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Internationella skidtäflingarne vid 
Saltsjöbaden.

Då hela januari gick utan någon snö, började 
man misströsta om att kunna hålla några täflingar 
i år, men i början af februari kom så pass mycket, 
att hoppet åter vaknade. Till söndagen den 4 
februari hade föreningen för skidlöpningens främ
jande utlyst täflingar och med stort besvär gjort 
backen i ordning. Ett töväder förstörde dock 
allt och täflingen måste inställas. Redan den 5 
var dock temperaturen åter under nollpunkten 
och ett lätt snöfall gjorde det möjligt för skid
löparne att få någon träning.

Det såg därför ut som om de af D. I. F. till 
den 10 och 11 februari utlysta skidtäflingarne 
skulle kunna äga rum och hoppet slog ej fel trots 
det under fredagen och lördagen rådande blid
vädret. Till täflingarne anmälde Norges Skifor
bund tre af sina bästa kombinerade löpare, Bjarne 
Lie, Peter Hoel och M. Christoffersen och dessa 
anlände äfven på fredagen till Stockholm. De 
voro bättre backlöpare än längdlöpare, men kunde 
dock ej visa någon synnerligen öfverlägsenhet 
öfver våra egna, trots att dessa ej fått någon 
nämnvärd träning.

Täflingarne började på lördagsförmiddagen med 
terränglöpningen för den kombinerade internatio
nella täflingen och distriktsmästerskapet. Vädret 
var som ofvan sagts ej vidare lämpligt, men 
snön fullt tillräcklig och tiderna blefvo ovanligt 
fina.

Starten egde rum vid Badsanatoriet och gick 
öfver Erstaviken, Bom- och Lundasjöarne i en 
båge fram öfver Fisksätra och Neglinge tillbaka 
till startplatsen. Denna bana var 10 km. lång 
ock åktes därför två gånger. Efter den lilla träning 
svenskarne haft och med hänsyn till de norska 
löparnes seger i fjol hade man ej väntat att de 

våra skulle klara sig så utmärkt som de gjorde 
Einar Olsson gjorde en briljant löpning och 
segrade ledigt öfver de öfriga. Äfven de andra 
svenskarne gingo in emellan norrmännen, så att 
den tredje af dessa först kom som åttonde man.

Tiderna blefvo:
Einar Olsson, D. I. F. l.18.204/5 20 p.
Bjarne Lie, Telemarken 1.26.592/5 15,5
A. Isaksson, D. I. F. l.29.284/5 14,5
O. Tandberg, A. I. K. 1.30.123/5 14
P. Hoel, Kristiania l.30.421/5 13,5
C. Wilhelmsson, D. I. F. l.31.043/5 13,5
G. Wilhelmsson, „ 1.35.50 11
M. Christoffersen, Sørkedalen 1.38.09 10
J. Bomgren, D. I. F. 1.41.42 8

Efter terränglöpningen var Einar Olsson ganska 
säker om segern, men tyvärr inträffade ett missöde 
för honom på söndagen, hvarom mera nedan.

Söndagens täflingar började kl. 11 f. m. med 
30 km. terränglöpning om distriktsmästerskapet 
och Saltsjöbadskannan. Vädret var nu bättre, 
hvarför resultaten i terränglöpningarne blefvo 
utmärkta.

Starten för 30 km. löpningen var gemensam 
och här ställde 17 man upp. Bland dessa voro 
utom djurgårdarne föregående års segrare Haldo 
Hansson från Östersund, tunadalaren G. Johans
son och finnen S. Sirén från I. K. Göta. Genast 
efter starten, som gick kl. 11,26 togo djurgårdarne 
Albin Sandström och Hedjersson hand om led
ningen och de släppte den sedan ej ifrån sig. 
Haldo Hansson låg snart som tredje man och 
Sirén kom ett stycke efter som fjärde. Efter 
ytterligare en bit kommo de andra, med de öfriga 
djurgårdarne i teten. Farten hölls oerhördt upp
drifven och första milen gjordes på 40 min. af 
de främsta och andra milen på samma tid. När 
löparne började på tredje milen såg Hedjersson, 
som låg omedelbart efter Sandström, ganska 
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målet som segrare, till synes oberörd, och med 
den utmärkta tiden af 2.02.01.

Af nedanstående framgår de olika löparnes 
tider på hvarfven.

oberörd ut, medan de öfriga föreföllo mer eller 
mindre ansträngda. Sandström sträckte under 
tredje hvarfvet ena armen och utgick sedan. Hans
son sackade efter Hedjersson som löpte in till

Start 1 hvarf. 2 hvarf. Mål Anv. tid
N. A. Hedjersson, D. I. F....................... 11.26 1206.12 12.46.33 1.28.01 2.02.01 1
H. Hansson, Ö. S. K................................ 12.06.19 12.46.49 1.31.30 2.05.30 2
S. Sirén, I. K. Göta............................... 12.06.52 12.49.30 1.32.50 2.06.50 3
G. Johansson, T. I. F................................ 12.08.37 12.57.58 1.36.24 2.10.24 4
P. Mattsson, D. I. F....................... 12.09.18 12.53.13 1.40.33 2.14.33 5
Albert Sandström, „ .................... 12.08.40 12.52.15 1.40.43 2.14.43 6
O. Hansson, „ .................... 12.08.44 12.53.09 1.40.52 2.14.53 7
R. Ljungberg, L. I. F................................ 12.09.14 12.56.01 1.43.41 2.17.41 8
E. Skogh, I. F. Framåt.......................... 12.13.54 1.01.12 1.51.37 2.25.37 9
K. Sirén, I. K. Göta............................... 12.13.55 1.01.25 1.55.51 2.29.51 10
E. Gillgren, W. I. F................................... 12.15.15 1.06.55 2.06.38 2.46.38 11
Albin Sandström, D. I. F........................ 12.06.06 12.46.31 utgick
A. Boström, Värtans I. F......................... 12.14 105.12 utgick
B. Jakobsson, D. I. F................................. 12.15 utgick
O. Andersson, W. I. F............................. 12.14.43 1.04.28 utgick
Hj. Uhre, „ ......................... utgick
G. Wernborg, I. K. Göta.................... utgick

Under det 30 km, löparne höllo på med andra 
hvarfvet startade deltagarinnorna i damernas täfling 
om distriktsmästerskapet i terränglöpning 10 km., 
hvilket nu för första gången utdelades i Stockholms- 
distriktet. Banan var densamma som för de 
öfriga terränglöpningarne.

Endast fyra damer startade med fröken Sigrid 
Wiking som favorit. Hon startade först kl. 12,23 och 
inkom i god kondition på mycket god tid. Närmast 
henne kom fru Nylund äfven hon på utmärkt 
tid och ganska litet ansträngd. Äfven tiden för 
de bägge öfriga var mycket bra.

Tiderna voro:
Fröken Sigrid Wiking 56.37
Fru Ally Nylund 58.42
Fröken Märta Nylund 1.04.12 

„ Karin Nylund 1T2.47
Innan ännu terränglöpningarne voro slut var 

iden inne för backlöpningen. Deltagarne och det 
till omkring ett tusental uppgående åskådarna sam
lades vid skidbacken, som befann sig i ganska 
godt skick. Snön var tillräcklig, men för hård, 
särskildt som farten i öfverbacken var ganska skarp.

Dagens täflingar voro särdeles omfattande. De 
gällde nämligen distriktsmästerskapet i såväl back- 
och kombinerad löpning samt internationell back
löpning och kombinerad löpning.

De täflande fingo därför göra sex hopp, af 
hvilka de tre första räknades in i de kombinerade 
löpningarne samt distriktsmästerskapet och de tre 
senare i enbart internationella backlöpningen.

I första hoppet föllo två tredjedelar af löparne 
och det såg allt annat än lofvande ut, men för 
hvarje hopp togo deltagarne upp sig såväl i stil 
som säkerhet och i internationella täflingen voro 
endast 6 fall på 60 hopp.

Einar Olsson föll i första hoppet strax efter 
nedslaget, men hans chanser i den kombinerade 
täflingen voro det oaktadt ej förlorade. Han föll 
dock äfven i det andra och fick skidorna i kors 
samt sträckte ena benet, hvarefter han var borta 
ej endast för denna täfling utan äfven för en 
längre tid framåt. Därmed gick Sveriges hopp 
om seger i den internationella backlöpningen bort.

Norrmannen B. Lie hoppade med mycket god 
stil, men utan nämnvärd ansats och var därför 
ej farlig för svenskarne.

Peter Hoel hade däremot både fart och stil, 
men hans första hopp var svagt liksom det sista. 
De öfriga voro utmärkta.

M. Christoffersen föll i sitt första hopp men 
de öfriga voro utmärkta. Norrmännens skidföring 
var öfverlägsen svenskarnes, men så sättes också 
mera vikt därvid än här, där löparne ej bekymra 
sig om att skidorna peka rätt upp och ned.

Olle Tandberg hoppade synnerligen kraftigt och 
suveränt säkert, men ej med fullt behärskad håll
ning, hvilket de öfriga svenskarnes fel till en del 
torde få tillskrifvas den korta träningen. Hans 
sista hopp var det svagaste.

Carl Wilhelmsson fick ej fram öfverkroppen i 
något hopp utan satte sig hvarje gång.

Oscar Bomgren, som nu åker sin sjuttonde 
säsong åkte lugnt och säkert med utmärkt skid
förning. Ansattsen var kanske för försiktig och 
benen ej fullt sträckta i luften för såvidt det senare 
ej beror på byxorna.

Axel Käck lade sig förlitet vinn om sin åkning 
och föreföll dessutom mindre tränad än de öfriga.

M. Jakobssons åkning var något osäker, men 
han stod alla hoppen och tog upp sig mot slutet 
Språnglängden god. Detta gjorde att han gick 
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förbi Bomgren i distriktsmästerskapet, ehuru de 
hade samma poäng.

Nils Lind föll i sitt första hopp och kom däri
genom ganska långt ned i distriktsmästerskaps
täflingen. Hans öfriga hopp utom det sista voro 
däremot utmärkta, ehuru den bristande träningen 
gjorde sig märkbar genom en viss osäkerhet.

H. Johansson har gått framåt betydligt och 
flera af hans hopp voro af högsta kvalitét. Äfven 
han föll i sitt första hopp.

Harald Andrén hedrade sin vackra kostym 
genom att för ovanlighetens skull stå alla hoppen 
och detta utan den minsta träning. I första hop
pet släppte han sig utför stupet, men sedan tog 
han upp sig i stil och fart, så att de bägge sista 
hoppen voro utmärkta.

John Bomgren och Erik Andersson satte sig 
bägge i första hoppet, men stodo sedan utan att 
hålla igen farten.

Ernst Norling och S. Steinvall hoppade ganska 
lika och mycket bra.

P. Casparsson visade lofvande framsteg. Med 
god ledning och vilja kan han gå betydligt längre.

Resultaten i de olika täflingarne blefvo:
Internationell kombinerad back- och terräng

löpning samt distriktsmästerskapet i kombinerad 
löpning.
B. Lie, Telemarken, Norge 15,50 + 17,52 = 33,02 p. 
P. Hoel, Kristiania 13,50+18,71 = 32,21 
O.Tandberg,A.I.K.(Dist-m.) 14 +17,50 = 31,50
E. Olsson, D. I. F. 20 + 6,97=26,97 
M. Christoffersen, Sørkedal. 10 +16,19 = 26,19
A. Isaksson, D. I. F. 14,50+ 7,50=22
J. Bomgren, „ 8 +13,11=21,11
C. Wilhelmsson, „ 13,50+ 5,77=19,27
G. Wilhelmsson, „ 11 + 7,87=18,87

Distriktsmästerskapet i backlöpning.
O. Tandberg, A. I. K. 158,25 p.
M. Jakobsson, D.I.F. (längreh.) 157
O. Bomgren, „ 157
H. Andrén, „ 150,5
S. Steinvall, I. F. K. 147,5
R. Lundin, D. I. F. 146,25
E. Norling, I. F. K. 141,5
N. Lind, D. I. F. 129

Internationell backlöpning.
(Längsta stående hopp O. Tandberg 31,5 m.)

M. Christoffersen 165,75 p.
O. Tandberg 165,25
N. Lind 164,25
P. Hoel 162,25

M. Jakobsson 160,75
O. Bomgren 160
H. Johansson 159
B. Lie 158,25
H. Andrén 153
J. Bomgren 149,25
E. Norling 148,75
S. Steinvall 147,25

Täfling för 3 klass löpare (under 18 år).
1. A. Nilsson, D. I. F.
2. E. Svärd, „
3. E. Wickström, „

Föreningens för Skidlöpningensfräm
jande jubileumstäfling.

Årets täfling om Fiskartorpspokalen och prins 
Vilhelms vandringspris egde rum den 25 februari 
under ganska gynnsamma väderleksförhållanden 
och med några graders kyla. Snömängden i 
backen var fullt tillräcklig, men den under natten 
fallna snön gjorde att det gled ganska trögt.

Backen invigdes samtidigt sedan den efter 
branden i somras delvis nybyggts och profilen 
förbättrats. Den visade sig vara betydligt bättre 
än förut ehuru den alltjämt är för kort att tillåta 
hopp öfver 30 meter.

Publiken uppgick till 3 — 4,000 personer bland 
hvilka å kungliga läktaren märktes konungen, kron
prinsen och prins Carl samt den senares dotter 
prinsessan Margareta.

I täflingen deltogo 48 löpare, däribland två 
finnar, tre sundsvallsbor och två uppsalapojkar. 
Dessa kunde dock knappast konkurrera med 
stockholmarne, bland hvilka djurgårdarne som 
vanligt dominerade. Segern gick till Olle Tandberg, 
hvilken äfven nu representerade A. I. K. Detta var 
dock troligen för sista gången.

Striden mellan de tre djurgårdarne O. Bomgren, 
N. Lind och M. Jakobsson var ytterst hård och 
deras poäng blef precis lika, hvarför hoppläng
derna måste afgöra. Huruvida detta är riktigt 
är osäkert, då en hög poäng ingår för hopp
längden redan förut. Bomgren hoppade i sin 
gamla stil med öfverlägset vårdad skidföring. 
Lind hade fått igen sina gamla djärfva språng 
med säkra nedslag och Jakobsson hade vårdad 
hållning och vacker åkning i öfrigt, men korta 
hoppländer. Dessa tre utgjorde D. I. F:s första 
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lag i täflingen om prins Vilhelms pokal, hvilken 
därigenom för andra gången hemfördes till före
ningen. Enbom gjorde mycket vackra språng, 
men han åkte något mindre djärft än vanligt, 
hvarför han kom ett par poäng efter de nämnda 
tre. Närmast honom kom Erik Andersson, hvilken 
nu åkte mindre försiktigt, men lika vackert som 
vanligt Hans sista hopp var märkvärdigt nog 
det svagaste. John Bomgren förlorade på att 
han arbetade för mycket i luften, hvilket störde 
intrycket af den annars vackra och kraftiga åk
ningen. August Andersson hade liksom alltid 
vackra språng och fin skidföring, men han för
lorade på sina korta hopplängder. Egendomligt 
nog kom Schumann långt ned på listan ehuru 
hans hopp voro bra, medan däremot Lundin 
hoppade svagare än vanligt. Bengt Tandberg 
beherskade trots sina snart 40 år sina skidor lika 
öfverlägset som fordom och på hållningen fanns 
ej något att anmärka. Af de öfriga djurgårdarne 
stodo ingen sina tre hopp. G. Wallensteen förtjänar 
ett särskildt omnämnande för sitt andra hopp, hvilket 
var utmärkt vackert

I täflingen om prins Vilhelms pris kom A. I. K. 
närmast D. I. F. beroende på att D. I. F:s andra 
och tredje lag förlorade på fallhopp. Helt natur
ligt hade ett lag af Enbom, E. Andersson och 
J. Bomgren placerat sig närmast första laget.

Prisutdelningen förrättades efter täflingens slut 
i den nya skidstugan af kapten Falkenberg enligt 
följande prislista:

Fiskartorpspokalen och silfvermedalj O. Tand
berg, A. I. K., 166,75.

Internationella täflingen:
Pokal o. s:medalj N. Lind, D.I.F., 165 p. (59 m.)

O. Bomgren „ 165 (56,25 m.)
Pokal :M. Jakobsson, D. I. F. 165 (56m.)

J. Enbom, „ 163
E. Andersson, „ 161
T. Nieminen, Hälsingfors S. K. 160,75
J. Bomgren, D. I. F. 156,75
S. Steinvall, I. F. K., Sthlm 156,75
A. Andersson, D. I. F. 153
G. Tandberg, A. I. K. 151

Skidtäflingar i landsorten.
Söndagen den 25 februari hade D. I. F. back

löpare ute på flera platser i landsorten. A. Käck 
och C. O. Svensson gästade sålunda Norrköping 
och gåfvo där en vacker uppvisning. Käck gjorde 
ett språng på 17,90 m. medan bäste man i täf
lingen hade 11,40 m. De erhöllo Östergötlands 
idrottsförbunds silfvermedalj och aftackades särskildt 
vid prisutdelningen.

I Örebro skidklubbs nationella backtäflingar 
samma dag deltogo U. Pihlqvist och Rob. Grön
skog och dessa placerade sig här utmärkt efter 
vackra hopp. Pihlqvist segrade med 56,5 poäng 
medan Grönskog blef femte med 53,7 poäng.

Lidingö I. F. hade äfven söndagen den 25 
februari anordnat en 30-km. terränglöpning, hvari 
O. Hansson deltog som den ende djurgårdaren. 
Han segrade ledigt på 215.45 medan närmaste 
man K. Sirén I. K. Göta använde 2.18.12.

Årets första skidtäfling anordnades söndagen 
den 21 januari på Brunnsvikens tunna, hårdt till
trampade, snötäcke. Elfva djurgårdare startade, 
fullständigt otränade, och af dessa fullföljde sex 
man den 18 km. långa banan. Tiderna blefvo: 
Albin Sandström 1.32.43, E. Olsson 1.35.28, P. 
Mattsson 1.40.08, A. Isaksson 1.42.06, Albert Sand
ström 1.47.28 och C. Wilhelmsson 1.49.30.

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 „ 5: —

*Ynglingaafdelningen, årsafgift „ 2: —
*Damafdelningen, årsafgift . „ 3: -
Passiv ledamot, årsafgift. . „ 5: -

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

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

Halsdukar pr st................... „ 1: —
* Erlägger ingen inträdesafgift.
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Europamästerskapet i hastighetsåkning.
500 m. 1,500 m. 5,000 m. 10,000 m. Pl.-s.

O. Mathiesen, Norge........................ 444/5 1 2.203/5 1 9.032/5 1 18.034/5 1 4
G. Strömsten, Finland................... 474/5 5 2.293/5 6 9.142/5 2 18.182/5 2 15
M. Sæterhaug, Norge................... 461/5 2 2.254/5 2 9.204/5 6 18.353/5 6 16
E. Cederlöv, Sverige................... 474/5 5 2.294/5 7 9.183/5 4 18.322/5 5 21
O. Andersson, „ ................... 472/5 4 2.294/5 7 9.20 5 18.39 8 24
P. Axelsson, „ ................... 48 8 2.30 9 9.144/5 3 18.372/5 7 27
W. Ippolitow, Ryssland................... 483/5 9 2.281/5 4 9.303/5 11 18.224/5 3 27
H. Olsen, Norge........................ 471/5 3 2.272/5 3 9.303/5 11 18.554/5 11 28
S. Johannesen, „........................ 484/5 10 2.301/5 10 9.25 8 18.30 4 32
P. Zerling, Sverige........................ 502/5 13 2.292/5 5 9.23 7 18.43 10 35
W. Twerin, Finland........................ 474/5 5 2.301/5 10 9.26 9 19.044/5 12 36
P. Poss, Sverige........................ 51 1/5 14 2.32 12 9.264/5 10 18.404/5 9 45
J. Pettersson, „ ........................ 484/5 10 2.372/5 13 9.42 13 — — — —
A. Berglund „ ........................ 493/5 12 2.391/5 14 10.083/5 14 — — — —

Nyvalda medlemmar 1911.
1461 Asplund, Gustaf, Fridhemsgatan 36.
1462 Wahlstedt, Nils, Solhem, Spånga.
1463 Falk, Olle, Vestmannagatan 86.
1464 Wallin, Harald, Thulegatan 47.
1465 Segersäll, Karl, Surbrunnsgatan 11.
1466 Brunsell, V. D., Väsby Villastad, Väsby.
1467 Hermansson, Carl Einar, Centralpalatset.
1468 Hermansson, Axel Emil, „
1469 Hellström, John Ivar, Väsby.
1470 Falk, K. E., Olofsgatan 6, Dufbo.
1471 Riego, Karl Olof, Narvavägen 7.
1472 Blomberg, V. E., Drottninggatan 39.
1473 Andersson, G. H., Kungsholmsgatan 27.
1474 Modin, Theodor, Karlbergsvägen 49.
1475 Karlsson, David, Prestgårdsgatan 44.
1476 Blomkvist, John, Lundagatan 33.
1477 Åkesson, Emil, Bryggaregatan 12.
1478 Svensson, Gottfrid, Vestmannagatan 12.
1479 Hameensalo, Armas, Roslagsgatan, 28.
1480 Olsson, Sven, Katarina Brandstation.
1481 Jakobsson, Alfred, Roslagsgatan 42.
1482 Eklund, Arvid, Brahegatan 31.
1483 Jansson, Bertil, Odengatan 10
1484 Ringberg, Ernst, Hornsgatan 158 A.
1485 Sandberg, Alarik, Blecktornsgränd 4.
1486 Landin, Oscar, Svedenborgsgatan 3.
1487 Viberg, Bror Axel.
1488 Vedel, Sigfrid, Katarina Kyrkobacke 3.
1489 Ekman, A. R., Jungfrugatan 6.
1490 Pauli, Per, Skepparegatan 46.
1491 Sundholm, Karl, Skepparegatan 46.
1492 Johansson, John, Frejgatan 42.
1493 Laitinen, Armas, Österlånggatan 29.

1494 Eriksson, Nils, Styrmansgatan 45.
1495 Ygberg, Anders, Garvaregatan 9—11.
1496 Borg, Magne, Frejgatan 48.
1497 Lagergren, Clas Leo, Blasieholmstorg 14.
1498 Gryting, Carl E, Allm. Gränd 3 B.

Sportens baksidor.
Idrottstidningen Sport har i ett af sina senaste 

nummer gått tillrätta med hvad den kallar sportens 
baksida och vänder sig därvid särskildt till boll
spelet. Då artikeln är väl värd att beaktas, med
dela vi den här i öfversättning.

* * *

"Det är ganska tydligt att vi — hvad fotboll 
beträffar, ha blifvit ett litet England. I ständigt 
ökade skaror drar den stora publiken ut till fot
bollplanerna, när våra egna lag skola spela. För 
några år sedan kommo massorna ut till täflingar 
endast när utländska lag deltogo, men nu ha de 
blifvit så förtrogna med sporten att något ut
ländskt lockbete ej behöfves. De äro nöjda med 
att få se våra egna utvalda spela mot hvarandra.

Detta snabbt växande idrottsintresse är en 
glädjande företeelse vid ett hastigt skärskådande 
af saken, men om den äfven är det vid närmare 
eftertanke är en annan fråga. Det är visserligen bra 
att tusentals unga människor bege sig ut till fotboll
täflingarne, om blott deras intresse väcktes, så att 
de själfva blefvo i passande grad aktiva idrottsmän.
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Men vi äro rädda för att verkligheten ser helt 
annorlunda ut. Det är visst icke kärlek till sporten 
som samlar den stora åskådarskaran. Det är jakten 
efter spänning. Man använder fotbollmatchen som 
man använder cirkusartisternas prestationer. Ju 
farligare, desto bättre. Ju hårdare spelet är, desto 
mer roar man sig. Ju fler kalla kårar, som löper utför 
ryggraden vid en föreställning, desto större nöje.

Men — vill man kanske invända — hvad gör 
det om folk roar sig? Därpå svara vi att det gör 
ingenting. Det är utmärkt Det är sannerligen 
icke för mycket nöje i denna trista värld. Men 
skall fotbollplanen icke vara annat än en förlustelse
plats, så må vi hellre lägga om det hela på en 
annan bog. Låt då de höga målen (icke fotboll
målen), de vackra föresatserna och feta orden falla. 
Låt oss då icke mer prata om att det är ungdomens 
sak det gäller; att de unga skola uppfostras genom 
idrotten etc., etc. Ty det är sannerligen icke ett 
spår af uppfostran för någon som helst i den per
manenta idrottsuppvisningsepidemi, som grasserar 
större delen af året. Det är ej heller någon upp
fostran för spelarne, ty de äro snart ej annat än 
artister, som både i helg och söcken tänka, tala 
och handla bara idrott. Den eviga träningen, de 
ideliga täflingarna, resorna till öster och väster 
tvingar endast de unga att försumma det, som de 
egentligen skulle sköta, nämligen det dagliga 
arbetet. Och ett dylikt sakernas tillstånd kan 
säkert ej verka uppfostrande. Låt oss mycket hellre 
få artister på fotbollplanen. Låt oss få professio
nella spelare, som träna och spela för betalning. 
Slita de då ut sig så göra de det för förtjänsten 
och försumma icke något annat, som de skulle sköta.

För de unga idrottsmännen, hvilka äro nästan 
mer än fullt upptagna af sin sport, finns det ej 
någon personlig utveckling i de otaliga täflingarne, 
med hvilka vårt moderna idrottslif är öfversvämmat 
Sporten skulle främja och utveckla deras energi, 
deras initiativkraft, handlingskraft så att de gjordes 
dugliga till lifvets arbete. Den skulle vara som 
en hjälpande tjänare. Men den har blifvit dem 
en grym herre, som själf tar öfverskottet.

Roosevelt förklarade i sitt stora tal i Sorbonne 
i Paris att han var en anhängare af idrotten så 
länge den bedrefs inom rimliga gränser och nöjde 
sig med att vara ett medel för ungdomens stärkande. 
Så snart den menade sig själf vara målet, måste 
den bekämpas, förklarade den berömde expresi- 

denten, som i sitt eget lif gifver ett glänsande be
vis för hvad ett godt och rationelt idrottsarbete, 
hvilket håller sig inom rätta gränserna, kan för
hjälpa sin man till.

Ej heller för åskådarne äro de moderna täflin
garne någonting absolut godt. Det är ej de bästa 
och ädlaste instinkterna, som applåderas under 
täflingen. Oftast komma åskådarne så fanatiskt 
förut intagna af den ena parten att de alldeles 
förbise, hvad godt som kan sägas om motparten. 
Med rop och tjut helsa de sina ynglingar. De 
fördömma endast de fel och den råhet som göres 
mot det lag, de hålla på. Att en motståndare får 
en ful spark finna de alldeles i sin ordning. Men 
hvar finns då det för åskådarne uppfostrande 
momentet i de moderna gladiatorstriderna. Det 
torde falla sig svårt att säga.

De förhållanden vi här ha framhållit äro ej enbart 
danska. Vi vilja snarare säga att de företrädesvis 
ännu så länge äro ganska obetydligt danska. I 
länder sådana som England och Amerika har man 
hunnit betydligt längre i denna utveckling i orätt 
riktning och ledande män ur alla läger taga till 
ordet mot det moderna sportraseriet. Och det är 
ej män, som vill komma sporten till lifs. De 
flesta af dem äro eller ha varit aktiva idrottsmän 
och de veta, hvilka stora och besvärliga värden 
idrotten gifver nutidens människor. Men därför 
vilja de också ha dessa värden riktigt använda. 
De skola begagnas till gagn och nöje, till hälsa 
och styrka för släktets dagliga lif och ej missbrukas 
i ett ständigt vildare täflingsdelirium, där hvarken 
deltagarnes eller åskådarnes fysiska och moraliska 
nivå höjes."

* * 
*

Den danske författaren öfverdrifver rätt betyd
ligt faran af den moderna idrottsrörelsen, men 
hans ord ge dock anledning till att hvar och en 
närmare tänker efter, om allt är som det skall vara. 
Så är nog ej förhållandet, ty åtskilliga tecken tyda 
på att man allmänt lägger för stor vikt på täflingar 
och att få män, som kunna segra. Idrottsrörelsens 
mål skall vara att ge alla tillfälle till friluftslif och 
rörelse och det är, som vi förut framhållit, därpå 
föreningarne skola inrikta sig; ej på att få några 
få men skickliga rekordsättare. Det senare får 
aldrig bli hufvudsaken.

Stewart.
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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, Grefturegatan 41, 3 tr. 
A. T. 68 71 R. T. 104 59.

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

v. Intendent: E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.
A. T. 11 15 & Österm. 57 72.

Styrelsel.: G. Frykman, Hornsgatan 34.
A. T. Söder 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, Tomtebogat. 21, 1 tr.
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: 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 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
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