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Djurgårdare.
IX

BENGT TANDBERG.
Bengt Tandberg är den älste bland fyra bröder, 

som alla varit eller äro framstående skidlöpare. 
Redan som unga begagnade de alla tillfällen att 
tumla om i djurgårdens backar, bland hvilka de 
äro födda och uppfostrade. Bengt Tandberg hade 
åkt skidor i åtskilliga år när han kom in i Djur
gårdens idrottsförening år 1895. Han var redan då 
en skicklig backlöpare och förkofrade sig sedan 
ytterligare. Han har ännu ej upphört att åka, ehuru 
man numera sällan får se honom i täflan sedan 
åldern och en skada i knäet, som han ådrog sig 
i Saltsjöbadsbacken för några år sedan, göra att 
han ej kan täfla i spänstighet med de yngre.

Han har alltid haft en vårdad hållning och stor 
säkerhet och som ett bevis på det sistnämnda kan 
nämnas att han en gång i en backlöpning anordnad 
på Skansen förlorade en skida i hoppet, men gick 

ned på en och fullbordade loppet med bägge 
fötterna på en skida utan att falla

Han har eröfrat en hel del pris och vunnit 
många segrar. Vid 1901 års Nordiska spel eröfrade 
han ett femte pris bland många deltagande norr
män och vid en täfling i samband med Nordiska 
spelen i Kristiania 1903 erhöll han 8. pris i 
Bærumsbacken.

Han har varit ordförande i D. I. F:s skidafdelning, 
där han gjorde sig känd för sina kraftiga tal och 
hans konstnärliga förmåga har tagits i anspråk af 
föreningen för dess affischer vid flera basarer.

Nyårsvaka.

D. I. F:s Bollag anordnar tisdagen den 31 
december nyårsvaka å Restaurant Norden.

Endast för manliga medlemmar.

Pris med supé Kr. 3: — 
(Supéen serveras omkring kl. 9,30 e. m.)

Biljetter tillhandahålles å expeditionen samt 
hos herrar G. Frykman och Thor Peterson.

Sammanträde.

Skidafdelningen afhåller sammanträde å Caféet 
Regeringsgatan 18, onsdagen den 8 jan. 1913, 
kl. 7,30 e. m.

Val af funktionärer.
Diskussion om backlöpningsregeln.
Kommen mangrant!

 Styrelsen.
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Klassificering af backlöparegällande för Svenska skidförbundet och Föreningen för skidlöpningens främjande.
1) Backlöpare öfver 18 år indelas i två klasser 

I och II. Backlöpare mellan 15—18 år täfla i en sär
skild klass.

2) Uppflyttning af backlöpare från klass II till 
klass I sker årligen dels vid täflingen om svenska 
mästerskapet i backlöpning och dels vid den af 
Föreningen anordnade nationella täflingen om 
Fiskartorpspokalen. Skulle Svenska mästerskaps
täflingen vara förlagd till Stockholm bör vid någon 
af de af Förbundet eller föreningen i landsorten 
anordnade backtäflingarne uppflyttning till klass I 
jämväl kunna äga rum efter bestämmande härut
innan för hvarje gång af delegationerna.

3) Backlöpare i klass II, som önskar komma 
ifråga till uppflyttning till klass I, skall deltaga i 
en obligatorisk terränglöpningstäflan på skidor 
öfver 20 km:s bana och skall vid dylik täflan 
backskidor användas. Maximitiden för denna löp
ning skall vara 2 tim. 15 min., med rätt dock för 
täflingsledningen att vid dåliga föreförhållanden 
öka maximitiden till högst 2 tim. 30 min.

4) Täflande, som uppfyllt under 3) nämnda 
fordringar uppflyttas i klass I, om han uppnått ett 
medelpoängtal vid de under 2) nämnda täflingarne 
af minst 15 samt blifvit placerad som l:sta, 2:dra 
eller 3:dje pristagare i klass II.

5) I-klasslöpare kvarstår som sådan under 5 
säsonger från och med den säsong räknat, under 
hvilken han senast uppfyllt de under 3) och ifråga 
om medelpoängtalet under 4 omnämnda fordringar.

6) Under 1913 skola följande öfvergångsbe
stämmelser beträffande backlöpare af klass I till
ämpas:

För att fä tillhöra 1914 års klass I af backlöpare 
skall en hvar af de nedan uppräknade I-klass
löparne under säsongen 1913 vid någon af För
bundet eller Föreningen anordnad kvalificerings
täflan visa sig uppfylla under 3) ofvan fastställd 
fordran ifråga om terränglöpning å skidor öfver 
20 km.

Denna klassindelning gäller ej vid internationella 
täflingar.

Backlöpare af klass I 1912—13.
Andersson, Aug., D. I. F. Stockholm.
Andrén, H., D. I. F. Stockholm.
Backteman, E., I. F. K. Luleå. 
Barth, G., I. F. K. Sundsvall.
Bomgren, O., D. I. F. Stockholm. 

von der Burg, B., I. F. K. Stockholm 
von der Burg, G., Flottans I. F. Stockholm. 
Höjer, O., A. I. K. Stockholm.
Jacobsson M., D. I. F. Stockholm. 
Johansson, H., D. I. F. Stockholm. 
Jonsson, A., Vidar Sundsvall.
Käck, A., D. I. F. Stockholm.
Lind, N., D. I. F. Stockholm.
Norling, A., D. I. F. Stockholm.
Malmberg, E., I. F. K. Sundsvall. 
Ohlsson, B., A. I. K. Stockholm. 
Olsson, E., D. I. F. Stockholm. 
Schumann, E., D. I. F. Stockholm. 
Sonne R., I. F. K. Sundsvall. 
Sonne H., L F. K. Sundsvall.
Steinvall, S., I. F. K. Stockholm.
Sundberg, O., I. F. K. Sundsvall.
Tandberg, O., A. I. K. Stockholm. 
Thalén, H., Vidar Sundsvall.
Thörngren, A., Östersunds S. K.
Vilhelmsson, C. D. I. F. Stockholm.

En dylik kvalificering har man äfven ämnat göra 
beträffande längdlöpare, men ännu ej kommit sig 
för därmed.

Äro bestämmelserna lyckligt funna.

Man har i dessa bestämmelser, hvilka gällde 
redan föregående år ehuru de då ej kunde genom
föras, velat genomföra en tanke, som vid hastigt 
påseende kan synas lyckligt funnen, men det synes 
undertecknad som åtminstone en del af bestäm
melserna ej voro lika lyckligt funna. De borde ha 
ägnats en mer ingående kritik än hvad som 
kommit dem till del inom Skidförbundet och 
Skidlöpningsföreningen.

Om man ansett att en första klass skidlöpare 
bör kunna åka både terräng och backe, hvarför 
har man ej ansett att en terränglöpare skall kunna 
klara sig utför ett stup? Det kan vara behöfligt 
för honom ibland. Svaret kan ej bli annat än att 
man ansett terränglöpning nyttigare och framför 
allt nödvändigare än backlöpning. Men hvarför 
har man då valt en sträcka af 20 km., hvilken dess
utom skall tillryggaläggas på backskidor. Inte ut
vecklar man någon särdeles stor skicklighet i 
terränglöpning på detta sätt Distansen är för kort 
för att bjuda på verklig ansträngning och be
stämmelsen att backskidor skola användas hjälper 
ej upp saken i svensk terräng. Hvad menas för 
öfrigt med backskidor? Finnes det någon defini
tion på dylika, hvare sig skidförbundets täflings
regler eller i de ofvanstående bestämmelserna?
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Jag har ej kunnat finna någon dylik och att lita 
på hvad man i allmänhet menar med backskidor 
torde ej vara rätt.

Det kan nu svaras att meningen ej är att helt 
och hållet omlägga vår skididrott, ty då hade man 
gjort andra och mera genomgripande bestämmelser, 
utan det är endast för att få fram kombinerade 
löpare, som kunna täfla med norrmännen.

Ja, det vore nog godt och väl, men jag tror ej 
att en löpare som på två mil i godt före löper 
2 mil på 2 tim. 15 min. är duglig att konkurrera 
med norrmännen, hvilka ej använda samma sorts 
skidor i backe och terräng. Därtill fordras andra 
och mera genomgripande åtgärder.

Jag kan ej vidare finna bestämmelserna rättvisa. 
Det står att en löpare skall "i en obligatorisk 
terränglöpningstäflan" fullgöra bestämmelserna. 
Menas därmed endast en täfling? Tydligen ej, 
ty jämför 6) där det står "vid någon af Föreningen 
eller Förbundet anordnad kvalificeringstäflan". 
Hvar och en, som varit med i skidlöpningen vet 
hur olika förhållandena kunna gestalta sig vid 
olika täflingar, och att därför bestämma en låt vara 
rätt rundligt tilltagen maximitid verkar ej rättvist.

Till sist vill jag påpeka att bestämmelserna 
kunna leda därhän att en backlöpare, som under 
året eröfrat såväl svenska mästerskapet i back
löpning som Fiskartorpspokalen — de bägge högsta 
utmärkelser en svensk backlöpare kan erhålla — 
ej därigenom blir godkänd i klass I. Således 
Sveriges bäste backlöpare kanske ej kan anses 
förstklassig.

Mig förefaller det som om vederbörande ej nog 
diskuterat bestämmelserna, men då denna åsikt, 
hvarom jag ej är ensam, kanske är felaktig och 
vi inom föreningen ha flera medlemmar af Skid
förbundets styrelse vore det af intresse att få höra 
deras åsikt och de grunder hvarpå Skidförbundet 
stöder sig.

J. C. N. af Klercker.

Svenska rekorden i allmän idrott

De svenska rekorden i allmän idrott ha under 
året undergått en betydlig ändring och närma sig 
nu betydligt mera än förut världsrekorden.

Löpning.
100 m. K. Lindberg Ö. I. S. 10,6 sek. 1907.
200 m. J. Persson M. A. I. F. 22,2 sek.
400 m. E. Lindholm A. I. K. 50,2 sek. 1912.
800 m. E. Björn I. F. K. 1.57,6 1910.
1000 m. E. Björn I. F. K. 2.35,8 1910.
1,500 m. E. Vide  I. K. Göta 3.57,6 1912.
1,609 m. E. Vide I. K. Göta 4.21,6 1910.
3,000 m. T. Olsson Ö. I. S. 8.44,6 1912.
5,000 m. M. Karlsson I. F. Sörle 15.18,6 1912.
10,000 m. G. Pettersson I. F. K. 31.30, 1910.
20,000 m. A. Ahlgren I. F. K. 1.06.55 1912.
1 timme, J. Svanberg D. I. F. 18,276 m. 1908. 
Häck. 110 m. P. Zerling A. I. K. 15,9 sek. 1912. 
Stafett 400 m. Örgryte I. S. 44,6 sek. 1911.
Stafett 800 m. A. I. K. 1.35,1 1910.
Stafett 1,000 m. I. F. K. (4 man) 2.05,3 1910.
Stafett 1,000 m. A. I. K. (10 man) 1.55,8 1910.
Stafett 1,609 m. A. I. K. (4 man) 3.31,2 1910.
Stafett 5 eng. F. I. F. (5 man) 23.58,3 1910.

Gång.
2,500 m. F. Bildt Ö. I. S. 11.55 1910.
5,000 m. F. Bildt Ö. I. S. 24.35,8 1911.
10,000 m. K. Stafsing I. F. K. 50.03 1911.

Hopp.
Höjd G. Holmqvist Borås A. I. F. 1,84 m. 1911.
Höjd utan sats L. Ekman Ö. I. S. 1,51 m. 1912.
Längd G. Aberg I. F. K. 7,18 m. 1912.
Längd utan sats G. Malmsten I. K. Svea 3,22 m. 1912. 
Tresteg G. Lindblom 1. F. K. 14,76 m. 1912. 
Staf G. Uggla I. F. K. 3,82 m. 1912.
Gren R. Johansson L. S. 2,456 m. 1908.
Mellan C. Silfverstrand D. I. F. 4,33 m. 1911.

Kast.
Spjut b. h. E. Lemming L. S. 62,32 m. 1912.

,, Sammanlagdt 106,47 m. 1912.
Diskus b. h. E. G. Nilsson Visby B. K. 43,70 m. 1912.

,, Sammanlagdt 78,12 m. 1912.
Kula b. h. E. Nilsson D. I. F. 13,80 m. 1911.

,, Sammanlagdt 24,68 m. 1911.
Slägga C. Lind I. F. K. 50,0 m. 1912.



DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD 85

Fotboll.
Finalen i mästerskapet åter oafgjord (Forts.)

Örgryte spelade nu mindre nervöst. Bollen 
fördes några gånger fram och tillbaka. Djurgår
darna fingo ganska farliga skott på Örgryte. Så 
bar det af ned till Dahlberg. Ett ögonblick på
gick spelet alldeles inpå honom, tills domaren 
blåste för hand. Allt hade varit ett ögonblicks 
verk. Djurgårdarna protesterade, men straffsparken 
lades upp. Hagardh sköt nu - bommade fruk
tansvärdt. Bollen gick långt ut åt höger i stället 
för i mål.

Spelet fick nu åter hård fart, men det såg allt
jämt ganska mörkt ut för stockholmarna. Ett par 
gånger afbrötos, uppenbarligen med orätt, deras 
anfall af domaren hr P. Sjöblom, som markerade 
sin håg att ej vara partisk till djurgårdarnas för
mån väl tydligt.

En obehaglig sammanstötning mellan Fridolf 
Pettersson och Söderberg resulterade för den se
nare i en obehaglig stöt i ansiktet och för Pettersson 
i en armskada som tvingade honom att för några 
minuter lämna planen. Spelet afbröts för några 
ögonblick och fördes sedan det kommit igång 
igen rätt matt. Örgrytarna ådagalade nu afgjordt 
bättre placeringsförmåga, särskildt hvad försvaret 
beträffade. Wicksell arbetade emellanåt mycket 
effektivt, lade upp några vackra bollar åt forwards, 
men missade alltför ofta och var icke hvad han 
brukar i anfallet. Frykman gick flera gånger upp, 
lade vid ett tillfälle bollen fint för Nordenskjöld 
som gick vidare fram och sköt, men öfver. Lundin 
hade fortfarande ett flertal vackra upplopp. Press
ningen var på båda sidor energisk. Nu inträffade 
det alldeles oväntade att örgrytarna efter spel 
framför Djurgårdsmålet åter fingo en straffspark 
till sin fördel. Wicksell hade fått bollen på hand 
och domaren dömde strängt. Lundin fick för
troendet att lägga bollen i nät, hvilket också denna 
gång lyckades. Härmed hade Örgryte fått ett måls 
försprång och man vågade knappast hoppas på 
utjämnande under den återstånde kvarten. Fryk
man gick nu emellertid fram som centerhalfback 
och Wicksell intog hans plats som back. Detta 
fick ett afgörande inflytande på spelet. Frykman 
gick flera gånger själf fram och höll forwards 
betydligt bättre i anfall. Högervingen visade sig 
emellertid för långsamt för det snabba Örgryte- 

försvaret. Då gick Frykman efter en utomordentligt 
skicklig dribbling upp mot Örgrytemålet, lade 
bollen alldeles framför Söderberg, som sköt rätt 
i nät. Detta mål var för visso det vackraste under 
matchen. De återstående minuterna lågo örgry
tarna i med förbittrad ifver. Vid en kollision fick 
höger inner i djurgårdslaget R. Werner en våld
sam stöt mot ena ögat så att han måste lämna 
planen, Sandberg sköt från långt håll ett skott 
som dock gick förbi. När domaren hvisslade stod 
alltså spelet jämnt.

Efterspelet.
Sedan spelet slutat oafgjordt begärde såväl Ör

grytelaget som publiken att matchen skulle för
längas, men djurgårdarna hurrade för motstån
darne samt marscherade under publikens hånfulla 
tillmålen in i omklädningsrummen. Domaren hr 
P. Sjöblom ville äfven förmå djurgårdarne att fort
sätta, men förgäfves. Han blåste till nytt spel och 
då djurgårdarne ej visade sig förklarade han Ör
gryte I. S. som segrare.

Egendomliga utslag har man varit van vid från 
fotbolldomarnes sida, men något liknande har dock 
ej förekommit. Djurgårdarne voro i sin fulla rätt 
att neka fortsätta och detta torde en så gammal 
domare ha reda på. Endast under två omständig
heter kunde djurgårdarne varit tvungna att fort
sätta. Antingen skulle meddelande om matchens 
utsträckning i händelse af oafgjordt spel ha bi
fogats kallelsen eller också skulle lagen frivilligt 
öfverenskommit med domaren därom före mat
chens början. Intetdera af dessa fall har dock varit 
för handen.

Domaren förklarar att han före matchens början 
sagt till någon djurgårdare att matchen skulle ut
sträckas, men kan ej säga hvem det var. Äfven 
om hela laget hört det skulle det ej kunnat in
verka, ty ej ens hela fotbollförbundets styrelse i 
samlad trupp skulle kunnat ge order därom utan 
bägge lagens frivilliga medgifvande.

Örgrytarnes beteende efter matchen var ej vi
dare vackert. Genom skällsord försökte de inverka, 
på djurgårdarne men de senare voro lungna i med
vetandet af sin rätt. För öfrigt är det märkvärdigt 
att Örgryte kunde begära en sådan sak, dä de 
själfva ej ville fortsätta den första matchen i Stadion.

Publiken utmärkte sig som vanligt. Mer be
höfver ej nämnas om den.
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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 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 6 96.

A. Norling, Hornsberg.R. T. 7920. 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. aj 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: . O. 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.


