
Nilsson lyckades här icke alls. Han blef slagen
af Vesteråsaren Bohlander, hvilken kastade 67.02.

Nilsson nådde 37.03 + 27.71 = 64.74 och Jahnzon
59.35. Sista täflingen var löpning 1,500 m., där
Ehlert Eriksson deltog för D. I. F. Han löpte
öfverraskande bra och med större själfförtroende
hade han slagit Sörle-Karlsson. Han stannade
nu på femte plats.

Fredrikshofs I. F:s 1-timmeslöpning.
Fredrikshofs I. F. anordnade den 10 juni en
1-timmeslöpning på Göta Lifgardes nyanlagda
idrottsplats på Gärdet. Banan var ganska lös och
tungsprungen, hvarjämte ett kallt duggregn äfven
gjorde löpningen allt annat än behaglig. 25
man ställde upp till start, däribland 6 djurgår
dare. Ledningen innehades större delen af löp
ningen af Thorsell, F. I. F., hvilken höll ganska
hård fart i början. Berglund höll jämn fart hela
tiden och låg ganska länge i midten af fältet.
Så småningom började emellertid den ene efter
den andre att sacka af så att Berglund vid milen
låg som andre man. Hans tid var 35.01 och
Thorsells 34.21. Berglund var sedan ute ett slag,
men återkom och satte i med ännu bättre fart.
Under täflingens sista del passerade Berglund
förbi Thorsell och segrade med öfver 100 m.
Bergstedt löpte bra, hvaremot de öfriga djurgår
darne af en eller annan orsak gingo ut.
Resultatet blef:
1) A. Berglund, D. I. F.
16,860 m. 2) M. Thorsell, F. I. F. 16,724 m. 3)
J. Klintberg, Sö. I. K. 16,621 m. 4) H. Eriksson,
Linéa, 16,550 m. 5) E. Hallman, F. I. F., 16,305 m.
6) E. Bergstedt, D. I. F., 16,300 m.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1911.
Ordförande:

C. Hellberg, Linnégatan 80.
A. T. 44 34.

R. T. 127 45.
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Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: E. Nilsson (se ofvan).
Sekreterare: N. Björk (se ofvan).
Materialförv.: S. Fogelmark.

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:

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.

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

Afdelning för Lawntennis:

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

Intendent:

R. T. 104 59.

D. Sandqvist, Grefturegatan 48.
A. T. Österm. 41 62.

v. Intendent:

E. Nilsson, Roslagsgatan 27.

Styrelsel.:

G. Frykman, Hornsgatan 34.

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.

A. T. 11 15.

A. T. Maria 6 96.

A. Norling, Hornsberg.

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. 154 49.

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

Afdelning för Brottning:

Ordförande:

R. T. Norrm. 1 07.

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

A. T. 245 46.

Suppleanter:

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

O. Bomgren, S:t Erikshusen, Värtan.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar
lämnas af:

A. T. 46 15.

För simning:

C. Jahnzon, Spånga.

J. af Klercker (se ofvan).

A. T. Spånga 64.

För skytte:

C. O. Petsén (expeditionens adress).
Föreningens expedition

Riddaregatan 19.

För velocipedåkning:

är hos herr V. N. Petsén,

Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr.

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

A. T. Söder 350 84.

Cigarretten D.I.F.
25 st. med munstycke
25 st med guld

d:o

50 öre
60 öre

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.

