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Hvad vi vänta af djurgårdarne vid 
Nordiska spelen.

I vinter samlas Sveriges samt angränsande län
ders vintersportsmän till de hvart fjärde år åter
kommande Nordiska spelen. Dessa spel af nor
diskt kynne och med anor från den gamla vikinga
tiden ehuru i annan form och gestalt, ha redan 
vunnit ett berättigat anseende och lockar hvarje 
gång allt flera utlänningar hit att lära sig vårt lands 
skönhet och vårt folks kraft.

Det gäller då för våra svenska idrottsmän att 
visa att de i vinteridrott äro lika skickliga som i 
sommaridrott och att upprätthålla det anseende som 
ett idrottsfolk vi eröfrade vid Olympiska spelen. 
För detta behöfves till en början is och snö och 
därvid lag kunna vi intet åtgöra, men sedan gäller 
det för våra idrottsmän att begagna hvarje tillfälle 
och möjlighet till att öfva sig för den stora kraft
mätningen. När det gällt att trots ogynnsamma 
omständigheter nå en hög grad af skicklighet ha 
djurgårdarne alltid visat sig främst och vi vänta 
att så äfven nu blir fallet, så att de vid Nordiska 
spelen 1913 befinna sig bland Sveriges främsta 
representanter och som sådana placera sig på de 
främsta platserna.

Kontrollanter för idrottsmärket
Carl Hellberg
N. A. Hedjersson 
V. N. Petsén 
E. Ekberg 
D. Sandqvist 
C. Wilhelmsson 
Einar Lemon 
Einar Nilsson 
G. Frykman 
A. Norling 
B. Nylund 
F. Dahlström 
J. af Klercker 
Einar Johansson 
Carl Jahnzon 
Einar Olsson 
K. Sandqvist 
O. Sandqvist

David Poss 
Paul Poss 
Josef Poss 
Algot Sjöberg 
Georg Molin 
Erik Strömgren 
Erik Almlöf 
Anton Hallgren 
Albert Berglund 
A. Ingemansson 
Gustaf Schumacher 
R. Våhlin 
Knut Alm 
E. Hellgren 
Samuel Lindqvist 
Axel Berglund 
Karl Grimlund 
Carl Sundholm

Träningen för Olympiska 
Spelen 1916.

För den svenska idrottsrörelsen gäller det att 
vid Olympiska Spelen i Berlin 1916 bibehålla den 
position som eröfrades vid Spelen i Stockholm i 
år. Detta blir gifvetvis en betydligt svårare sak 
än eröfra främsta platsen 1912, ty dels komma 
de öfriga länderna att i ännu högre grad spänna 
sina krafter och dels täfla vi 1916 på främmande 
mark och efter ett program, som ej torde vara så 
till vår fördel som det föregående.

Intresset är emellertid stort ej endast bland idrotts
männen själfva utan äfven bland den stora allmän
heten, hvilket framgår af det understöd som de 
bägge organisationerna VI Olympiaden och Olym
piska sällskapet erhållit öfver allt i landet. Bägge 
dessa organisationer afse att skaffa medel till de 
dryga omkostnaderna för träning samt resan till 
Berlin 1916 m. m.

VI Olympiaden har redan tidigare engagerat Ernst 
Hjertberg som cheftränare för de svenska all
männa idrottsmännen och i dagarne har föreningen 
äfven engagerat tre biträdande tränare nämligen 
Ahlkvist, Krigsman och Silverstrand, hvilka alla 
tre gjort sig kända som mycket duktiga. Längre 
fram hoppas föreningen att i K. Lindberg kunna 
få en fjärde, så vida denne ej anställes af Göte
borgarne.

Svenska idrottsförbundets arbetsutskott har ut
sett följande personer att bilda en kommité för 
träningsarbetets i allmän idrott ordnande och öfver
vakande, nämligen: löjtnant G. G:son Uggla, ama
nuensen B. Söderström, hrr K. Hellström, S. Låft
man och E. Hjertberg.

Träningskommittén har beslutat att tills vidare 
placera de af föreningen VI Olympiaden engagerade 
biträdande å följande hufvudstationer: hr Ahlkvist 
- Stockholm, hr Krigsman - Uppsala och hr 
Silfverstrand - Malmö-Lund. Afsikten är att 
snarast möjligt organisera idrotten vid ofvannämnda 
universitetsstäder, och man hoppas att redan i vår 
få till stånd en ordentlig kraftmätning mellan de 
olika högskolorna och att gifva denna karaktären 
af akademiska mästerskapstäflingar.

Då det för utvecklingen af den svenska idrotten 
är af den största betydelse att den bildade ung
domen intresseras för densamma, har man, som 
sagt, ställt trenne tränare i universitetsidrottens 
tjänst, och kommer dessutom tränaren Hjertberg, 
att under den närmaste tiden besöka såväl Uppsala 
som Lund för att söka få en verklig idrottsorga
nisation till stånd på dessa platser.
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Emellertid äro sommaridrottens män i behof af 
någon tids hvila under vintermånaderna, hvarunder 
således tränarpersonalen kan användas på annat 
område. Också har man inom träningskommittén 
för afsikt att ställa ett par af de biträdande trä
narna till förfogandet åt skridskoåkarna, hvilka om
fatta denna utsikt med största intresse.

Nordiska spelen.

Skidtäflingarne.

Programmet för Nordiska spelen uppgöres för 
närvarande af de olika specialkommittéerna och 
bland annat har skidkommittén sitt program klart.

Skidkommittén, som tillsatts gemensamt af 
Svenska skidförbundet och föreningen för skid
löpningens främjande, bestående af byrådirektör 
G. G. Lindencrona (ordförande) samt hrr N. Thisell, 
B. Nylund, O. Svedelius, Ch. Stenberg och C. 
Nordensson. Kommittén har enats om att göra 
Nordiska spelens skidtäflingar synnerligen stor
slagna, och har därför uppgjort ett mycket om
fattande program. Detta har flera gånger undergått 
-ändringar och jämkningar, men torde nu föreligga i 
sitt slutgiltiga skick.

Täflingarna bli såväl internationella som natio
nella om svenska mästerskapen och de senare in
gå i de förra, där så låter sig göra.

För att få Sverige så bra och rikligt represen
terat som möjligt har kommittén beslutadt att an
slå ett större belopp till uttagningstäflingar i Norr
land, sålunda kommer minst två täflingar att an
ordnas på hvardera af platserna Boden, Arvidsjaur, 
Östersund, Sundsvall och Bollnäs. För de bästa 
männen på hvarje ställe bekostar skidkommittén 
resorna till Stockholm. På många ställen ha näm
ligen ej föreningarne råd att bekosta några repre
sentanters resor och då det gäller att ställa upp 
våra bästa krafter till kraftmätningen mot särskildt 
finnarne, har kommitén ansett sig böra träda emellan.

Skidlöpningarne börja söndagen den 9 februari 
med svenska mästerskapet i backlöpning vid Fiskar
torpet. Samma dag äger starten för den militära 
15 milstäflingen rum och framkomsten beräknas 
ske på måndagen. På söndagen var det äfven me
ningen att fältskjutningarne med och utan skidor 
skulle äga rum, men dessa torde blifva uppskjutna 
till måndagen den 10 februari.

Tisdagen och onsdagen äro hvilodagar, men på 
torsdagen den 13 mötas längdlöparne vid Djurs

holm till sin största kraftmätning. Vid denna plats 
utstakas en 30 km. bana, på hvilken täflas å såväl 
30 som 60 och 90 km. Alla tre distanserna äro 
internationella täflingar och de två förstnämnda 
gälla dessutom svenska mästerskapet. Det är dock 
ej nog härmed utan på de 30 km. skall äfven täf
lingen mellan svenskar och finnar om Willebrand
ska pokalen afgöras.

Fredagen den 14 och lördagen den 15 februari 
flyttas täflingarne ut till Saltsjöbaden. Där går då 
den kombinerade terräng- och backlöpningen, 
hvilken är både internationell och om svenska 
mästerskapet. Terränglöpningen går på fredagen 
och backlöpningen på lördagen. Sistnämnda dag 
äger äfven en täfling å 10 km. för damer rum.

På lördagen startas den stora budkaflelöpningen 
och framkomsten sker på söndagen, då skidtäfling
arne för öfrigt afslutas med den internationella back
löpningen i Fiskartorpet.

Det gäller nu för djurgårdarne att gå i träning 
så att de vid Nordiska spelens skidtäflingar kunna 
göra sig gällande, och försvara eller nyeröfra de 
många vandrings- och andra prisen. Såväl skidför
bundets som Föreningens för skidlöpningens främ
jande många vandringspris komma nämligen att gå 
under Nordiska spelen.

Simtäflingarne.

Nordiska spelens simtäflingar bli ganska om
fattande och man har här liksom i alla de öfriga 
grenarne i allmänhet utökat programmet från 1909. 
Simtäflingarne anordnas i Mälarbadet den 8, 12 
och 15 februari på kvällarne.

Herrarne få täfla i fritt simsätt 100 och 500 
meter, bröstsim 200 och 400 m., raka och vari
erande hopp samt vattenpolo. För damerna an
ordnas kappsimning 100 m. fritt simsätt samt raka 
hopp. Alla täflingar bli internationella.

Skridskosegling.

I skridskosegling anordnas under de bägge sön
dagarne den 9 och 16 februari täflingar i skrid
skosegling, antingen på Baggensfjärden eller Stora 
Värtan eller också på annan lämplig plats om de 
bägge nämnda ej kunna användas. Första dagen 
täflas å 5 km. triangelbana, som täflande öfver 21 
år segla två gånger och täflande under 21 år en 
gång.

Söndagen den 16 februari äger täflingen om 
svenska mästerskapet rum. Banan blir 10,000 m. 
och de täflande indelas endast i en klass. För an
ordningarne svarar Stockholms skridskoseglarklubb.
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Priserna vid Nordiska spelens 
skidtäflingar.

Nordiska spelens skidkommitté har ifråga om 
prisen fortsatt på den väg, som Föreningen för skid
löpningens främjande för ett par år sedan slog in 
på. Det har nämligen bestämts att i stället för mer 
eller mindre dyrbara pokaler utdela presentkort till 
till motsvarande belopp utom någon mindre minnes- 
bägare eller medalj.

Vid de stora vintertäflingarne i Umeå 1911 och 
Sollefteå 1912 utdelades dylika presentkort lydande 
på belopp å 10 och 5 kr. I stället för ett pris värdt 
75 kr. fick den täflande då 7 st. kort å 10 kr. och 
ett å 5 kr. och kunde för detta i någon af 10 olika 
affärer utvälja en eller flera lämpliga saker.

Fördelen med detta system är att den täflande, 
som många gånger ej är särdeles väl försedd med 
hvad till lifvets nödtorft hör, kan få en sak, som 
han har direkt användning för, hvilket ej är fallet 
med bägare eller andra prydnadssaker. Det hålles 
emellertid sträng kontroll på att den täflande i 
affären ej erhåller penningar för sina kort

Detta system manar till efterföljd och borde 
användas vid större täflingar så ofta det är möj
ligt Vid mindre täflingar, där prisen äro små går 
det knappast, men vid alla större dylika inom olika 
idrottsgrenar borde det brukas.

Djurgårdens idrottsförening har tidigare användt 
sig af något liknande. Föreningen har emellertid 
då själf inköpt några nyttiga saker och utdelat som 
pris, men detta har den nackdelen att vid allmänna 
täflingar där man ej kan på förhand inhemta de 
täflandes önskemål, det kan inträffa att en person 
får någonting, som han ej behöft.

Det ofvan nämnda systemet med presentkort 
är numera internationellt godkänt. Sveriges repre
sentanter vid internationella skidkongressen i Mun
chen i vintras fingo nämligen detta system antaget 

med den kontroll, som användes här i Sverige och 
detta gör att det nu kan användas vid Nordiska 
spelen. Äfven af Riksförbundet är det godkändt 
såsom ej stridande mot amatörreglerna.

För de täflande erbjuder det enbart fördelar. 
Hvar och en kan få hvad han önskar sig och om 
någon vill ha en bägare eller pokal, så står det 
honom fritt att välja en dylik. Man undgår däri
genom mer än nu det ej ovanliga bruket att pant
sätta prisen för att få det man bättre behöfver.

Fotboll.

Svenska serien.

D. I. F:s fjärde match i svenska serien var mot 
Göteborgskamraterna den 27 oktober å Tranebergs 
idrottspark. Matchen hade motsetts med stort in
tresse, då Göteborgskamraterna hade rykte om 
sig att ha ett mycket starkt lag. Deras spelare visade 
sig också genomgående vara stora kraftiga män, 
mot hvilka en del af djurgårdarne sågo ut som 
småpojkar. Djurgårdarne, som ställde upp med 
ordinarie Jag, togo emellertid genast hand om bollen 
och började en rad angrepp, som fortsattes synner
ligen energiskt hela första halftiden. Försvaret ar
betade öfverdådigt och höll göteborgarnes forwards- 
kedja i schack samt pressade upp spelet mot göte
borgsmålet. Djurgårdarnes forwards arbetade äfven 
bra och särkildt Nordenskjöld levererade en hel del 
vackra skott mot göteborgsmålet. Göteborgarnes 
backar och halfbackar voro hårda och gåfvo sällan 
djurgårdarne tillfälle att intaga fördelaktiga posi
tioner innan de sköto. De hade dock en hård fisk 
att fjälla i Nordenskjöld, hvars energi gränsade till 
det otroliga. Han försökte otaliga gånger tränga 
igenom, men misslyckades med att få in bollen. 
I stället fick han målvaktens knytnäfve i ansiktet, 
hvilket borde ha resulterat i straffsparkar minst tre 
gånger.

I midten af halfleken föll Friberg vid ett upp
lopp och en af göteborgarne satte klacken på vän
stra armen på honom. Han blef därigenom oskad
liggjord ej endast för återstoden af matchen utan 
troligen för hela hösten.

Trots detta fortsatte djurgårdarne att ligga öfver 
återstoden af första halftid, men de hade otur med 
skotten, hvarför spelet var oafgjordt vid halftidens 
slut.

Andra halftid började laget slappna allt mer, hvar
för göteborgarne togo hand om spelet. Deras an
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grepp brötos dock ständigt af försvaret och det 
såg ut som om matchen skulle bli oafgjord.

Några minuter före full tid fångade emellertid 
Göteborgs högerytter bollen en half meter utanför 
mållinjen och då domaren ej blåste sände han in 
den framför mål, där vänsterytter kvickt var framme 
och förpassade in den i nätet, medan publiken och 
målvakten skreko att bollen varit ute. Domaren lät 
sig dock ej bekomma utan dömde mål, emedan 
han ej sett någonting, hvilket tyckes ha varit fallet 
med ganska mycket. Felet är dock ej hans, då han 
troligen gjorde så godt han kunde, utan fotboll
förbundets, som anser att ju sämre domarne äro 
desto intressantare och ovissare blir spelet.

De sista minuterna af matchen visade fåfänga 
ansträngningar af djurgårdarne att kvittera. De 
förlorade men med ära.

Stockholmsserierna.

Stockholmsserierna äro nu i det närmaste slut- 
spelade och ställningen ganska klar. I första klassen 
kommer D. L F. att flyttas ned ehuru laget mot 
slutet spelat upp sig. I matchen mot Västermalms 
I. F. mötte äfven den senare med sitt B-lag. Djur
gårdarne spelade bra och voro hela tiden de öfver
lägsna de segrade äfven med 4—2 (1—0, 3—2). 
1 Reservlagsserien har D. I. F. måst spela om sin 
match mot A. I. K. då en ej kvalificerad spelare 
deltog. I omspelet som försiggick på en snötäckt 
plan den 3 november segrade D. I. F. efter mycket 
hårdtspel med 4—3. D. I. F. har inom denna klass 
stannat på femte plats. D. I. F. använde emellertid 
äfven i denna match icke kvalificerade spelare 
och torde därför förlora matchen. A. L K. har 
därför utsikt att vinna serien med 10 poäng och 
bättre målresultat än I. F. Kamraterna.

Klass 1.
Sp. v. Oa. F. Mål p.

Mariebergs I. K. 5 5 — — 16- 0 10
Allmänna I. K. 5 3 1 1 11- 5 7
Johanneshofs I. F. 6 3 1 2 7- 7 7
I. F. Olympia 7 3 — 4 11-13 6
Östermalms I. F. 6 2 1 3 5-10 5

I. F. Kamraterna 4 2 — 2 6- 6 4
Västermalms I. F. 5 1 1 3 10-12 3
Djurgårdens I. F. 6 1 — 5 5-17 2

Klass 2.
Djurgårdens S. K. 5 4 1 — 15- 1 9
Södermalms I. K. 5 2 3 — 9- 3 7
Klara S. K. 5 3 1 1 8- 7 7
I. F. Swithiod 5 2 — 3 10-13 4
I. K. Göta 5 1 1 3 3-11 3
Haga S. K. 5 — — 5 2-12 0

Kvalifikationsserien.
Stockholms L S. 10 7 2 1 34- 8 16
Reymersholms I. K. 10 6 3 1 22- 7 15
Nacka S. K. 10 6 1 3 17-13 13
Sundbybergs L K. 10 3 2 5 10-18 8
Fredrikshofs I. F. 10 1 2 7 6-23 4
Goodtempl. I. K. 10 1 2 7 9-29 4

Reservlagsserien.
I. F. Kamraterna 6 5 — 1 14-13 10
Allmänna I. K. 6 4 — 2 10- 8 8
I. F. Olympia 6 3 — 3 6- 8 6
Västermalms I. F. 5 2 1 2 9- 9 5
Djurgårdens I. F. 6 2 1 3 6- 7 5
Johanneshofs I. F. 6 2 — 4 5- 8 4
Södermalms I. K. 5 1 — 4 0- 7 2

FöreningstäfIingar.
Ynglingaafdelningen.

Höjdhopp.
E. Backström
I. Reutersvärd
E. Söderberg

1,42 m.
1,32 m.
1,27 m.

Längdhopp.
I. Reutersvärd 5,02 m.
E. Backström 4,83 m.
E. Sundblad 4,57 m.

Tiokamp.

Höjd Längd Staf Tresteg Kula Diskus Spjut 100 m. 1,500 m. Häck
R. Skoglund 147 525 240 11,00 19,56 56,87 77,65 12,2 — —

K. Sandqvist 162 618 220 11,57 15,45 — 51,02 12,5

E. Svensson — — — 11,08 18,18 51,89 — —
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Trestegshopp.
I. Reutersvärd 10,89 m.
E. Backström 10,03 m.

Spjutkastning.
E. Söderberg 53,95 m.
I. Reutersvärd 49,97 m.
G. Vallenström 45,80 m.
E. Sundbladh 44;70 m.

Löpning 100 m.
1. Reutersvärd 12,8 sek.
E. Sundbladh 14,5 sek.
K. Hermansson 14,9 sek.

Löpning 1,000 m.
I. Reutersvärd 3.06,8 sek.
E. Söderberg 3.20,2 sek.
S. Johnson 3.20,8 sek.
K. Hermansson 3.26 sek. Forts.

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. Österni. 41 62.
v. sekreterare: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45. A. T. 223 51.
Intendent: E. Lemon, Vestmannagatan 24.A. T. Vasa 20 60.
v. Intendent: E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.A. T. Österm. 57 72.
Styrelsel.: G. Frykman, Hornsgatan 34.A. T. Söder 696.

A. Norling, Hornsberg.R. T. 79 20. A. T. 154 49.
B. Nylund, Döbelnsgatan 3.A.T. 43 43, Saltsjöb. 81. R.T. Norr 1 07.
E. Dahlström, Vestmannag. 68. A. T. Vasa 48 88.

Suppleanter:
öJ. af Klercker, Torstensonsgatan 7. R. T. 137 65.
E. Johansson, Riksbanken.
C. Jahnzon, A.-B. Lux.

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. 5370. R. T. 90 52.
Sekreterare: A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14.
vice sekr: B. Schwartz, Wollmar Vxkullsg. 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.


