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BIRGER WALLA.

Ett för Djurgårdens Idrottsförening och alla 
djurgårdare smärtsamt dödsfall inträffade på mån
dagsmorgonen den 22 april, 
då föreningens f. skattmäs
tare och mångårige medlem, 
riksbankstjänstemannen Bir
ger Fredriksson Walla 
afled efter endast ett dygns 
sjukdom i hjärnhinneinflam
mation.

Född i Vårfrukyrka socken 
i Uppland den 18 augusti 
1882 genomgick han Upp
sala högre allmänna läroverk 
och gjorde sig därunder 
känd som en framstående 
medlem af först läroverkets 
och sedan kamraternas ban
dylag. Sedan han 1904 aflagt 
mogenhetsexamen genom
gick han Schartaus handels
institut och inträdde år 1905 
i riksbankens tjänst vid 
hufvudkontoret i Stockholm. 
Sedan år 1907 har han där
jämte tjänstgjort i postspar
banken.

Han blef år 1905 medlem i 
Djurgårdens idrottsförening, 
där hans personliga egen
skaper snart nog gjorde
honom bemärkt och hans tid och krafter togos 
i anspråk icke blott som medlem och en oöfver
träffad kapten för bandylaget utan fastmer för 
den kräfvande och tidsödande posten som skatt

mästare för den alltmer tillväxande föreningen. 
Sedan han på grund af bristande tid måst lämna 

denna post egnade han sitt 
intresse åt föreningens 
idrottsplats vid Traneberg, i 
hvars tillkomst han haft en 
stor andel.

Omutlig och sanningskär 
vek Birger Walla ej från sina 
en gång på grundlig efter
tanke fotade åsikter om det 
för föreningens bästa i olika 
frågor. Han kompromissade 
aldrig utan försvarade de 
åsikter han hade med energi 
och utan hänsyn till person. 
Han stötte kanske därigenom 
stundom för tillfället, men då 
han aldrig gick till strid mot 
personer utan endast med 
öppet visir mot åsikter, 
förvärfvade han sig alltid 
aktning och oftast vänner. 
Därtill bidrog äfven den 
glimt af humor, som lyste 
fram bakom glasögonen. 
Han var en karaktär och man, 
af hvilka vi ej kunna få för 
många.

I det personliga umgänget 
var Birger Walla en synner

ligen älskvärd och glädjespridande person, med 
ett varmt hjärta för de svaga och lidande och 
särskildt barnen hade i honom en god vän. Han 
skydde aldrig att hjälpa där han kunde.

N:o 2.
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Vid den i sin fulla mannakraft bortgångne vän
nens och kamratens bår stå som närmast sörjande 
maka och två små barn, en gosse och en flicka, 
föräldrar och syskon samt en stor skara vänner 
och kamrater.

Frid öfver ditt minne och tack för god vakt! 
Johan af Klercker.

Birger Walla’s jordfästning äger rum i Kre
matoriets grafkor å Norra begrafningsplatsen Lör
dagen den 27 April kl. 4,30 e. m.

Holmenkolltäflingarna 1912.
Studieberättelse af BIRGER NYLUND.

När jag af Svenska Skidförbundet blef utsedd 
till Sveriges prisdomare vid Holmenkolltäflingarna 
1912, väntade jag mig att få se mycket af intresse, 
och jag blef ej heller på något sätt besviken. 
Bättre idrottskamrater och täflingsarrangörer har 
jag icke träffat på, och att vara med om sådana 
täflingar, där öfver 250 af Norges tusentals skid
löpare gå i täflan är något storartadt och något 
som Sveriges skidlöpare borde göra allt för att 
en gång få vara med om.

Täflingarna började torsdagen den 29 febr. vid 
niotiden på morgonen med start för 50 km. längd
täfling. Banan var lagd i mycket omväxlande 
terräng öfver berg och sjöar, men mest i skogs
terräng med backe upp och backe ned. Snön var 
äfven på många håll upptornad med ett par meters 
mellanrum, så att det var som att åka i vågor. 
Att här åka med våra långa löpskidor kunde ej 
alls vara tal om. Jag använde, när jag var ute 
och besåg banan, ett par korta 71/2 fots terräng
skidor från Bröderna Sandströms skidfabrik, och 
dessa gingo utmärkt i denna terräng. Utprick
ningen med röda 50 cm. långa lappar var mycket 
väl utförd, med knappa 5 à 10 meters mellanrum, 
så någon möjlighet att åka fel behöfde icke befaras.

Vädret var dimmigt med snöglopp när de 
täflande begåfvo sig iväg, och bland de startande 
såg man sådana storrännare som L. Bergendahl, 
Truls Braaten, R. Kristoffersen m. fl. Bästa tiden 
uppnåddes af L. Bergendahl med 4 tim. 28 m. 
35 sek., hela 17 min. före nästa man. Fredagen 
och lördagen voro reserverade för utflykter i ter
rängen uppåt Holmenkollen, Nordmarken till Sken
nungshytten och Slakteren. Här fick Olle Tand
berg ett utmärkt tillfälle att försöka terrängen, 
han for också som en tätting i backarna, och hans 
korta löpsätt gjorde sig bra gällande här. Sken
nungshytten, som äges af Föreningen till skiidrættens 
fremme, är en utmärkt tillflyktsort för skidlöpare, 
härligt belägen som den är högt upp på ett berg 
i Nordmarken cirka 1 mil utanför Kristiania. Här 
ges bra tillfällen till träning i backlöpning, enär 
det finns en hel del bra skidbackar, däribland 

Forskneika, en bra backe med en fin underbacke. 
Hitut begifva sig skidlöparna på lördagseftermid
dagarna och öfvernatta i Skennungshytten. Man 
kan nämligen få en bädd för 1 krona pr natt, 
och det finnes ett trettiotal bäddar att tillgå, för
delade på cirka 6 st. i hvarje rum. Tillgång på 
mat och kaffe finnes äfven. Många ha dock 
sådant med sig i ryggsäcken. Det vore en utmärkt 
sak, om vi här i Stockholmstrakten och på andra 
ställen i Sverige kunde få sådana skidstugor. 
Det skulle vara egnadt att i hög grad väcka 
intresset för skidsporten.

Kombinerade back- och terränglöpningen tog 
sin början på söndagen med längdlöpning å en 
cirka 17 km. bana. Här startade 97 deltagare i 
klass I och II, alla väl förberedda. Det skilde knappa 
30 min. emellan första och sista man i tid. Få 
gingo ur täflingen, nästan alla kommo fram, hvilket 
visade den rätta täflingsandan hos löparna. Här 
upptogs det som en skam att gå ur en täfling, 
hvilket är som det skall vara. En löpare skall 
försöka utnyttja alla chanser att komma till målet. 
I klass II deltogo svenskarna Olle Tandberg från 
Stockholm samt Erik Lindberg från Göteborg.

Olle Tandberg gjorde här en prestation som 
ingen svensk förut gjort vid Holmenkollen. Han 
startade som 74:e man och kom in till målet som 
54:e, därmed passerande 20 täflande och placerande 
sig som 5:te man i tid. Erik Lindberg placerade 
sig också ganska godt i den svåra konkurrensen.

Efter täflingarna serverades varma bad samt 
förfriskningar vid Holmenkollens badanstalt under 
ledning af advokat Gullofsen, hvilken på alla sätt 
omhuldade gossarna.

Samma dag på morgonen höllos vid Heggehullet 
uttagningstäflingar i backlöpning för klass III, 
ynglingar mellan 18 och 20 år. Det var en täfling 
som mycket slog an på mig. Backen är belägen 
cirka 1/2 mil från Holmenkollen, inbäddad i skogen, 
och man kunde i den meterdjupa snön ej taga 
sig dit utan skidor. Vädret var dimmigt med 
regn och snöslask när det blåstes till samling, och 
det var en glädje att se så många ungdomar 
samlade trots vädret. Af 125 anmälda deltagare 
fattades knappast någon vid uppropet, utan vid 
hvarje nummer hörde man en ungdom utropa 
sitt hurtiga "härr". Backchefen, kapten O. T. 
Klingenberg, hade ställt backen i ett utmärkt 
skick, och den sköttes väl och med precision under 
hela täflingen, här var icke blott fråga om att 
ösa på snö och kratta till, utan ett trettiotal skid
löpare hade fullt upp att göra att trampa till 
backen, för att löparna ej skulle slå allt för mycket 
igenom i nedslaget.

Omedelbart efter uppropet kallades till start af 
prisdomarne ingeniör Friman Dahl, F. för skiid
rættens fremme, ingeniör Bjarne Nilsen, Norska 
Skidförbundet, samt undertecknad. Här fingo de 
unga löparne utstå ett riktigt prof. Backen är 
nämligen mycket svår, underbacken mycket litet 
brant samt stupet tre meter högt. De som gjorde
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de längsta sprången slogo ned nästan på flata 
marken. Det löptes i två omgångar, och af de 
125 startande uttogos de 45 bästa till Holmen
kollrendet dagen därpå, däribland M. Jakobsson 
samt finnen Nieminen, hvilka stodo godt i båda 
omgångarna. Dagen var, som sagdt särdeles blöt, 
protokollen blefvo så att man kunde vrida ur dem, 
och huru vi själfva togo oss ut, törs jag icke tala 
om, men bestyrelsens stora omsorger, ett och 
annat glas vin åt de stillastående funktionärerna 
samt efter hemkomsten ett uppfriskande bad hos 
generalbadmästaren på Holmenkollens bad, räd
dade oss från förkylning.

Så kom den stora Holmenkolldagen med skid
löpare i flera hundratal och åskådare i tusental, 
Norges derby och världens största skidtäflan. Det 
var något storslaget att få skåda, allt detta myll
rande lif. Men vädret! En sådan blöta och dimma! 
Jag tänkte när jag skidade öfver tjernet nedanför 
backen kvällen före täflingen: här måtte bli ett 
väldigt badande i morgon. Vattnet stod nämligen 
öfver 1 fot högt och var uppblandadt med massor 
af snö. Men här utförde bestyrelsen mangrant 
med sin energiske ordf. ing. H. Horn i spetsen 
ett arbete som borde ristas med runskrift i skid
idrottens annaler. Natten mellan söndagen och 
måndagen fördes slangar och pumpinrättningar 
upp, stora kanaler gräfdes i snön, och man lade 
ut liksom täckdiken af bräder, pumpade bort allt 
vatten, körde på ny snö och packade till, och så 
var underbacken räddad, och möjligheter fanns 
för publiken att komma till sina platser, hvilket 
från början tycktes nästan omöjligt.

Hela förmiddagen voro spårvagnar, automobiler 
och allt hvad körmateriel som fanns upptaget 
för besökarna af täflingen. Nere vid Majorstuen, 
Holmenkolbanans station, stod en kö som var 
öfver 1 km. lång.

Konungen, drottningen och kronprinsen af Norge 
anlände på slaget kl. 1 e. m. och därefter kallades 
det omedelbart till start af prisdomarna, kapten 
K. Roll, föreningen för skiidrættens fremme, kapten 
Johs. Dahl, Norska Skidförbundet, samt under
tecknad. Regnet hade nu upphört, men dimman 
var fortfarande intensiv. Man såg blott omkring 
50 meter framför sig, löparna skönjdes ned till 
planet, men så försvunno de i dimman. 160 
täflande startade och många fina språng presterades, 
men fallprocenten var mycket hög på grund af 
det dåliga föret samt dimman. Ett trettiotal stod 
sina två hopp. Under sådana svåra förhållanden, 
som de täflande här hade att utstå, är det svårt 
att göra någon särskild kritik öfver dem, ty bättre 
kunde de gifvetvis prestera än hvad nu var fallet 

En del kan jag dock ej frångå att yttra mig om. 
— Först betr. huru de flesta togo sig fram i 
backen. När så vana täflande löpte, är det anmärk
ningsvärdt, att de ej spredo sig mera åt sidorna 
vid åkningen öfver stupet än hvad nu var fallet. 
Följen blef, när de flesta höllo sig på midten, att 
det uppstod en stor grop i nedslaget som för
orsakade mångas fall. Här kunde dock under
backen hafva skötts bättre, men när en täflande 
ser att löpningen fortgår utan något uppehåll 
före hans tur att starta, bör han förutse detta och 
löpa åt den sida där han anser det löpts minst.

De svenska och norska stilarna skilja sig ej 
mycket från hvarandra, det som i den norska 
framträder mest till skillnad från vår, är skidföringen 
i luften. Norrmännen lade an på att så fort som 
möjligt pressa ned skidorna paralellt med under
backen, det typiska “tuppa ned“ som det kallas. 
Jag såg ingen, som försökte att så småningom få 
ned skidorna paralellt med marken, hvilket dock 
är föreskrifvet i reglerna och ovillkorligen måste 
vara idealet för en fin skidföring både i ideelt 
och praktiskt hänseende. Genom ansträngningarna 
att kasta ned skidorna så häftigt som här mången 
gång var fallet, orsakades att såväl kropps- och 
armrörelserna verkade krystade.

Sedan betr. löpningen i öfverbacken: Den gamla 
inrotade vanan att stå mycket hopkrupen användes 
af de flesta, hvilket försvarar sig i en sådan backe 
som Heggehullet, där det är nödvändigt att intaga 
en hopkrupen ställning. Men det är icke nöd
vändigt i Holmenkollen med sin lätta öfverbacke. 
Jag är säker på, att om det användts en mera 
upprättstående kroppsställning där, skulle fallpro
centen blifvit mindre, särskildt när man såg att 
de flesta, i nio fall af tio, föllo framåt. En hop
krupen ställning är nog för att öka farten, när 
det gäller rekordhopp, men här var icke så fallet, 
utan satserna voro ändock i allmänhet ganska 
försiktiga.

Svenskarnes löpning blef en riktig missräkning. 
Nog har jag sett många misslyckas men aldrig 
så grundligt som här var fallet. O. Bomgrens 
första var bra, dock något för mycket framåt, tills 
han kom till nedslaget där han slog fast och sedan 
på hufvudet, beroende på ovanan att slå ned så 
djupt i snön samt kanske på grund af för styfva 
skidor. Det andra språnget blef än värre. På 
stupet slirade han till, så att satsen blef svag och 
oberäknelig, och man såg redan i luften hvart det 
skulle bära hän.

Så Olle Tandberg: Om han skulle visa norr
männen att han också kunde åka krokig i öfver
backen, eller om han skämdes att visa den stil
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han lärt, nog af, han satte i väg utför backen något 
i stil med hoppa kråka, och med det att han for 
ut i luften, var det som om han skulle hafva en 
40 gr. brant backe under sig. Han slutade ock
så på mage i nedslaget. I det andra språnget 
tycktes han fått nog af det föregående experimentet, 
hvarför han återtog sin gamla stil och gjorde ett 
bra och kraftigt hopp, ett af de bästa som af någon 
utfördes för dagen. Den enda anmärkningen var 
skidföringen. Han kunde icke få ned skidorna 
paralellt med backen.

Af Menotte Jakobssons spenstiga åkning fick 
man ej se mycket, och skidföringen var båda 
täflingstagen med hängande bakändar. Erik Lind
berg föll i första språnget. Det andra var i god 
stil, men med mycket svag ansats. M. Jakobsson 
placerade sig som 13:e man i backlöpningen klass 
III och Olle Tandberg som 6:e man i den kom
binerade back- och teränglöpningen, klass II.

Det öfriga internationella elementet bestod af 
tysken Böhm-Hennes och finnen Nieminen. Böhm-
Hennes lär vara en förstklassig backlöpare, men 
här tycktes han använda backen som kälkbacke. 
Hans stil var dock rätt god. Finnen Nieminen 
redde sig bäst af utlänningarna, men löpte bättre 
vid Fiskartorpet.

Hvad vi i första rummet fått lära af denna täfling 
är att om vi skola tänka att återkomma till Holmen
kollen och täfla med någon framgång, vi måste 
först anskaffa träningsbackar med höga stup och 
icke så branta underbackar, ty, som här syntes, 
frestade det på i nedslaget kollossalt.

Täflingen var väl arrangerad och gick med ut
märkt precision. De 320 täflingstagen blefvo ex
pedierade på knappa 2 timmar.

På tisdagen, dagen efter täflingarna, var pris
utdelningen anordnad på gamla Frimurarlogens 
stora sal i Kristiania. Den förrättades af ing. H. 
Horn, hvilken samtidigt framförde Föreningens 
til skiidrættens fremme tack till samtliga täflande 
och funktionärer för visadt intresse för täflingarna, 
besvaradt af samtliga med ett niofaldigt lefve för 
föreningens bestyrelse.

Vid jämförelse mellan min poängbedömning och 
de norska prisdomarnes, befunnos de vara lika. 
Jag rörde mig med lägre siffror än dessa, men 
konsekvensen blef densamma, särskildt vid de 
stående sprången. För fall i nedslaget voro dock 
meningarna något delade. Vi gifva för detta i 
bästa fall enligt Skidförbundets regler 5 poäng, 
motsvarande karaktär 4, norrmännen gifva 10 poäng 
eller karaktär 3. En annan sak är, för att bedöm
ningar skall slå lika, särskildt när det gäller den 
lägre poängen är användandet af poäng eller 

karaktärbedömningen. Vi använda för att skilja 
de olika löparnas prestationer åt poäng 20—0 in
delade vid användandet af 1/2 poäng i 40 delar. 
I Norge användas karaktärerna 1—6, hvarje karak
tär indelad i 10 delar alltså 50 delar. Detta måste 
ändras, om vi skola komma fullt öfverens, till an
tingen 40 eller 50 delar på båda hållen. Poängen 
bör alltså ökas till 25—0 eller karaktärerna minskas 
till 1—5. Detta är dock saker, som man utan 
alltför stora svårigheter skall kunna komma öfver
ens om, och är att hoppas att vi till ett annat år 
skola hafva alldeles lika bedömningar öfver hela 
linien.

Stockholm den 30 mars 1912.
Birger Nylund.

Årsmöte
äger rum Söndagen den 12 Maj kl. 10,30 f. m. 

å Tranebergs Idrottspark.

Föredragningslista:

§ 1. Val af ordförande att leda förhand
lingarne.

§ 2. Justering af protokoll från senaste 
föreningssammanträde.

§ 3. Styrelsens berättelse.

§ 4. Revisorernas berättelse.

§ 5. Ansvarsfrihet.

§ 6. Val af styrelse samt suppleanter.

§ 7. Val af revisorer samt suppleanter.

§ 8. Val af officiellt organ.

§ 9. Behandling af inkomna förslag.
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Valborgsmässofest med dans
samt fotbollmatch

Djurgården — Westermalms Idrottsförening 
Tisdagen den 30 April kl. 7 e. m. anordnas 
af föreningen, som nu uppfört en ny storartad 
dansbana på Tranebergs idrottspark, med
lemmarna inbjudas till festplatsen och gäller 
kupongbiljetter t. o. m. N:o 2 för 1912.

Erlägg afgiften för 1912 i tid.

Styrelsen.

Föreningens Årsfest
afhålles å Restaurant Riche 

Birgerjarlsgatan 4
Söndagen den 5 Maj 1912, kl. 6,30 e. m.

Festen tager sin början med prisutdelning 
kl. 7 e.m. därefter Supé kl. 10 e.m. samt 
boston kl. 11 e. m. Supé serveras till ett 
pris af 3,50 pr kuvert inklusive smörgåsbord 
med småvarmt, en varmrätt (fågel) samt dessert 
jämte pilsner och kaffe. (Viner beställes 
extra). För att prisutdelningen skall kunna 
taga sin början på slaget 7 uppmanas medlem
marna vänligen att mangrant infinna sig i tid.

Alltså Söndagen den 5 Maj.

Biljetter eller teckningslista för Supé finnes 
på Expeditionen, anmäl pr telefon.

OBS.! För att få hämta sina priser skall 
pristagare hafva fullgjort sina skyldigheter 
till föreningen.
Styrelsen.

Klass 11.
J. Kragsterman 43 poäng
G. Roynitz 43 „
P. Eriksson 41 „

Klass III.
A. F. Lundén 93 poäng
C. S. Eriksson 90 n
C. Björkman 90 „
R. Örtegren 89 „
C. O. Petsén 84 „
K. Thunlund 83 „
I. Holmström 82 „
Rob. Johnson 82 „
G. Rönn 76 „
L. Lagerlöf 58 „
C. Granath 50 „
C. Wallenborg 47 „
K. A. Johansson 45

Äldre klassen.
A. Eriksson 3+6+5+6+6 = 26
R. Örtegren 5 6 4 6 3 24
A. Hedjersson 4 4 5 5 6 24
E. Gustafsson 2 6 6 5 4 23
P. A. Persson 4 5 5 4 4 22
G. Eriksson 3 4 4 5 6 22
V. Knutsson 3 6 2 5 6 22
A. F. Lundén 5 5 3 6 2 21
N. Haskel 2 5 6 5 3 21
I. Holmström 4 1 5 5 5 20
N. Blomkvist 3 6 4 5 2 20
E. Sundblad 1 4 6 2 6 19
L. Lagerlöf 0 3 6 6 2 17

Skytte.

Skarpskjutning vid Stora Skuggan.
Den 12 november 1911.

Klass I.
Gunnar Löfgren 40 poäng

Fältskjutning.
Den 26 november 1911.

Yngre klassen.
J. Kragsterman 0 + 6 + 5 + 3 + 6 = 20
A. Söderberg 5 4 1 2 6 18
P. W. Pauli 4 4 0 6 3 17
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C. O. Petsén 5 + 3 + 2 + 0 + 5 — 15
J. Berg 2 6 3 3 1 15
H. Rasmussen 0 6 0 3 6 15
C. Wallenborg 2 6 1 0 3 12
E. Strandman 3 4 3 0 2 12
Hj. Åkerholm 0 4 2 2 2 10
T. Jansson 0 6 1 0 3 10

Villkorsmedalj i Silfver.
I. Holmström 49 poäng

Notis.

Första fotbollmatchen å Tranebergs 
Idrottspark för året

äger rum Södagen den 28 April. Hvilket lag som 
kommer att möta de våra, är då detta skrifves 
ej bestämdt, men torde det blifva något af 
Stockholms bästa lag.

Medlemmar äga fri entré mot Kupong N:o 3.
Söndagen den 5 Maj är Parken förhyrd af 

Svenska Fotbollförbundet.

Medlemmar som i år fullgör l:sta årets värn
plikt kunna mot uppvisande af inskrifningsbok 
afhämta sina fribiljetter för 1912 å expeditionen.

Som för alla medlemmar torde vara bekant 
äger den som inbetalt sin årsafgift rätt till fritt 
inträde vid alla af föreningen anordnade täflingar 
å vår Idrottsplats vid Traneberg. Då årsafgiften för 
1912 erlägges erhåller hvarje medlem ett kupong
häfte om 20 biljetter med N:r från 1 till 20 och 
kommer genom anslag vid entréerna att tillkän
nagifvas det N:r som gäller för dagen. Dessa 
biljetter berättiga till inträde på ståplats, men kan 
medlem som så önskar erlägga prisskilnad till 
läktaren.

Det är på förslag om ett namn för vår idrotts
plats vid Traneberg och kommer den antagligen 
att heta Tranebergs Idrottspark.

Svenska Mästerskapstäflingarna i 
Falun 1912.

På uppdrag af Svenska Skidförbundet afhöllo 
Falu Idrottssällskap i Falun de Svenska Mäster
skapen i backlöpning samt kombinerad back- och 
terränglöpning å skidor. Täflingarna voro lyckade 
och bra arrangerade, med undantag dock af ut
märkningen af banan, hvilket bör göras tydligare, 
ett fel för öfrigt som man allt för ofta träffar på. 
Man bör för att utpricka en bana använda minst 
10 meter tyg till lappar för hvar tionde km. samt 
böra dessa vara minst 50 cm. långa, uppsatta på 
ett afstånd så att man kan stå vid den ena lappen 
och se den andra, samt vid vanskligare ställen 
ännu tätare. Täflingarna togo sin början fredagen 
den 16 februari kl. 9 f. m. med start å 20 km. 
utanför Dalregementets kasern vid stadsparken, 
och startade 6 st. deltagare alla från Stockholm, 
beklagligt nog ingen från något annat distrikt. 
På grund af den dåliga utprickningen af banan 
visade det sig att alla när de kommit fram till 
målet hade åkt fel, och måste täflingen göras om 
dagen därpå. Bästa tid uppnåddes då af J. Bom
gren 1.36.31, för öfrigt visade de fyra första 
täflande sig mycket jämngoda och var det endast 
sekunder som skilde dem åt i tid.

På lördagen den 17 februari kl. 1 e. m. afhölls 
backlöpningen för den kombinerade täflingen, och 
här visade Olle Tandberg sig bäst med kraftig 
ansats, god hållning och spenstiga nedslag utan 
någon onödig knyck före nedslaget, den enda 
anmärkningen var på skidföringen som han ej 
kan föra i samma plan och få ned dem paralellt 
med backen. J. Bomgren bör tänka på sin skid
föring, de böra föras mycket mer i samma plan. 
Andra täflingstaget ryckte han till före ansatsen 
som däraf blef mycket ojämn och bringade honom 
på fall. E. Schumann föll tvenne tag efter ned
slaget, det andra täflingstaget var dock det bästa 
som af någon utfördes för dagen med skidorna 
väl i samma plan, de böra endast föras ned mera 
med backen. A. Isaksson var särdeles svag, 
måste vara kraftigare ansats, skidorna mer i plan 
och följa mera ned med backen, samt nedslaget 
säkrare. G. Tandbergs första hopp var bäst, han 
bör dock tänka på att få kraftigare ansats. Längsta 

Forts. i nästa nummer.
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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. Österm. 41 62.

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

Styrelsel.: G. Frykman, Hornsgatan 34.
A. T. Söder 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, 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

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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