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Notiser.

Sammanträden.
Skidafdelningen afhåller sammanträde tisdagen 

den 9 dec. kl. 7,30 e. m. å Caféet 18 Regerings
gatan, 1 tr.

Obs.! Viktiga frågor. Styrelsen.

Fotboll- och Bandyafdelningen sammanträder 
onsdagen den 10 dec. kl. 8 e. m. på Caféet 18 
Regeringsgatan.

Obs.! Val af ny styrelse, m. m. på föredragnings
listan. Styrelsen.

Afdelningen för Allm. Idrott sammanträder fre
dagen den 13 dec. kl. 8 e. m. 18 Regeringsgatan, 
Caféet 1 tr. Styrelsen.

Frågan om ett idrottshus i Stockholm har 
flera gånger bragts på tal, och planer å ett dylikt 
ha nu kommit upp på nytt. Det vore i så fall 
meningen, att hallen skulle innehålla en löparbana 
om högst 200 meter samt i midten en hoppbana 
för trestegs-, längd-, höjd- och stafhopp. Dess
utom har man tänkt sig att uppföra en åskådare
läktare. För ändamålet skulle behöfvas en summa 
af 60,000 kronor. Det vore följaktligen meningen 
att göra hallen så enkel som möjligt. Den skulle 
endast innehålla hvad som oundgängligen är nöd
vändigt för idrottsmännens träning, särskildt med 
tanke på Olympiska spelen. På detta sätt skulle 
den i våras utlagda ytterbanan på Östermalms 
idrottsplats bli mer än ersatt, och idrottsmännen 
kunde ju börja träna så tidigt de ville. Blir för
slaget förverkligadt, kommer hallen antagligen att 
förläggas någonstans i närheten af kapplöpnings- 
sällskapets hinderbana.

De penningar, som behöfvas, har man tänkt sig 
skola erhållas på privat väg, och åtskilliga per
soner lära redan ha förklarat sig villiga att satsa 
pengar för ändamålet.

Riksidrottsförbundets omfattning.
Vid arbetsårets början voro 576 föreningar an

slutna till riksförbundet och under detsamma hafva 
37 föreningar intagits och 17 afförts, hvadan till 
riksförbundet nu anslutna föreningar äro 602 med 
sammanlagdt omkring 58,000 medlemmar.

Idrottsmärket.
Under 1911 godkändes af riksidrottsförbundets 

förvaltningsutskott 19 prof berättigande till märket 
i guld, 11 prof berättigande till märket i silfver 
och 371 prof berättigande till märket i brons eller 
tillsammans 501 utdelade idrottsmärken. Af dessa 
siffror jämförda med motsvarande för åren 1909 
och 1910 framgår att en afsevärd minskning in
trädt i aflagda prof för idrottsmärket. Detta är 
mycket att beklaga och tyder här på en viss lättja 
inom föreningar och förbund, hvilken lättja med 
all kraft måste bortarbetas om icke idrottsmärkets 
utomordentliga betydelse skall förringas.

Prisutdelning i Stockholms idrottsförbund.
Stockholms idrottsförbund höll på söndagskvällen 

prisutdelning på Anglais för under år 1912 hållna 
täflingar. Prisutdelningen som förättades af rege
mentsintendenten Djurberg, var fåtaligt besökt.

Simklubben Neptun.
har reorganiserat sin styrelse och ämnar nu göra 
stora ansträngningar för att rycka upp klubben. 
Alla afgifter före 1912 ha afskrifvits. Styrelsen 
består för närvarande af grefve Cl. von Rosen, 
ordförande, fabrikör B. Henning, v, ordf., direktör 
O. Hedström, kassör, ingeniör M. Gumpel, sekr., 
Cl. Andersson, v. sekr., supleant V. Sahlin.

Skridskoprogrammet.

Svenska skridskoförbundet har fastställt följande 
täflingsdagar för säsongen 1912—1913:

18—19 januari: Täflingar i Stockholm om 
Lazarolpokalen i hastighetsåkning; arrangeras af 
Stockholms allm. skridskoklubb eller Brunnsvikens 
S. K.;

25—26 januari: Distriktsmästerskapstäflingarna 
landet rundt i konst- och hastighetsåkning;

1—2 februari: Svenska mästerskapet i hastighets
åkning, arrangeras af Hammarby idrottsförening, 
Stockholm;

15-16 februari: Svenska mästerskapet i konst
åkning, erbjudes åt Idrottsföreningen Kamraterna, 
Gäfle.

22—23 februari: Nationella juniortäflingar i 
hastighetsåkning, erbjudes åt I. F. Kamraterna i 
Västerås;

Samma dagar: Nationella juniortäflingar i konst
åkning, erbjudes åt I. F. Kamraterna i Örebro.
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Nordiska spelen. Internationella hockeymästerskapet.
Skridskoprogrammet.

Nordiska spelens skridskokommitté, hvilken ut
setts af Stockholms allmänna skridskoklubb samt 
har som ordförande kapten C. Silfverstolpe, har 
nu uppgjort program för Nordiska spelens skrid
skotäflingar. Täflingsdagar bli lördagen den 8, 
söndagen 9 och måndagen den 10 februari.

Täflingarne komma att hållas i Stadion och 
omfatta såväl konst- som hastighetsåkning. I konst
åkning täflas om damernas internationella mäster
skap och internationella mästerskapet i paråkning 
hvarjämte en internationell täfling anordnas för 
herrar. Däremot anordnas ej såsom fallet var vid 
Nordiska spelen 1909 några juniortäflingar.

För hastighetstäflingarna anlägges en dubbelbana 
på Stadion, hvars kurvor få en radie af resp. 26 
och 30 m. Banorna bli ej fullt 400 m. men dock 
tillräckliga för att ej verka generande. Hastighets
täflingarna omfatta löpningar på 500, 1,500, 5,000 
och 10,000 meter. Några juniortäflingar an
ordnas ej.

Vandringsprisen vid skidtäflingarne.
I Nordiska spelens skidtäflingar komma alla 

Föreningens för skidlöpningens främjande och sven
ska skidförbundets vandringspriser att utdelas. 
Dessa bli i nationell backlöpning drottningens pris, 
prins Wilhelms pris (lagtäflan) samt Fiskartorps- 
pokalen. I den kombinerade back- och terräng
löpningen utdelas kronprinsessan Margaretas pris 
samt i budkaflelöpning konungens och Föreningens 
för skidlöpningens främjande pris. I den inter
nationella backtäflingen går slutligen täflingen om 
finsk-norsk-svenska pokalen (lagtäflan).

Budkafletäflingen
hvilken startas den 15 febr. kommer att gå öfver 
en distans af 150 à 170 km. Denna uppdelas i 
tre distanser ej öfverstigande 70 km. Startplatsen 
.är hemlig men målet är beläget på Östermalms 
idrottsplats, dit framkomsten beräknas ske efter 
kl. 10 f. m. den 16 febr. Denna täfling blir således 
ej så lång som skidlöpningsföreningens täfling i 
vintras, där lagen utgjordes af fem man.

Underhandlingarne mellan Sverige och utlandet 
rörande ishockeytäflingarne under Nordiska spelen 
ha handhafts af direktör C. L Kornerup, hvilken 
intervjuats om hur långt förhandlingarne fort
skridit.

Direktör Kornerup meddelade därvid, att frågan 
avancerat så långt, att med all sannoliket dylika 
täflingar komma till stånd. Till en början har 
därför Svenska fotbollförbundet ingått som leda
mot i Ligue Internationale de hockey sur Glace, 
hvilken ansökan bifallits, hvarjämte direktör C. L 
Kornerup insatts i styrelsen såsom det internatio
nella förbundets ombud för underhandlingar med 
Nordiska spelens kommitté.

Direktör K. hade emottagit ett bref från det inter
nationella förbundets sekreterare, hvari framhölls, 
att förbundet är mycket villigt att förlägga 1913 
års mästerskapstäflingar till Stockholm i samband 
med Nordiska spelen. Vissa svårigheter finnas 
dock, bland annat de ytterst ökade resekostnaderna 
för de olika nationernas lag genom att täflingarne 
förläggas så långt i norr. Kunde emellertid dessa 
svårigheter öfvervinnas, exempelvis genom ett visst 
resebidrag från Nordiska spelen, så kunde sekrete
raren garantera deltagande från Tyskland, England, 
Belgien och Frankrike; eventuellt kunde äfven 
väntas Böhmen, Österrike och Kanada.

Underhandlingarne ligga ännu i sin linda, slutade 
dir. K., men jag har just nyss afsändt ett telegram till 
det internationella förbundet och svaret på det
samma torde bli ganska afgörande för frågans 
vidare utveckling. Styrelsen för Ligue Internatio
nala de Hockey sur Glace består för närvarande 
af följande personer: H. van den Bulcke, president, 
Belgien, Sillig, vice president, Schweiz, H. Kleeberg, 
Tyskland, L. Magnus, Frankrike, B. Patton, Eng
land, C. L. Kornerup, Sverige, J. Friedl, Österrike, 
I. Prockazka, Böhmen, H. Tait, Kanada.

Föreningstäflingar.Forts. från föreg. nr.
Juniorer.

Höjdhopp.
Å. Forsberg 1,57 m.
S. Lindblad 1,52 m.
O. Sandkvist 1,47 m.
O. Wickström 1,47 m.
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Längdhopp.
K. Sund 5,90 m.
O. Johansson 5,84 m.
S. Lindblad 5,47 m.
R. Rundström 5,34 m.

Trestegshopp.
K. Sund 11,24 m.
E. Svensson 11,08 m.

Löpning 400 m.
N. Sundell 55,1 sek.
E. Svensson 59,7 sek.
H. Sahlberg 60,6 sek.

Löpning 1,500 m.
H. Wallin 4.41,2 sek.
H. Sahlberg 4.48,6 sek.

Stafhopp.
Å. Forsberg 2,80 m.
O. Wickström 2,60 m.
S. Lindblad 2,40 m.
R. Skoglund 2,40 m.

Stående längdhopp.
K. Sund 2,87 m.
E. Svensson 2,76 m.
G. Johansson 2,72 m.
S. Lindblad 2,69 m.

Spjutkastning.
N. Johansson 57,37 m.
O. Rockström 53,69 m.

Seniorer.

Höjdhopp. K. Sandkvist 1,62 m.
Längdhopp. K. Sandkvist 6,18 m.
Trestegshopp. K. Sandkvist 11,57 m.
Stafhopp. B. Wissner 2,80 m. 
Spjutkastning. R. Skoglund 77,65 m. 
Kulstötning.

R. Skoglund 19,56 m.
S. Almgren 19,16 m. 

Diskuskastning. R. Skoglund 56,87 m. 
Löpning 100 m. S. Lindqvist 11,8 sek. 
Löpning 400 m. S. Lindqvist 55,8 sek. 
Löpning 800 m. P. Poss 2.06,7 sek.

Diskuskastning.
B. Wiessner 49,34 m.
O. Wickström 47,31 m.
M. Johansson 41,46 m.

Kulstötning.
E. Svensson 18,18 m.
S. Lindblad 15,29 m.

Löpning 100 m.
N. Sundell 11,7 sek.
S. Rydow 12,2 sek.
K. Sund 12,2 sek.
G. Krause 12,6 sek.

Löpning 5,000 m.
C. Sundholm 16.12,4
E. Hellgren 16.20
K. Alm 16.33
K. Nilsson 16.55

Löpning 10,000 m.
K. Alm 33.56
C. Sundholm 33.58
R. Wåhlin 36.
J. Eriksson 39.16

Löpning 1,609 m. (40 m. för lång bana) P. Poss 
4.50.

Herbert och Sallys pris.

100 m. S. Lindqvist 11,7 sek.
G. Krause 12,8 „

200 m. S. Lindqvist 24,7 „
G. Krause 26,5 „

400 m. S. Lindqvist 75,4 „ 
G. Krause 75,4 „

S. Lindqvist 42,9 p.
G. Krause 44,9 p.
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Fotboll.
Svensk-norska federationsmatchen

spelades den 3 november i Göteborg. I svenska 
laget spelade som centerhalfback djurgårdaren 
G. Frykman och han gjorde första målet. Sven
skarne segrade med 4 — 2 (3—1, 1 — 1).

Finalen i mästerskapet åter oafgjord,
Finalmatchen i svenska mästerskapet, hvilken 

spelades oafgjord i Stockholm, omspelades den 10 
november i Göteborg på Vallhallas plan och äfven 
denna gång blef resultatet oafgjordt med 2 mål 
på hvar sida. Djurgårdarne hade måst taga med 
två nya spelare i stället för Friberg och Einar Ols
son och därjämte göra omplaceringar. Laget be
stod af Dahlberg (mål), Frykman, Backlund, Öhman, 
Wicksell, Karlsson, Jansson, Werner, Nordenskjöld. 
Johannison och Söderberg. Örgrytes lag var det 
ordinarie.

Planen var ganska hal tillföljd af regnet, men 
spelet led ej allt för mycket däraf. Publiken upp
gick endast till 2280 personer.

Beträffande spelet låna vi Svenska Dagbladets 
referat, hvilket är det utförligaste.

Örgryte hade afsparken och spelet fick genast 
god fart. Det var dock mest försvaren som skötte 
bollen, endast ett och annat kort ögonblick kommo 
forwards i skottställning. I allmänhet voro djur
gårdarnas anfall de farligaste och sedan Bengtsson 
i Örgrytemålet efter en törn skadats efter c:a 10 
minuters spel, väntade man när som helst att bollen 
skulle hamna i Örgrytemålet. Särskildt Levins ef
fektiva spel räddade emellertid alla riskabla situa
tioner och örgrytarna höllo slutligen bollen ganska 
envist på djurgårdarnas planhalfva. Spelet for
cerades nu kraftigt. Dahlberg hade det ganska 
osäkert, bollen susade fram och tillbaka, likväl 
aldrig farligt hotande målöppningen. Örgrytefor
wards sköto visserligen, men då skotten icke bom
made, kommo de utan kraft och Dahlberg, som 
arbetade med förtroendeingifvande lugn och säker
het, lade bollen lätt ut på planen. Frykman såväl som 
Backlund spelade med vanlig rapphet, men Fryk
man lyckades icke att börja med få i gång sina 
virtuosmässiga, hårda skott. Bollen var nu länge 
nog tämligen ofarlig på bägge sidor. Några hör

nor blefvo utan resultat tills djurgårdarna efter 
ungefär en halftimmes spel lyckades samla sig 
till ett kraftangrepp i centern. Bollen fördes några 
sekunder framför Örgrytemålet, tills Nordenskjöld 
fick bollen från Levin och i läge för sig. Med 
ett grannt skott lade han den förbi Bengtsson i 
nätet. Det vackert gjorda målet kvitterades rätt
visligen att omtala med ganska starka applåder 
af publiken.

Djurgårdarna syntes uppiggade af framgången 
och Nordenskjöld gjorde nu ett vackert upplopp, 
dribblade förbi Levin och passade till vänster inner 
V. Johannesen, som inför öppet mål sköt öfver. 
Men örgrytarna voro alldeles icke bragta ur fatt
ningen. Hade icke Dahlberg skött sig så utmärkt 
som nu, hade nog kvitteringen kommit strax. Ett 
under räddade målet, när bollen rullade från si
dan förbi Dahlberg. En af halfbackarna lyckades 
snabbt placera sig i målet och få ut bollen på 
planen. De sista minuterna pressade örgrytarna 
hårdt på, en hotfull sisuation resulterade i hörna, 
som lades bra upp, men räddades fint. Äfven 
djurgårdarna hade emellertid flerfaldiga gånger 
på vänstervingen vackra rusher. Den lille Söder
berg skötte sig briljant mot Levin, mot hvilken 
bollarna med få undantag återstudsade som mot 
en vägg.

Söderberg tillvaratog med snabb beräkning de 
tillfällen som erbjödo sig, gjorde några ypperliga 
upplopp och centrade säkert. När hvisslan ljöd 
stod spelet med 1-0 till Djurgårdens fördel.

Stockholmarna hade visat att de kommo väl 
tillrätta äfven på Valhallas plan och man var nu 
ej alls så säker på att det på förhand väntade re
sultatet, seger för göteborgarna,.skulle inträffa. Då 
andra halftid öppnades, tog Örgryte emellertid 
raskt ledningen af spelet. Några väl gjorda upp
lopp af Lundin på vänstervingen hotade att när 
som helst följas af mål. Det var uppenbart att 
det endast var en tidsfråga när det skulle komma. 
Djurgårdsförsvaret arbetade snabbt, men backarna 
föllo ideligen och målet räddades af slumpen. 
En snabb dribbling af Appelgren i Örgrytes center 
resulterade ändtligen i ett skott, som tog skruf. 
Bollen gick in utom räckhåll för målmannen.

Så kom alltså spelet efter endast några minuters 
intensivt arbete lika mot lika igen under bedöf
vande bifallsrop och applåder från publiken.Forts.
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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 5110.
Sekreterare: D. Sandqvist, Grefturegatan 48.A. T. Österm. 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.
F. Dahlström, Vestmannag. 68. A. T. Vasa 48 88.

Suppleanter:
J. 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. 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.
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Stockholm 1912. C. A. Löjdquists Tryckeri.


