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D. I. F:s idrottsplats invigd.

H. K. H. Kronprinsen förklarar Idrottsplatsen invigd.

Efter mycket arbete och kanske ännu mera 
diskuterande inom D. I. F:s styrelse och dess 
särskilda byggnadskommittérade har föreningens 
egen idrottsplats vid Traneberg nu hunnit så 
långt att den kunnat tas i bruk och invigas. Den 
stora dagen, som bildar ingången till en ny epok, 
som vi hoppas skall bli lika lyckosam som de

föregående, var söndagen den 1 oktober, då vädrets 
makter visade sig särskildt älskvärda och släppte 
till sitt bästa väder. Under sådana förhållanden 
var det klart att invigningen med dess lockande 
program skulle samla ett stort antal åskådare. 
1,659 personer samlades på den med flaggor fäst
ligt smyckade platsen — de flesta gingo ut, hvilket 

N:o 9.
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visar att kommunikationerna icke alltid betyda så 
särdeles mycket för Stockholmarne. Vid 1/2-tiden 
anlände kronprinsen och sedan han hälsat på de 
närvarande inbjudna tog öfverste Balck till ordet 
och höll med kraftig stämma invigningstalet, 
hvilket var af följande lydelse:

Hvarje gång en ny idrottsplats inviges i Sveriges 
land råder det glädje och tillfredsställelse inom 
våra idrottskretsar — Det råder ock feststämning; 
ty det är fest, hvari fosterlandsvännen gerna 
deltager, då en ny idrottsplats står färdig, flagg
prydd och festsmyckad, att för första gången 
öppna sina banor till täflan i kraft, uthållighet 
och viljestyrka.

Hvarje ny idrottsplats som kommer till stånd 
gifver ökade möjligheter till ett friskt pulserande 
idrottslif, bereder tillfälle åt allt talrikare skaror 
af Svensk ungdom att egna lediga stunder åt 
härdande kroppsöfningar.

Ett kännetecknande drag inom vårt svenska 
idrottslif är den ifver hvarmed våra idrottsorga
nisationer rundt om i landet omfatta den för 
idrottens fortbestånd och utveckling så viktiga 
frågan i att anskaffa väl ordnade idrottsplatser, 
— En ifver som tyder på hängifven kärlek till 
sunda och stärkande kroppsöfningar.

Ett sådant drag i nationalkarakteren, frammanar 
en viss offervillighet; det manar ock till ihärdigt 
arbete för vinnande af det eftersträfvade målet.

Detta kan med fog kallas en god idrottsanda. 
Och det är denna som skall vara det lifgifvande 
elementet inom våra idrottsföreningar.

Att förvärfva sig en god, helst egen idrottsplats, 
har blifvit en lifsfråga för idrottsföreningarna. 
Utan idrottsplats äro våra idrottsmän, till en viss 
grad hemlösa. För idrotts rationella öfvande är 
denna, nämnligen idrottsplatsen lika nödvändig som 
gymnastiksalen för öfvande af gymnastik.

Glädjande att förtälja är det, att det numera 
knappast gifves något mera betydande samhälle 
i vårt land, der icke en idrottsplats finnes — och 
dervid må med tillfredsställelse framhållas att 
samhällets fäder numera inse betydelsen af idrott, 
i det de beredvilligt understödja idrottens måls
män i deras sträfvan att anskaffa och underhålla 
dessa anläggningar, hvilka äro lika viktiga för 
samhällets fysiska och moraliska helsa som hvarje 
annan samhällsinstitution med liknande syfte. 
Man har mera allmänt lärt sig förstå betydelsen 
af kroppsvård, och man finner det derföre riktigt 
att gifva ungdomen plats der den må kunna 
samlas till härdande kroppsöfningar, för vinnande 
af helsa, kraft och friskt mod.

Djurgårdens idrottsförening, som i dag inbjudit 
oss att öfvervara invigningen af dess nya idrotts
plats här vid Traneberg, har genom fullbordandet 
af densamma lagt en ny betydelsefull gerning till 
sina många föregående, och denna är icke den 
minst viktiga i föreningens på vackra drag så 
rika utvecklingshistoria.

Den som minnes Djurgårdsföreningens tillkomst

på den plats hvars namn den bär och dess första 
visserligen pigga, men dock jemförelsevis blyg
samma verksamhetsår, måste egna densamma ett 
aktningsfullt erkännande för det oförtröttade 
arbete den nedladt under dess 20-åriga tillvaro, 
för det exempel den lemnat på en framgångsrik 
och målmedveten sträfvan till idrottens främjande 
och utveckling. — Djurgårdsgossen växte snart 
till en hurtig yngling och ynglingen liar blifvit 
en kraftig och modig man! ...

Djurgårdens idrottsförenirig, som numera räknar 
sina medlemmar i hundratal, icke blott från 
Djurgården med dess gröna ängder och branta 
skidbackar, utan snart sagt från hela Stockholm, 
har blifvit en af landets allra förnämsta idrottsför
eningar; den är derjemte en af de mest manstarka 
och detta i dubbel bemärkelse. De segrar den 
under de gångna åren har att inrista på sin 
minnestafla äro många och vackra.

Det har i synnerhet varit på skidlöpningens, 
den allmänna idrottens och fotbollspelets områden 
den nedlagt arbete och vunnit framgångar. Dess 
första mera uppmärksammade framträdande var 
genom dess skidlöpare, och föreningen har också 
vetat upprätthålla sina goda traditioner inom 
denna nationella idrottsgren. Dess anseende på 
detta område föranledde Saltsjöbadsbolaget, med 
stor frikostighet, att anlägga och ställa dill Djur
gårdsföreningens förfogande en skidbacke, som 
numera räknas till en af de bästa i landet.

För att derjemte bereda föreningens medlemmar 
bättre tillfälle till öfning och träning i dess båda 
andra hufvudgrenar allmän idrott och fotboll har 
dess styrelse med stor omsorg och energi verkat 
för anskaffande af en egen idrottsplats. Från 
Stockholms stads landtegendomsnämnd fick 
föreningen ett fördelaktigt erbjudande af plats i 
Bromma socken, till gagn icke blott för Djurgårds
föreningen, utan ock för den under anläggning 
varande villastaden, enär nämnden, med erkän
nansvärd framsynthet, haft den uppfattningen att 
man vid ordnandet af nya samhällen har en viss 
pligt att tillgodose krafvet på rekreations-, lek- 
och idrottsplats åt samhällets ungdom.

Djurgårdens idrottsförening har nu på 25 år 
förhyrt detta område, på fördelaktiga villkor. 
Stockholms stad lemnade 12,000 kronor till om
rådets planering och på denna summa betalar 
föreningen 5 % årlig ränta i hyra för området, 
som är 30,000 kv. meter stort. Hela anläggnings
kostnaden beräknas uppgå till 35,000 kronor.

Arbetet påbörjades i November 1910. Genom 
oförutsedda svårigheter har fullbordandet blifvit 
något fördröjt. Fullt färdig är idrottsplatsen 
visserligen icke, men den kan dock invigas och 
öppnas till begagnande, för att fullbordas nästa vår.

Arbetet med idrottsplatsen har omhänderhafts af 
en byggnadskommitté bestående af grossh. V. 
Petsén, banktjänsteman B. Walla och ingeniör 
Axel Norling, hvilka herrar jemte föreningens 
nitiske ordförande herr Carl Hellberg, inlagt stora
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förtjenster om sin förening, genom anordnandet 
af denna vackra idrottsplats.

Vi lyckönska Djurgårdens idrottsförening till 
denna nya landvinning och hoppas att stora skaror 
svensk ungdom der må samlas, att Djurgårdens 
idrottsförening icke blott må blifva sina goda 
traditioner trogen, utan ytterligare växa sig kraftig 
och arbetsduktig och att dess verksamhet, hädan
efter som hittills, må kännetecknas af god idrotts
anda, och denna må ock städse vara förbunden 
med fosterländsk anda, så att dess medlemmar 
med glädje ställa de egenskaper de tillegna sig 
på idrottsplatsen, i fosterlandets tjenst. En svensk 
idrottsman bör besjälas af önskan att gagna och 
hedra sitt land!

Såsom ett uttryck för innersta innebörden i 
hela vårt idrottslif, vågar jag derför uppmana de 
närvarande att instämma i ett fyrfaldigt lefve för 
fosterlandet. — Lefve Sverige.

Kronprinsen tog därefter till orda och uttryckte 
en förhoppning om att platsen skulle bli till gagn 
för många generationer svenska medborgare. Han 
lyckönskade äfven föreningen och förklarade 
därefter platsen invigd och öppnad för sitt ändamål.

Den idrottsliga delen af invigningsprogrammet 
följde därefter och inleddes med en uppvisning 
af K. F. U. M:s gymnastiktrupp. Denna trupp 
och dess sympatiske ledare tveka aldrig att ställa 
sig till förfogande när hälst det gäller idrott eller 
gymnastik. Därigenom samt deras enkla och 
gedigna uppträdande har därför gifvit dem en 
ovanlig popularitet bland Stockholms gymnastik- 
och idrottsintresserade allmänhet. Detta märktes 
äfven denna gång ty vid inmarschen på planen 
hälsades truppen af kraftiga applåder.

Tiden medgaf ej att uppvisningen blef så 
omfattande som vanligt, men den blef genom

gående vacker och visade, att truppen ännu befinner 
sig på sin höga ståndpunkt och för hvarje gång 
blir mera helgjuten. Tvifvel kunde ha funnits 
om en gymnastikuppvisning skulle kunna göra 
sig gällande på en så stor plan, men dessa blefvo 
med glans slagna och det blef en för ögat ovanlig 
njutning att se de helhvita spänstiga gestalterna 
afteckna sig mot den friska grönskan. Det syntes 
som om gymnastikuppvisningarnes rätta plats vore 
just ett grönskande fält och ej en instängd gym
nastiksal.

Sedan gymnastiktruppen utmarscherat efter sin 
vackra och lyckade uppvisning hälsad af applåder, 
intågade A. I. K:s och D. I. F:s fotbollag för att 
ta ett nappatag på den nya fotbollplanen, som 
presenterade sig i ett fullt användbart skick. 
D. I. F. ställde upp med följande spelare: Högberg 
(goal), Sandlund, Lavass, Jansson, Frykman, Karls
son, Landberg, Olsson, Friberg, Öhman och 
Engdahl.

Matchen blef genomgående intressant, men 
spelet kunde på en del händer varit bättre. 
Redan i början af matchen hade D. I. F. några 
mycket hotande angrepp mot A. I. K:s mål och 
detta var på det hela mera hotadt under första 
halftid än D. I. F:s icke minst tack vare Einar 
Olsson, som arbetade med oerhörd energi. Spelet 
gick emellertid fram och tillbaka, men något mål 
kom ej förr än i midten af halfleken. A. I. K:s 
målvakt sprang för många steg med bollen och 
följden blef en frispark. Bollen gafs åt Frykman 
som sköt hårdt igenom klungan mot målet. 
Palme skulle stoppa bollen men kunde endast 
ändra riktningen och bollen hamnade i nätet. 
Under återstoden af halfleken ändrades ej resul
tatet.

Andra halftid arbetade A. I. K:arne hårdt på
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att kvittera och efter en stund lyckades detta äfven. 
Spelet stod sedan och vägde och D. I. F:s half
backar fingo mäst hålla sig på försvar. Forwards
kedjan hade därför svårt att komma upp, men 
de sista tio minuterna hade D. I. F. en rad angrepp 
af hvilka tvenne resulterade i mål. Efter ett an
grepp på vänstersidan fick Frykman bollen och 
gick med snälltågsfart upp till mållinjen där han 
centrade till Öhman som nickade i mål. Straxt 
efteråt klarade en af A. I. K:s halfbackar ett 
hårdt skott på själfva mållinjen med händerna och 
den därpå följande straffsparken placerade Fryk
man lungt och säkert i ena hörnet.

D. I. F. segrade sålunda med 3—1 i sin första 
match på egen plan och detta får man kanske 
anse som ett godt omen.
K-r.

Fotboll.
D. I. F. utslagen ur svenska mästerskapet.

Efter D. I. F:s segrar öfver Örgryte I. S. i både 
svenska mästerskapet och svenska serien hade 
man väntat att föreningen skulle åtminstone gå 
fram till finalen i förstnämnda täfling, men ödet 
och Stockholms kamraterna hade anorlunda be
stämt. I semifinalen blef D. I. F. lottad mot sina 
gamla antagonister från åren 1907 — 08, Stockholms 
kamraterna, hvilka aldrig spela så bra som mot 
D. I. F. och till denna match, som spelades den 
3 sept., samlat ett mycket godt lag. Matchen 
egde rum på Råsunda idrottsplats på eftermidda
gen inför en talrik förväntansfull publik, hvilken 
till fullo fick sitt lystmäte på spännande moment.

Matchen afgjordes redan första minuten, ty en 
minut efter afspark fingo kamraterna ett mål. 
De öfverrumplade fullständigt D. I. F:s försvar 
och detta fick därefter aldrig sitt lugn. Ännu ett 
mål fingo kamraterna första halftid efter tjugo 
minuters spel medan djurgårdarne trots upprepade 
utmärkta tillfällen ingen gång kunde få bollen 
mellan målstolparne. Spelet var för öfrigt första 
halftid ganska jämt och bägge målen voro vid 
flerfaldiga tillfällen i fara.

Andra halftid pressade D. I. F. så godt som 
hela tiden på kamratmålet, och målskotten haglade 
om målvakten, men tack vare tur hos denne och 
i viss mån nervositet hos skyttarne klarades de 
flesta målen. Några gånger gick dock bollen in. 
Omedelbart efter afspark gick Jansson ned på 
vänstersidan och sköt i mål och efter tjugo minuters 
spel utjämnade Frykman med ett långt vackert

skott. Man väntade nu att djurgårdarne lätt nog 
skulle eröfra segern, men beräkningen slog fel. 
Omedelbart från afspark efter D. I. F:s andra mål 
gingo kamraterna ned på vänstersidan och efter 
centring låg bollen i nätet. Därmed hade kam
raterna definitivt vunnit, ty djurgårdarnes spel 
blef nervösare och det var omöjligt att komma 
igenom kamraternas hela lag som samlade sig vid 
målet. De senare segrade således med 3—2 (2—0, 
1-2).

Svensk-norska federationsmatchen.
Den 17 september spelades federationsmatchen 

mellan Sverige och Norge på Råsunda idrottsplats. 
I svenska laget spelade Friberg, Frykman och 
Lavass från D. I. F. Spelet var dåligt och inbjuder 
ej till någon granskning. Resultatet blef att 
Sverige segrade med 4—1 (3—0, 1—1).

Svenska serien.
De matcher D. I. F. har kvar i svenska serien 

äro utlysta till följande dagar.
29/10 D. I. F. - G. F. F. i Stockholm

5/11 „ I. F. K., Norrk. i Norrköping
12/11 „ Ö. I. S. i Stockholm
26/11 „ I. F. K., Norrk.

Stockholms seriens ställning.
Sp. V. oa. f. mål. p.

Eriksdals I. F. . . 13 10 1 2 35-13 21
Sthlms Kamr. . . . 11 8 0 3 35-11 16
Upsala Kamr. . . . 13 7 2 4 21-13 16
Djurg. I. F., II. . . 13 6 2 5 15-17 14
Västerm. I. F. . . . 9 4 2 3 23-19 10
A. I. K., II. . . . 12 2 4 6 14-38 8
Djurg. S. K. . . . 11 2 2 7 8-23 6
Söderm. I. K. . . . 12 0 3 9 3-20 3

Allmän idrott.

Svenska mästerskapen.
Årets svenska mästerskapstäflingar i allmän 

idrott, hvilka voro att betrakta som en första 
generalmönstring af de svenska idrottsmännen 
för Olympiska spelen, egde rum den 26—27 aug. 
i Jönköping. Väderleken var dock tyvärr mycket 
ogynnsam, hvilket gjorde att resultaten i de flesta 
grenarne blefvo rätt betydligt försämrade. Af 
täflingarne framgick dock att våra svenska idrotts
män gjort afsevärda framsteg sedan föregående 
år, men äfven att ett energiskt arbete måste
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bedrifvas för att några utsikter skulle förefinnas 
vid spelen nästa år.

Från D. I. F. deltog endast Einar Nilsson och 
han skötte sig såsom väntadt utmärkt i det han 
hemförde två mästerskap och dessutom ett tredje 
pris i stående längdhopp.

Resultaten i de olika grenarne voro:
100 m.: 1) R. Lindberg, Ö. I. S., 11.1, 2) K. 

Stenborg, d:o, 1/2 m. efter.
200 m.: 1) I. Möller, Ö. I. S., 233/5, 2) K. 

Lindberg, d:o, 2 m. efter.
400 m.: 1) K. Stenborg, Ö. I. S., 53.3, 2) J. 

Dahlin, A. I. K., 2 m. efter.
800 m.: 1) E. Vide, 4.044/5, 2) K. Haglund, P. 

G., 2.08 1/5.
1,500 m.: 1) E. Vide, 4.102/5, 2) Th. Olsson, 

Ö. I. S. 4. 134/5.
10,000 m.: 1) K. Lundström, I. K. Göta, 34.41, 

2) B. Fock, Vänersborgs. I. F. 34.45.
Stafett 400 m.: 1) Örgryte I. S. (Lindberg, 

Möller, Stenborg, Botvidson), 46 sek., 2) Allmänna 
I. K., 461/2.

Häck 110 m.: 1) I. Möller, Ö. I. S. 162/5, 2) 
O. Zerling, A. I. K., 2 m. efter.

Gång 10,000 m.: 1) K. Stafsing, I. F. K., Gbg, 
50.03 (rekord), 2) T. Bildt, Ö. I. S., 50.252/5.

Stående höjd: 1) H. Måhl, Vesterås S. K., 1,43 m., 
2) K. Hellgren, P. G., 143, 3) 1. Möller, Ö. I. S., 
143, 4) Q. Nilsson, Wisby B. K., 143.

Stående längd: 1) O. R. Ekberg, A. I. K., 3,05 m., 
2) Q. Malmsten, Svea, Eskilstuna, 3,00, 3) E. 
Nilsson, D. I. F., 2,94.

Höjdhopp: 1) K. Kullerstrand, I. F. K. Sthlm, 
1,75 m., 2) C. Lomberg, L. S., 1,75, 3) S. Hagander,
A. I. K, 1,75.

Längdhopp: l) G. Holmqvist, Borås I. F. K., 
6,52 m., 2) G. Åberg, Norrköpings I. F. K., 6,43.

Stafhopp: 1) B. Uggla, I. F. K. Sthlm, 3,50 m., 
2) M. Nilsson, I. K. Spurt, 3,40, 3) C. Hårleman, 
I. F. K. Falun, 3,40.

Trestegshopp: 1) S. Hagander, A. I. K., 13,47 m., 
2) S. Jakobsson, I. F. K. Malmö, 13,38.

Grenhopp: 1) L. Lörvik, Ö. I. S., 2,30 m., 2) 
Ch. Johansson, d:o, 2,26.

Kulstötning: 1) E. Nilsson, D. I. F., 13,20 + 
10,44 = 23,64 m., 2) E. Lemming, L. S., 12,18 + 
10,91 =23,09.

Spjutkastning: 1) E. Lemming, L. S., 53,87 + 
37,58 = 91,65 m., 2) H. Sonne, I. F. K., Sundsvall, 
52,34 + 38,33 = 90,67.

Diskuskastning: 1) E. Nilsson, D. I. F. 39,97 + 
31,15 = 71,12 m., 2) E. Lemming, L. S., 36,37 + 
32,99 = 69,36.

Släggkastning: 1) A. Åberg, I. F. K. Norrköping, 
45,18 m. (rekord), 2) E. Lemming, L. S., 43,85.

Svenska maratonmästerskapet.
Svenska mästerskapet i landsvägslöpning 40 km. 

egde i år rum den 3 sept. anordnat af Örgryte 
I. S. i Göteborg. I täflingen deltogo tio man, 
medan föregående års mästare S. Jakobsson sak
nades. Hellgren och C. Nilsson startade för D. 
I. F. Banan var 12 km. landsväg och det öfriga 
på Walhalla, således synnerligen olämpligt. Törnros 
tog från början ledningen med Hellgren i hälarne, 
Den förstnämnde behöll ledningen och löpte in 
som segrare på 2.44.35. Sex af de täflande, 
däribland Hellgren och Nilsson utgingo på grund 
af stelhet i benen förorsakad af den hårda blåsten 
och kylan.

A. I. K:s internationella.
Allmänna idrottsklubbens årliga internationella 

täflingar egde i år rum den 9—10 september och 
voro ur idrottslig synpunkt som vanligt lyckade. 
De hårdaste täflingarne voro löpningarne där 
tyskarne slogo svenskarne med glans på de kortaste 
distanserna.

D. I. F. var väl representerad i kast, men fåtaligt 
i öfriga grenar.

I diskuskastning segrade Einar Nilsson med 
35,98 + 30,96 = 66,94 m. Han placerade sig som 
tredje i stående längd med 3,02 m. Äfven i 
kulstötning segrade Nilsson med 12,14 + 10,28= • 
22,42 m. Andre blef här B. Gustafsson D. I. F. 
med 20,11 m. och tredje R. Fogelmark med 19,31. 
Nilsson och K. Sandqvist placerade sig som tredje 
män i höjdhopp på 1,65 m. och den senare blef 
sjätte i längdhopp på 6,34 m.

I löpningen å 1,500 m. startade P. Pettersson 
och E. Eriksson för D. I. F. Den förre löpte 
öfverraskande bra och placerade sig närmast Vide. 
Tid 4.444/2. Eriksson slutade som femte man. 
C. Jahnzon och K. Winberg deltogo i släggkast
ningen och den förre nådde 39,47 m. Han var 
säkrast af samtliga.

I 1-timmeslöpningen startade några af D. I. F:s 
långdistanslöpare och här var A. Berglund bäst. 
Han låg mot slutet fjärde, men släppte i spurten 
Käll förbi sig. B:s resultat var 17,342 m. Å 
804,5 m. stannade P. Pettersson som femte på 
2.081/10.

Årets sista maratonlöpning 
gick af stapeln den 17 september under Fredriks
hofs I. F:s auspicier. Endast en del inbjudna 
löpare fingo deltaga och bland dessa voro
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djurgårdarne Nilsson, Alm, Hellgren och Wåhlin. 
Den förstnämnde var den ende af djurgårdarne 
som löpte ut, men då han kom för sent till starten 
gick han miste om ett annars säkert andra pris. 
Hans tid var 2.46.35. Segraren S. Jakobsson 
använde 2.39.36.

Stockholms idrottsförbunds juniortäflingar 
gingo äfven den 17 sept. på Östermalms idrotts
plats. Här deltog en del af de nyare djurgårdarne 
med större eller mindre framgång. Det var dock 
endast i kasten de kunde placera sig. R. Skoglund 
blef sålunda andre man i spjutkastning med 
73,18 m. och fjärde i diskuskastning med 55,49 m.
B. Gustafsson tredje i diskus med 56,27 m. och 
tredje i kula med 19,90 m. R. Fogelmark andre 
i kula med 20,04 m. och femte i diskus med 
54,50 m.

Einar Nilsson
har under senare delen af säsongen ej haft en 
enda söndag ledig. Om det ej varit täflingar i 
Stockholm har han härjat i landsorten och 
ständigt med utmärkta resultat. Den 17 sept. 
deltog han i

Karlstads kamraternas täflingar 
och nådde där öfverdådiga resultat. Han deltog 
i 100 meters löpningen och segrade till allmän 
öfverraskning på ll3/5 sek. I höjdhopp klarade 
han galant 1,80 m. men blef slagen af Wieslander 
i omhopp och fick i längdhopp nöja sig med 
tredje pris för 6,31 m. I diskuskastningen nådde 
han sitt bästa täflingsresultat i år med 39,37 + 
33,48 = 72,85 m. och i kulstötning tangerade han 
rekordet med 13,35 + 11,28 = 24,63 m. Nilsson 
skulle bli vår bäste tiokampare och lär visst 
numera ha fått börja träna för tiokamp för 
Hjertberg, hvilken förut ej velat gå med på detta.

Örgrytes internationella 
ägde rum den 24 sept. och gifvetvis var Nilsson 
äfven med här. Han segrade i kulstötning på 
23,72 m., men blef slagen i diskuskastning där 
han endast nådde 65,68 m.

Norrköpings kamraternas nationella täflingar 
den 1 oktober hade samlat några af de bästa 
svenska idrottsmännen till start och bland dessa 
Einar Nilsson från D. I. F. Denne visade sig 

ännu vara i besittning af sin goda form och 
eröfrade som vanligt första pris i kulstötning, 
diskuskastning och höjdhopp. Vädret var gråkalit 
och ett regn försvårade äfven täflingarne men 
resultaten blefvo dock goda. Nilssons resultat i 
diskuskastning var 37,51 + 32,38 = 69,89 m. 
Vänsterhandsresultatet var således här liksom i 
kulstötning utmärkt. I sistnämnda gren nådde 
han 13,28 + 11,33 = 24,61 m., således obetydligt 
under rekordet. I höjdhopp hoppade han 1,70 m.

De som ej löst årskort torde beakta att under 
alla föreningens egna matcher i höst ega inne
hafvare af årskort fri entré, däribland äfven till 
matchen mot Örgryte I. S. Lös därför genast 
kort hos skattmästaren, hvilken flyttat till Riddare
gatan 17.

Sammanträde.

Afdelningen för Brottning sammanträder Tis
dagen den 31 Oktober, kl. 8,30 e. m. på Caféet 
Regeringsgatan 18, 1 tr.

Styrelsen
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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 17.
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, 1115.

Styrelsel.: 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.

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. 

S. Fogelmark, Hagagatan 5.
G. Sahlin, Kommendörsg. 30, 4 tr.

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

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

25 st.

med munstycke 50 öre

med guld d:o 60 öre

Finnes i följande CIGARRAFFÄRER:

Karlbergsvägen 65 
Karlavägen 35 

Norrtullsgatan 27

Banérgatan 4 
Handtverkaregatan 4 

Hornsgatan 39

Norrtullsgatan 28
Odengatan 98
Sturegatan 19

Partilager: FRANS SVENSSON
2 STUREPLAN 2-9 STRANDVÄGEN 9
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