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Anordnas af D. I. F. å National 1—3 nov.

Alla djurgårdare böra bidraga med gåfvor.

Djurgårdarne ha alltid varit framstående som 
basaranordnare och de af föreningen anordnade 
basarerna mycket lyckade. Detta har till stor del 
berott på att man haft att påräkna understöd från 
ett stort antal af föreningens medlemmar, hvilka 
bistått med gåfvor eller eget arbete. När därför 
föreningen nu efter ett par års hvila åter anord
nar en basar med tombola den 1 — 3 no
vember hoppas basarkommittén att alla med
lemmar, "skarpt" intresserade af föreningens fram
gång som de äro, skola hvar i sin stad bidraga 
till den kommande basarens framgång, så att den 
lämnar ett ekonomiskt godt resultat samt för öfrigt 
blir en succés.

Medlemsbladet vill därför uppmana alla att 
lämna bidrag i en eller annan form. Alla bidrag 
af för försäljning eller som tombolavinster lämp
liga saker mottagas med tacksamhet och ingen 
bör afstå från att skänka på grund af gåfvans 
ringhet. Många bäckar små göra en stor å. Starta 
därför snabbt så att målet - flera tusen presenter 
- snart blir hunnet. Basaren, hvilken hålles i 
Orand National, kommer att omfatta en tombola 

med 3.000 lotter à 50 öre och med vinst på hvar 
tredje lott. Dessa vinster bli verkligt förstklassiga, 
men vi afslöja tillsvidare ej några detaljer från 
tombolan.

För skyttarne kommer en stor skjutbana att an
ordnas och där skall stora skandinaviska täflingar 
anordnas med finfina priser. Vidare kommer att 
finnas banor för knif- och bollkastning m.m., guld
grufva, där penningar kunna uppfiskas med slef 
samt en stor marknadsplats med stånd för för
säljning af hvad till lifvets nödtorft hör såsom 
läskedrycker, konfekt, bakelser, chokolad, blommor, 
cigarrer och cigarretter etc.

Öfver allt marknadssorlet kommer att ljuda 
tonerna från framstående orkestrar och om läsarne 
äro pigga att skänka gåfvor kommer som belö
ning en dansbana att anordnas, där ungdomen 
får svänga om efter ett direkt importerat anda
lusiskt kapell.

Gåfvor kunna lämnas till hr V. Petsén, Rid
daregatan 17, eller till andra af styrelsens med
lemmar. 



50 DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Styrelseberättelse 1911—12.
Den vid Djurgårdens Idrottsförenings årsmöte 

den 31 Maj 1911 valda öfverstyrelsen får härmed 
framlägga följande berättelse öfver sin verksamhet.

Styrelsen, som från och med nämnda årsmöte 
består af 12 ledamöter med 3 suppleanter, för
delade funktionerna på följande sätt: ordf. C. Hell
berg, vice ordf. N. A. Hedjersson, sekr. J. af 
Klercker, vice sekr. N. Björk, skattm. V. N. Petsén, 
vice skattm. E. Ekberg, intendent D. Sandkvist, 
vice intendent E. Nilsson, utan funktioner: B. Ny
lund, A. Norling, F. Dahlström, G. Frykman, 
suppleanter O. Bomgren, D. Pettersson och C. 
Jahnzon.

Styrelsens arbetsbörda har under året varit 
mycket stor förnämst genom arbetet med före
ningens idrottspark vid Traneberg, hvilket arbete 
dock till största delen utförts af den af styrelsen 
tillsatta byggnadskommittén bestående af herrar: 
A. Norling, V. N. Petsén och B. Valla, suppleanter 
C. Hellberg och E. Ekberg. Idrottsparken blef 
färdig för användning redan hösten 1911, då den 
invigdes, men allt arbete är dock ännu ej färdigt, 
under årets lopp torde dock så blifva förhållandet. 
För närvarande finnes uppförd sittplatsläktare under 
tak, i det närmaste inredd, plank rundt idrotts
platsen, staket kring fotbollplanen samt en dans
bana, därjämte är under uppförande en ståplats
läktare. Fotbollplanen är under omläggning för 
att vara i förstklassigt skick vid Olympiska spelens 
täflingar. Styrelsen har nämligen på förmånliga 
villkor uthyrt platsen till Olympiska spelens 
kommitté för tiden 1 Juni—5 Juli 1912. Styrelsen 
har för öfrigt försökt sköta anläggningen af idrotts
platsen så billigt men dock förstklassigt som möj
ligt samt hoppas att den inom några år skall 
kunna vara skuldfri.

Bland inre angelägenheter märkas de nya stadgar 
styrelsen utarbetat för föreningen och som denna 
antagit, nya stadgar för seriebägare, villkors- 
medaljer, tiokamp, mästerskap m. m.

Föreningens idrottsliga verksamhet har under 
året gått stadigt framåt och ökats med en afdel
ning för atletik och brottning, hvilken på ett ut
märkt sätt representerat föreningen. Föreningen 
har vidare inträdt i Svenska serien, då styrelsen 
genom idrottsparken ansåg sig vara garanterad 
mot förluster. Arbetet har för öfrigt genom de 
stundande Olympiska spelen i mångt och mycket 
lidit afbräck, styrelsen tror dock att, sedan denna 
stora världshändelse är öfver utvecklingen skall 
fortgå lugnt och säkert.

Medlemsantalet har under året ökats betydligt 

och får man hoppas att medlemsafgifterna skola 
lättare än hittills inflyta genom de förmåner er
läggandet i tid af afgifter medför.

Föreningens ekonomiska ställning framgår af 
revisionsberättelsen, men styrelsen vill framhålla 
att såväl sommaren 1911 som vintern 1912 ej 
lämnade någon behållning från täflingar, på grund 
af diverse ogynnsamma omständigheter, bland 
annat snöbrist under vintern. Till följd däraf, och 
då styrelsen framför allt måst tänka på idrotts
platsen, har ej föreningsmedlemmar i större ut
sträckning kunnat sändas till täflingar utom Stock
holm. De olika täflingsgrenarne ha behandlats i 
medlemsbladet, hvarför någon redogörelse rörande 
dem ej här meddelas. För öfrigt kommer en del 
statistiska uppgifter om föreningen att publiceras 
i något af Medlemsbladets följande nummer. 
Redaktören för föreningens 20-årsbok har meddelat 
att till följd af ökat arbete för annat och obetydlig 
hjälp från andra föreningsmedlemmar har arbetet 
med boken tills vidare måst anstå. Den torde 
dock rörande tiden intill 1912 års slut föreligga 
färdig vid samma tid samt kan sedan utkomma 
under år 1913 eller ock undan för undan fullbordas 
för att utkomma vid föreningens 25-års jubileum 
1916, hvilket senare alternativ torde vara det 
lämpligaste.’

Vid den utlottning af styrelsens medlemmar, 
stadgarne föreskrifva, som af styrelsen gjordes 
den 18 Mars, utföllo: A. Hedjersson, A. Norling, 
N. Björk, J. af Klercker, E. Ekberg och V, N. Petsén.

Till sist vill styrelsen på förekommen anledning 
föreslå årsmötet till antagande, följande bestäm
melse: medlem, som under året startat för annan 
förening i allmän täflan utan styrelsens med
gifvande, äger ej utfå i föreningstäfling inom 
D.I.F. samma år och samma idrottsgren eröfrade 
priser.

Årets fotbollsäsong.
Årets fotbollsäsong blef betydligt förryckt genom 

Olympiska spelen, som gjorde att några verkliga 
täflingar ej kunde spelas på våren utan alla kon
centrerades till höstsäsongen. De från 1911 års 
svenska serie kvarvarande matcherna kunde ej 
ens spelas, hvarför serien måste aflysas. För att 
fa något spel i gång anordnade D. I. F., I. F. K., 

K. och A. I. K. en serie, som skulle spelas 
i Tranebergs Idrottspark, men ej heller denna 
kunde slutföras.
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D. I. F:s lag var för öfrigt under hela våren 
och sommaren utan stadga. Spelarne växlade för 
hvarje gång och särskildt forwardsspelet blef lidande 
därpå. Försvaret var dock alltjämnt starkt och de 
från andra laget uppflyttade spelarne visade sig 
utmärkta. De kände sig snart hemmastadda och 
ha för hvarje match gått framåt.

Distriktsmästerskapet.

Den första täflingen efter Olympiska spelen blef 
distriktsmästerskapet, där D. I. F. först mötte 
Östermalms I. F. D. I. F. hade ett svagt lag, men 
segrade dock så pass öfverlägset som med 4—2.

Därmed var D. I. F. uppe i semifinalen, som 
spelades i Stadion den 11 aug. mot I. F. Kamrat
erna. D. I. F. hade åtskilliga unga spelare i for
wardskedjan och voro nog i allmänhet tippade 
som det förlorande laget. Laget spelade med en 
öfverraskande fart och forwards voro synnerligen 
påpassliga framför mål, medan hela försvaret ar
betade väl. Segern blef därför D. I. F:s med 
(4—1, 2 — 2) 6 — 3. Spelarne: D. I. F.s lag voro 
från vänster: Söderberg, Öhman, Schlaf, Ahlström, 
Jansson (forwards), Löfgren, Wicksell och Karlsson, 
Backlund och Sandlund samt Dahlberg.

Finalen spelades mellan D. I. F. och M. I. K. 
den 21 augusti på Östermalms idrottsplats och 
där blef D. I. F. grundligt besegrat till stor del 
på grund af gemen otur. Mariebergarne spelade 
emellertid i stor stil och det är mycket möjligt 
att de segrat äfven om D. I. F. kunnat spela med 
fullt lag hela tiden. Wicksell led nämligen af en 
gammal skada och efter att första halftid endast 
ha kunnat göra föga nytta, måste han andra half
tid afstå från spel.

Trots ett defekt lag spelade djurgårdarne bra 
och hotade tack vare sin stora energi ofta marie
bergarnes mål, där dock målvakten omintetgjorde 
alla ansträngningar. Han hade betydligt mer att 
göra än D. I. F:s, men släppte ej in mer än ett 
mål medan mariebergarne fingo sex. D. I. F:s 
spelare voro: Söderberg, Öhman, Schlaf, Friberg, 
Jansson, Karlsson, Frykman, Wicksell, Backlund, 
Sandlund och Dahlberg.

Svenska mästerskapet.

Tack vare sitt deltagande i semifinalen i svenska 
mästerskapet föregående år slapp D. I. F. deltaga 
i kvalificerande omgången i mästerskapet 1912. 
I första omgången utföll lottningen så att D. I. F. 
fick möta Stockholms-Kamraterna på Traneberg 
den 18 augusti. D. I. F:s lag var på papperet 

något starkare än söndagen förut i distriktsmäster
skapet medan kamraternas var ungefär detsamma, 
spelet blef dock denna gång betydligt jämnare 
och målskotten mera tunnsådda. Farten var äfven 
sämre liksom på det hela taget spelet. Matchen 
slutade- oafgjordt med 1—1. D. I. F:s spelare 
voro: Söderberg, Öhman, Schlaf, Ahlström, Jans
son, Karlsson, Frykman, Wicksell, Backlund, Sand
lund och Dahlberg.

Matchen omspelades den 25 augusti ute vid 
Råsunda och äfven denna gång voro lagen mycket 
jämna. Planen var tung och hal, hvilket försvårade 
spelet. Bägge målen voro dock ofta hotade och 
alltsom oftast var det slumpen, som gjorde att 
det ej blef mål. Djurgårdens anfall voro i allmänhet 
de farligaste och matchens utgång därför rättvis 
ehuru det var beklagligt att en straffspark skulle 
afgöra utgången. Denna tilldömdes dock riktigt 
för ett fult trick af målvakten Bergkvist.

Andra omgångens matcher spelades den 1 sep
tember och D. I. F. mötte då i Sandviken, Sand
vikens allmänna idrottsförening. I D. I. F:s lag 
spelade nu Einar Olsson och Nordenskjöld hvar
emot Sandlund saknades. Försvaret var utmärkt, 
hvaremot endast högersidan af forward skedjan 
arbetade bra. Djurgårdarne voro dock de bättre 
och .de lågo särskildt större delen af andra half
tiden betydligt öfver. Resultatet blef 2—1. D. I. F:s 
mål gjordes af Karlsson och Olsson. Spelarne voro: 
Söderberg, Öhman, Schlaf, Olsson, Jansson, Karls
son, Frykman, Nordenskjöld, Backlund, Wicksell 
och Dahlberg (goal).

I semifinalen ställde djurgårdarne upp med den 
sammansättning af laget, som sedan visade sig 
vara utmärkt och Eskilstuna Kamraterna blefvo 
helt ställda utanför. De fingo sällan eller aldrig 
hand om bollen och några verkliga angrepp mot 
djurgårdsmålet förekommo knappast.

Djurgårdarnes forwardskedja arbetade utmärkt 
med Nordenskjöld som den drifvande kraften och 
bra understödd af halfbackarne. Målskotten voro 
dock ofta illa riktade och detta förklarar att målresul
tatet ej blef större än 4-0. Karlsson gjorde tvenne 
mål samt Öhman och Nordenskjöld hvar sitt.

Spelarne i D. I. F:s lag voro: Söderberg, Öhman, 
Nordenskjöld, Olsson, Friberg, Karlsson, Wicksell, 
Jansson, Backlund, Frykman och Dahlberg.

Wicanders sköld.

I semifinalen om Wicanders sköld möttes D. I. F. 
och Mariebergs I. K. söndagen den 15 september 
och här tog D. I. F. en lysande revanch för neder
laget i distriktsmästerskapet. Djurgårdarna spelade 
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hela tiden för att segra och gåfvo sällan eller 
aldrig mariebergarne tillfälle att få i gång ordnade 
angrepp. Försvaret bröt ideligen mariebergarnes 
kombinationer medan försvaret svärmade kring 
mariebergsmålet samt gåfvo Gustafsson ett hårdt 
arbete. Särskildt Öhman var mycket effektiv och 
tvenne af de tre målen kommo på hans del. Söder
berg gjorde ensam ett mål och Olsson ett, som 
dock domaren dömde off side ehuru orätt. Spel
arne voro: Söderberg, Öhman, Nordenskjöld, 
Olsson, Friberg, Karlsson Frykman, Jansson, Back
lund, Wicksell och Dahlberg.

Svenska serien.

1911 års svenska serie kunde som ofvan nämnts 
ej slutspelas och ordningen var för öfrigt mindre 
tillfredsställande. På D. I. F:s förslag har därför 
Svenska fotbollförbundet tagit hand om seriens 
administration och man får hoppas att matcherna 
nu komma att spelas på utlysta dagar. Meningen 
är att ena hälften af serien skall spelas i höst och 
den andra hälften våren 1913.

Serien tog sin början söndagen den 29 september, 
då samtliga sex lag voro i elden på olika platser. 
I Råsunda möttes de bägge deltagande Stockholms
lagen, D. I. F. och A. I. K. och segern blef här 
D. I. F:s efter ett från dess sida vackert spel.

I början var spelet nervöst men sedan blef det 
bättre. Det fördes hufvudsakligen på A. I. K:s 
halfva, då djurgårdens starka försvar ideligen stoppa
de A. I. K:s anfall och lade upp bollen till sina 
forwards. Dessa hade många tillfällen till målskott, 
men sköto för det mästa vid sidan om målet. 
Bergkvist, som A. L K. lånat från Kamraterna, fick 
dock tre gånger plocka bollen ur målet. Det 
första kom tack vare Karlsson. Denne sköt ett 
långt skott, som Bergkvist slog rätt upp. När 
bollen tog mark var Olsson kvickt framme och 
petade in. den medan Bergkvist satte sig. Det 
andra målet gjordes af Öhman straxt före halftids 
slut och det tredje af samme man under ändra 
halfleken.

* * *
Höstens märkligaste match i svenska serien för 

djurgårdarne var mötet med Örgryte I. S. den 6 
oktober. Då man kunde vänta ett ganska stort 
intresse för matchen förlades denna till Stadion, 
ehuru föreningen därigenom gick miste om plan
hyra. I stället blef emellertid åskådareanstalten så 
mycket större. Det uppgick 5-6,000, det mästa 
någon match draget sedan Olympiska spelens 
fotbolltäflingar.

Djurgårdarne ställde upp med samma lag, som 
i matchen mot A. I. K. medan Ö. I. S. saknade 
några af sina bättre spelare. Deras lag bestod 
emellertid af pigga jämnstora ynglingar, som hade 
stor säkerhet. Deras energi gick dock ej upp 
mot djurgårdarnes och därför förlorade de.

Spelet led rätt länge af en märkbar nervositet 
och blef därför ej vackert. Farten hölls emellertid 
ganska uppdrifven hela matchen igenom från 
djurgårdarnes sida och de höllo för det mästa 
spelet i sin hand. Forwards hade upprepade 
tillfällen att göra mål, men i det afgörande ögon
blicket svek lugnet, särskildt första halftid. Rätt
visligen måste nämligen erkännas att en del vackra 
skott gjordes under andra halftid. Matchens enda 
mål gjordes äfven under denna halftid genom 
Söderberg, som sköt långt utifrån sidan.

Om djurgårdarne gjort ett par mål till hade ut
slaget varit mera rättvist än det nu blef.

I forwardskedjan var Öhman ej sig lik. Han 
såg nervös ut hela matchen. De öfriga arbetade 
däremot bra särskildt ute på plan och halfbackarna 
voro som vanligt utmärkta. Backarne redde sig 
förträffligt när de behöfde ingripa hvarför mål
vakten hade mycket litet att göra. I sin helhet 
var laget mycket starkt, visade snabbhet, energi 
och intelligens.

Notiser.
Handicaptäflingar.

Nyttan af handicaptäflingar har ännu ej trängt 
igenom, men dylika komma nu att mera allmänt 
anordnas sedan Svenska idrottsförbundets styrelse 
beslutat förbjuda alla scratchtäflingar under juli 
månad hvarje år. 1 stället skola distriktsstyrel
serna anordna handicaptäflingar i alla grenar, som 
ingå i svenska mästerskapen. En dylik omgäng 
skall anordnas för eget distrikts idrottsmän och föl
en annan serie skola närbelägna distrikt samman
föras till gemensamma täflingar.

Styrelsen har vidare beslutat införa juniormäster
skap, hvarom täflas första gången nästa år.

Rättelse.
I föregående nummer af medlemsbladet före

kom ett namn N. Lundell, hvilket skall vara N. 
Sundell.
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Allmän idrott.
Svenska mästerskapen.

Forts. fr. föreg. n:r.
Löpning 200 m. K. Lindberg Ö. I. S. 22,6 sek., 

C. Luther I. F. K. Göteborg 22,9 sek., S. Jakobs
son I. F. K. Malmö 23 sek., E. Lindholm A. I. K. 
23,3 sek., I. Möller Ö. I. S. 24,8 sek.

Trestegshopp. G. Lindblom I. F. K. Norrköping 
14,15 m., E. Almlöf D. I. F. 14,05 m., G. Åberg 
I. F K. Norrköping 14,02 m., Hj. Olsson Nässjö 
I. F. 13,79 m., D. Larsson Södertälje S. K. 13,27 
m., A. Andersson I. F. K. Stockholm 13,27 m.

Diskuskastning. E. Nilsson D. I. F. 38,73 + 
32,66 = 71,39 m., I. Hansson F. I. F. 37,53 + 32,80 
= 70,33 m., O. Nilsson Ö. I. S. 36,56 + 30,04 = 
66,60 m., N. Linde Ö. I. S. 33,40 + 32,32 = 65,72 
m., F. Fleetwood 34,50 + 30,52 = 65,02 m., E. 
Lemming L. S. 36,49 + 28,45 = 64,94 m.

Löpning 1,500 m. E. Vide I. K. Göta 4.14,3, 
J. Zander M. I. K. 4.16,3, K. Lundström I. K. Göta 
4.21, J. Lindbom L K. Göta 4.23, E. Bergman 
I. K. Göta 4.25, N. Karlsson A. I. K. 4.26,2.

Löpning 400 m. E. Lindholm A. I. K. 54 sek., 
K. Stenborg Ö. I. S. 54,5, sek., R. Lindström 54,7 
sek., J. Larsson Södertälje 56,3 sek.

Dragkamp. I. F. Olympia, Allmänna I. K.
Poängpris, kortdistans. K. Lindberg Ö. I. S. 

8 poäng, I. Möller Ö. I. S. 6 poäng. Medeldistans. 
E. Vide I. K. Göta 7 poäng, J. Zander M. I. K. 
7 poäng. Långdistans. B. Fock Vänersborg 4 po
äng, B. Modigh Köping 3 poäng. Hopp. G. Aberg 
I. F. K. Norrköping. Kast E. Lemming L. S. 
10 poäng, E. Nilsson D. I. F 8 poäng. Pris för 
täflingarnas bästa resultat. B. Uggla I. F. K. 
Stockholm, i Stafhopp.

Mästerskapsstandaret eröfrades af Örgryte L S. 
42 poäng. Närmast kommo Allmänna I. K. med 
26 poäng och Djurgårdens I. F. med 23 poäng.

Bellevue idrottsklubb hade söndagen den 
25 augusti anordnat löpning 10,000 meter, Norra 
Brunnsviken rundt, med start och mål vid Bellevue 
idrottsplan. Ett tjugutal löpare hade anmält sig, 
och samtliga startade. Det ihållande regnet hade 
försatt banan i ett miserabelt skick och på grund 
häraf få de täflandes tider anses mycket goda.

Resultat. E. Hellgren, Djurgårdens idrottsföre
ning, 33 min. 533/5 sek., I. Strand sim- och idrotts
klubben Hellas, 34 min. 53/5 sek., S. Appelkvist, 
Fredrikshofs idrottsförening, 34,8 min., S. Johansson, 
Fredrikshofs idrottsförening, 34 min. 25 sek.

Lagpriset eröfrades af Fredrikshofs idrotts

förening med 29 poäng, (3 + 4 + 10 + 12), närmast 
följd af Djurgårdens idrottsförening med 39 poäng 
(1 + 8+10 + 20).

Kjellgrenska pokalen.

Årets täfling om Kjellgrenska pokalen ägde 
rum i Eskilstuna den 18 augusti. Däri deltogo 
flera djurgårdare med godt resultat. Detta blef: 
A. Ahlgren I. F. Göteborg 1.38.29, Th. Bergvall 
F. I. F. 1.42.10,8, B. Modigh Köpings I. S. 1.43.13,4, 
R. Wåhlin D. I. F. 1.43.41,7, C. Nilsson D. I. F. 
1.44.58, G. Törnros F. I. F. 1.46.06, E. Hellgren 
D. I. F. 1.47.03,8.

Entimmeslöpning.

Wästermalms idrottsförening hade den 22 au
gusti anordnat en entimmeslöpning, där det var 
meningen att Svanbergs rekord skulle slås. Detta 
lyckades dock ej. Slutresultatet blef: A. Ahlgren 
L F. K. Göteborg 17,864 m., Th. Bergvall F. I. F. 
17,557 m., G. Törnros d:o 17,255 m., J. Klintberg 
söd. I. K. 17,225 m., C. Nilsson D. I. F. 17,009 m., 
E. Hellgren D. I. F. 17,004 m.

Fredrikshofs I. F:s täflingar.

Den sista augusti och första september hade 
Fredrikshofs I. F. anordnat täflingar i Stadion. 
Einar Nilsson segrade som man väntat i kul
stötning med (12,43 + 10,66) 23,09 m. samt i diskus
kastning med (38,87 + 31,63) 72,11 m. Nilsson 
löpte äfven 100 meter och slutade som tredje på 12 
sek. jämnt. I försökstäflingen segrade han i sitt 
heat på 11,9 sek. Han deltog för öfrigt äfven i 
höjdhopp, där han och K. Sandkvist blefvo tredje 
på 1,70 m. Flera djurgårdare startade i maraton
löpningen, där Th. Bergvall segrade på 2.38.57, 
C. Nilsson löpte in som andra man i utmärkt 
kondition på 2.46.15 och K. Allm slutade som 
fjärde på 2.50.45.

I den samtidigt pågående täflingen om svenska 
mästerskapet i tiokamp deltog ej Einar Nilsson, 
segrare blef här Ch. Lomberg L. S. Göteborg 
med 6.895,04 poäng och andre man H. Wieslander 
I. F. K. Stockholm med 6,876,23 poäng.

Landsvägslöpning Halsberg-Örebro.

Örebrokamraterna hade den 8 september anord
nat en landsvägslöpning Hallsberg-Örebro, c:a 
28 km. i hvilken C. Nilsson deltog jämte några andra 
Stockholmslöpare. Nilsson löpte friskt undan och 
hade snart ledningen samt behöll denna till målet. 
Hans tid var 1'43.53.
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Lazarolpokallöpningen.

I samband med D. I. F:s och A. I. K:s match 
i Svenska Serien den 29 september hade anordnats 
löpning 15,000 meter på bana om Lazarolpokalen. 
Denna eröfrades af Fredrikshofs I. F. hvilken före
ning var den enda hvars lag löpte ut. Af D. I. F:s 
fem deltagare inkom endast E. Hellgren. Han 
blef fjärde på 51.48,9, segrare var Bergvall med 
50.36,4.

Velocipedåkning.
Svenska mästerskapen på bana.

Sedan idrottsparkens bana refs för ett par år 
sedan har bancykelsporten varit hemlös i Stock
holm och det är därför fenomenalt af Tage Carls
son att kunna hålla sig i sådan form att han kan 
försvara sitt mästerskap. Årets mästerskapstäf
lingar försigginge i Hälsingborg den 31 aug.— 
1 sept. och därvid försvarade Carlsson med glans 
sitt mästerskap å 5,003 meter. I mästerskapet å 
1,000 m. slutade han som andre efter götebor
garen Olin efter en härd strid. I samband med 
dessa täflingar voro internationella dylika anord
nade, i hvilka en hel del danskar deltogo. Carls
son blef andre man å 1,609 m. och 10,000 m. där 
dansken Wind-Hansen segrade.

Skytte.
Göteborgspokalen.

Täflingen har den 4 aug. försiggått med vanlig 
talrik tillslutning öfver hela landet under goda 
väderleksförhållanden, så vidt bekant. Förra årets 
segrare, som också nu blef främst, kunde från 
484 höja sin poängsiffra med ytterligare en. 
Södermalm-Liljeholmens skytteförening, Stockholm 
485 p., Friskyttarne, Stockholm 482 p. Göteborgs 
skyttegille 479 p. Solna skytteförening 477 p. 
Göteborgs skytteklubb 474 p.

Göteborgs skyttegilles långdistansgrupp 469, 

Köpings skyttegille 467, Stockholms skarpskytte
förening 466, Fältskyttekåren Stockholm 466, 
Saltsjöbadens skytteförening 465, Hudiksvalls 
skyttegille 465, Stockholms centralskytteförening 
462, Svea artilleriregementes underofficerares 
skytteförening 461, Idrottsskyttarna, Södermalm, 
459, Hernösands skytteförening 459, Gränna 
skyttegille 455, Eskilstuna skarpskytteförening 455, 
Sala skyttegille 455, Kungsholmens skyttegille 455, 
Djurgårdens idrottsförening 454, Kvibergs skytte
förening 452, Eskilstuna skyttegille (hufvudföre
ningen) 451, Västerfärnebo skytteförening 440, 
Sundsvalls militära skytteförening 448, Gränges
bergs frivilliga skytteförening 447, Skillingaryds 
äldre skytteförening 446, Friskyttarna, Göteborg, 
446, Uppsala skyttegille 445, Karlstads skytte
förening 443, Femtvåan, Göteborg, 443, Skytte
gruppen "Sexan", Sala, 441, Sandvikens skytte
gille 440, Lifgardets till häst skytteförening 439, 
Upplands infanteriregementes skytteförening 430, 
Västerås skarpskytteförening 438, Skytteklubben 
"Pricken" 436, Skyttegruppen Cajanus, Gäfle, 434, 
Norrahammars skyttegille 434, Mårtsbogruppen 
Gäfle 433, Skillingaryds mil. skytteförening 433, 
Huskvarna skyttegille 432, Veterarnernas skytte
förening Stockholm 431, Jönköpings skyttegille 
samt Smålands artilleriregementes skytteförening 
430, Stockholms amatörförening 429, Katarina 
skytteförening 427, Gislaveds skytteförening 425, 
Gäfle frivilliga skarpskytteförening 424, Skytte
gruppen Centrum Eskilstuna skarpskytteförening 
424, Gustafsbergs skytteförening 423, Örgryte 
skytteförening 423, Djursholms-Danderyds skytte
förening 423, Torsåkers skyttegille 422, Nya 
varfvet 419, Jaktvårdsföreningen i Västerås 417, 
Sveriges kontoristförenings skytteklubb 416, Nässjö 
skyttegille 415, Svea ingeniörkår 410, Östermalms 
skytteförening 407, Skyttegruppen 1904, Eskilstuna 
skyttegille 401, Skyttegruppen Bomhus kastet 400, 
Östersunds skyttegille 395, Storviks skyttegille 304, 
Sollefteå skytteförening 393.

De olika deltagarna i föreningens grupp upp
nådde nedanstående resultat.

A. T. Lundén 99 poäng
Nils Romander 96      ,,
C. O. Petsén 95 ,,
C. S. Eriksson 83 ,,
H. Thingvall 81  ,,
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1912.
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: D. Sandqvist, Grefturegatan 48.

A. T. Österm. 41 62.
v. sekreterare: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

A. T. 223 51.
Intendent: E. Lemon, Vestmannagatan 31.
v. Intendent: E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.

A. T. 1115 & 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, Saltsjöb. 81. R.T.Norr 1 07.
F. Dahlström, Vestmannag. 68.

A. T. Vasa 48 88.

Suppleanter:
J. af Klercker, Torsten sonsgatan 7. 

A. T. Östermalm 6 83.
E. Johansson, Riksbanken.
C. Jahnzon, Tomtebogat 21, 1 tr.

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

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

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: G. Sahlin, Vestmannagatan 31.

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.
E. Schumann, Jungfrugatan 12.

A. T. Österm. 48 25.
P. Mattsson, Styrmansgatan 21.

A. T. Österm. 26 52.

Afdelning för Brottning:
Ordförande: Hjalmar Johansson, Frejgatan 31.
Sekreterare: 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:
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 1912. C. A. Löjdquists Tryckeri.


