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Vår starkaste afdelning.
Dav. Karlsson, tungvikt,
är nog den starkaste af alla svenska brottare. Han började
för ett tiotal år sedan träna i tyngdlyftning, hvari han er
öfrat en massa priser i olika grenar. Hans resultat äro
bland de bästa som uppnåtts här i Sverige i stöt af kul
stång 2 armar 141 kg., detsamma med fri vändning till
bröstet 125 kg., upptryckning af kulstång 2 armar 115 kg.
(lika med rekordet), uppslängning af kula bästa hand 74
kg. (rekordet är 73 kg.), i pressning af 70 kg. kulstång
innehar han rekord med 24 gånger.
På våren 1911 då Tuomisto började träningen i Stock
holm för Olympiska Spelen, slutade han upp med atletiken
och började träna brottning hvari han gjort stora framsteg.

Sven Olsson, mellanvikt B.
Började träna brottning på hösten 1910, har sedan under
Tuomistos ledning alltjämt gått framåt och kommer nog
att skaffa sina medtäflare ett styft arbete genom sin vighet
och styrka. Vid uttagningstäfl. till världsmästerskapstäfl.
1911 eröfrade han 3:dje pris och har sedan blifvit pristagare
vid samtliga täflingar där han deltagit.
Han är äfven sekreterare i brottningsafdelningen inom
föreningen.

Viktor Mellin, mellanvikt A.
Uppflyttade hit hösten 1911 från Malmö, där han öfvat
brottning sedan 1910, samt deltagit och blifvit pristagare i
alla större täflingar, som afhållits därnere Vid internationella
täflingar i Kristiania 25—26 november 1911, deltog han
och segrade öfver svenskar, norrmän och finnar. Vid ut
tagningstäflingarne i Göteborg och Malmö afstod han på
grund af sjukdom, och placerade sig som 3:dje och 2:dra
pristagare.
Han är en af de bästa inom sin klass, men underskattas
ofta af sina motståndare på grund af sitt lugna uppträdande.

brottarbana 1904, och blef redan följande år finsk mästare
i tungvikt, hvarvid han besegrade dåvarande världsmästaren
finnen Weckman, år 1907 blef han rysk mästare i tungvikts
brottning och strax efter öfvergick han till professionalismen
och sedan har hans deltagande varit ett oafbrutet triumftag
från den ena orten till den andra. Genom sin fina och
gentlemannalika brottning har han vid alla täflingar blifvit
publikens gunstling.
Han är äfven framstående idrottsman och har utmärkta
resultat i de grenar han öfvat.

Emil Åkesson, fjäder
vikt.
Hitflyttade föregående år
från Limhamn, där han
tränat i brottning i flera år,
samt med framgång del
tagit i täflingar såväl inom
Skåne, som på flera orter i
Danmark.
Vid mästerskapstäfling
arne föregående år och i
år placerade han sig som
2:dre pristagare och vid
uttagningstäflingarna
i
Malmö blef han 3 bland
25 deltagare.

Pristäflan om Diplom.

Ragnar Fogelmark, mellanvikt B,
har öfvat brottning sedan Tuomisto föregående år började
sin undervisning här och är på grund af sin styrka svår
att kasta. På täflingar i Stockholm och Malmö har han
placerat sig som 2:dra pristagare.
Har förut öfvat idrott och deltager ännu i kasttäflingar.

Alrik Sandberg, tungvikt.
Har sedan ett par år tränat i brottning men först på
sista tiden med riktigt allvar. Äfven han är på grund af
sina kroppskrafter att räkna med bland dem, som i som
mar komma att bjuda utländingarne ett styft arbete.

Gottfrid Svensson, lättvikt.
Har under de 5 år han brottats, alltjämt gått framåt, och
vid alla täflingar där han deltagit har han varit med att
dela priserna. Bland deltagarne i täflan om världsmäster
skapet i Helsingfors 1911, stod han bland de bästa i sin
klass.
Som svensk mästare 1911 och 1912 samt l:ste pristagare
i de täflingar han deltagit detta år ha vi i honom en värdig
representant till Spelen.

Hjalmar Johansson.
Har sedan ett tiotal år med framgång deltagit i såväl
brottning som tyngdlyftning, men måste för ett par år sedan
upphöra på grund af sjukdom.
Har deltagit vid bildandet af Sv. Atletikförb., hvars
styrelse han hela tiden tillhört. Är äfven medlem af Olymp.
Spelens kommitté för brottning, och skall under Spelen
tjänstgöra som domare.
Sedan föregående år ordförande i föreningens afdelning
för brottning.

Ivari Tuomisto.
Sällan kunde man gjort ett lyckligare val, än när finnen
Tuomisto af Olymp. Kommittén engagerades som tränare
för vara brottare med tanke på Spelen.
Tuomisto är endast 27 år gammal, men är trots det en
af de största experter på sitt område. Han började sin

Djurgårdens idrottsförenings styrelse har

beslutat att anskaffa ett diplom för för

eningen att användas vid prisutdelningar

samt vid andra tillfällen då ett dylikt är
behöfligt.

Styrelsen får därför härmed utlysa en

pristäflan om dylika förslag, hvilka skola
vara styrelsen tillhanda senast den 1 juli

1912. Förslagen jämte förseglad namnsedel

bärande samma motto som förslaget skall
insändas under adress: Djurgårdens Idrotts
förening, Stockholm.

Styrelsen förbehåller sig rätt att om täf

lingen ej lämnar något antagligt förslag ej
utdela några pris.
Stockholm i maj 1912.

sekreteraren.
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Svenska Mästerskapstäflingarna i
Falun 1912.
Forts. fr. föreg. nummer.

stående språnget för dagen gjordes af O. Tand
berg på 25 1/2 m. och det kortaste af G. Tandberg
på 15 m.
På söndagen afhölls backlöpningen om Svenska
Mästerskapet med start kl. 1 e. m. Som n:r 1
startade S. Steinvall, han löpte i god stil men gör
i allmänhet för tidig ansats, vidare bör han tänka
på sin skidföring. Gunnar Tandberg gjorde för
svag ansats. Språng på endast 19 m. när det är
möjligt att hoppa 26 och 27 m. är alldeles för
litet. De sista täflingstagen gjordes med krokig
öfverkropp. Skidföringen var god. G. Torsell,
samt för öfrigt alla Falulöparna hade goda anlag
men äro för svaga i nedslaget, ett fel beroende på
att de börjat för tidigt i en så stor backe som
denna är. Dessa unga löpare böra först öfva sig
i mycket mindre backar så blir nog resultatet
annorlunda. Man bör med träningen gå mera
succesivt tillväga, här såväl som i all annan idrott.
Önskligt vore om Falu idrottsvänner iordning
ställde en mindre öfningsbacke åt dem, bra plats
finnes vid Kvarnberget straxt intill stora skid
backen.
O. Bomgren var mycket god, skidorna skulle
dock hafva förts mer i samma plan, i nedslaget
hade de anlag att vilja slå ut. A. Isaksson löpte
här godt, skidföringen och nedslaget bör dock
göras säkrare. E. Schumann tycktes fått nog af
att han föll på lördagen och återtog sitt gamla
kutande och försiktiga löpsätt hvilket han bör
lägga bort, när ansatsen är kraftig blifver hans
hopp mest korrekta. Ett faktum är att den ställ
ningen man intager när man startar går igen i
hela löpningen, hvilket väl syntes här och som
också syntes hos många andra löpare. Skidföringen
var god men ansatsen alldeles för svag och ned
slagen för stela. O. Tandberg böjde sig för
mycket framåt i det första täflingstaget hvilket
bringade honom på fall, efter detta tycktes han
endast lägga an på att försöka göra rekordhopp
och löpte med en massa onödiga knyckar i öfver
backen, och en knyck före nedslaget, hvilket ren
derade honom ett stort stycke ned på poängskalan.
Hur onödigt det är att stå och knycka för att
öka farten visade sig här på språngens längd
hvilka voro första täflingstaget 26 m. men blef
endast sedan 23 m. J. Bomgren löpte som på
lördagen, det var kraftiga språng men äfven här
anlag till onödiga knyckar. M. Jakobsson åkte

kraftigt och spenstigt, skidföringen bör dock vara
mer i samma plan samt mera paral ellt med backen.
N. Lind bör föra ned skidorna mera med backen
samt icke så stela nedslag. E. Tandberg åker för
krokig i öfverbacken likaså i luften. Skidorna
bör föras ned mer paralellt med backen, och
ansatsen bör göras kraftigare, nedslaget är bra, ett
af de bästa man ser. E. Sonne gör för svag ansats
och är för stel, skidföringen är god. B. van d.
Burg åkte kraftigt, skidorna böra dock föras mer
i samma plan och nedslaget icke fullt så mjukt.
Längsta stående sprången för dagen gjordes af
N. Lind, M. Jakobsson och J. Bomgren på 26 m.
och kortaste af K. Rundström och G. Tandberg
pårespektiva 18 och 19 m. Kronprinsessan Marga
retas vandringspris samt Svenska Mästerskapet i
kombinerad back- och terränglöpning eröfrades
af O. Tandberg.
Svenska Mästerskapet i backlöpning eröfrades
af B. van d. Burg.

De nationella täflingarne i Sollefteå.
Budkaflelöpningen.
Föreningen för skidlöpningens främjandes natio
nella täflingar hade i år förlagts till Sollefteå—
Hernösand och gynnades på det hela taget af ett
godt väder.
Täflingarnes clou var budkaflelöpningen, hvilken
i år ökats till dubbla distansen hvarjämte
antalet män i laget ökats från tre till fem. Detta
gjorde gifvetvis utsikterna betydligt mindre för
Djurgårdarne, men föreningens styrelse beslöt
dock att låta sig representeras af ett lag bestående
af Hedjersson, Albert och Albin Sandström samt
P. Mattsson och O. Hanson. De två sistnämnda
hade ej förut deltagit i någon budkaflelöpning,
men de voro i ganska god form och skötte sig
utmärkt.
Vid starten kl. 10.03 på fredagsmorgonen i
Långsele visade det sig att endast sex af de
anmälda tio lagen mötte. Af dessa voro tre mili
tärlag och de öfriga idrottsföreningar.
Första sträckan Långsele-Skorped var visser
ligen endast 55 km. lång, men gick genom en
mycket svår och alldeles obebodd trakt, där vägar
ej funnos, hvarför det blef ett påkostande och
svårt arbete i det tunga föret Vid starten ville
samtliga löpare följa östersundaren Engman,
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hvaremot denne hälst ville vara ensam. Till slut
gåfvo sig militärerna iväg åt ett håll samt Engman
följd af Mattsson åt ett annat. Inne i skogen
stötte dock samtliga löpare åter ihop, hvarpå de
följdes i samma spår med Engman och Mattsson
som ledare. Löparne fingo göra både långa och
besvärliga krokvägar i den oländiga terrängen
och vägen blef därför ansenligt förlängd.
Klockan blef också öfver sju innan den förste
framkom. Detta var östersundaren, hvilken låg
sex minuter före norrbottningen. Därefter följde
Ragunda, Djurgården, Västerbotten och Väster
norrland. P. Mattson, som aldrig åtminstone på
täfling åkt en så lång sträcka, som denna, skötte
sig utmärkt bland de öfriga vana löparne och
förlorade ej mer än 17 minuter på östersundaren.
I Skorped aflämnades budkaflarne omedelbart,
då i år några afdrag för växlingen ej fick göras.
Det hade nu frusit på så att föret var utmärkt
och då hela distansen kunde löpas på landsväg,
hvilken till på köpet lutade ned mot Örnsköldsvik,
kunde löparna - hålla en mycket hård fart. De
löpte också den c:a 55 km. långa sträckan på
omkring fyra timmar. Bästa tiden hade äfven
här östersundarnes representant. För D. I. F.
åkte O. Hansson, hvilken här gick upp på tredje
plats. Västernorrlänningarne, hvilka blifvit för
sinkade redan på första sträckan åkte här fel och
kommo en mil söder om Örnsköldsvik in på vägen
till Hernösand samt mötte där de öfriga lagens
löpare på tredje sträckan.
Den tredje sträckan var den längsta, den upp
gafs i inbjudningen vara 100 km., men var i
själfva verket betydligt kortare och landsvägen,
som de täflande allmänt följde torde i stället ha
varit omkring 90 km.
Östersundaren Haldo Hansson gjorde här en
utmärkt löpning och tillryggalade vägen på 91/2
timme. De öfriga hade rätt svårt att finna vägen
i mörkret och förlorade betydligt i tid på Hans
son så att dennes försprång i Hernösand var 1
tim. 38 min. före norrbottningarne, som är gått
upp på andra plats igen. Djurgårdaren Sandström
hade fallit tillbaka till fjärde plats, men dock
gjort en god löpning. Efter denna sträcka var
det gifvet att östersundarne skulle segra, ty att
ta in den förlorade tiden på de kvarvarande
sträckorna var omöjligt.
Hernösand—Bollsta var synnerligen lätt ur
orinteringssynpunkt, men ganska ansträngande då
vagen gick uppför högst betydligt. Den var
också betydligt längre än fågelvägens 45 km.
Albin Sandström hjälpte här upp lagets placering
från fjärde till tredje plats, medan dock öster-

sundarne lågo 2 tim. 18 min. och norrbottningarne
43 min. före. Det såg därför ganska hopplöst
ut för djurgårdarne att komma högre än tredje
plats, men Hedjersson visade ännu en gång på
femte sträckan, hvilken god löpare han är. Han
gick upp Norrbottens regementes representant och
slog denne med ytterligare 6 minuter, men kunde
aldrig hota östersundarne.
Dessa hade dessutom fördelen af att känna
vägen förut. De hade nämligen på kvällen innan
starten fått reda på banan och de två männen på
sista sträckan Carlström och Lindberg hade på
fredagen kört halfva vägen hvar, hvaremot Hedjers
son ej haft tillfälle att orientera sig på förhand.
Östersundarne segrade sålunda överlägset och
deras seger var välförtjänt, då de mötte med det
bästa laget, bestående af utmärkta och väl tränade
löpare.
Resultaten blefvo:
Östersunds skidlöpareklubb 35 t. 6 min. 25 sek.,
Djurgårdens idrottsförening 37.41.43, Norrbottens
regemente 37.47.35, Västerbottens regemente
38.37.12, Ragunda idrottsförening 40.31.14, Väster
norrlands regemente utgick.
Tiderna på de olika distanserna framgår af
bifogade tabell.
Backtäflingarne
ägde rum på söndagen i Hälletorpsbacken utan
för Hernösand under ogynnsamt väder och erbjödo
ingenting af intresse. Några djurgårdare deltogo
ej här.
Resultaten blefvo:
Klass I.
1. O. Höijer, A. I. K., Stockholm 167,8 p.
2, A. Jonsson, Vidar, Sundsvall
164
3. A. Törngren, (försvarare af drott
ningens pris)
156
4. R. Sonne, I. F. K., Sundsvall 154,8
5. H. Thalén, Vidar, Sundsvall
121,3

Klass
1.
2.
3.
4.
5.

II.
C. S.Johansson, Vidar, Sundsvall 166 p.
0. Sundberg, I. F. K., Sundsvall 155
H. Sonne,
„
152,8
E. Brandt, Vidar, Sundsvall
151,8
V. Johansson, Östersunds skid
löpareklubb
148,3
Ett 20-tal täflande deltogo. Längsta stående
hopp vid täflingen har efter allt att döma gjorts
af Jonsson, Kramfors, med 271/2 m. och därnäst
af Höijer med något öfver 27 meter.
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Terränglöpningarne

egde rum på måndagen under blidväder, men
tiderna blefvo det oaktadt utmärkta. Deltagarne
i budkaflelöpningen startade här ganska mangrant, men åtskilliga voro ej i kondition efter
denna, hvarför de utgingo, däribland Haldo
Hansson, Hedjersson och Sandström.
Resultaten blefvo:
30 km. (64 deltagare).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B. A. Johansson, Boden
E. Lindberg, Östersund
G. Ritzén, I. F. K., Sundsvall
G. Johansson, Tunadal
L. Hansson, I. F. K., Backe
G. Persson, Falun
A. Sandström, Djurgårdens I. F.
O. Hansson,
„
Joh. Sivertsson, Arvidsjaur
Dist.-k. V. Vilhelmsson, Västerb. reg:te
A. G. Grubbström, Malmberget
Volont. Ångström, Norrbottens reg:te
Fredrik Eriksson, Boden
Joh. Forslund, Sollefteå
A. Polack, Falun

2’12.09
2’18.35
2’21.24
2’21.43
2’21.49
2’23.18
2’24.49
2’26.58
2’27.03
2’32.16
2’33.48
2’35.04
2.35.11
2’35.48
2’36.18

A. Lingvall, Holmsveden
A. Persson, Bollnäs
Volont Larsson, Norrbottens reg:te
Dist.-k. Pettersson,
„
B. Strömberg, Hernösand
T. Engman, Östersund
K. Karlsson-Nyström, Arvidsjaur
A. Johansson, Jockmock
C. N. Andersson, Norrlands dragoner

Nationell budkaflelöpning Långsele—
Sollefteå 1912.
Långsele— Skorped (55 km.).
Start kl. 10 03 f. m.
Framkom

Th. Engman, Öst. S. K.
A. Johansson,
„
Israelsson, Västerb. reg:te
Larsson, Norrbottens reg:te
P. Mattson, Djurg. I. F.
Enberg, Västernorrl. reg:te
Strindberg,
„
P. E. Borgh, Ragunda I. F.

7.06.08
7.14.17
7.25.45
7.12.08
7.23.25
7.46.04
7.46.56
7.22.24
Framkom

P. Eriksson, Ost. S. K.
11.00.07
Johansson, Västerb. reg:te 11.29.34
Löfberg,
„
11.33.30
Nordström, Norrb.reg:te 11.31.54
Johansson,
„
utgick
O. Hansson, Djurg. I. F. 11.26.35
Västernorrlandsreg:te
utgick
B. Larsson, Ragunda I. F. 11.22.22

Anv. tid

9.03.08
I
9.11.17 III
9.22.45 VI
9.09.08
II
9.20.25 V
9.43.04 VII
9.43.56 VIII
9.19.24 IV
Anv. tid

3.53.59
4.03.49
4.07.30
4.19.46

I
IV
V
VI

4.03.10

III

3.59.58

II

Örnsködsvik—Hernösand (100 km.).
Framkom

60 km. (20 täflande).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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4’35.38
4’59.02
5’21.49
5’32.38
5’35.33
5’43.45
5’47.14
5’47.45
5’53’40

Prisutdelningen

förrättades på måndagsaftonen i Västernorrlands
regementes gymnastiksal i Sollefteå, af landshöf
ding Ström, som inledde den stämningsfulla
festligheten med ett briljant tal för idrottsrörelsen.
Segrarna i de olika täflingarna blefvo föremål för
lifliga hyllningar och rent af ovationsartadt blef
bifallet då Haldo Hansson framträdde och mot
tog budkafletäflingens vandringspris. Ett stort
antal hederspris, pokaler, gevär och silfverpjäser ut
delades. Efter prisutdelningen följde subskriberad
supé å hotell Appelberg.

H. Hansson, Öst. S. K.
Wilhemsson, Västerb. reg:te
Holmlund, Norrb. reg:te
Holmbom,
„
A. Sandström, Djurg. I.F.
Lund, Ragunda I. F.

Anv. tid

8.39.37 9.39.30
I
10.31.4511.02.11 III
10.40.3511.08.41 IV
10.18.0210.46.08 II
10.40.3811.14.03 V
11.58.0212.35.40 VI

Hernösand—Bollstabruk (45 km.).
Framkom

T. Sundström, Öst. S. K.
Bäckström, Västerb. reg:te
Ångström, Norrb. reg:te
A. Sandström, Djurg. I. F.
O. Jonsson, Ragunda I. F.

Anv tid.

1.02.15
3.22.25
2.37
3.20.40
5.16.25

4.22.38
4.50.40
4.18.58
4.40.02
5.18.23

II
IV
I
III
V

Bollstabruk—Sollefteå (65 km.).
Framkom

Anv. tid

R. Carlström, Öst. S. K.
9.09.25
E. Lindberg
*,
„
9.08.3.0
Andersson, Västerb. reg:te 12.40.12
Karlsson, Norrb. reg:te
11.50.35
A. Hedjersson, Djurg. I. F. 11.44.43
Ragunda I. F. 2.34.14

8.07.10
8.06.15
9.17.47
9.13.35
8.24.03
9.17.49

* Ej budkaflen.

I
II
V
IV
III
VI
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Tranebergs Idrottspark.
Söndagen den 19 Maj, kl. 1,30 e. m., afhåller
föreningen Svenska Mästerskapet i terränglöpning
(eventuelt fotboll), då kupong N:o 5 berättigar
till inträde.

Glöm ej

Årsmötet
som äger rum Onsdagen den 22 Maj 1912
kl. 7 e.m.
Styrelsen.

Bandy.
D. I. F —Strängnäskamraterna.
Söndagen den 25 februari spelade D. I. F. en
vänskapsmatch i Strängnäs mot Kamraterna där.
Spelet var på bägge sidor godt och resultatet
slutade med 3—3.
Distriktsmästerskapet i bandy.
Djurgårdens I. F. deltog i årets täfling om
distriktsmästerskapet i bandy men med dåligt
resultat. I första omgången slogo Djurgårdarne
visserligen ut Allm. I. K. efter en välförtjänt seger
med 3—2, men i semifinalen mot Johanneshofs
I. F. spelade forwardskedjan underhaltigt särskildt
framför mål, hvarvid Johanneshofvarne segrade
med 4—2. I finalen blefvo dessa i sin tur slagna
af Uppsalakamraterna med 8—1.

Svenska mästerskapet i bandy.
D. I. F. och I. F. K., Uppsala, dela äran.
I årets täfling om svenska mästerskapet i bandy
deltogo 9 lag nämligen Uppsala-, Stockholms-,
Strängnäs- och Gäflekamraterna, Bollklubben 1911
i Uppsala, Djurgårdens I. F., Johanneshofs I. F.,
Allmänna I. K. och Sjökrigsskolan.

I Johanneshofs I. F. spelade Djurgårdens
fjolårsspelare Lind, Dantowitch och Bussler. Dessa
ersattes i Djurgårdslaget af bröderna Jean och
Sten Söderberg samt Karlsson från Strängnäs och
laget var ungefär lika godt som 1911. Som mål
vakt kvarstod K. Gustafsson, backar voro Wick
sell och Öhman, halfbackar Friberg, Frykman och
Jakobsson (senare Wahlgren ny) samt forwards
A. Friberg, Johansson, Karlsson och bröderna
Söderberg. Lavass spelade äfven ett par matcher.
I den kvalificerande omgången slog A. I. K. ut
Johanneshofs I. F. med 3 — 2. I första omgången
besegrade Uppsalakamraterna Gäflekamraterna
öfverlägset med 14—0 och A. 1. K. slog B. 1911
i Uppsala med 7—1. Djurgårdens I. F. mötte
Strängnäskamraternas utmärkta lag på Albanos i
dåligt skick befintliga bana och segrade med
4—1. D. I. F:s forwards voro här farliga så ofta
de kommo upp. Försvaret var starkt. Stockholmskamraterna slogo efter en afbruten och en upp
skjuten match Sjökadetterna med 4 — 1.
I semifinalen slogo Uppsalakamraterna Allm.
I. K. knappt med 4-3 och D. I. F. besegrade
Stockholmskamraterna med samma målantal.
Matchen var hård och intressant med D. I. F.
som det bättre laget. Forwardsspelet bättre än
tidigare under vintern.
Finalen spelades den 17 mars vid Råsunda
mellan D. 1. F. och Uppsalakamraterna. D. I. F.
ställde upp med följande spelare Friberg, Johans
son, Karlsson, S. Söderberg och J. Söderberg;
Lavass, Frykman och Wahlgren; Öhman, och
Wicksell; Gustafsson. Isen var dålig och spelet
i början lamt, med många missar. Spelet fördes
mäst på Uppsalahalfvan, men enda målet under
första halftiden gjordes af Sune Almqvist tack
vare att han först missade ett målskott. Gustafs
son kastade sig i vänsta hörnet dit bollen skulle
gått, men tack vare missen kunde Almqvist lugnt
peta in bollen i andra hörnet.
Andra halftid kvitterade Johansson efter en hörna
och med spel i klunga. Mot slutet voro Djur
öfverlägsna, men kunde ej trots utmärkta
gårdarne
tillfällen få bollen i mål. Matchen blef sålunda
oafgjord och vädret lade hinder i vägen för om
spel.
Fotbollförbundets styrelse beslöt därför senare
att lata de bägge föreningarne dela mästerskapet.

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.

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, Smålandsgatan.
Sekreterare:
O. Sahlin, Vestmannagatan 31.
R. T. 112 87.

A. T. Söder 51 10.

Sekreterare:

J. af Klercker, Torstensonsgatan 7

Afdelning för Lawntennis:

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.

v. Intendent:

E, Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.

Styrelsel.:

G. Frykman, Hornsgatan 34.

A. T. Österm. 41 62.

Ordförande:

Alg. Nilsson, Birgerjarlsgatan 29.

Sekreterare:
vice sekr:

A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14.
B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15.

A.T.

A. T. 11 15 & Österm. 57 72.

A. T. Söder 6 96.

A. Norling, Hornsberg.

Ordförande:
Sekreterare :

R. T. Norrm. 1 07.

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.
Föreningens expedition är hos herr V. N. Petsén,
Riddaregatan 17. A. T. 127 och 5842, R. T. 7538.

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

O. Bomgren (se ofvan).

B. Nylund, Döbelnsgatan 3.
A. T. 43 43.

53 70. R. T. 90 52.

A. T. 223 51.

A. T. 154 49.

F. Dahlström, Vestmannag. 68.
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Afdelning för Brottning:

Ordförande:
Sekreterare:

Hjalmar Johansson, Frejgatan 31.
S. Olsson, Katarina Brandstation.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar
lämnas af:
För simning:
J. af Klercker (se ofvan).
För skytte:
C. O. Petsén (expeditionens adress).

För velocipedåkning:

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86.

Allm. Tranebergsbro 66.

Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr.
A. T. Söder 350 84.

Cigarretten

D.I.F.

25 st. med munstycke

25 st med guld

d:o

50 öre
60 öre

Stockholm 1912.

C. A. Löjdquists Tryckeri.

