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Invigning af D. I. F:s idrottsplats.
Arbetet med D. I. F:s idrottsplats vid Traneberg, 

hvilket pågått sedan ett år tillbaka, är nu så långt 
framskridet att planen kan tas i bruk och den 
inviges därför om söndag.

För de af föreningens medlemmar, som ej ha 
reda på gången af arbetet, kunna kanske några 
korta uppgifter vara af intresse.

Tanken på anläggandet af en egen idrottsplats 
har funnits hos en del af de ledande männen 
inom D. I. F. i åtskilliga år, men till en början 
syntes kostnaderna och svårigheterna oöfverstigliga 
och det första verkliga förslaget framkom därför 
först 1908, då svenska fotbollförbundet erbjöd
D. I. F. att inträda som delägare i Råsunda 
idrottsplats. Föreningens styrelse gick med härpå, 
då det syntes vara enda lösningen af frågan, men 
på villkor att den ansökta tombolan för bestri
dandet af kostnaden beviljades af Kungl. M:t. 
Föreningen ville emellertid ej godkänna styrelsens 
preliminära uppgörelse och då dessutom ansökan 
om tombolan afslogs fick förslaget förfalla.

På våren 1909 utsände Stockholms stads landt
egendomsnämnd till olika idrottsförbund och 
föreningar ett erbjudande att upplåta mark för 
idrottsplats å stadens egendomar i Bromma, men 
något svar från de tillskrifna organisationerna 
inkom ej förr än våren 1910, då D. I. F:s styrelse 
upptog och undersökte saken. Då man därvid 
kom till resultat att planen på en egen idrottsplats 
skulle kunna realiseras började D. I. F:s styrelse 
underhandlingar med Landtegendomsnämnden 
och dessa resulterade i att ett preliminärt kontrakt 
upprättades om förhyrandet af c:a 30,000 kvm. 
på 23 år och på fördelaktiga villkor. Kontraktet 
godkändes af D. I. F. i augusti och af Stockholms 
stadsfullmäktige i september 1910. Sedan därefter 
de olika banornas storlek och läge bestämts 
utlyste Landtegendomsnämnden entreprenadanbud

på planeringen, till hvilken stadsfullmäktige utfäst 
sig bidraga med intill 12,000 kr. I november 
1910 tog arbetet sin början, men drog betydligt 
ut på tiden, dels genom att mera berg påträffades 
än som beräknats och dels genom att den 
ursprunglige entreprenören ej var solvent utan 
att hans borgesman fick öfverta arbetet. Plane
ringen blef därför i stället för den 15 maj först 
färdig i juli månad och sedan gräsplanen då sådts 
inträffade den starka värmen och torkan. Denna 
gjorde att planen måste besås ännu en gång och 
först nu kan därför planen tas i användning. 
Planket och det rundt om täflingsbanorna löpande 
staketet uppsattes under juni och juli, hvaremot 
arbetet med läktaren ej påbörjades förr än i 
början af september, då det visade sig att platsen 
skulle kunna användas i år. Läktaren är dock 
nu användbar och blir fullt färdig den 1 november, 
men vatten och öfriga ledningar indragas först 
nästa år, då äfven samtliga banor göras i ordning.

Fullt färdig kommer platsen att inrymma fot
bollplan 105x68 m., löparbana af 370 m. längd, 
häck och 100 m. bana, hoppbanor och kastplan, 
utanför löparbanan. Vid ena sidan en sittplats
läktare under tak rymmande lokaler för expedition, 
styrelse, kungliga gäster, pressen, afklädning, 
restauration samt dusch m. m. På andra sidan 
af planen tvenne ståplatsläktare, hus för vaktmä
stare och ett klubbhus.

Sådan kommer platsen att ta sig ut nästa år, 
men tills vidare äro blott fotbollplanen och sitt
platsläktaren färdiga och för öfrigt ha alla före
ningens medlemmar tillfälle att se platsen om 
söndag, då Kronprinsen inviger platsen, öfverste 
Balk håller tal, K. F. U. M:s trupp ger uppvis
ning och D. I. F. spelar mot A. I. K. ty då ega 
alla Djurgårdare fri entré mot uppvisande af 
årskort för 1911, hvilka kunna lösas hos föreningens 
skattmästare, hr Petsén, Riddaregatan 19 eller på 
expeditionen vid idrottsplatsen på söndagen.

N:o 8.
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Att komma ut till platsen erbjuder ingen större 
svårighet, ty dels kan man på 15 — 20 minuter 
gå från sista spårvägshållplatsen på Handtverkare
gatan och dels kan man medfölja ångslup från 
Söder Mälarstrand eller Järnvägsbron. Afgiften 
blir 20 öre och båtarne, hvilka tillsammans 
rymma 1,200 personer blir kvarliggande vid 
Traneberg, så att alla kunna på en gång komma 
tillbaka därifrån. Se Ångbåtsturerna sidan 62.

Fotboll.

Svensk-Engelska matcherna.
D. I. F. har i år genom omständigheternas 

makt icke kunnat inbjuda några utländska lag 
och det såg därför klent ut för våra fotbollspelare 
att i år kunna få möta något dylikt ehuru detta 
var af större betydelse nu än kanske någon gång 
förut. Federationsmatchen mellan Sverige och 
Tyskland spelades emellertid här, hvilket gaf några 
lärdomar. Af större betydelse var dock att 
Svenska fotbollförbundet lyckades att träffa öfver
enskommelse med English Wanderers om två 
matcher på Råsunda, då detta lag var på väg till 
Finland och Ryssland. Den första matchen stod 
söndagen den 27 aug. och det svenska laget 
utgjordes denna gång af Vikingarnes från olika 
Kamratkretsar hopsatta lag. Spelet var ur flera 
synpunkter intressant och matchen slutade med 
seger för engelsmännen med 5—1.

Tisdagen den 29 spelades den andra matchen 
och här hade vidtagets den fullt riktiga åtgärden 
att kombinera det svenska laget från endast A. I. K. 
och D. I. F. så att D. I. F:s höger och A. I. K:s 
vänstersida användes. Lagets spel blef därigenom 
lika godt som ett klubblags och visade att våra 
svenska spelare nu stå på en ganska hög nivå. 
De engelska spelarne voro nämligen alla af inter
nationell klass och de svenska spelarne stodo i 
det hela icke långt efter. Att göra något utförligt 
detaljreferat öfver matchen torde vara obehöfligt, 
då detta gjorts i den dagliga pressen. Det be
höfver endast omtalas att Friberg från en passning 
från Ansén gjorde ett vackert mål och att engels
männen gjorde två. Af dessa såg det ena ut att 
ha gjorts med handen, men engelsmannen svor 
på att så icke var förhållandet.

Det kan däremot vara af intresse att något 
skärskåda de olika lagens spelsätt. Till att börja 
med voro engelsmännen stadigare på benen än 
svenskarne vid sammanstötningar och detta be
rodde till största delen att engelsmännen använda 
sig af höften vid knuffande hvaremot svenskarna 
sätta till axeln. Detta ger nämligen icke samma 
styrka. Vidare voro engelsmännen snabbare på 
bollen. De stodo icke och väntade vid en pass
ning utan mötte bollen och voro de då blockerade 

skickades bollen vidare till en medspelare. Detta 
att bollen kunde passas direkt berodde på att de 
engelska spelarne i allmänhet visste precis hvar 
medspelarne funnos och hvad dessa skulle företaga 
sig. Detta kan icke tillskrifvas att spelarne sedan 
länge spelat tillsammans, ty så var nog icke for
hållandet då laget var kombinerat.

Det engelska lagets spel var mera omväxlande 
än det svenskas, som gick i de gamla inlärda 
spåren. Det var särskildt ett sätt att komma 
igenom försvaret i centern som engelsmännen 
använde med godt resultat. Sättet är för öfrigt 
känt här sedan länge och har visats af både 
engelska och danska lag, men det har endast föga 
användts af de svenska lagen. Om en innerfor
wards hade bollen sprang centern t. ex. mellan 
backarne och fick bollen bakom dessa där han 
kunde skjuta ostört.

D. I. F.—Ö. I. S.
Matchen i svenska serien mellan D. I. F. och 

Ö. I. S. slutade som bekant med seger för D. I. F. 
Vi återge här Göteborgspostens referat öfver 
matchen.

Det gick inte för Örgryte att taga revanche för 
sitt nederlag förliden söndag. Men därför skola 
ej Myhrbergs gossar förlora modet. Man kan ju 
ej vinna alla bataljer, och Örgryte föll i går med 
ära. Det var Djurgårdens öfverlägsna halfbackar, 
som vunno plus Lawass och målvakten. Men 
det elegantaste spelet var i alla fall Örgrytes.

Djurgården vann i lottningen och ställde natur
ligtvis Örgryte mot vinden och det snart ström
mande rägnet. Genast efter afsparken flyttade 
Ö. I. S. spelet öfver på Djurgårdens halfva, och 
där stannade man ett tiotal minuter utan att 
komma förbi försvaret. Frykman höll Börjesson 
som i ett snöre, Wicksell, för dagen vänsterhalf, 
och Lawass på sin gamla vänsterbackplats schackade 
hela tiden Johansson, Hagardh och Myhrberg. 
Vänsterwingen i Örgryte arbetade tappert, men 
inte häller de. kunde få resultat. Här bör det 
anmärkas, att Djurgårdsspelarne sällan försummade 
att använda sin öfverlägsna fysiska kraft, och Ö.
I. S:arne ramlade som flugor på den slippriga 
planen.

Bäst det var hade rollerna ombytts, och det 
var Djurgården som anföll. En hörna blef utan 
resultat, trots Lawass’ hufvud, och bollen åkte ut 
på planen. Tyvärr kom den i sällskap med 
Frykman, och han smällde iväg ett af sina speci
alitetsskott, en hög lyra, som gick in ett par tum 
under plankan ofvanför Bengtsons händer. Vår 
oförbrännelige rörde vid bollen, men han var för 
kort i rocken och föll med bollen bakom sig i 
nätet.

Vid afsparken härefter kom Myhrberg i fart, 
sprang förbi både Wicksell och Lawass och cen
trade förstklassigt. Appelgren fångade bollen och 
eftersom Nordenskjölds massiva kroppshydda var 
i vägen, lade A. bollen till Börjesson, som sköt.
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En näfve,*  som inte var målvaktens, häjdade 
skottet, och det blef straffspark. För första gången 
i sitt lif, tror jag, lade Börjesson straffbollen på 
målvakten — det var otäckt slipprigt på marken 
— och så var den chancen förspild.

* Det var ingen näfve. Red. avmärkning.

Upp igen, så tyckte John Olsson, att det kunde 
vara hans tur, och sköt ett långt, skarpt skott 
käpprätt mot mål. Men där stod tyvärr Bengtsson 
II, dagens hjälte, och tog det hårda skottet. Och 
så bar det iväg mot Ö. I. S:s mål. På obeskrif
ligt sätt lyckades Landberg komma igenom, och 
på en meters håll satte han in Djurgårdens mål 
nummer 2.

Återigen afspark och rush af Börjesson, f. v. b. 
till Myhrberg. Och den gamla historien. Lifsfarlig 
centring, Lawass i vägen, så att centringen blir 
målskott — och så tog målvakten det också. Vi 
få säga åt Bengtsson, att han inte lär upp för 
många konkurrenter. Ö. I. S. låg öfver nu en 
god stund. Hörna, bra upplagd, sedan upprepade 
anfall utan resultat. Djurgårdens halfbackar måtte 
ha varit minst femtio. Det såg inte bättre ut. Ett 
halft dussin förstklassiga centringar från Örgrytes 
yttermän förstördes af Stockholmsförsvaret eller 
blefvo målskott af Appelgren, Börjesson och Jo
hansson — alltjämt utan resultat. Det såg ibland 
ut som vid svenskarnes mål under matchen mot 
Bradford city, och då blef det ju inte häller något.

Ändtligen tycker Frykman att det kan vara 
nog att och sätter sina gossar i rörelse. En kritisk 
situation uppstår, men Levin räddar sitt mål och 
lägger bollen finfint till Lundin. Denne sätter 
fart, men har fått smörja på tårna, och centringen 
går ut öfver mållinien. Man börjar på ny kula 
med utspark, men John Olsson tar bollen och 
skickar den tillbaka till Lundin för att han skall 
få visa, att han kan. Och nu blef centringen 
sådan, att mr Bunyan vid skranket sken upp. 
Appelgren fångade centringen fint och sköt mot 
den anstormande målvakten. Denne missade för 
en gångs skull, bollen tog sned riktning och mötte 
Myhrberg. Då fanns det ju ingen hjälp.

Nu var det Djurgårdens tur att göra afspark, 
och Frykman ville göra om sin bravad nyss. Men 
nu kom bollen precis så många millimeter nedan
för som Bengtsson behöfde, och nästa sekund 
hade Börjesson den. Frykman har emellertid 
efter hvad man kan förstå, en liten motor någon
stans, och han hann fram i lagom tid för att 
hindra B. att taga sig några friheter. Appelgren 
fick bollen, men förstod ej situationen, utan lade 
bollen tillbaka till Börjesson f. v. b. till Frykman.

Scenförändring. Djurgården anfaller igen, men 
Einar Ohlsson, som för tillfället var centerforward, 
kunde inte komma ihåg att hålla sig på sin linie 
utan arbetade för två, där han inte skulle vara. 
Landberg gick också snart in i centern och O. 
kom på sin gamla plats.

Örgrytes forwards och halfbackar arbetade för
tvifladt, men det var som förgjordt. Pausen 
ändrade ingenting, och matchen slöt med neder
lag för Örgryte, seriens första förlorade match.

Om matchen i sin helhet är att säga, att 
Djurgårdslaget gått fruktansvärdt framåt sedan 
sist. Örgryte ligger en smula öfver i spelskick
lighet, men Stockholmslaget utjämnar det och 
litet till med snabbhet, placeringsförmåga och en 
storartad energi. Bäst på plan voro Djurgårdens 
målvakt, Frykman, Myhrberg och Levin. Einar 
Ohlsson och Appelgren gnodde hvardera för fem, 
men voro ineffektiva. Spelarne för öfrigt, till och 
med Sandlund, voro bra, och Engdahl, som de
buterade på högerytterplatsen, artar sig utmärkt. 
Matchens utgång berodde i sista hand på otur. 
Bättre lycka nästa gång!

Notis.
Sparfven hälsar. Från den i Amerika för när

varande bosatte hockeyspelaren och simhopparen
A. Spångberg (Sparfven) har färska hälsningar till 
alla D. I. F:are anländt. 

Afhållna föreningstäflingar.
Kulstötning: B. Gustafson 20,58 m.

R. Fogelmark 20,00

Löpning 1,609 meter om 1902 års vandringspris:
P. Pettersson 4.47.6 min.
E. Eriksson 4.48.3
E. Schuman 4.51.6
B. Olsson 4.53

Femkamp :
K. Sandkvist 8 poäng.
R. Skoglund 12
N. Björck 13
C. Jahnzon 17
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D. I. F:s tiokamp.
Höjdhopp: K. Sandkvist 1,60 m.

A. Nyström 1,60
N. Björck 1,50
R. Skoglund 1,45

Längdhopp: K. Sandkvist 6,08
N. Björck 5,89
A. Nyström 5,83
C. Jahnzon 5,04

Diskuskastning: C. Jahnzon 59,23
• G. Norén 57,45

E. Eriksson 50,89
R. Skoglund 50,49

Spjutkastning: R. Skoglund 67,85 '
G. Norén 53,31
K. Sandkvist 51,00
N. Björck 48,20

Trestegshopp: A. Nyström 12,12
N. Björck 11,98
K. Sandkvist 11,78
H. Jönsson 10,72

Kulstötning: G. Norén 18,04
C. Jahnzon 17,65
R. Skoglund 17,44
K. Sandkvist 16,36

Stafhopp: C. Jahnzon 2,46
K. Sandkvist 2,36
R. Skoglund 2,26
A. Nyström 2,16

Häcklöpning: K. Sandkvist 19.8 sek.
A. Nyström 20.4

Löpn. 100 m: N. Björck 12.2
K. Sandkvist 13
R. Skoglund 13.1
A. Nyström 13.2

Löpn. 1,500 m.: R. Skoglund 5.13.2 min.
K. Sandkvist 5.41.6

1. K. Sandkvist 4209 poäng.
2. R. Skoglund 3853
3. A. Nyström 3530
4. N. Björck 3346
5. C. Jahnzon 2781
6. G. Norén 2098
7. H. Jönsson 1612
8. E. Eriksson

Årets seniortäflingar äro nu afslutade. Slutom
dömet om desamma är allt annat än fördelaktigt. 
Intresset har i år varit ovanligt ringa och resul

taten i allmänhet ej stort bättre än juniorernas. 
Detta har ju mycket sin orsak däri, att de bättre 
idrottsmännen i D. I. F. i allmänhet försakat 
föreningstäflingarne för att mera ostörda kunna 
ägna sig åt träningen för nästkommande års 
olympiska spel.

Berglunds löpningar å 5,000 och 10,000 meter 
voro emellertid mycket vackra och om långdi
stanslöparne i allmänhet kan man säga, att dessa 
visat bra mycket större intresse, än de öfriga 
idrottsmännen.

Af kortdistanslöparne har det vanligtvis endast 
varit Björck och Hammarström, som infunnit sig 
vid täflingarne, och kampen mellan dessa två har 
varit hård nog. Hammarström, som gjorde sig 
bemärkt under juniortäflingarne, torde för närva
rande vara den bästa kortdistanlöparen inom D. 
I. F. och har stora utsikter att i år taga "Herbert 
& Sallys" vandringspris för löpning 100, 200 och 
400 meter. Det är verkligen att hoppas, det till 
täflingen. om detta vackra pris alla D. I. F:s 
kortdistanslöpare infinna sig, då det ju dock inom 
föreningen finnes en hel del löpare, som äro rätt 
jämngoda.

Bland kastarne är det Gustafsson, som drager 
uppmärksamheten till sig och han torde snart ej 
stå Nilsson alltför långt efter.

Bland hopparne är Nyström den bästa, undan
tagandes Sandkvist, hvilken emellertid blott deltagit 
utom täflan. Intresset för hopptäflingarne har 
varit särdeles ringa och stafhoppet samt höjdhopp 
utan sats måste inställas på grund af bristande 
deltagare.

Bland "allround" idrottsmännen har Sandkvist 
visat sig vara den bästa. Skoglund torde dock, 
åtminstone i tiokamp, vara en smula bättre, men 
han förföljdes hela tiden af en gemen otur och 
kom ej alls upp till sina vanliga resultat.

Afhållna seniortäflingar.
D. I. F:s landsvägslöpning egde rum den 27 

aug. och i denna startade en del af föreningens 
bästa långdistanslöpare.

C. J. Nilsson tog snart ledningen och han 
inkom först till Östermalms idrottsplats ett par 
hundra meter före Hellgren. På idrottsplatsen 
skulle 5,000 m. löpas och därunder slappnade 
Nilsson. Han lät Hellgren gå förbi sig och var 
mäst hågad att utgå, hvilket Alm, som kom en 
stund senare, gjorde. Hellgren segrade på 1.11.04.. 
Nilssons tid blef 1.13.22 och Wåhlins 1.14.59. 
Dessutom inkom J. Segersäll på 1.24.48.
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30 augusti.

På begäran arrangerades onsdagen den 30 
augusti några täflingar för ynglingaafdelningen 
enligt nedanstående:
Längdhopp: Reutersvärd

Holm
Pettersson

4,49 m.
4,16
4,06

Trestegshopp: Reutersvärd 9,53
Holm 9,31

Spjutkastning: Westin 53,66
Johansson 49,85

Höjdhopp: Westin 1,50
Holm 1,20

Löpn. 100 m.: Westin 133/5 sek.
Reutersvärd 134/5
Nordström 142/5
Holm 142/5

Täflingarne i sin helhet voro rätt intressanta. 
Särdeles nöjsamt var det att se den lille alnshöge 
Nordström, nyss fyllda tolf år. Han hoppade och 
löpte med en beundransvärd energi och det var 
förvånansvärdt att se, hvilken utmärkt teknik han 
tillägnat sig. Heder åt sådana “ynglingar“. Westin 
var de andra mycket öfverlägsen, särskildt hans 
resultat i spjutkastning och höjdhopp äro ju 
utmärkta för en femtonåring. I längdhopp och 
trestegshopp deltog han ej. Johansson tyckes 
vara ämne till en god spjutkastare.
B.

Cykelmästerskapen i banåkning.
Årets svenska mästerskapstäflingar i Cykelåk

ning på bana anordnades af Hälsingborgs C. K. 
söndagen den 27 aug. D. I. F:s ende banryttare 
för närvarande Tage Carlsson hade tidigare visat 
att han trots saknaden af bana i Stockholm var 
i utmärkt form och han sändes därför till mäster
skapstäflingarne, där han hade ett mästerskap att 
försvara.

I mästerskapstäflingen å 1,000 m. segrade 
Carlsson i sitt försöksheat, men blef slagen i 
slutheatet af göteborgaren Olin. Han segrade 
däremot öfverlägset å 5,000 m.

Utom dessa täflingar förekommo dessutom en 
del internationella lopp, där äfven danskar startade. 
Carlsson segrade i loppen å 1,609 m., 10,000 m. 
och 800 m. Han eröfrade därmed vandringspriset 
för täflingarnes bäste man med fyra första och 
ett andra pris.

Stockholm—Enköping—Stockholm.
För tionde gången höll D. I. F. söndagen den 

27 aug. sin cykeltäfling å distansen Stockholm — 
Enköping—Stockholm och här startade 33 af 
Sveriges bästa landsvägsryttare. Vägarne voro i 
godt skick, men en hård motvind på bortvägen 
gjorde täflingen ansträngande och gjorde att 
tiderna icke gingo under rekordet. Några af årets 
mästare utgingo sedan de blifvit upphunna af 
efterföljande ryttare. En särdeles vacker åkning 
presterades af den unge Ragnar Malm, hvilken 
för ett par år sedan vägrades deltaga för att han 
var för ung. Sedan dess har han emellertid gått 
allt närmare toppen och nu vann han sin första 
seger och hemförde guldmedaljen. E. Friborg 
åkte äfven utmärkt och gick under 6 timmar.

De bästa resultaten blefvo:
1. R. Malm, Söd. I. S., 5.47.007/10 tim.
2. E. Friborg, H. I. F., 5.58.311/10
3. E. Andersson, Iter, 6.06.101/5
4. H. Morén, » 6.06.414/5
5. C. Lundqvist, » 6.10.11
6. A. Ekström, » 6.11.42
7. G. Björk, Söd. I. S., 6.15.134/5
8. F. Pettersson, Iter, 6.20.159/10
9. K. Landsberg, Örebro, 6.22.591/5

10. H. Jansson, Uni, Ups. 6.33.133/10
11. Th. Jonsson, D. I. F. 6.35.435/10
12. Felix Ekström, U.C.K. 6.48.132/5

Ynglingaafdelningens täflingar den Cykel.
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13. Knut Åkerström, Söd. I. S.
14. L. Lundqvist, Uni, Upsala
15. Karl Olsson, Iter
16. S. Landon, Söd. I. S.
17. K. Mattsson, Uni, Upsala

D. I. F. hade en representant, den unge Th. 
Jonsson, hvilken körde tappert och inkom på 6.35.

Första lagpris eröfrades af Iter med 12 poäng 
(3 + 4 + 5) och andra lagpris af Söderbrunns I. S. 
med 21 poäng (1+7+13).

Stockholm—Södertelje— Stockholm.
Föreningens årliga täfling i velocipedåkning 

på landsväg Stockholm—Södertelje—Stockholm 
ägde i år rum söndagen den 3 september under 
hr K. V. Herrmanssons ledareskap. Endast två 
deltagare startade, men dessa åkte bra och tids
skillnaden var ej stor. Segrare blef C. Fred på 
2.08.01. Föregående års pokalinnehafvare, Th. 
Jonsson, använde 2.11.29.

Södermalms I. K:s täflingar.

Södermalms I. K. hade söndagen den 6 aug. 
ånyo anordnat täflingar på Östermalms idrottsplats 
och dessa hade samlat 1,500 åskådare. Värmen 
var tryckande och det var ganska märkvärdigt att 
löparne höllo ut hela maratonloppet, hvilket var 
täflingarnes hufvudnummer. I denna startade ett 
mycket stort antal löpare, men de flesta gingo 
ur redan under det de tolf första kilometerna löptes 
inne på idrottsplatsen. Nilsson och Hellgren från 
D. I. F. deltogo och höllo god fart så länge de 
voro med. Nilsson höll sålunda samma fart som 
Jakobsson de första fem hvarfven, och låg vid 
milen som andra man ett stycke efter Jakobsson. 
Han utgick dock straxt efteråt medan Hellgren 
gick fram på hans plats samt behöll denna fram 
mot vändpunkten. Äfven han tvingades då af 
värmen att utgå. Jakobssons tid blef 2.51.24.

Ångbåtstrafik
Söndagen den 1 Oktober 

Stockholm - Tranebergs Idrottsplats 
Ångfärjorna Djurgården 3, Djurgår

den 4 och Djurgården 5 samt 
ångf. Angantyr afgå:

Från Tegelbacken hvar 15 minut från kl. 
11,45 f. m. till kl. 5,30 e. m., angörande 
Söder Mälarstrand 5 minuter senare.

Från Tranebergsbro till Söder Mälarstrand 
och Tegelbacken hvar 15 minut från kl. 
12,15 midd. till kl. 6 e. m.

Afgift 20 öre. Barn 10 öre.

Obs.! Dessutom ångslupar till Tangen 
vid Ulfsundasjön (c:a 5 minuters väg från 
idrottsplatsen):

Från Kungsbron 10 min. öfver hvar hel- och 
half-timme från kl. 11,40 f. m., angörande 
Klara strand, Inedal, Rörstrand och Karlberg.

Från Tangen till Kungsbron 10 min. öfver 
hel- o. halftimmar från kl. 2,10 till 6,10 e.m. 
samt med ordinarie Ulfsundabåtarne till 
Tegel backen.
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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 696.
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 öret
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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