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Atletik och brottning.

GOTTFRID SVENSSON.
Svensk mästare i lättvikt.

Föreningens atletik- och brottningsafdelning 
är ännu ej ett år gammal, men, såsom man kunnat 
vänta af en dylik lika kraftig som en många år 
äldre. Dess medlemmar ha under hösten tränat 
i brottning med mycket stor energi, hvaremot 
atletiken i år fått stå tillbaka något beroende på 
att atletiktäflingar ej förekomma vid Olympiska 
spelen. En hel del af brottarne ha redan kommit 
i god form och deras utvecklingsmöjligheter äro 
mycket stora, hvarför man kan hoppas på utmärkta 
resultat längre fram.

Årets svenska mästerskapstäflingar egde rum 
söndagen den 19 november och anordnades i 
Eskilstuna af därvarande gymnastik- och atletklubb. 
I dessa täflingar deltog brottarafdelningen med 
sex man och dessa skötte sig öfver förväntan, i 
det de hemförde två första, ett andra och ett tredje 
pris. Detta var första gången föreningen hemfört 
2 svenska atletik- eller brottarmästerskap. Om 
täflingarne redogöres här nedan.

Svenska atletik- ock brottningsmästerskapen.
För första gången i D. I. F:s historia represen

terades föreningen i år i svenska mästerskapen i 
atletik och brottning. Dessa egde rum i Eskilstuna 
den 18—19 november och anordnades af Eskilstuna 
gymnastik- och atletklubb, som uppfört en särskild 
byggnad tör ändamålet

I fjäderviktsklassen i brottning deltog E. Åkesson 
D. I. F. och mötte i finalen Hugo Johansson 
Malmö. Först efter 44 minuters hårdnackad kamp 
kunde Johansson tillräkna sig segern, medan 
Åkesson fick andra pris.

I tungviktsklassen startade David Karlsson och 
kastade Eskilstunabon E. Pehrsson redan efter en 
half minut. Han blef dock sedan besegrad och 
fick tredje priset



DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

G. Svensson slog sig fram till finalen i lättvikt, 
där han mötte Malmöbon Flygare, som gjort sig 
räkning på en seger. Ödet och Svensson ville 
dock annorlunda och efter ett hårdt motstånd fick 
han se Svensson hemföra ett välförtjänt mästerskap.

Birger Gustafsson, som i kasttäflingarna i somras 
hedrade D. I. E, deltog i atletiktäflingarne och 
hemförde mästerskapet i sin speciella gren, ryck
ning af stång med 70 + 55 = 125 kg. Rekordet 
förmådde han dock ej höja.

Två mästerskap, ett andra och ett tredje pris 
var resultatet af besöket i Eskilstuna och ett 
mycket vackert resultat.

Svenska mästare i de olika grenarna blefvo:
Stöt af tung stång, höger och vänster hand — 

C. A. Rydin, Karlskoga I. F., 78,5 + 66 = 144,5 kg.
Stöt af tung stång - N. Rydholm, Ö. A. K., 

Stockholm, 138 kg.
Pressning af 70 kg. stång — T. Helin, A. I. S., 

Trollhättan, 11 ggr.
Ryckning af stång — B. Gustafsson, D. I. F., 

70 + 55= 125 kg.
Fjädervikt — H. Johansson, Malmö.
Lättvikt — G. Svensson, D. I. F.
Mellanvikt A. — Th. Bergkvist, Göteborg. 
Mellanvikt B. — C. Johansson, Göteborg. 
Tungvikt — A. Ahlgren, Malmö.

D. I. F:s internationella brottningstäflingar.
Söndagen den 10 december debuterade D. L F. 

som arrangör af brottningstäflingar och lyckades 
bra, ehuru den ekonomiska förtjänsten ej blef den 
väntade. Cirkus var nämligen endast besatt till hälften.

Af våra bättre svenska brottare hade en hel del 
infunnit sig och jämte sex man från föreningen 
deltog dessutom en finne, Armas Laitinen, numera 
medlem af D. I. F. Sammanlagt startade 16 man, 
men däribland saknades svenske tungviktsmästaren 
Ahlgren från Malmö, hvilken fått förhinder.

Såsom öfverdomare fungerade byrådirektör G. 
C. A. Lindencrona, täflingsledare var hr S. Warelius 
och skiljedomare redaktör E. Bergvall. Öfriga 
funktionärer voro: domare två hrr med namnet 
David Karlsson, täflingssekreterare Hj. Johansson, 
läkare doktorerna A. Wahlstedt och K. A. E. Fries, 
hvilka aldrig behöfde ingripa, samt tidtagare hrr 
D. Pettersson och E. Nilsson.

De sexton deltagarne startade i de sedvanliga 
fem viktsklasserna. I fjädervikt deltogo fyra man: 
A. M. Bäckman, Örgryte I. S., E. Åkeson, D. I. F., 
E. Bergman, S. I. S. och E. G. Andersson, Enighet 
Malmö. Först möttes Andersson och Åkeson och 
här dröjde det länge innan den förre lyckades segra. 
Åkeson har sin styrka i att parera angrepp och med 
mera träning i angrepp kommer han att bli utmärkt. 
Bäckman lade Bergman på 2 min. 20 sek. och 
Andersson på 3.10 samt var därmed segrare. Åkeson 
besegrade Bergman på fyra minuter samt skulle 
därefter åter ha mött Andersson i strid om andra 
plats. Den senare afstod emellertid hvarför Åkeson 
erhöll andra och Andersson tredje pris.

I lättviktsklassen möttes först G. Svensson, D. 
I. F. och T. Wahlgren, S. I. S. och efter 9 min. 
pressade Svensson motståndarens skuldror i mattan. 
Han mötte därefter finnen Laitinen och mellan 
dem utspann sig dagens intressantaste kamp. 
Finnen hade måhända den största tekniken, men 
Svensson använde sig med stor energi af alla de 
olika grepp han kunde och många gånger var 
det endast finnens stora skicklighet som klarade 
fallet. Äfven finnen hade många svåra angrepp, 
men ej heller han kunde få Svenssons skuldror 
i mattan. Efter halftimmens slut förklarades finnen 
som segrare, men det torde vara tvifvel under
kastat, om ej täflingen borde varit oafgjord.

Mellanviktsklassen A räknade endast G. Persson 
Malmö, som flyttats upp från lättvikt och Mauritz 
Andersson Ö. I. S. Andersson var här den absolut 
bäste och redan efter 3 min. låg Malmöbon.

Den svåraste klassen att få afgjord var mellan
vikt B där Claes Johansson Ö. I. S. mötte 
Djurgårdarna Fogelmark, S. Olsson och Hj. Lund
berg. Först möttes Johansson och Fogelmark. 
Den senare har ännu ej hunnit få mer än en 
liten del af Göteborgarens teknik och hade därför 
genast blifvit lagd om han ej haft en sådan styrka. 
Det drog därför ut innan han låg och detta var 
efter ett förbiseende.

Den lille runde Olsson och den långe Lundberg 
drabbade därefter ihop och här syntes det att de 
bägge kände hvarandra väl. Efter 12 min. låg 
Lundberg. Olsson mötte sedan Johansson och 
besegrades af denne. Fogelmark besegrade där
efter Lundberg efter 4 min. och mötte sedan 
Olsson i strid om andra pris. Först efter 28 
minuters energiskt arbete låg Olsson.

I tungviktsklassen besegrades Djurgårdaren 
Eklund först af Fredriksson, Eskilstuna på 2 min. 
och därefter af Ekman, Ö. I. S. på 6 min. I 
finalen förklarades Ekman som segrare efter en 
halftimrnes oafgjord brottning.

Först vid 1/2 12 voro täflingarne afslutade och 
de störande uppträden, den talrikt ditkommen
derade polisstyrkan kunnat ge anledning att vänta, 
hade man ej sett till. Publiken var tvärtom alldeles 
obehagligt tyst och uppmärksam.

Resultaten i de olika klasserna blefvo:
Fjädervikt (under 60 kg.) 1) A. M. Bäckman, 

Ö. I. S., Göteborg, 2 segrar, 2) E. Åkeson, D. I. F., 
1 seger, 3) E. G. Andersson, G. o. A. K. Enighet, 
Malmö, 1 seger, 4) E. Bergman, S. I. S.

Lättvikt (under 67,5 kg.) 1) A. Laitinen, 1 seger, 
2) G. Svensson, 1 seger, 3) T. Wahlgren.

Mellanvikt A. (under 75 kg.) 1) M. Andersson, 
Ö. I. S., 1 seger, 2) G. Persson, Malmö.

Mellanvikt B. (under 82,5 kg.) 1) C. Johansson, 
Ö. I. S., 2 segrar, 2) R. Fogelmark, D. I. F., 2 
segrar, 3) S. Olsson, d:o, 1 seger, 4) Hj. Lundberg, 
D. I. E

Tungvikt 1) K. Ekman, Ö. I. S., 2 segrar, 2) 
A. Fredrikson, Eskilstuna A. o. G. K., 1 seger, 
3) A. Eklund, D. L E
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D. I. F:s sköld.

Den blågula skölden med blodrödt band 
den vilja vi ära, 

med heder den föra kring Skandiens land, 
och trohet den svära.

De blågula fält bära Sveriges färg, 
— röd kärlekens är —

Oss trohet i hjärtat och stål i märg 
de två oss lär.

Den tredje binder med oslitliga band, 
Djurgårdare alla.

Den skölden, den lär oss att älska vårt land, 
att stå eller falla.

Johan af Klercker.

Febr. 11. Nationell terränglöpning 30 km, om 
Saltsjöbadskannan.
Längdlöpning 10 km. för damer. 
(Eventuellt orn distriktmästerskap).

Febr. 18. Eventuellt budkafletäfling om distrikts
mästerskapet.

Mars 3. Terränglöpning Sickla-Saltsjöbaden. 
Start vid Sickla kl. 8,45 f. m.
Backlöpning i Saltsjöbadens skidbacke 
kl. 1,30 e. m.

Träningstäflingar anordnas tisdagar och torsda
gar med samling vid Östermalms idrottsplats kl. 
7,15 e. m. (start" kl. 7,30 e. m.) Löparne indelas 
i tre klasser.

Vid lämpligt tillfälle anordnas en täfling för 
old boys. Som dylik räknas den som ej efter 
1910 eröfrat pris samt fyllt 30 år.

Dessutom anordnas om möjligt orienterings- 
löpning och utfärder på skidor, hvarom närmare 
framdeles.

Funktionärer.

Skidlöpning.
Vinterns program.

För vintern 1911—12 har föreningens skidaf
delning uppsatt följande af styrelsen godkända 
program:
Jan. 18. Längdlöpning 10 km. Start vid Öster

malms idrottsplats kl. 8 e. m.
Jan. 2L Allmän terränglöpning Sickla-Saltsjö

baden om hofjuvelerare K. Anderssons 
vandringspris. Start vid Sickla kl. 8,45 f. m. 

,, Backlöpning om D. I. F:s vandringspris 
för tre längsta stående språng i Saltsjö
badens skidbacke kl. 1,30 e. m.
Eventuellt kombinerad back och terräng
löpning om distriktsmästerskapet.

Jan. 25. Längdlöpning 20 km. Start vid Öster
malms idrottsplats kl. 7,30 e. m.

Jan. 28. Allmän backlöpning (eventuellt distrikts
mästerskap) i Saltsjöbadens skidbacke 
kl. 1,30 e. m.

Febr. 1. Längdlöpning 30 km. Start vid Öster
malms idrottsplats kl. 7 e. m.

Febr. 7. Distanslöpning omkring 70 km. När
mare bestämmelser meddelas framdeles.

Febr. 11. Internationell kombinerad back- och 
terränglöpning samt backlöpning i 
Saltsjöbadens skidbacke.

Till funktionärer vid vinterns täflingar har 
skidafdelningen utsett följande:
Vid backlöpningar:

Ledare: C. Hellberg och B. Nylund.
Prisdomare: B. Nylund, J. af Klercker, A. 

Norling, J. Björkdahl, G. Grönskog och J. A. 
Hansson.

Hoppmätare: C. Hellberg, E. Nilsson, B. Andersson, 
J. A. Hansson, J. Björkdahl, A. Hallgren och C. Molin.

Ordningsmarskalker: E. Ekberg och C. Jahnzon. 
Starter: O. Pettersson och C. Molin.
Backchef: A. Ingmansson.
Vid längdlöpningar: D. Sandqvist, D. Pettersson, 

A. Hallgren, J. af Klercker, E. Nilsson, O. Bom
gren, A. Ingmansson och C. Molin.
Hopsättning af lag.

För att hopsätta de lag, som skola representera 
föreningen i lagtäflingar har skidafdelningen tillsatt 
en kommitté, bestående af B. Nylund, J. af Klercker 
och G. Grönskog med A. Norling som suppleant 
Distriktmästerskapen i skidlöpning.

D. I. F:s styrelse har till Stockholms idrottsför
bund inlämnat en skrifvelse, hvari föreslås att under 
vintern 1911—12 anordnas distriktsmästerskap 
i skidlöpning i följande grenar: Backlöpning, 
terränglöpning, kombinerad back- och terränglöp
ning, budkafletäfling och terränglöpning för damer 
och erbjuder sig D. I. F. att anordna den eller 
de täflingar, som ej annan förening vill åtaga sig 
att anordna.
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Förteckning öfver backlöpare i klass I under 
vintern 1911-1912,

fastställd af Svenska skidförbundet och föreningen 
för skidlöpningens främjande.

Andersson, Aug., D. I. F., Andrén, H., d:o, 
Backteman, E., I. F. K., Luleå, Barth, G., I. F. K., 
Sundsvall, Bomgren, O., D. I. F., von der Burg, 
B., Storängens I. F., von der Burg, G., Flottans 
I. F., Höjer, O., A. I. K., Jakobsson, M., D. I. F., 
Jonsson, A., Vidar, Sundsvall, Käck, A., D. I. F., 
Lind, N., d:o, Norling, A., d:o, Malmberg, E., 
I. F. K., Sundsvall, Olsson, B., A. I. K., Olsson, 
E., D. I. F., Schuman, E., d:o, Sonne, R. P:son, 
I. F. K., Sundsvall, Steinvall, S., I. F. K., Sthlm, 
Tandberg, O., D. I. F., Thalén, H., Vidar, Sunds
vall, Törngren, A., Östersunds S. K., Wilhelmsson, 
G, D. I. F.

Summa 23, däraf 11 djurgårdare.
Klassificering af backlöpare.

1) Backlöpare öfver 18 år indelas i två klasser. 
Backlöpare mellan 15—18 år täfla i en särskild klass.

2) Uppflyttning af backlöpare från klass II till 
klass I sker årligen dels vid Svenska mästerskapet 
i backlöpning och dels vid den af Skidlöpnings- 
föreningen årligen anordnade nationella täflingen 
om Fiskartorpspokalen. Skulle Svenska mäster
skapet vara förlagt till Stockholm, bör vid någon 
af de af Skidförbundet eller Skidföreningen i 
landsorten anordnade backtäflingarne uppflyttning 
till klass I jämväl kunna äga rum.

3) Backlöpare i klass II, som önskar komma 
ifråga till uppflyttning till klass I, skall deltaga i 
en obligatorisk terränglöpningstäfling å skidor 
öfver 20 km. bana, och skall vid dylik täfling 
backskidor användas. Maximitiden för denna 
löpning skall vara 2 tim. 15 min., med rätt dock 
för täflingsledningen att vid dåliga väderleksför
hållanden öka maximitiden till högst 2 t. 30 m.

4) Täflande, som uppfyllt under 3) nämnda 
fordringar, uppflyttas i klass I, om han uppnått 
ett medelpoängtal vid de under 2) nämnda täf
lingarne af minst 15 samt blifvit placerad bland 
de tre främsta pristagarne i klass II.

5) I-klasslöpare kvarstår såsom sådan under fem 
säsonger från och med den säsong räknadt, under 
hvilken han senast uppfyllt de under 3) och i 
fråga om medelpoängtalet under 4) omnämnda 
fordringarne.

6) Under 1912 skola följande öfvergångsbe
stämmelser beträffande backlöpare i klass I tillämpas.

För att få tillhöra 1913 års klass I af backlöpare 
skall en hvar af de ofvan uppräknade löparne 
under säsongen 1912 vid någon af Skidförbundet 

eller Skidlöpningsföreningen anordnad kvalifice
ringstäfling visa sig uppfylla under 3) fastställd 
fordran ifråga om terränglöpning å skidor öfver 
20 km. bana.
Backtäflingsregler.

Hvarje täflande skall göra minst två hopp. 
Samtliga hopp räknas. Profhopp tillåtes ej. Alla 
löpare af samma klass starta på samma ställe. 
Poäng sättes från 20 till 0 dels för stil och dels 
för hopplängd vid stående hopp enligt särskild 
tabell, hvarvid man utgår från längsta stående hopp 
i hvarje klass, som erhåller 20 poäng. Sam
manlagda poängen för stil och hopplängd afgör 
resultatet. Som icke stående hopp betraktas sådant, 
vid hvilket löparen faller i eller omedelbart efter 
nedslaget. Har däremot löpare en gång återvunnit 
balansen efter nedslaget och faller senare, räknas 
detta som stående hopp.

Kvalificering af längdlöpare.
Längdlöpare öfver 18 år komma att i likhet 

med backlöpare indelas i två klasser I och II efter 
1912 års resultat, dels vid Svenska mästerskapet och 
dels vid skidlöpningsföreningens nationella täflingar.

Längdlöpningsregel.
Hela banan skall tillryggaläggas med skida på 

fot. Kommer skida under täflan ur brukbart skick, 
äger dock löparen tillryggalägga återstående delen 
af banan till fots, hvarvid båda skidorna af täflande 
skola medföras till målet och där uppvisas för 
vederbörande funktionärer, med angifvande af 
platsen hvar olyckan skedde samt hvari den bestått.

Utbyte af skidor mellan hvarfven är ej tillåtet, 
därest ej skida kommit ur brukbart skick. Likaså 
får ej under andra än dylika omständigheter skida 
bytas ute på banan, och bör den obrukbara skidan, 
som i detta fall ej behöfver medföras af den 
täflande, snarast möjligt, förevisas för vederbörande 
funktionärer.

Protest skall, för att vara giltig, inlämnas inom 12 
timmar efter täflingens slut och åtföljas af en afgift 
af tio kronor, som återställes därest protesten gillas.

Skidföreningens budkaflelöpning
eger i år som förut omtalats, rum den 29 februari 
med samling å Långsele station. Distansen är i 
år 325 km. fågelvägen och uppdelad i följande 
fem sträckor 45, 50, 55, 65 och 100 km. Hvarje 
förening får insätta minst fem och högst tio löpare. 
I olikhet mot föregående år kommer nu lagens 
hela tid från starten till budkaflens aflämnande 
att räknas utan afdrag för den tid som åtgår för 
växling af budkafle vid de olika stationerna.
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Det blåa laget.
Djurgårdens Idrotts-Förenings fotbollag tillegnad 

af KLEHAN.

Melodi: Ställ nu fram i källarsalen.

Ställ nu upp med blåa laget 
till en match i fotboll än, 
och de blå vill vinna slaget, 
ty de äro Djurgårdsmän. 
Och de blå de kunna sköta 
bollen likt en gammal vän, 
och hvad lag de än må möta, 
spela de som Djurgårdsmän.

Dock väl stundom det kan hända 
för vårt blåa Djurgårdslag, 
att dess öde det vill vända 
segern till ett nederlag. 
Men hvar ovän vill det lära, 
hvad det kan, det blåa lag. 
Och de blå de veta bära 
liksom segern nederlag.

Och en gång, när de bli gamla, 
spridda kring på jordens rund, 
deras minnen skall dem samla 
till mång glad och treflig stund. 
Och väl då de skola minnas 
från sin glada ungdomstid, 
allt hvad spännande kan finnas 
i så mången fotbollstrid.

D. I. F:s Skidlöpares

JULFEST
på Höganloft å Skansen

Torsdagen den 28 December kl. 6 e. m. 
(Fjärdedag Jul).

Entré: 1 kr. för äldre, 50 öre för barn.
Till förmån för skidlöparnas representation i 

vinter anordnar skidafdelningen en Julfest på 
Höganloft å Skansen Torsdagen den 28 Dec. 
(Fjärdedag Jul) med dans kring julgran, boston 
och nationaldanser. En julklappsförsäljning kom
mer att anordnas och uppmanas alla besökande 
vänligen att medtaga ett eller flera paket med 
värdefulla innehåll, presentkort emottages äfven 
tacksamt.

Till festen äro alla D. I. F:s medlemmar, deras 
föräldrar, syskon, fruar, småttingar, släkt, vänner 
och bekanta välkomna. Att den blir glad och 
treflig ansvara skidlöparna för.

Om det blir bra skidföre med mycket snö samlas 
alla festdeltagare, som kunna gå på skidor, 
vid Vallhallavägen kl. 5 e. m. och ställes färden 
med faklor öfver Gärdet via Rosendal till Skansen, 
där festen börjar kl. 6 e. m.

Som endast ett begränsadt antal biljetter finnes 
att tillgå, uppmanas alla att anmäla sig i tid till 
expeditionen eller B. Nylund, Döbelsgatan 3 och 
Algot Nilssons Järnaffär, Birger Jarlsg. 29. Pris 
1 kr. för äldre, 50 öre för barn, barn under 3 år 
fritt. Obs.! Inga biljetter finnas vid ingången.

PROGRAM:
Dörrarna öppnas kl. 6 e. m.

Musik
Dans kring julgranen

Barnlekar
Julklappsförsäljning

Boston
Two Step

Kl. 9,30 öppnande af julklapparna

Allmän Julfröjd 
med

Sång, Musik, Deklamation, Dans m. m.
Hemfärd kl. 12 på skidor

Klädsel helst sport- eller nationaldräkt.
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Skidlöpning.
Sveriges representation vid internationella skid

kongressen. Till internationella skidkongressen, 
som hålles i Munchen den 23 — 25 januari 1912, 
har Svenska skidförbundet beslutat sända sin 
ordförande byrådirektör C. G. A. Lindencrona och 
D. I. F:s ordförande banktjänsteman C. Hellberg. 
Den förstnämnde torde äfven komma att som 
förbundets representant besöka de omedelbart efter 
kongressen anordnade skidtäflingarna i Innerstadt 
(Bajern) den 27—28 jan., Bregenz (Tyrolen) den 
2—3 febr., och Camoix (Frankrike) den 3—7 febr. 
Föreningen för skidlöpningens främjande ämnar 
äfven låta representera sig för såvidt någon af 
styrelsens medlemmar har tillfälle att resa.

Tombola för skidlöpningens främjande. K. m:t 
har medgifvit Svenska skidförbundet och Före
ningen för skidlöpningens främjande rätt att under 
januari-februari 1912 anordna en tombola efter 
förut omnämnd plan och hvars öfverskott skall 
användas till skididrottens främjande.

Svenska skidförbundet har till studienämnd vid 
årets svenska mästerskapstäflingar i skidlöpning 
utsett: vid backlöpningarna i Falun hrr C. Hellberg 
och B. Nylund och vid längdtäflingarne hrr Hell
berg och U. Thisell. Vid den förstnämnda täf
lingen skall hr Hellberg dessutom tjänstgöra som 
hoppmätare och hr Nylund som domare.

Olympiska spelen.

Tranebergs idrottsplats och Olympiska spelen.

Af Olympiska spelens fotbolltäflingar kommer 
en del att spelas på Tranebergs idrottsplats, hvar
jämte platsen kommer att användas vid fotboll
spelarnas träning. Rörande villkoren för platsens 
upplåtande för detta ändamål ha underhandlingar 
förts mellan Olympiska spelens organisations
kommitté och D. 1. F., som därvid representerats 
af hrr C. Hellberg och A. Norling. Därvid har 
träffats följande öfverenskommelse.

D. I. F. upplåter idrottsplatsen från den 1 juni 
till och med den 5 juli 1912 med rätt för orga
nisations kommittén att använda platsen i den 
utsträckning den önskar.

För detta bekostar kommittén fotbollplanens 
iordningställande för 1,200 kr., målning af läktare, 
plank och staket för 3,000 kr., uppför en ståplats
läktare .för 1,000 personer för 3,000 kr., anslår 
800 kr. till oförutsedda smärre utgifter samt 
erlägger en hyra af 1,800 kr. Således i allt 9,800 kr.

För den händelse att D. I. F. anlägger en 
löparbana, hvilket är ganska säkert, eger föreningen 
disponera platsen intill kl. 1 e. m. hvarje dag 
samt därefter efter öfverenskommelse med Olym
piska fotbollkommittén.

Nyårsönskningar
komma att införas i likhet med föregående 

år i N:r 12 och torde insändas tillsammans 

med afgiften, Kr. 1:—, till expeditionen

RIDDAREGATAN 17.

K. F. U. M:s Gymnastiköfningar.
35 Birger Jarlsgatan 35.

Öfningsdagar: Måndagar, Tisdagar, Tors

dagar och Fredagar kl. 8,15 e. m.
Modererad dusch efter hvarje öfning.
Särskild afdelning för nybörjare och 

mindre tränade gymnaster.



DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

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. 11 15.
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.

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.

Afdelning för allmän idrott:

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

Afdelningen för fotboll och bandy:
Ordförande: A. Norling (se ofvan).
v. ordförande: O. Pettersson, Kommendörsg. 30.
Sekreterare: O. Sahlin, Kommendörsgatan 30.

R. T. 112 87.

Afdelning för Lawntennis:
Ordförande: Alg. Nilsson, Birgerjarlsgatan 29.

A.T. 53 70. R. T. 90 52.
Sekreterare: A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14. 
vice sekr: B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15.

Afdelning för skidlöpning:
Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

A. T. 223 51.
O. Bomgren (se ofvan).

Afdelning för Brottning:
Ordförande: Hjalmar Johansson.
Sekreterare: S. Olsson.

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



Stockholm 1911. C. A. Löjdquists Tryckeri.


