
Djurgårdens
Idrotts-Förenings

Medlemsblad
Djurgårdens Idrotts-Förenings organ för idrott och skytte

3:dje årg. Juli—Aug. 1911

Utkommer med 12 nummer 

om året och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar.

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.

ANNONSPRIS:

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

Marginalannons 10 kr.

Djurgårdare.v.EINAR NILSSON.
hade han ökat rekordet i kulstötning. Sedan 
Hjertberg hitkommit och instruerat Nilsson fick 
denne en öfverdådigt fin stil och föregående år 
satte han nytt rekord i såväl kulstötning som 
diskuskastning med bästa hand. Han gick äfven 
framåt i andra grenar och i höjdhopp har han 
nått utmärkta resultat. I år har Nilsson varit den 
absolut bäste i kulstötning, där han håller rekordet 
i såväl högerkast som sammanlagda. I diskus
kastning är han jämväl bäst på höger hand, men 
på vänster är han sämre och behöfver få in stilen 
för att komma upp i jämnhöjd med höger. Han 
har dock ännu icke stannat i växten och vid 
nästa års Olympiad hemför han säkert något minne.

Personligen är Nilsson en bland de mäst sym
patiska idrottsmän, som finnes. Alltid vänlig och 
glad, om han vinner eller förlorar, står han gärna 
till tjänst för yngre med råd. Han har dessutom 
nedlagt mycket arbete på att få andra att träna och 
därigenom visat sig handla i enlighet med idrottens 
idé. Han har ett par år varit medlem i styrelsen 
för allmän idrott och är nu medlem i D. I. F:s 
öfverstyrelse.

K-r.

Notiser.

Den främste bland D. I. F:s allmänna idrotts
män är utan tvifvel Einar Nilsson såsom rekord
innehafvare i två kast och segrare i nästan alla 
täflingar han deltagit i under året. Einar Nilsson 
började träna allmän idrott för endast ett par år 
sedan, men väckte genast uppmärksamhet för de 
stora naturliga anlag han innehade. Han tränade 
också flitigt ehuru han gärna velat spela fotboll 
i stället och resultatet visade sig snart, särskildt i 
kast, där han hade de största förutsättningarne. 
Hans resultat stego ideligen i höjden och snart 

Ett utmärkt resultat i diskuskastning.
Lördagen den 29 juli hölls försökstäflingar i en 

del idrottsgrenar för svensk-engelska idrottsmatchen 
därvid nådde Einar Nilsson ett utmärkt resultat i 
diskuskastning. Han kastade 40,39 m. på höger 
hand och 70,05 sammanlagt. I kulstötning blef 
resultatet sämre därför att kulan var för stor. 
Nilsson nådde 12,60 på höger hand och 22,47 
sammanlagt. Gustafsson hade också dåligt resul
tat nämligen 20,07 sammanlagt och 10,94 på 
höger hand.

N:o 7.
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Fotboll.

A-lagets tredje match i allsvenska serien spelades 
den 2 juli i Göteborg mot Göteborgs fotbollförening.
D. I. F:s lag var ganska defekt och spelet blef allt 
annat än bra. Dessutom hade Djurgårdarne otur 
och matchen slutade med seger för Göteborgarne 
2 — 0. Den protesterades emellertid, då G. F. F. 
användt en diskvalificerad spelare.

Den 9 juli spelade A-laget ånyo i allsvenska 
serien och denna gång på Råsunda mot Mariebergs 
I. K. inför en ganska talrik publik. D. I. F:s lag 
hade följande uppställning: Jansson, Öhman, Friberg, 
Olsson, Larsson, Engdahl, Frykman, Dahlstedt, 
Wicksell, Sandlund och Högberg.

En hård byig vind svepte öfver planen och 
Mariebergarne hade första halftid denna i ryggen. 
Trots detta kunde D. I. F:s försvar hålla bollen 
från eget mål. Härtill bidrog mycket att Frykman 
spelade back och Sandlund återfått sina gamla tag. 
Djurgårdarne attakerade ofta Mariebergsmålet och 
flera gånger var det en slump att bollen inte 
hittade in. Äfven Mariebergarne hade många 
farliga angrepp första halftid, men utan resultat. 
Spelet höll sig för öfrigt ganska mycket på D. I. F:s 
vänstersida. Men Djurgårdens innerforwards för
sökte för det mästa att gå igenom i midten och 
detta lyckades aldrig mot Mariebergarnes kraftiga 
försvar. Höger ytter stod vanligtvis omarkerad, 
men fick sällan någon passning, ehuru han visade 
sig vara utmärkt de få tillfällen som gafs honom.

Andra halftid låg D. I. F. fullständigt öfver 
men innerforwards lekte för mycket. Frykman 
försökte sig därför på skott och från ett hårdt 
dylikt på 30 m. afstånd fick D. I. F. sitt första 
mål. Mariebergarne kvitterade straxt efter ett 
snabbt upplopp, men snart ökade D. I. F. med 
ett vackert mål, gjort af högerytter långt ute från 
sidan. En straffspark satte Frykman i plankan och 
något mera mål gjordes icke.

D. I. F:s spelare gjorde sin sak bra med undantag 
af ofvan påpekade.

Andra omgångens match i Stockholmsserien 
mot A. I. K. spelades den 16 juli. B-laget ställde 
upp med Sandberg som centerforward, Frykman 
som centerhalfback och Nylander i målet. För 
öfrigt var laget detsamma som emot Eriksdals 
I. F. A. I. K. hade till större delen sitt allsvenska 
lag, men det oaktat var spelet jämnt. Djurgårdarne 
skötte sig denna gång utmärkt. De arbetade 
med stor energi och fart ehuru helt naturligt 
inte med samma rutin som A-laget. Första half
tid hade D. I. F. de bästa angreppen och vid ett 
dylikt gick Sandberg förbi flera A. I. K.-spelare 
med bollen och sköt förbi målvakten i mål. 
Andra halftid kvitterade A. I. K. genom Ansén, 
hvilken hela matchen för öfrigt bevakades väl 
af Johansson men som kom loss en gång och då 
gjorde mål. Matchen slutade således oafgjord.

Afhållna seniortäflingar.

Berglunds tid är fin-fin. Af öfriga startande 
utgick Alm, som på grund af sin värnplikt helt 
naturligt ej kan sköta sin träning ordentligt

Släggkastning: C. Jahnzon 35,74 m.
K. Winberg 30,16
R. Fogelmark 29,29

Resultaten äro betydligt under hvad dessa tre 
bruka komma till under träning.

5 000 meter: A. Berglund 16.071/5 min.
E. Hellgren 16.424/5
B. Olsson 16.573/5
O. Eriksson 17.043/5
H. Lundin 18.014/5
R. Nygren 18.22

100 meter: N. Björck 121/5 sek.
A. Hammarström 123/10
R. Skoglund 122/5
A. Lundqvist 125/10

Endast dessa fyra ställde upp till start och kon
kurrensen var hård som framgår af den ringa 
tidsskilnad en mellan första och sista man.

Höjdhopp: H. Svensson 1,55 m.
R. Skoglund 1,50

Resultaten äro sämre än juniorernas.

Längdhoppu.s.: A. Lundqvist 2,63 m.
R. Skoglund 2,62

Dåliga resultat, men är att märka, att marken
vid nedhoppet var högre än vid ansatsplankan.

10 000 meter: A. Berglund 33.067/10 min.
K. Alm 33.422/5
B. Olsson 34.325/10
O. Eriksson 34.48

Berglund vann öfverlägset på utmärkt tid. Äfven 
Alms tid hör till de mindre vanliga. Olsson 
tycktes ännu ej hafva kommit i samma goda form 
som i fjol. O. Eriksson däremot löpte förvånans
värdt bra.

Längdhopp: A. Nyström 5,75 m.
N. Björck 5,73
R. Skoglund 5,11

Utom täflan deltog K. Sandqvist och nådde i 
sitt fjärde hopp 6,05 m.

Trestegshopp: A. Nyström 12,40 m.
N. Björck 12,27
R. Skoglund 11,49

Som väntadt vann Nyström, och synes D. I. F.
i honom få en ersättning för Almlöf som ju rest 
till Amerika.

1 500 meter: E. Eriksson 4.244/5 min.
B. Olsson 4.253/5
P. Pettersson 4.294/5
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Eriksson löpte öfverraskande godt har de största 
förutsättningar på medellånga distanser.

Diskuskastning: R. Skoglund 56,05  m.
B. Gustafsson 53,45
E. Eriksson 52,35

Gustafsson misslyckades med alla sina vänster
kast. På träning har han flerfaldiga gånger varit 
öfver 60 meter.

Spjutkastning: A. Larsson 72,35 m.
R. Skoglund 66,95
E. Eriksson 56,60

Larsson kastade utmärkt och nådde på bästa 
hand 43,85.

200 meter: A. Hammarström 245/10
N. Björck 251/10
R. Skoglund 253/5
E. Eriksson 26

Hammarström tog här revanch för sitt neder
lag på 100 meter och vann säkert.

800 meter: P. Pettersson 2.75/10 min.
E. Eriksson 2.73/5

Mellan dessa två utspann sig en mycket hård 
slutstrid och det var först på de sista meterna 
som Petterson lyckades pressa sig något före.

400 meter: A. Hammarström 573/5 sek.
N. Björck 58

Bägge följdes åt tills 20 meter återstodo, då 
Hammarström lyckades gå ifrån konkurrenten och 
vinna med 4 meter.

Klubbmästerskapet i kortdistanslöpning har 
vunnits af A. Hammarström. Eskil Schumann, som 
dragit fram och tränat den unge och mycket 
lofvande förmågan, har också all heder af sitt 
arbete. Verkade våra andra aktiva idrottsmän i 
samma anda, skulle ej, som nu så ofta sker, när 
när någon framstående idrottsman af någon an
ledning lägger upp, föreningen stå utan rekryter, 
som kunna rycka upp och ersätta den lucka som 
uppstått.

Ehlert Eriksson har klarat mästerskapet i medel
distanslöpning. Konkurrensen har varit skarp, 
hvarför segern är så mycket vackrare. Jag tror 
dock att Ehlert bör söka att få mera själfförtroende.

Utan själftillit vinnes ingen framgång.
Att våran Berglund skulle vinna långdistans

mästerskapet trodde vi alla, men att han skulle 
nå så vackra tider, hade man ej anat. I alla fall 
synes, att han å kortare distanser kanske kommer 
att gå mycket längre än å det af våra löpare så 
eftersträfvade maraton.

Vesteråskamraternas täflingar.
Söndagen den 9 juli anordnade I. F. Kamraterna 

i Vesterås nationella täflingar på den nyanlagda 
idrottsplatsen i Vesterås och i dessa deltogo en 
hel del af mellersta Sveriges bästa idrottsmän.
E. Nilsson representerade D. I. F:s färger och 
detta med stor framgång i det att han eröfrade 
tre första pris. I kulstötning var han gifven segrare 
med 23,49 m. och i diskuskastning tog han revanch 
ehuru knappt på Bolander med 70,64 m. Han 
startade äfven i höjdhopp och klarade där första 
priset på 173,5 m., ett godt resultat, då han icke 
tränat i denna idrottsgren.

TranåstäfIingarne.
I Tranås Allmänna Idrottsförenings nationella 

täflingar den 16 juli deltogo en hel del af Sveriges 
bästa idrottsmän. Einar Nilsson var inbjuden och 
startade i kulstötning, diskuskastning och höjdhopp. 
I kulstötning segrade han med 23,30 m. och i 
diskuskastning med 64,56 m. I höjdhoppet gick 
han öfver 1,70 m., men kunde för en försträckning 
icke fortsätta längre utan fick nöja sig med andra 
plats efter Hacklin, Norrköping, som äfven hoppade 
1,70 m.

A. I. K:s uttagningstäflingar.
Lördagen den 22 och söndagen den 23 juli 

hade A. I. K. anordnat uttagningstäflingar för den 
svensk-engelska matchen följande söndag. Ehuru 
Djurgårdarne kunde haft skäl att utebli ställde de 
dock upp. Det var dock endast i kasttäflingarna 
de deltogo.

Einar Nilsson segrade i kulstötningen med godt 
resultat, 23,53. Tredje man blef här B. Gustafsson 
på 21,38. C. J. Lind var andra man. I diskus
kastningen var resultatet sämre. Nilsson segrade 
här med 66,50 m. I släggkastningen blef C. Jahnzon 
slagen af C. Lind. Jahnzons resultat var 37,60 
och K. Vinbergs 37,58 m. Här återstår ännu 
mycket arbete. S. Beckman blef tredje i spjut
kastning på 77,16 m. I 5000-m.-loppet startade
F. Eriksson och C. J. Nilsson för D. I. F. Eriksson 
höll sig tappert första hälften men sackade sedan 
efter. Han slutade som sjette man. Nilsson var 
raka motsatsen, han låg dåligt i början, då farten 
hölls hög, men drog sig sedan allt längre fram 
och slutade som femte man.
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Södermalms I. K:s entimmeslöpning.

Södermalms I. K. anordade söndagen den 16 
juli en internationell entimmeslöpning, där det 
internationella elementet utgjordes af dansken J. 
Christiansen och norrmannen Hauge. För öfrigt 
deltogo ett 50-tal svenskar och bland dessa fem 
djurgårdare Berglund, Hellgren, Nilsson, Wåhlin 
och Nygren. De två första voro icke i god kondi
tion och utgingo därför snart liksom Nygren. 
Wåhlin och Nilsson lågo i början långt tillbaka 
men ryckte mot slutet upp sig. Wåhlin blef 
tionde man på 16,161 m. Nilssons placering blef 
bortblandad, därför att han ett tag var ute från 
banan.

D. I. F:s nationella täflingar.

Torsdagen den 20 juli anordnade D. I. F. 
nationella täflingar i allmän idrott, närmast afsedda 
för de idrottsmän hvilka befunno sig under Hjertbergs 
träning.

A. I. K. och F. I. F. förbjödo sina medlemmar 
att deltaga, för hvilket de från alla håll uppburit 
mycket klander. Tvänne medlemmar af F. I. F. 
deltogo emellertid.

De olika täflingarne voro emellertid väl besatta 
och resultaten blefvo i allmänhet goda. Ett starkt 
regn straxt före täflingens början försämrade 
banorna, i annat fall hade resultaten blifvit ännu 
bättre. Regnet inverkade äfven på åskådarnes 
antal, hvilket dock uppgick till c:a 1,500 personer.

Höjdhopp 1) K. Kullerstrand, I. F. K., Stockholm, 
1,75 m., 2) R. Sjöberg, Krigsskolan, 1,70 m., 3) L. 
Högberg, d:o 1,70 m.,4) G. Holmqvist, Borås, 1,70 m.

Häcklöpning 100 m. Dödt lopp mellan R. 
Sjöberg och L. Höglund 183/10. Endast dessa 
startade

Kulstötning 1)E. Nilsson, D. I. F., 12,99 + 10,65 = 
23,64 m., 2)J. Lind, I. F. K. Karlstad, 11,28 + 9,85 
= 21,13 m., 3) B. Gustafsson, D. I. F., 10,60 + 9,69 
= 20,39 5) R. Fogelmark, D. I. F.

Den slippriga marken försvårade ansatsen.
Trestegshopp 1) K. Kullerstrand 13,22, 2) E. 

Johansson, I. F. K., Stockholm, 12,96 m., 3) O. 
Wahlberg, Saltsjöbaden, 12,57 m.

5,000 m. 4) B. Fock, Vänersborg, 16.103/5, 2) A. 
Berglund, D. I. F., 16.152/5, 3) R. Sand, Jönköping, 
16.33, 4) J. Klintberg, för Söd. I. K., 16.35, 5)A. 
Ohlsson, S. I. S., 16.392/5.

Fock ledde från starten med Berglund och Sand 
i hälarna. Den senare släppte snart, men Berglund 
hängde med till slutspurten.

400 m. 1) N. Georgii, I. F. K. St., 544/5, 2) E. 
Grandell, Vesterås, 55.5, 3) E. Gramer, M. I. K., 
561/5. Georgii ledde från start till mål.

Diskus 1) E. Nilsson 39,06 + 29,41 = 68,47, 
2) Lind 32,70 + 30,74 = 63,45, 3) J. Hallman,
I. F. K., St., 35,65 + 27,10 = 62,75, 4) V. Svensson,
F. I. F., 58,59 m.

Kasten försvårades af den slippriga marken.
Spjutkastning 1) W. Krigsman 44,43 + 38 = 

82,43 m., 2)A. Beckman, D. I. F., 42,10 + 34,30 = 
76,40 m., 3) Nygren, I. F. O., 44,92 + 30,70 = 75,62 m.

Beckman hade dåligt anlopp, men stor smidighet.
800 m. 1) E. Vide, Göta, 2.002/5, 2) G. Holm, 

S. I. S., 2.051/10, 3) Haglund, P. G., 2.053/10.
Haglund ledde upp och de första 400 m. löptes 

på 59 sek. Vide började sin spurt före ingången 
till sista kurvan.

1,500 m. 1) N. Frykberg, Krigsskolan, 4.175/10, 
2) E. Eriksson, D. I. F., 4.25, 3) B. Olsson, d:o, 4.254/5, 
4) S. Holm, P. G., 4.262/5.

Efter första hvarfvet gick Frykberg ifrån de 
öfriga och segrade öfverlägset. Striden mellan 
Eriksson och Olsson var spännande.

Längdhopp 1) G. Åberg, Norrköping, 6,56 m., 
2) K. Sandqvist, D. I. F., 6,16 m., 3) B. Holmqvist 
6,07, 4) D. Ottander D. I. F.

Åberg var öfverlägsen och hans hopplängder 
voro 6,55, 6,56, 6,41. Ottander missade som 
vanligt ett par hopp.

100 m. 1) G. Åberg 119/10, 3) K. Lindblom, P. G., 
1 m., 3) Grandell, 4) E. Lindblom, P. G.

Stafhopp 1) R. Sjöberg 3,40 m., 2) K. Nilsson, 
Spurt, 3,30 m.

Släggkastning 1) J. Lind 39,83 m., 2) C. Jahnzon, 
D. I. F., 37,05 m, 3) K. Winberg, d:o, 32,95.

Svensk-engelska idrottsmatchen.

Den engelska idrottstruppen från London A. C., 
hvilken för att mäta sig med de svenska idrotts
männen anlände till Sverige den 28 juli mötte 
söndagen den 30 juli Stockholmsidrottsmän jämte en 
del landsortsbor. Täflingarne voro genomgående 
spännande och vackra och många utmärkta re
sultat uppnåddes. I de tolf grenar, som ingingo 
i svensk-engelska matchen segrade svenskarne i 7 
och engelsmännen i 5, men då är äfven medräknat
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svenska segrar i höjdhopp och häcklöpning, där 
engelsmännens representant icke kunde ställa upp.

I kasttäflingarne dominerade Djurgårdarne och 
hemförde utom tre segrar, två andra och ett tredje 
pris. Därtill kom ett tredje pris i längdhopp.

Längdhoppet inledde täflingarne och här del
togo K. Sandkvist och D. Ottander från D. I. F. 
Den senare lyckades icke bra, men den förre hade 
utmärkta hopp. Dessa voro 6,19 m., 6,34 m. och 
6,42 m. Segraren, engelsmannen Abrahams hop
pade 6,83 m. och svensken G. Åberg 6,60 m. 
Ottanders bästa hopp var 6,07 m. Endast dessa 
fyra deltogo. I kulstötningen segrade E. Nilsson 
öfverlägset ehuru han hade ondt i ett par fingrar. 
Han stötte 13,17 m. och B. Gustafsson, som kom 
närmast, 11,36 m. Med bättre utnyttjande af 
benen kommer Gustafsson att stöta långt.

Äfven i diskuskastning segrade Nilsson med ett 
bästa kast af 39,23 m. Närmaste män kommo 
fem meter efter.

I släggkastning lyckades C. Jahnzon utmärkt. 
Han höll sig alltid inom ringen och kom upp till 
40,01 m. K. Vinberg kom närmast med 37,07 m.

Utom de svensk-engelska täflingarne höllos äfven 
några nationella täflingar. I spjutkastning blef 
S. Beckman tredje man på 39,52 + 37,38 = 76,90 m.,
B. Ohlsson startade i 5000-m.-loppet, men utgick.

10 eng. mil i Västerås.
Söndagen den 6 augusti hade Västerås sportklubb 

anordnat en löpning å 10 eng. mil. Täflingen 
försiggick under mycket stark värme och åsågs 
därför endast af några 10-tal personer. A. Berglund 
och några andra Stockholmslöpare deltogo och 
den förstnämnde ledde större delen af loppet.

Mot slutet slappnade han dock och utgick när 
några hvarf återstodo. Bästa tiden blef 58.47. 

nådde därför endast 6,18 m., på hvilket resultat 
han blef fjärde man. Distriktsmästare blef Betzén 
A. I. K. med 6,44 m.

I 100 m. löpningen startade ingen Djurgårdare 
lika litet som i löpning 200 m., 400 m. och häck
löpning 100 m. I diskuskastning hade man väntat 
att Einar Nilsson skulle behålla mästerskapet men 
han var för dålig på vänster. Han har alldeles 
förlorat stilen på denna hand, och blef endast 
andra man på 37,87 + 29,70 = 67,57 m. A. F. 
Forsberg deltog utom täflan för nöjet att mäta 
sig med de delvis endast hälften så gamla del
tagarne. Han blef femte man på 62,64 m. (34,49 + 
28,45). B. Gustafsson blef sjätte på 33,85 + 27,81 
= 61,66 m. och C. Jahnzon sjunde på 32,71 + 

27,26 = 59,97 m. R. Fogelmark nådde 54,53 m.
Einar Nilsson startade ej i kulstötning då han 

ännu icke var återställd i handen från den skada, 
han ådrog sig vid svensk-engelska matchen. B. 
Gustafsson försvarade dock Djurgårdens färger 
utmärkt ehuru hans resultat icke var så bra som 
vanligt. Han segrade emellertid på 20,60 m., R. 
Fogelmark blef tredje på 19,78 m. och A. F. 
Forsberg nådde 18,62 m.

Nilsson deltog i stället i stående längdhopp, 
där han blef andre man på 2,87 m. efter O. R. 
Ekberg, som hoppade 2,98 m. Bland de åtta 
löparne å 800 m. märktes Paul Petterson från 
D. I. F. Han höll sig väl med ända till slutspurten, 
där hans bristande träning förvisade honom till 
fjärde plats. Tid 2.084/5.

I släggkastnig stod striden mellan C. Jahnzon 
och K. Vinberg. Den senare tog nu revanch för 
föregående nederlag och hemförde distriktsmäster
skapet med 35,85 m. C. Jahnzon nådde 34,97 m.

Paul Pettersson startade jämte 6 andra å 1,500 m. 
och farten hölls hela tiden måttlig. 250 m. från 
målet gick P. fram och segrade efter en hård 
slutstrid på 4.244/5. I 5,000-m.-loppet deltog före
gående års mästare B. Ohlsson, men han fick 
snart nog af den starka hettan och utgick därför.

I öfriga grenar deltogo inga Djurgårdare.

Distriktsmästerskapen i allmän idrott
egde rum den 12—13 augusti på Östermalms 
idrottsplats och i dem deltogo de flesta af distriktets 
bästa idrottsmän. D. I. F. var representerad af ett 
dussin, hvilka emellertid hade rätt mycken otur.

I längdhopp startade K. Sandkvist, men han 
fick icke in satsen ordentligt i något hopp och

Tage Carlsson segrar i cykelåkning.
Stockholm har för närvarande ingen bana för 
velocipedåkning och alla velocipedryttare ha därför 
koncentrerat sig på landsvägsåkning med ett 
undantag. Tage Carlsson har nämligen, så märk
värdigt det än låter, tränat för bantäflingar. Han 
har åkt på landsväg och på Lindarängen och har
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kommit i ganska god form, hvilket han visade i 
de af Hälsingborgs cykel- och idrottsklubb den 
16 juli annordnade internationella velocipedtäfling
arne. I första loppet å 1,609 m. segrade Carlsson 
i sitt heat, men i slutheatet körde han ihop med 
Adolf Hansson, hvilken stängde honom och var 
borta ur striden. I 5,000 m. loppet ledde Carlsson 
hela tiden och segrade ledigt. Han startade scratch 
i handicap loppet å 3,400 m. samt slutade där 2:e 
efter Hälsingborgaren C. Johansson, som hade 
200 i handicap.

Skytte.
Täflingen om Göteborgspokalen.

Årets stora skjuttäflan om Göteborgspokalen 
räknade lika många deltagare som vanligt. Äfven 
D. I. F. hade en grupp med, ehuru icke fullt så 
god som förra årets. Årets grupp skötte sig 
emellertid utmärkt och placerade sig som sjunde 
bland de 224 deltagande lagen.

De täflandes poäng voro:

Ändring af adress.
Vid flyttning torde den nya adressen omgående 

meddelas till expeditionen. Det anmärkes nämligen 
ofta på att Medlemsbladet ej kommer medlem 
tillhanda, och har det visat sig bero på att per
sonen ifråga flyttat.

Cykel.
Söndagen den 3 September afhålles 

föreningstäflan Stockholm—Södertelje-Stock
holm om föreningens vandringspris.

Samling vid Liljeholmsbron kl. 6 f. m., 
precis.

Ledare K. V. Hermansson.
1909 eröfrades priset af N. Willnow och 

1910 af Th. Jonsson.

Afgifter i D. I. F.

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

inträde, om denna skall blifva upptagen till be
handling.

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

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

Vid inträde efter 1 juli erlägges endast half 
årsafgift.

Föreningsmärken och halsdukar i föreningens 
färger, finnas att köpa å expeditionen.

Pris för märken: stora . . Kr. 2: —
„ „ „ små . . „ 1:50

Halsdukar pr st..................... „ 1: —

Liggande Knästående Stående p. R.-p.
A. T. Lundén 5, 5, 5, 4 5, 5, 5, 4 4, 2 =44  94 55, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 5, 5 50
C. S. Eriksson 5, 5, 5, 5 5, 5, 4, 3 4, 3 441 89 85, 5, 4, 3 5, 5, 5, 3 5, 5 45
Rob. Jonsson 5, 5, 5, 4 5, 5, 5, 5 5, 5 491  96 135, 5, 5, 5 5, 5, 5, 4 5, 3 47
V. Knutson 5, 5, 5, 4 5, 5, 5, 5 5, 5 49  92 125, 5, 5, 5 5, 4, 3, 3 5, 3 43
K. Thunlund 15, 5, 5, 4 5, 5, 4, 3 5, 4 451  93 95, 5, 5, 5 5, 5, 5, 4 5, 4 48

S:a 464 47
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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.

v. sekreterare: N. Björk, Skepparegatan 30.
A. T. 68 71 R. T. 104 59.

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

v. Intendent: E. Nilsson, Roslagsgatan 27.
A. T. 11 15.

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

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

B. Nylund, Döbelnsgatan 3.
A. T. 43 43. R. T. Norrm. 1 07.

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

Suppleanter:

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: 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 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).

För velocipedåkning:

Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr.
A. T. Söder 350 84.

Cigarretten D.I.F.
25 st. med munstycke 50 öre

25 st. med guld d:o 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
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