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När vintern kommer med snö och före och 
skidtäflingar, då är Birger Nylund i sitt esse. Då 
flackar han Sverige rundt med 
eller utan D. I. F:s skidlöpare 
samt gör allt emellanåt en 
afstickare in i Norge, för att 
se hur man sköter sig där. 
Härmed har jag dock ej 
velat säga att Nylund annars 
ligger i ide, tvärt om, men 
skidlöpningen och särskildt 
backlöpningen är hans sköte
barn.

Han inkom i D. I. F. för 
många år sedan eller närmare 
bestämt 1897 och ägnade sig 
då förnämligast åt skidlöpning 
som aktiv deltagare, men kon
kurrensen var för stor för att 
han skulle hemföra några af 
de mest bemärkta prisen. Dess
utom hade han den rätta 
uppfattningen om sporten, 
nämligen att man kan åka 
skidor utan att deltaga i täf
lingar. Och skidor åker han 
fortfarande så snart tillfälle 
gifves.

Hans betydelse som aktiv 
deltagare i täflingar har sålunda 
varit ringa, men desto större 
hans insats som täflingsfunk
tionär och ledare af skidafdelningen. Bland de 
nuvarande medlemmarne torde det ej finnas 

B. NYLUND.

många som minnas de täflingar vid Saltsjöbaden, 
där Nylund ej fanns med. Numera kan man ej 

tänka sig en backlöpning utan 
Nylund som prisdomare och 
backchef eller ledare för da
mernas längdlöpningar.

Hans ordförandeskap i skid
afdelningen har resulterat i att 
denna är den bäst skötta 
inom föreningen och inom 
öfverstyrelsen har han ehuru 
utan funktion dock varit en 
af de mest arbetande. Sedan 
föreningen började med sina 
basarer har han varit med i 
arbetet och ännu ej tröttnat 
som många andra.

Hans arbete inom förening
en har dock, hur stort det 
än är, ej räckt till för hans 
verksamhetslusta. Han har 
tid att allt emellanåt deltaga 
i skyttetäflingar och plocka 
hem första pris att ställa på 
byrån. Vidare har han som 
expert invalts i Svenska Skid
förbundets styrelse samt af 
denna använts i en hel del 
uppdrag.

Nylunds kärlek till D. I. F. 
och skididrotten, hans stora 
verksamhetslust, energi och

samvetsgrannhet är en förebild för öfriga djur
gårdare.



Nyinvalda medlemmar 1912.
1499 Nils Norling, Karl bergsvägen 27.
1500 Hans Egnér, S:t Paulsgatan 31.
1501 Werner Söderlund, Älfsjö.
1502 D. A. Karlsson, Värmelednings A.-B. Celsius.
1503 Carl Pousette, Brunnsgatan 4.
1504 Gustaf Wallensteen, Råsunda.
1505 Folke Wahlgren, Hökensgatan 8.
1506 Sven Rydow, Götgatan 61.
1507 K. G. Karlsson, Tjärhofsgatan 48.
1508 Jean Söderberg, S:t Eriksgatan 21.
1509 Sten Söderberg, S:t Eriksgatan 21.
1510 Gustaf Humle
1511 Hilding Rodhe, Alströmergatan 2.
1512 Karl Karlsson, Tegnérgatan 2 C.
1513 Henry Benediktson, Agnegatan 10.
1514 C. G. Rorhelius, Grefturegatan 13.
1515 Hugo Huldt, Västmannagatan 88.
1516 Ragnar Näsberg, S:t Eriksgatan 19.
1517 Albin Nordstedt, Uplandsgatan 71.
1518 Martin Svansson, N. Blasieholmshamnen 5.
1519 Allan Pettersson, Högbergsgatan 10.
1520 Karl Holmqvist, Repslagaregatan 22 B.
1521 Gotthold Andersson, Kommendörsgat. 12.
1522 Viktor Melin, Kungl. Göta Lifgarde.
1523 Frans Starck, Brännkyrkagatan 153.
1524 Nils Johansson, Villa Solbacken, Eknäs.
1525 Tore Kihlmark, Alvik, c/o L. Montén, Sthlm.
1526 Rudolf Almqvist, Frejgatan 65.
1527 Alvar Kvick, Odengatan 38.
1528 Leif Brunes, Vikingagatan 1.
1529 Julius Olsson, Pipersgatan 3.
1530 Erik Roth, Apelbergsgatan 48.
1531 Folke Lundin, Drottningholmsvägen 9.
1532 Sven Thomée, Rålambshof.
1533 Nils Olin, Pipersgatan 8.
1534 Harald Sahlberg, Odengatan 104.
1535 Henning Sahlberg, Odengatan 104.
1536 Erik Widgren, Kungstensgatan 48.
1537 Algot Sjöberg, Artillerigatan 36.
1538 Georg Krause, Skepparegatan 44.
1539 Carl Skoog, Johannes Brandstation.
1540 Karl Schlaaf, St. Badstugatan 60.
1541 Oskar Skog, N:o 21, 3 Komp., Kgl. Göta Lifg.
1542 O. M. Nordstrand, Lifb. De Förenade, Sthlm.
1543 Martin Sanderholm, Tekniska Nederlaget,

S:t Paulsgatan 13.
1544 Selim Lagergren, Agra Margarinfabrik.
1545 Georg Larsson, Malmskilnadsgatan 64.
1546 Klaés Lundh, Malmskilnadsgatan 64.
1547 Albert Sjöberg, Regeringsgatan 95 A.

1548 V. Johannesson, Kronobergsgatan 5.
1549 Bertil Nilsson, Liljeholmen.
1550 Folke Forsström, A.-B. Norrlandsbanken.
1551 Östen Netterbladt, A.-B. Norrlandsbanken.
1552 Sven Dorph, Grefmagnigatan 15.
1553 O. von Krusenstjerna, Riksbanken.
1554 J. Nyman, Riksbanken.
1555 Gustaf Svensson, Fredrikshofsgatan.
1556 Nils Romander, Rosersberg.
1557 K. A. Sandberg, Uplandsgatan 77.
1558 Arit Carlén, Hjorthagen 8, gat. 1, Värtan.
1559 Hugo Åberg, Diesels Motorer, Sikla.
1560 Olof Carlsson, Löfholmen, Liljeholmen.
1561 Erik Carlstedt, Styrmansgatan 51.
1562 Johan Johansson, Birger Jarlsgatan 22.
1563 Harald Holmberg, V:a Berga, Lidingö Villast.
1564 Albert Kvarnberg, Malmskilnadsgatan 38.
1565 Erik Asp, Villagatan 18 — 20.
1566 P. B. Rhodin, Döbelnsgatan 16 A.
1567 K. G. Karlstrand, 33/4, Kgl. Göta Lifgarde.
1568 Ernst Johansson, Vegagatan 17.
1569 Erik Hagman, Helsingegatan 14—16.
1570 Ernst Lundén, Observatorielunden 1.
1571 Birger Pettersson, Tomtebogatan 14.
1572 Erik Berg, Maria Kvarngata 12 A.
1573 Emil Ahlin, Frejgatan 55.
1574 Carl Magnuson, Tomtebogatan 33.
1575 Axel Lindgren, Kungsgatan 72.
1576 Jannes Andersson, Högbergsgatan 46 B.
1577 Folke Bromée, Riddaregatan 78.
1578 Birger Wahlström, Grefmagnigatan 16.
1579 E. R. Eklund, Pipersgatan 3.
1580 Hj. Berg, Korpral vid 4 Matrosk., Skeppsh.
1581 C. A. Looström, Handtverkaregatan 86.
1582 Ernst Ehrner, England.
1583 Isidor Riese, Vallingatan 37.
1584 Waldemar Riese, Vallingatan 37.
1585 Harald Eriksson, Brahegatan 1.
1586 Hj. Hallgren, Upplandsgatan 29.
1587 Harry Hagberg, Luntmakaregatan 44.
1588 Karl Johansson, Surbrunnsgatan 27.
1589 Bruno Lindström, Kgl. Lifgardet till Häst.
1590 Carl Wale, Frejgatan 38.
1591 Robert Laurell, Fleminggatan 48.
1592 H. Bergman, Bondegatan 1.
1593 Emil Norberg, Schéelegatan 20.
1594 Olof Vikström, Neglinge, Saltsjöbaden.
1595 Erik Vikström, Neglinge, Saltsjöbaden.
1596 G. A. Vallenström, Grefgatan 38.
1597 Ivar Karlholm, Högbergsgatan 24.
1598 Harald Johansson, Kungsgatan 90.



Klubbafton.
Det börjar snart att ligga något af tradition 

öfver Djurgårdens fester. Där köras tråkigheten 
och surmulenheten på dörren, och endast glädjen 
och gemytet tillåtas som hedersgäster. Man mötes 
också af en fläkt af obunden lefnadsglädje — 
eller hur var det fram på småtimmarna — och 
friskt djurgårdshumör som oemotståndligt rycker 
alla med, och kommer en för några timmar att 
glömma hvardagslifvets tråkiga enformighet. Att 
festen i år förlagts till Riches festvåning med dess 
många smårum bidrog endast att än mera öka 
stämningen, och hvar och en gjorde sig snart 
hemmastadd i det kotteri, där vare sig flickför
sänkningar eller idrottsintressen voro de dragande 
krafterna. Här var munterhet och lif genast från 
början. Snart höres “Luckan“, omgifven af en 
skara beundrare, med en energi och uthållighet, 
som han endast själf kan öfverträffa, utslunga 
sina halsbrytande paradoxer. På ett annat ställe 
demonstrerar Wåhlin för hvem, som vill höra på, 
sina chanser vid maratonlöpningen i Berlin 1916, 
samtidigt beklagande, att hans gode vän och gyn
nare Hjertberg ej är närvarande på festen. Back
lund i sin nya smoking kalkylerar med balhjäl
tens öfverlägsna lugn sina möjligheter hos da
merna vid den kommande dansen, medan Pelle 
med sitt nyförvärfvade femårsmärke redan tryggat 
sin position i en krets af unga skönheter. Här 
och där dyker en bollspelare fram, ännu med ett 
återsken från jubel- och klangdagen ute vid Rå
sunda hvilande öfver sitt anlete under det unga 
djurgårdare med sin första bronsmedalj på bröstet 
vandra i medveten storhet sin “via triumpfalis“ 
genom rummen. Festens första stora evenemang 
var emellertid supén, som afåts under hög stäm
ning och med en aptit, som för att använda ett 
aktuellt slagord, kan kallas olympisk. Visserligen 
gingo rykten, att för en idrottsfest ovärdiga drycker 
skulle serveras i något af smårummen, men vunno 
föga tilltro. Afsjungandet af "Helan går" bekräf
tade i viss mån dessa. Det befann sig dock, att 
det endast var det fasta hurrargänget, som på 
detta originella sätt ville pröfva sina krafter för 
den kommande säsongen. Så hölls det tal. Talet 
formade sig till en hyllning åt Djurgårdens damer, 
för hvad de genom sin skönhet och ungdom 
gjort för att höja föreningens glans och ära. Det 
andades själfmedvetenhet utan öfvermod och slu
tade med en önskan, att Djurgårdens intressen 
särskildt hvad dess manliga medlemmar beträffar 
äfven för framtiden skulle ligga dem varmt om 
hjärtat. Därpå följde hurrarop, och gafflarna sänktes.

Efter supén kom det, som framför allt gaf festen 
en oanad charm och poesi och höjde den till ett 
plan, som inga festarrangörer åtminstone i Sverige 
ännu lyckats uppnå, nämligen boxningsmatchen 
Schuman — Kid Johnsson. Men först en liten histo
rik. Alltsedan den världsbekanta striden i den 
lilla präriestaden i Arizona mellan den hvita rasens 
representant John Jeffries och negern Jack Johnsson 
har frågan “black and white“ varit brännande. 
Äfven inom Djurgården har denna fråga varit 
uppe och intresset stort att finna den man — the 
white hope — som kunde aftvå den skymf, som 
tillfogats den hvita rasen. Slutligen trodde vi 
också att vi i den kände idrottsmannen E. Schu
man funnit den af hela den civiliserade världen 
så ifrigt efterlängtade. Hos Schuman, som hela 
vintern delvis haft sin verksamhet förlagd till 
Söder, har den hårda nödvändigheten under mer 
eller mindre vänskapligt umgänge med söder
amerikanarne skapat motsvarande hårda näfvar 
och dito muskler. Vid förfrågan befann han sig 
också villig att upptaga striden. Hans ifver var 
så stor, att han begärde, att negern genast skulle 
föras in till honom. Efter en närmare förklaring, 
att en ocean ännu skilde honom från hans mot
ståndare lugnade han sig, och det beslöts, att 
striden skulle förläggas till föreningens fest på 
Riche. Vid en telegrafisk förfrågan befann sig 
emellertid Jack Johnsson förhindrad att resa på 
grund af en skilsmässoprocess, och att han af 
denna anledning ej befann sig i sitt bästa slag 
Dessutom skulle han redan följande vecka be
gifva sig ut på en weddingtripp med sin nya 
tilltänkta. I stället rekommenderade han sin kusin 
Kid, hvilken flera gånger besegrat honom redan 
efter en fjärdedels rond. Som Jack emellertid är 
mån om sitt rykte och Kid ytterligt blygsam kan 
detta först nu meddelas åt mänskligheten. Af en 
händelse befann sig Kid i Stockholm och en 
deputation skyndade sig genast att uppvakta svar
tingen. I början ställde han sig tveksam, men 
vid en beskrifning öfver Schumans minimala 
kroppskrafter och hans fullkomliga okunnighet i 
boxning veknade han något. Först vid en de
taljerad redogörelse öfver supéns alla läckerheter 
lät han alla betänkligheter falla och lofvade in
finna sig. För att emellertid äfven de djurgår
dare, som ej voro närvarande på festen, skulle 
få en detaljerad, fackmässig beskrifning öfver 
matchens olika faser lät föreningen engagera 
Sveriges främste expert på boxningsområdet herr 
Robba Grön.

Själf en skicklig boxare — redan som liten 
pojke voro hans svingslag med oskyddad hand



fruktade — har han nu med känd sakkunnighet 
gifvit följande målande och medryckande skildring. 
Som en egenhet för hans skrifsätt kan framhållas, 
att han i sina referat aldrig använder utländska 
facktermer utan som en sann patriot håller sig 
till dem som inom Sverige vunnit häfd inom 
knytnäfsportens område.

Storsmockan på Riche.

Tillsamman med klubbaftonen på Riche, hade 
en uppvisning i boxning anordnats mellan negern 
Kid Johnsson och våran champion E. Schuman. 
Efter supén omändrades i hast matsalen till en 
sal, liknande en bio och vardt till trängsel fylld 
af en publik, som med rop och skrattsalfvor gaf 
sitt misshag öfver negerns dröjsmål tillkänna. 
Anföraren för denna publik behöfver ej nämnas 
vid namn, det behöfs blott omtalas att — ''Lucka" 
var där. På natten kl. 12 inträdde den fruktade 
negern, stor som en jätte samt våran seniga 
Schuman. Byxorna på negern hade säkert dragits 
på med ett skohorn, ty så väl passade de. Öm 
lifvet bar negern en gördel sjärnbaneret medan 
våran svenska boxare hade blå och gul. Det var 
riktigt spännande. Skulle Schuman kunna be
segra negern, tänkte alla.

Boxningen började, publiken va’ i spänning 
och negern gick som ett lurande lejon, medan 
Schuman hoppade kring honom som en kängur. 

Negern riktade ett våldsamt slag och träffade — 
där Schuman nyss hade stått. Då utbrast från 
publiken hurrarop för svensken, som med ett 
kraftigt slag slog till negern så han bara skratta.

Det märkvärdigaste med boxningen var, att 
negern bara skratta, publiken skratta, skiljedomarn 
skratta, kyparn, som stod i tamburen skratta och 
alla diskpigorna på Riche de skratta ännu, men 
mest med skratt vardt det då negern tappade 
sin gördel, ty hans byxor räckte icke till, utan 
det aldra fetaste på negern vardt synligt. Då 
skratta alla, både damer och herrar, ty där var lika 
svart som att titta en sotare i —.

Segern vardt Schumans ty negern gaf sig — 
för byxornas skull. Det kan också nämnas att 
Schuman icke gick hem med bara äran, utan 
äfven en svullen näsa, ty boxningen gick mest 
till som vidstående teckning utvisar.

Robba Grön.

Kälkbacken.

Nu när sent omsider Kung Bore med snö och 
kyla infunnit sig, har också vintersporten på fullt 
allvar kommit igång. Det är som om det genom 
kölden kommit ett nytt lif öfver våra af slöhet och 
innesittande domnade kroppskrafter, och så många 
som möjligt söka sig ut ur staden till ett stärkande 
sportslif, i skog och mark. För att emellertid bereda 
äfven dem, som ej äga tid eller tillfälle till längre 
utflykter möjlighet att få njuta något af vinterns 
fröjder, har Djurgårdens I. F. i år liksom de två 
föregående åren anordnat en kälkbacke ute vid 
Rosendal på Djurgården. Så snart isen på Djur
gårdsbrunnsviken vunnit tillbörlig styrka och bär
kraft och snö i tillräcklig mängd infunnit sig, iord
ningställdes den genast för sitt ändamål. Redan ons
dagen den 29 jan. kunde också den första kälken 
ge sig ut på sin svindlande färd. Backen som är 
utmärkt väl anordnad bör med sitt härliga läge 
blifva en omtyckt mötesplats för den sportälskande 
ungdomen. Att föreningens egna medlemmar 
genom besök med vänner och bekanta skola gynna 
densamma får väl anses som en gifven sak. Alltså 
mötas vi alla vid Djurgårdarnas kälkbacke vid 
Rosendal.

Obs.! Kälkar finnas att hyra på platsen.



Skidlöpning.
Funktionärer vintern 1913.

Ledare: hrr C. Hellberg och B. Nylund.
Prisdomare: hrr B. Nylund, G. Grönskog, J. 

af Klercker, J. A. Hansson, A. Norling och O. 
Bomgren.

Hoppmästare: hrr E. Nilsson, B. Andersson och 
R. Grönskog.

Sekreterare för hoppen: hrr A. Hallgren och 
E. Almlöf.

Backchefer: hrr G. Grönskog och Axel Anders
son.

Ordningsmarskalker: hrr K. A. Fredriksson och 
E. Ekberg.

Starter i backen: hrr G. Molin, B. Gillström 
och D. Nilsson.

Vid längdlöpningarna: hrr E. Nilsson, E. Lemon, 
E. Johansson, J. af Klercker, A. Hallgren, E. Almlöf 
och E. Ekenberg.

Bedömningen vid backlöpning.
Svenska Skidförbundet hade söndagen den 26 

januari sändt sin ordförande byrådirektör Linden
crona samt ordförandena i D. I. F. och dess skid
afdelning hrr Hellberg och Nylund till Kristiania 
för att konferera med Norska Skidförbundets re
presentanter rörande bedömningen i backlöpning. 
Man öfverenskom därvid om en sammanjämkning 
genom ömsesidigt tillmötesgående, hvarför reg
lerna vid internationella täflingar hädanefter torde 
bli lika i de bägge länderna. Poängberäkningen 
från 0—20 blir likadan som den svenska och fall 
på isen räknas som stående hopp. Nödvändig
heten af en gymnastiskt sträckt hållning borttogs. 
Hållningen skall vara naturlig, men gifvetvis ej 
krokig eller vårdslösad. Detta har de senare åren 
tillämpats i Sverige rätt allmänt, åtminstone vid 
D. I. F:s täflingar, liksom bestämmelsen om fall 
på isen.

Uttagningen för Nordiska Spelen.
Söndagen den 26 januari hölls på en hel del 

ställen i landet uttagningstäflingar för Nordiska 
Spelens skidtäflingar. Resultaten voro på många 
ställen ganska goda. Sålunda löpte tvenne unga 
löpare i Lycksele — Johansson och Boström 
30 km. på 2 tim. 2 min. Dessa bägge månde 
blifva någonting af. Vid distriktmästerskapet för 
Gästrikland i Storvik löpte Storviksbon E. Persson 
60 km. på 4.52 och hans kamrat J. Hansson 30 
km. på 2.13.47. I Boden nåddes söndagen förut 
äfven bra tider. En infanterist Berge löpte 60 

km. på 5.15.31 och den kände A. Johansson från
I. F. K., Boden, använde för 30 km. 2.23.19.

Däremot synes man i allmänhet ha afstått från 
90 km. Endast på ett par ställen ha dylika täf
lingar anordnats och de ha varit mycket klent 
besatta med dåliga tider.

Tider för skidtäflingar äro ju svåra att jämföra, 
men vi meddela här ändock några från Finland. 
Den 19 jan. löpte i Gamla Karleby J. Högnabba 
60 km. på 5.04.57 samt A. Brännkärr på 5.05.14. 
Banan var 12 km. och löptes fem gånger. Ti
derna bli vid dylika täflingar gifvetvis bättre och 
dessutom kan man förmoda att distansen var 
mindre kuperad än vid de svenska täflingarna. 
Man kan dock ej göra sig för stora förhoppnin
gar för Nordiska Spelen.

Den 26 januari hölls en backlöpning i Sundsvall, 
hvari en hel del af de i Sundsvall liggande 
Stockholmslöparne deltogo. Vädret var utmärkt 
och backen uppgifves i Sundsvallstidningen ha 
varit bra. Stockholmslöparne hade till större 
delen anländt samma dag på morgonen och kunde 
under sådana förhållanden ej göra sig särdeles 
gällande.

Einar Olsson föll i första hoppet och bröt 
skidan, hvarefter han afstod. Menotte Jacobsson 
föll visserligen ej men var liksom de öfriga ej i 
form och kunde därför ej komma högre än tredje. 
John Enbom föll ett af hoppen, men kom dock 
som sjätte man. De öfriga djurgårdarne kommo 
ej med bland pristagarne.

Dessa voro:

Hindåstäflingarna.

A. Jonsson, Sundsvall 18,6 p.
H. Thalén, „ 17,1 p.
M. Jacobsson, D. I. F. 16,8 p.
O. Tandberg, „ 13,3 p.
S. Johansson, Sundsvall 13, p.
J. Enbom, D. I. F. 11,7 p.

I samband med ett besök af kronprinsparet i 
Göteborg och Hindås den 1—3 februari anord
nades de sedvanliga Hindåsskidtäflingarne, hvilka 
flera år måst inställas. Snömängden var ej stor, 
men dock tillräcklig. Föret var dåligt till följd 
af mildvädret.

Djurgårdens I. F. hade sändt ned tre man, 
nämligen Einar Olsson, Olle Tandberg och Me
notte Jacobsson, hvilka kommit direkt från trä
ningen i Sundsvall.

Lördagen den 1 febr, täflades i terränglöpning 
på en 15—20 km. lång bana kring Västra Ned- 
och Buosjöarne. Här startade 20 man och bland



dem våra tre djurgårdare samt tvenne norrmän 
J. Christoffersen, Lörkedalen, och E. Vaumund, 
Kristiania. Einar Olsson startade sist och plockade 
upp samtliga föregående utom Christoffersen. 
Vaumund hängde i hälarne på Olsson och lyc
kades därigenom placera sig som andre man. 
Genom sin seger eröfrade Einar Olsson för alltid 
Göteborg—Boråsbanans vandringspris.

Tiderna voro: 1) Einar Olsson, D. I. F., 1.16.11,6, 
2) E. Vaumund, Norge, 1.18.15,8, 3) O. Tandberg, 
D. I. F., 1.19.22,8, 4) J. Christoffersen, Norge, 
1.21.46,6, 5) M. Jacobsson, D. I. F., 1.28.15.

På söndagen täflades dels i kombinerad back- 
och terränglöpning och dels i backlöpning. Den 
förra var såväl nationell som internationell.

Norrmannen Christoffersen lyckades bra i backen 
för den kombinerade löpningen liksom Jacobsson, 
hvaremot Einar Olsson föll ett af hoppen. Olle 
Tandberg hoppade som vanligt kraftigt. Han hade 
längsta hopplängden med 18,1 m., men hade ej 
så god hållning som norrmannen Vaumund, hvarför 
denne gick före.

Resultatet blef i den internationella täflingen 
om Göteborg—Boråsbanans nyuppsatta vandrings
pris: 1) J. Christoffersen 132 p., 2) M. Jacobsson 
126,5 p., 3) E. Vaumund 124,5 p., 4) O. Tandberg 
101,75 p., 5) E. Olsson 101 p. Jacobsson fick 
som bäste svensk Göteborgs skidklubbs vandrings
pris.

I den internationella backtäflingen gjorde Einar 
Olsson ett par utmärkta hopp, som gaf honom 
seger ehuru knappt öfver Christoffersen. Olsson 
hemförde därigenom Hindåskannan.

Resultaten voro: 1) E. Olsson, D. I. F., 116,25 p., 
2) J. Christoffersen, Kristiania, 116.p., 3) M. Jacobs
son, D. I. F., 114,25 p., 4) P. Östby, Kristiania,

5) O. Tandberg, D. I. F., 6) E. Henrichsen, Kristi
ania, 7) E. Vaumund, d:o.

Såsom täflingarnes bäste man erhöll Einar 
Olsson Hindåsmedaljen.

Prisutdelningen förrättades af kronprinsessan.

Nordiska spelens skidtäflingar.

Nordiska spelens skidtäflingar lofva att bli mycket 
spännande, ty såväl Finland som Norge komma 
att sända en stor trupp af sina bästa män, och 
dessa bli väl tränade och förberedda.

Svenskarne komma emellertid ej heller att vara 
alldeles otränade ty Nordiska spelens skidkommitté 
har anslagit 4000 kr. till de svenska skidlöparnes 
träning och alla våra bästa män komma att samlas 
i Stockholm för att försvara vår skidlöparära mot 
våra grannar.

Från Stockholm ha sexton man utvalts att vistas 
någon tid i Norrland och bland dessa utgöres 
majoriteten helt naturligt af djurgårdare. D. I. F:s 
budkaflelag, bestående af Hedjersson, bröderna 
Albert och Albin Sandström samt Hansson, afreste 
den 18 januari från Stockholm till Dalarne, där de 
skulle vistas i tio dagar för träning. Under Hedjers
sons erfarna ledning torde de under denna tid 
komma i mycket god form och våra utsikter för 
årets stora budkafletäfling blir därigenom större 
än de voro i fjol.

Till träning i kombinerad löpning ha uttagits 
djurgårdarne E. Olsson, J. Bomgren och E. Schu
man samt O. Tandberg. De afreste äfven den 
18 januari till Sundsvall, där de skulle ligga i 
fjorton dagar.

Af backlöparne i Stockholm hade utvalts M. Lind, 
M. Jacobsson, E. Andersson, J. Enbom, och A. 
Isaksson, från D. I. F. samt B. v. d. Burg och S. 
Steinvall från I. F. K. och O. Höjer från A. I. K. 
Dessa skulle ligga en vecka i Sundsvall för trä
ning i därvarande backe.

Finland
sänder i sin trupp helt naturligt sina bästa längd
löpare till ett antal af 20 stycken. Bland dessa bli



en del gamla bekanta till svenskarne. Å 90 krm 
komma sålunda veteranerna Juho Ritola och Antti 
Ahola att deltaga. Den senare segrade som bekant 
å 60 km. år 1905. Å 60 km. kommer 1909 års 
segrare på denna distans Matti Koskenkorva att 
starta. De öfriga löparna äro mindre kända här, 
men samtliga bepröfvade män. I backåkning blir 
Juselius, Jansson, Nieminen och Lahdelmisto som 
komma och de äro väl kända af svenskarne.

Brottning.

Den publiksucces, som “Djurgårdarne“ väntat 
vid sina brottningstäflingar i söndags uteblef helt 
och hållet, och af föreningens egna medlemmar 
lyste de allra flesta med sin frånvaro. Det sports
liga utbytet af täflingarna blef i stället desto större, 
och de cirka 200 personer som infunnit sig, fingo 
i rikt mått sitt lystmäte tillfredsställt, både hvad 
sensation och spänning beträffar. Det behöfver 
väl knappast omtalas, att entusiasmens vågor gingo 
höga, och till och med hos musiken tog sportin
tresset så ut sin rätt, att endast energiska påstötningar 
från publikens sida kunde påminna dem om me
ningen med deras närvaro. Men nu till täflingarna. 
I lättviktsklassen segrade G. Svensson, ännu en gång 
dokumenterande sin fullständiga öfverlägsenhet. 
Med en snabbhet och säkerhet, som nästan verkar 
förbluffande, affärdar han sina motståndare. De 
tyckas i många fall stå alldeles maktlösa inför hans 
snabbt växlande och intelligent fullföljda angrepp. 
Det intima samarbete mellan hjärna och muskler 
kan man nästan säga sig se förkroppsligadt i 
Svenssons brottning.

I mellanvikt A hade Melin äfven ett lätt arbete 
i det att A. Karlén, som segrat i första omgången 
gaf upp efter 2 minuter. Båda dessa brottare synes 
ha stora utvecklingsmöjligheter, och i synnerhet 
Melin verkade genom sina snabba parader och 
lugna säkerhet mycket till sin fördel.

I mellanvikt B utkämpades många både hårda 
och spännande strider. Efter en vacker brottning 
på 17 minuter lyckades A. Eklund kasta A. Lind
gren, I. Olympia, och efter 9 minuters kamp lät 

han samma öde vederfaras P. Muller, för att slut
ligen i R. Fogelmark finna sin öfverman.

Hårdast blef striden i tungviktsklassen, då D. 
Karlsson och S. Sandberg drabbade samman. Den 
ena spännande situationen aflöste den andra utan 
att man kunde förutse på hvilken sida segern skulle 
stanna. En hård stöt i hufvudet mot golfvet tycktes 
dock minskat humöret hos Sandberg, i det han 
allt mer lade sig på försvar. Efter ett energiskt 
utfört anfall lyckades slutligen Karlsson bringa 
honom på fall. I den därpå följande omgången 
möttes Sandberg och P. Ringberg. Denne erbjöd 
ej så mycket af intresse. Slutet blef, att Ringberg 
efter ett anfall blottade sig, — ett tillfälle, som 
hans motståndare skickligt utnyttjade och sakta 
men säkert pressade hans skuldror mot mattan.

Som ett slutomdöme om det hela, kan man säga 
att våra djurgårdsbrottare för närvarande befinna 
sig på en hög ståndpunkt, och att de skickligt 
utnyttjat Olympiska spelens lärdomar. Det kanske 
finnes hos flera ännu mycket att göra, innan mästare
kransen kan viras, men det intresse och den energi, 
som denna idrotts utöfvare nedlägga på sin sportsliga 
utbildning gör, att man med glädje konstaterar 
hvarje framgång för dem på den sportsliga 
vädjobanan.

E. J-n. 
Resultat.

Lättvikt.
G. Svensson, D. I. F.
W. Pettersson, I. F. Olympia
G. Ahlberg, Brandkårens I. K.
J. Lindgren, I. F. Linnéa

Mellanvikt A.
W. Melin, D. I. F.
A. Karlén, D. I. F.
A. Lindqvist, Sthlms poliskårs I. F.

Mellanvikt, B.
R. Fogelmark, I. F. Linnéa
A. Eklund, D. I. F.
Paul Muller, Sim- och I. K. Hellas
Alb. Lindgren, I. F. Linnéa

Tungvikt.
D. Karlsson, D. I. F.
A. Sandberg, D. I. F.
P. Ringberg, D. I. F.



Bandy.
Svenska bandymästerskapet.

För svenska bandymästerskapet har följande spel
ordning fastställts.

Första omgången, 26 januari.
I. Gäflekamraterna - Gäfle S. o. G. F.
II. Strängnäskamraterna — Södertälje S. K.
III. Västerås S. K. — Allmänna I. K.
IV. Stockholmskamr. — Mariebergs I. K.
V. Johanneshofs I. F. — I. F. Olympia.

Andra omgången, Q februari.
A. Uppsalakamr. — segraren i I.
B. Lindköpingskamr. — segraren i IV.
C. Segraren i V. — segraren i II.
D. Djurgårdens I. F. — segraren i III.

Semifinalen, 23 februari.
Segraren i A. — segraren i B. 
Segraren i C. — segraren i D.

Finalen den 2 mars.

Första omgången den 26 januari.
I. F. K. Stockholm — Mariebergs I. K. 4—3 
Johanneshofs I. F. — I. F. Olympia 13—1 
Allmänna I. K. — I. F. K. Västerås 4—0 
Södertelje S. K. — I. F. K. Strängnäs 5—1

Matchen mellan I. F. K. Gäfle och Gäfle I. F. 
uppsköts.

Djurgårdens lag spelade en vänskapsmatch i 
Uppsala ehuru laget ej var så starkt som det kunde 
ha varit. Laget bestod af Johansson, I. Friberg, 
Söderberg, Frykman och A. Bomgren (forwards), 
A. Friberg, Wicksell och Wahlgren, Öhman och 
Backlund samt Gustafsson. Uppsalalaget har kunnat 
träna betydligt mera än djurgårdarne samt var helt 
naturligt något öfverlägset, men mindre än man 
väntadt. När därför D. I. F. får sitt lag tränadt 
och samspelat bör det bli mycket starkt. Resul
tatet blef 4-5 till Uppsalas fördel.

Den 19 jan. spelade D. I. F. en vänskapsmatch 
i Strängnäs mot dess kamratlag samt segrade med 
6-2.

Bandytäflingen om Balcks pokal 
mellan svenska och finska lag afgöres den 12 
februari. Sverige representeras af distriktsmästarne 
i Stockholm.

Fotboll.
Corinthian Bowl.

Täflingsdagar för årets täfling och Corintian 
bowl äro den 8 och 15 juni. Berättigad att deltaga 
äro Djurgårdens I. F., Örgryte I. S. Allmänna I. K. 
och Uppsala Kamraterna.

Svenska fotbollmästerskapet.
Täflingsdagar för årets svenska mästerskap har 

fastställts till följande: första omgång den 3 augusti, 
andra omgången den 24 augusti, semifinalen den 
28 september samt finalen den 19 oktober.

Spelordning för Svenska serien.
11 april Göteborgskamraterna—Djurgården.

Norrköping — Örgryte.
A. I. K.—Uppsala.

20 april A. I. K. — Göteborgskamraterna. 
Örgryte —Uppsalakamraterna. 
Norrköping—Djurgården.

27 april Djurgården—A. I. K. 
Göteborgskamraterna—Örgryte. 
Norrköping— Uppsalakamraterna.

4 maj Örgryte—Djurgården.
U ppsala — Göteborgskamraterna.
A. I. K. —Norrköping.

18 maj Örgryte —A. I. K.
Norrköping—Göteborgskamraterna. 
Djurgården — Uppsala.

1 juni Göteborgskamraterna —A. I. K. 
Uppsala — Örgryte.
Djurgården—Norrköping.

12 maj Svenska serien—mellansvenska serien å
Råsunda.

Svenska fotbollförbundets styrelse 
har haft sammanträde hvarvid en hel del viktiga 
frågor förelågo till behandling.

Till vice ordförande utsågs löjtnant E. Killander 
och till adjungerad ledamot direktör C. L. Korne
rup. I verkställande utskottet återvaldes hrr Sand
borg och Hellberg samt nyvaldes löjtnant Killander. 
I den internationella uttagningskommitén insattes 
hrr R. Gelbord, E. Grahm och H. Levin.

Vidare behandlades förslaget om tillsättandet af 
en fotbolldomarekommitté, hvilket godkändes. 
Kommittén skall föreslå lämpliga personer till första
klassdomare, yttra sig angående dylikas kompetens 
samt på förbundets begäran anställa examen med



domarekandidater. I denna kommitté invaldes hrr 
R. Gelbord, Hj. Bohlin och P. Sjöblom.

• Styrelsen beslöt äfven att tillsätta en protest
kommitté, hviken skall handha förbundets dömande 
myndighet. Ordförande i denna kommité är hr 
J. Ohlsson, Eskilstuna.

Ät verkställande utskottet uppdrogs att utreda 
frågan om märke för de internationella spelen.

Sammanträde.

Afdelningen för Allmän Idrott samman
träder onsdagen den 26 februari, kl. 8 e. m., 
på Caféet Regeringsgatan 18, 1 tr.

Obs.! Val af ny styrelse;
Förslag till träningsprogram
m. fl. frågor på dagordningen.

Styrelsen

Afgifter i D. I. F.

Inträdesafgift....................... Kr. 2: —
Inträdesafgiften skall alltid åtfölja ansökan om 

inträde, om denna skall blifva upptagen till be
handling.

Årsafgift, ålder 16 — 20 år . Kr. 3: —
„ „ öfver 20 år „ 5: —

*Ynglingaafdelningen, årsafgift „ 2: —
*Damafdelningen, årsafgift . „  3: —
*Passiv ledamot, årsafgift. . „ 5: —

Ständigt ledamotskap kan erhållas mot en 
afgift i ett för allt af Kr. 30: —.

Föreningsmärken och halsdukar i föreningens 
färger, finnas att köpa å expeditionen.

Pris för märken: stora . . Kr. 2: — 
„ „ „ små . . „ 1:50

Halsdukar pr st................... „ 1: —

Notiser.
Styrelsen vill uppmana alla medlemmar, som 

äro intresserade af terränglöpningar och ämna 
deltaga i förenings- eller allmänna täflingar i 
denna idrottsgren, att flitigt och omsorgsfullt 
träna, då detta är enda sättet för ett framgångs
rikt deltagande i täflan.

* **
Alla meddelanden om föreningens träningar 

och täflingar komma, utom i Medlemsbladet, 
äfven att införas i Idrottsbladet, detta för att i 
tid nå de medlemmar, som önska deltaga.

* **
Anmäl alltid ändrade adresser till expeditionen.

* **
Till Holmenkoll-täflingarna
den 2 mars äro anmälda 300 deltagare, ett större 
antal än någonsin, däribland svenskarna Haldo 
Hansson, Einar Olsson, Olle Tandberg, M. Jakobs
son, J. Bomgren och G. Tandberg, 5 finnar, 5 
tyskar och 1 norsk-amerikan.

* **
Fiskartorpsbacken i nytt skick.

Under hösten har Fiskartorpets skidbacke under
gått en afputsning och förändring. Underbacken 
har gjorts jämnare och längre, hvarjämte den gjorts 
5 — 6 meter bredare för att man skulle få plats med 
en mindre backe för skolungdom. Genom de nu 
vidtagna anordningarne har backen blifvit bättre 
än förut och torde nu vara till full belåtenhet för 
skidlöparne. Mästare för ombyggnaden har varit 
backchefen notarien C. Nordensson.



Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1913.
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 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.





Stockholm 1913. C. A. Löjdquists Tryckeri.


