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Nordiska spelen.
Programmet för Nordiska Spelen 1913 hade 

fått en betydligt större omfattning än hvad fallet 
var vid de föregående och om det hade kunnat 
genomföras och alla täflingarne kunde ha hållits 
i Stockholm, så hade det 
blifvit en imponerande fest
lighet. Väderleken hade 
emellertid ett ord med i 
laget och till följd däraf 
måste man inskränka rätt 
betydligt på olika idrotts
grenar.

Snön fattades nästan all
deles, det lilla som fanns 
hade man samlat i Fiskar
torpsbacken med mycket 
besvär och extra kostnad 
och med isen var det ej 
heller mycket bevändt, den 
höll på att gå bort i det 
vårlika vädret. Ännu på 
lördagen den 8 februari, 
spelens första dag, regnade 
det och

skridskotäflingarne 
måste därför koncentreras på tvenne dagar, den 
9 och 10 februari. De kunde då hållas i Stadion, 
men isen var långt ifrån förstklassig.

Konståkningarne hade samlat ett stort antal ut
ländska deltagare, mest kvinliga, och man fick se 
många vackra prestationer. Våra svenska repre
sentanter skötte sig genomgående bra och eröfrade 

SVENSKA LAGET
A. Jonsson, M. Jakobsson, O. Tandberg och E. Olsson

lejonparten af prisen. Resultaten i konståknin
garne voro:

Internationell täflan i konståkning för damer:
1) Eva Lindahl, S. A. S. K., Sverige, 130,70 p.,

2) Astrid Nordsreen, Norge, 
128,40 p., 3) Margit Johan
sen, Norge, 125,5 p., 4) Irma 
Pagel, S. A. S. K., Sverige, 
125,75 p., 5) Elly Svensson, 
Sverige, 117,75 p.

Internationell täflan i 
konståkning för herrar: 
1) G. Sandahl, S. A. S. K., 
342,25 p., 2) H. Rooth, S.
A. S. K., 329,45 p, 3) A. 
Cumming, England, 302,15 
p., 4) C. Sandahl, S. A. S.
K., 289,9 p., 5) O. Hult
gren, S. A. S. K., 281,75 p.

Internationella mäster
skapet för damer: 1) Opika 
v. Méray-Horvath, Ungern, 
249,95 p., 2) J. H. Johnson, 
England, 228,6 p., 3) Svea 
Norén, S. A. S. K., Sverige,
224,5 p., 4) Greta Strasilla,

Tyskland, 221,35 p., 5) Anna-Lisa Allardt, Finland, 
224,05 p., 6) Magda Mauray, S. A. S. K., Sverige, 
218,2 p., 7) Thea Frensen, Tyskland, 209,85 p., 
8) Ursula Blackwood, England, 167,1 p.

Internationella mästerskapet i paråkning: 1) He
lene Engelmann —K. Mejstrik, Wien, 57,50 p.,
2) fru Jakobsson—W. Jakobsson, Finland, 57 p.,
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3) fröken von Szaho—Horwitz, Wien, 55,75 p.,
4) fru Bryn —Y. Bryn, Norge, 45,75 p., 5) Elly 
Svensson —Per Thorén, Sverige, 46 p., 6) Helfrid 
Palm —Agard Palm, Sverige, 39,5 p., 7) Mrs 
Cadogan —A. Cumming, England, 35,25 p.

Det mest spännande under hastighetstäflingarne 
var tvekampen mellan norrmannen O. Mathiesen 
och ryssen Ippolitoff. Den förstnämnde segrade 
på de kortare distanserna men på de långa gjorde 
sig ryssens lättare åkning bättre gällande och här 
var han den bäste. Bäst i poäng var dock Mathie
sen med 6. Därefter följde Ippolitoff 10, H. 
Olsen 19, Wickström 22, Naidenoff 25, P. Axels
son 26, O. Andersson 27, Strömsten 29, P. Zerling 
30 och Sæterhaug 30.

Axelsson var ej i samma form som tidigare, 
hvaremot Zerling öfverraskade med en jämn och 
flott åkning på alla distanserna.

De olika tiderna voro:
500 m. O. Mathiesen, Norge, 45,4, M. Sæter

haug, Norge, 46,6, W. Wickström, Finland, 47,4,
H. Olsen, Norge, 47,6, O. Andersson, Sverige,
47,8, W. Ippolitoff, Ryssland, 48, G. Strömsten, 
Finland, 49,3, E. Cederlöf, Sverige, 49,3, P. Axels
son, Sverige, 49,4, P. Zerling, Sverige, 50,1, 
Naidenoff, Ryssland, 50,3, H. Carlsson, Sverige, 
51, B. Carlsson, Sverige, 51, O. Eriksson, Sverige,
51,5, P. Poss, Sverige, 52,2, W. Dix, England, 53.

1,500  m. O. Mathiesen 2.29,2, W. Ippolitoff 
2.30, W. Wickström 2.35,2, H. Olsen 2.35,9, P. 
Zerling 2.37, M. Sæterhaug 2.37,6, Naidenoff
2.37,8, P. Axelsson 2.38, O. Andersson 2.41,8, E. 
Cederlöf 2.42,4, P. Poss 2.45,2, G. Strömsten (föll)
2.46,1, H. Carlsson 2.48,4, O. Eriksson 2.49,8, B. 
Carlsson 2.54,6, W. Dix 3.01,4.

5,000 m. W. Ippolitoff 8,58, O. Mathiesen 
9.04,9, H. Olsen 9.23,5, O. Strömsten 9.24, Naidenoff
9.27,2, P. Axelsson 9.27,5, P. Zerling 9.28,5, E. 
Cederlöf 9.31, P. Poss 9.37,4, M. Sæterhaug 9.39,3, 
W. Wickström 9.51,6, O. Andersson 9.51,9, H. 
Carlsson 9.53,8, B. Carlsson 9.58,3, O. Eriksson 
10.00,2, W. Dix 10.28.

10,000 m. W. Ippolitoff 19.18,4, O. Mathiesen
19.22,2, Naidenoff (föll 2 gånger) 19.26,4, P. Axels
son 19.33,6, W. Wickström 19.44, G. Strömsten
19.44,5, P. Poss 19.58, H. Olsen 20.00, P. Zerling 
(föll) 20.17,2, E. Cederlöf (föll) 20.28, O. Andersson 
20.29, M. Sæterhaug 20.42, B. Carlsson (föll) 21.16. 
H. Carlsson och W. Dix utgingo efter fall. O. 
Erikson startade ej.

Den nationella backlöpningen 

ägde rum söndagen den 9 februari i Fiskartorps
backen och däri ingick såväl täflingen om Svenska 
mästerskapet, Fiskartorpspokalen och drottningens 
vandringspris som lagtäflingen om prins Wilhelms 
vandringspris. Trots den fullkomliga bristen på 
snö rundt om var backen i ganska godt skick 
och det löpte utmärkt, hvarför hopplängderna 
blefvo rekord. Åskådarne uppgingo till 5 — 6,000 
personer.

Täflingen hade ordnats så att ett profhopp och 
två ordinarie hopp skulle göras. Bättre hade dock

NORSKA LAGET
L. Bergendahl, H. Ullevoldsæter, T. Skelsbæk och L. Högvold.

varit att med hänsyn tagen till löparnes ringa 
träning räkna de två bästa af tre hopp. Einar 
Olsson hoppade i sitt första täflingshopp 39,8 m. 
och i det andra 38 m., men där föll han och 
gick därigenom miste om mästerskapet. Lind 
kom resp. 36,7 och 35 m. och Olle Tandberg
37,5 m. i hvardera, men föll bägge. Äfven Jacobs
son kom upp till 35 m., men föll i det ena, hvar
igenom hans chanser gingo förlorade. Dessa fyra 
nämnda voro absolut öfverlägsna, men genom 
olycksöde föllo tre af dem, hvarför det endast 
blef Lind som kunde försvara djurgårdens färger. 
Prins Wilhelms pris gick äfven därigenom för
lorat. Lind har en gång förut eröfrat Fiskartorps
pokalen, hvarför denna nu gick till A. Jonsson
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från Sundsvall, hvilken hoppade vackert och för
siktigt. Sundsvallsborna hemförde äfven prins 
Wilhelms pris.

Klass II verkade svag, men där fanns ej heller 
mer än ett par, som haft tillfälle till träning. I 
klass III var E. Wikström bäst och han lofvar att 
bli en mycket god åkare.

Resultaten voro:
Klass I. Svenska mästerskapet och drottningens 

vandringspris. N. Lind, D. I. F., 110 p., i Fiskar
torpspokalen A. Jonsson, Vidar, Sundsvall, 99 p.,
B. Ohlsson, A. I. K., 95,75 p., E. Schumann, D. I. F.,
94,5 p., S. Steinvall, I. F. K., 94,5 p., H. Thalén,

finska laget
Jusselius, Lahdemisto, Jansson och Nieminen.

Vidar, Sundsvall, 93,75 p., O. Sundberg, Öster
sund, 93,50. Närmast kom O. Bomgren, D. I. F.

Klass II. O. Tandberg, A. I. K., 108,25 p., J. 
Bomgren, D. I. F., 104 p., E. Norling, I. F. K.,
103,5 p., O. Jonsson, Örnsköldsvik, 101,75 p., E. 
Hultgren, D. I. F., 100 p., Lundgren, Flottan,
98,5 p., G. Thavenius, A. I. K., 97 p.

Klass III. E. Wikström, D. I. F., 105,75 p., 
Enberg, Östersund, 104,25 p., O. Wikström, Saltsjö
baden, 100 p.

Terränglöpningarne på skidor 
måste på grund af snöbristen förläggas till Öster
sund, där de ägde rum den 12 februari. Alla 
tre distanserna åktes på samma tremilsbana, hvilken 
var utmärkt väl lagd. Deltagandet från Sverige, 

Norge och Finland var det största, som någon 
täfling kunnat uppvisa och de täflande voro alla 
synnerligen väl förberedda, hvarför resultaten 
ganska väl visa ställningen inom de olika län
derna. Denna tyckes vara ungefär jämngod, ty 
visserligen segrade finnar på två distanser och 
en svensk på den tredje, men skillnaden mellan 
de olika ländernas löpare var särskildt på tremilen 
så ringa att man ej kan däraf sluta sig till någon 
öfverlägsenhet hvarken för den ena eller andra 
sidan. Svenskarne eröfrade Villebrandska pokalen, 
men om norrmännen deltagit i denna täfling, så 
hade äfven de kommit före finnarne, hvarför 
den finska segern på 30 km. var tämligen litet 
värd. Det är ej genom en enstaka seger utan 
genom genomsnittsnivån ett lands skidlöpare skola 
bedömas. Svenskarnes sammanlagda tid var 7.12.40, 
norrmännens 7T6.16 och finnarnes 7.26.19.

På 60 km. var Koskenkorva öfverlägsen de 
öfriga, som sinsemellan voro ganska jämna. Fin
narne hade förresten otur här, då ett par af deras 
bästa, Niska och Kaikonen, måste utgå efter 
skidbrott.

Den vackraste bragden var dock Haldo Hanssons 
seger på 90 km., där han slog finnarne Tasa och 
Brännkärr öfverlägset. Han höll en jämn men 
hård fart. Första hvarfvet åkte han på 2.26.30 
samt 6 mil på 5.17.36. Om man jämför denna 
tid med Koskenkorvas 5.05.24, så förstår man 
farten, hvilken han kunde drifvit upp ännu mera 
om han ej skulle ha gått 30 km. till.

Resultaten på de olika distanserna voro:
90 km. H. Hansson, Östersund, 8.44.2, S. Tasa, 

Finland, 9.19.34, Brännkärr, Finland, 9.30.59, Wes
terhaug, Norge, 9.33.25, Pettersson, Inf. 19, 9.36.50,
A. Johansson, Östersund, 9.59.29, Strål Lars Eriks
son, Mora, 10.02.45.

60 km. M. Koskenkorva, Finland, 5.05.24, A. 
Lingvall, Holmsveden, 5.31.07, L. Bergendahl, 
Norge, 5.35.24, E. Mellesmo, Norge, 5.36.33, 
Svensson, Umeå, 5.40.13, V. Lindblom, Holm
sveden, 5.41.33, O. Hansson, Härjedalen, 5.48.08,
B. Lindgren, Holmsveden, 5.50.17, C. Persson, 
Falun, 5.53.05, O. Hansson, Östersund, 5.54.15.

30 km. J. Niska, Finland, 2.22.35, J. Kristoffer
sen, Norge, 2.22.55, P. Kristoffersen, Norge, 2.23.01, 
E. Lindberg, Östersund, 2.23.36, A. Persson, 
Bollnäs, 2.24.02, P. Eriksson, Östersund, 2.25.02,
C. Mathiesen, Norge, 2.30.20, L. Hörnqvist, Hörne
fors, 2.30.44, A. Carlberg, Säfsnäs, 2.31.15, L. 
Kiiskinen, Finland, 2.31.29, G. Johansson, Tuna
dal, 2.31.30, K. Lingvall, Holmsveden, 2.31.38,
J. V. Carlberg, Säfsnäs, 2.32.12, E. Kirkonen, 
Finland, 2.32.15, A. Sandström, D. I. F, 2.32.32,

Glöm ej Edra skyldigheter 
till D. I. F.
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A. Jonsson, Umeå, 2.32.48, Israelsson, Malmberget, 
2.34.50, E. Kleemola, Finland, 2.34.50, F. Hägg, 
Östersund, 2.35.41, C. N. Andersson, Kav. 8, 2.35.43.

Damernas skidtäfling

ägde rum den 13 februari och här segrade en 
f. d. djurgårdare, fröken Nanny Sandström från 
Umeå. Stockholms kvinliga champion, fröken 
Viking, saknades däremot. Hon fick ej deltaga 
för ledningen vid Centralinstitutet, där hon är 
elev. De deltagande djurgårdsflickorna skötte 
sig bra.

Resultaten på den 10 km. långa banan voro: 
Nanny Sandström, Umeå, 1.19.39, Sigrid Samuels
son, Sandviken, 1.20.23, Lotten Fluuhr, Umeå, 
1.30.05, Judith Anderberg, D. I. F., 1.34.17, Märta 
Nylund, D. I. F., 1.39.19. Karin Jönsson, Öster
sund, åkte utom täflan på 1.23.31

Den kombinerade back- och terränglöpningen.

Terränglöpningen för den kombinerade back- 
och terränglöpningen försiggick på fredagen i 
Östersund, och här dominerade norrmännen sedan 
Einar Olsson utgått. Han hade smort sina skidor 
på ett olämpligt sätt. Han kom ej upp för 
backarne och afstod därför efter första hvarfvet. 
Olle Tandberg blef därför ensam mot norrmännen 
och han kom efter en i och för sig god åkning 
in som nionde man, 14.52 efter segraren.

De bästa tiderna voro: J. Kristoffersen 2.03.02,
L. Bergendahl 2.07.40, Christiansen 2.08.00, Mathie
sen 2.11.24 och E. Mellesmo 2.12.43.

Backlöpningen gick den 16 på morgonen i 
Fiskartorpsbacken, och här lyckades Tandberg 
bättre. Han gjorde tvenne långa vackra hopp, 
som gaf honom hög poäng. Han låg för långt 
efter i terränglöpningen för att segra, men hans 
4:de plats var en vacker prestation i täfling med 
Norges bästa män, och han eröfrade därigenom 
Svenska mästerskapet och kronprinsessan Marga
retas vandringspris. Slutresultatet blef:

J. Kristoffersen, Norge, 19,03 p., L. Bergendahl, 
Norge, 17,04 p., S. Christiansen, Norge, 12,05 p., 
O. Tandberg, D. I. F., Sverige, 11,75 p., E. Mel
lesmo, Norge, 10,45 p.

Internationella backtäflingen 

försiggick den 16 på middagen i Fiskartorps
backen, och aldrig har Sverige i en dylik täfling 
skådat så många förstklassiga hoppare. Striden 
om placering var också hård, och glädjande nog 
visade det sig att svenskarne stodo på samma 

nivå som norrmännen, men det var mellan djur
gårdare och norrmän, som striden stod.

Skillnaden mellan svenskarne i fråga om stilen 
var ingen. En del norrmän åkte till och med 
med mera spänd sträckning på kroppen än sven
skarne någonsin kunnat åstadkomma. Norrmännen 
hade i genomsnitt bättre skidföring än svenskarne, 
men endast i genomsnitt och de lade mycket an 
på att få ned skidspetsarne. Däremot hade de 
en långsammare uppresning efter nedslaget än vi 
här anse rätt. Detta är dock en smaksak.

Bäst i täflingen var onekligen L. Bergendahl, 
hvars bägge hopp voro fulländade. Einar Olsson 
stod honom mycket nära, det var endast den 
från norsk synpunkt ej fullt fulländade skidförin
gen som gaf Bergendahl ett försteg. Olle Tandberg 
hoppade något försiktigare än gången förut och 
därpå förlorade han ej. Hans bägge hopp voro 
mycket goda. Menotte Jakobsson har till fullo 
infriat de förhoppningar man för några år satte 
till honom, och han är nu på toppen. Veteranen 
Oscar Bomgren är fortfarande af internationell 
klass och hans skidföring lika fulländad som 
någonsin. Det är endast på sträckningen af benen 
i luften, som man skulle kunna ha någonting att 
anmärka på. Sundsvallsbon Jonsson hoppade som 
vanligt vårdat. Han kom till samma poäng som 
Olle Tandberg, men hade endast 30 m. i hopplängd 
mot Tandbergs 31. Maximihopplängden varför 
öfrigt 31 m., hvilket uppnåddes af åtskilliga både 
svenskar och norrmän. Bland svenskarne gjordes 
vackra hopp äfven af Lind, B. Ohlsson, Andersson-
Arlon och Aug. Andersson. John Bomgren för
störde sina utsikter genom att arbeta med hela 
kroppen i luften.

Af norrmännens säkraste och bästa hoppare 
föllo Högvold, Skjelsbæk och Ullevoldsæter i ett 
eller bägge hoppen. Den senare hade ett mycket 
styggt fall, men slog sig ej det minsta. Däremot 
lyckades S. Kristoffersen, Östby, Grimsby, Henrik
sen och Refstad bra. Den sistnämnde är en gammal 
veteran.

Slutresultatet blef: L. Bergendahl, Norge, 19,1 p., 
E. Olsson, D. I. F., 18,8 p., S. Kristoffersen, Norge, 
18,7 p., S. Östby, Norge, 18,5 p., M. Jakobsson,
D. I. F., 18,4 p., S. Grimsby, Norge, 18,35 p., 
O. Tandberg, D. I. F., 18,2 p., A. Jonsson, Sundsvall, 
18,2 p., E. Henriksen, Norge, 18,1 p., O. Bomgren, 
D. I. F., 17,8 p., A. Refstad, Norge, 17,8 p., N. 
Lind, D. I. F., 17,7 p., F. Larsen, Norge, 17,4 p., 
T. Nieminen, Finland, 17,45 p., B. Ohlsson, A. I. K., 
17,4 p., E. Andersson-Arlon, D. I. F., 17,35 p., 
Aug. Andersson, D. I. F., 17,3 p., J. Bomgren, 
D. I. F., 17,25 p.
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Af de 18 bästa voro sålunda 7 norrmän, 8 
djurgårdare, 1 finne, 1 sundsvallit och 1 A. I. K:are.

Svensk—norsk—finska pokalen.

Täflingen om svensk—norsk—finska pokalen i 
backlöpning ägde rum efter den internationella 
backlöpningen och här satte hvarje land in fyra 
man, af hvilka de två bästa räknades. Sverige 
hade E. Olsson, O. Tandberg, M. Jakobsson och 
A. Jonsson. Af dessa föll Jonsson i ett hopp. 
Einar Olsson var den bäste af samtliga och där
efter torde norrmannen Ullevoldsæter ha kommit. 
Både Jakobsson och Tandberg hoppade bättre 
än Högvold, medan Bergendahl och Skjelsbæk 
föllo i något hopp. Finnarne Nieminen, Jansson, 
Jusselius och Lahdemisto voro ej farliga.

Vid sammanräkningen visade det sig att sven
skarne Olsson och Jakobsson kommo främst med
458,5 p., därefter kommo norrmännen med 447,15 
p. och finnarne med 398,5 p.

Medelpoängen för Olsson och Jakobsson var 
19,1 samt för Högvold och Ullevoldsæter 18,6.

15-millöpningen på skidor.

I likhet med närmast föregående Nordiska Spel 
anordnades äfven denna gång en militär skid
täflan å 15 mil, till hvilken prisen skänkts af d:r 
Arvid Kellgren i London. Starten gick i Marma 
lördagen den 8 februari på kvällen och målet 
var beläget i Bollnäs. 35 man startade och de 
flesta fullföljde den i det tunga föret kräfvande 
löpningen.

De bästa männen voro: korpral Wilhelmsson, 
Västerbottens regemente, 19.18, korpral Fransson, 
samma regemente, 19.18.02 och korpral Jonsson, 
samma regemente, 19.18.04. Närmast därefter 
kommo korpral Edsberg, Västerbottens regemente 
och sergeant Andersson, Norrlands dragonrege
mente.

Svenska mästerskapet i budkaflelöpning.
Årets täfling om svenska mästerskapet i bud

kaflelöpning samt täflingen om Föreningens för 
skidlöpningens främjande vandringspris gick i 
samband med Nordiska Spelen. Starten skedde 
i Östersund på kvällen den 14 februari och banan 
gick öfver Bräcke (65 km.) — Kälarne (40 km.) 
och till Torpshammar (55 km.). Den första sträckan 
var den lättaste och löparne hade här endast att 
följa den utmärkta landsvägen, hvilket gjorde att 
farten i början var stark. Den andra distansen 
var svår med mycket oländig terräng och i saknad 

af vägar. Den tredje sträckan var äfven ganska 
kuperad.

Bland de deltagande lagen var i år äfven D. I. F. 
bestående af bröderna Sandström, Hedjersson och 
Hansson. Albin Sandström gick bra på första 
sträckan och kom in som sjette man, endast fem 
minuter efter förste. Hansson och den andre 
Sandström utgingo däremot på mellandistansen, 
hvilket var orätt. Man skall alltid fullfölja en 
täfling om man kan, och framför allt en lagtäfling, 
där man måste taga hänsyn till sina kamrater.

Bandytäflingarne.
Nio lag voro anmälda till Nordiska Spelens 

bandytäflingar, däraf två utländska nämligen ett 
från Finland och ett från Leipzig. Det senare 
laget infann sig dock ej. För att få åtta lag kvar 
spelades före spelens början en match mellan 
A. I. K. och Stockholms-Kamraterna, där det förra 
laget segrade.

Sedermera infann sig ej det tyska laget, hvar
för Uppsala-Kamraterna fingo gå direkt till semi
finalen.

I första omgången möttes först Officerarnas 
hockeyklubb och Johanneshofs I. F., i hvilket 
senare lag den nyblifne svenske backlöpnings
mästaren N. Lind spelade centerforward. Johannes
hof var betydligt öfverlägsen och segrade med 
14-2.

Den andra matchen stod mellan D. I. F. och 
Mariebergs I. K. Visserligen hade M. I. K. pla
cerat in ett stort antal goda landsortsspelare i 
laget, men djurgårdarne voro det oaktadt de 
bättre. De ställde emellertid upp med den fasta 
förvissningen att segra öfverlägset och ringaktade 
sina motspelare, hvilket hämnade sig som ofta 
förut. Djurgårdarne gjorde visserligen första målet, 
men kommo aldrig under första halftiden i gång 
utan mariebergarne voro denna halftid de mäst 
agressiva. De gjorde också två mål. Andra half
tid arbetade djurgårdarne bättre, men kunde på 
Mariebergs energiska försvar endast göra ett mål.
M. I. K. gjorde denna halftid äfven ett mål och 
segrade med 3—2. Djurgårdarnes spel var aldrig 
det man väntade och särskildt forwardskedjan 
spelade illa.

Den tredje matchen i första omgången stod 
mellan A. I. K. och finnarna och blef mycket 
intressant med vackert spel från bägge sidor. 
Slutresultatet blef att A. I. K. segrade med 4—2.

I semifinalen möttes först A. I. K. och Johannes
hof. Lagen voro rätt jämna, men A. I. K:arna 
voro påpassligare framför mål och segrade där
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för med 5—1. I den andra semifinalen voro 
Uppsala-Kamraterna betydligt öfverlägsna Marie
bergarne och segrade med 9 — 0.

Finalen mellan A. I. K. och Uppsala var mycket 
spännande och visade särskildt första halftid ett 
vackert spel. Segern gick till A. I. K. med 3—1.

Fältskjutningarna.
Nordiska Spelens fältskjutningar ägde rum vid 

Rosersberg och anordningarna där voro först
klassiga. Detta kan däremot ej sägas om täflings
bestämmelserna ty slumpen fick spela en stor roll.

Bland deltagarne voro en hel del djurgårdare 
ehuru dessa som vanligt representerade sina resp. 
skytteföreningar.

Enligt hvad vi kunnat finna skulle följande ha 
erhållit pris.

Klass II: 17. Kragsterman 68,4 p. (12), 25. P. 
V. Pauli 65 (12).

Klass III: 26 A. Berg 105,3 (17), 41 T. Björk
man 99,5 (21), 47 C. O. Petsén 97,3 (15), 54 N. 
Romander 95 (16), 104 W. Knutsson 85,6 (14), 
106 W. Rasmusson 84,8 (16), 140 L. G. Sääf 80,5 
(15), 182 N. A. Hedjersson 75,5 (15), 222 K. 
Thunlund 70,6 (14).

Fältskjutning med terränglöpning: 10 N. A. 
Hedjersson 164,4 p.

Handicaptäflingar.
Deras nödvändighet och nytta.

Förvaltningsutskottet har till idrottsföreningarna 
utsändt en skrifvelse med uppmaning att i största 
utsträckning upptaga handicaptäflingar på sina 
program. Skrifvelsen är baserad på följande, af 
hr Kristian Hellström gjorda utredning i frågan.

“Nödvändigheten — från rent idrottslig syn
punkt sedt — af ett reguljärt och systematiskt 
ordnande af handicaptäflingar i de olika idrotts
grenarna torde ligga i alltför öppen dag för att 
här behöfva ytterligare motiveras. Under det att 
i utlandet, speciellt i England, handicaptäflingar 
ingå såsom ett obligatoriskt led i programmet för 
en idrottsfest, och detta t. o. m. i så väsentlig 
grad, att scratchtäflingarnas antal ofta reduceras 
till ett minimum, har denna princips genomförande 
i vårt land försummats på ett alltför påtagligt 
sätt med det sorgliga resultat, att de täflande 
idrottsmännens antal i proportion till den i öfrigt 
stegrade idrottsliga lifaktigheten mer och mer 
minskats. En snar ändring i detta missförhållande 
är absolut af nöden, och nya skaror idrottsmän 
måste tillföras den svenska idrotten, om den skall 
kunna bibehålla sin nu obestridda rangplats vid 
Berlinspelen år 1916.

Att en idrottsman af ordinär förmåga finner 
det tröstlöst att gång efter annan ställa upp till 
täflan mot öfverlägsna medtäflare, är ju förklarligt, 
och ett mera allmänt deltagande från idrotts
männens sida torde först kunna påräknas, när 
hvars och ens vinstmöjligheter utjämnats enligt 
den i handicapidén genomförda principen, att 
hvarje man (med honom tilldeladt, matematiskt 
afvägt handicap) för att kunna vinna måste öfver
träffa sig själf.

Om handicapsystemet införes i vårt land, är 
jag öfvertygad om, att vi så småningom skola 
få bevittna täflingar med stora, imponerande fält 
af deltagare: förmågor såväl som nybörjare, yng
lingar såväl som "old boys".

Handicapidéns genomförande och populariser
ande förutsätter emellertid en nog så vidlyftig 
och omsorgsfull apparat. Opartiska, officiella 
handicapers för resp. idrottsgrenar måste årligen 
tillsättas inom de olika förbundsdistrikten samt 
på allt sätt understödjas i sin vanskliga uppgift
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(handicapandet vid vanliga föreningstäflingar där
emot torde kunna öfverlämnas åt föreningens egna 
funktionärer). I England är det praxis, att dessa 
officiella handicapers åtnjuta ersättning för sitt 
besvär af de täflingsanordnande klubbarna utan 
att därigenom äfventyra sitt amatörskap. Såsom 
ett exempel på arbetets omfång vill jag nämna, 
att en af Englands populäraste handicapers, sekre
teraren i London Athletic Club, Mr. F. W. Parker, 
i en jättestor liggare bokför vid allmänna täflingar 
uppnådda prestationer, hvarvid hvarje känd idrotts
man har sitt speciella konto. Denna anordning 
möjliggöres på ett effektivt sätt genom den af 
Englands idrottsförbund stipulerade och öfver hela 
riket strängt iakttagna bestämmelsen, att hvarje 
klubb är skyldig att omedelbart efter en täflings 
afhållande till resp. distriktsförbund insända ett 
med samtliga resultat ifylldt täflingsprogram, hvilka, 
förvarade i förbundets arkiv, hållas tillgängliga 
för intresserade.

Anmälan till deltagande i täflan bör verkställas 
å speciella blanketter, hvari deltagaren har att 
lämna noggranna upplysningar beträffande såväl 
ålder och förening som placering och resultat 
vid motsvarande täflingar etc. Dessa, på heders
ord behörigen utfyllda blanketter skola inom viss, 
stipulerad tid af deltagaren själf tillsändas den 
arrangerande klubben för att af densamma vidare 
befordras till den utsedde, officielle handicapern. 
(I förbigående ett påpekande: uraktlåtenhet att 
bifoga stadgad insats medför anmälningens annu
lerande samt diskvalifikation.)

Utom de vanliga handicaptäflingarna förekomma 
utomlands — särskildt i fråga om längre distanser 
— täflingar med förseglade tidshandicap och 
samtidig start, hvarvid de fastställda handicap
tiderna hemlighållas till efter täflingens slut. Täf
lingar af denna art — i allmänhet blott öppna 
för föreningsmedlemmar — ha städse visat sig i 
synnerligen hög grad ägnade att vinna anslutning 
samt att till det yttersta skärpa deltagarnas energi.

Handicaptäflingar böra emellertid — enligt min 
åsikt — ej anordnas i sådan dominerande om
fattning, att de helt och hållet uttränga de ur 
idrottslig och åskådaresynpunkt nog så nödvändiga 
scratchtäflingarna, utan böra båda slagen så att 
säga komplettera hvarandra i proportion till pro
grammets omfattning.

Med stöd af ofvanstående får jag härmed före

slå, att Förvaltningsutskottet — eventuellt efter 
närmare utredning af för ändamålet utsedda kom
mitterade — måtte till samtliga ifrågakommande 
sektionsstyrelser och distriktsförbund aflåta cirku
lärskrifvelser med hemställan att på allt sätt verka 
för handicapsidéns genomförande i vårt land."

Svenska idrottsförbundet
har på sitt senaste sammanträde fattat en hel del 
viktiga beslut. Bland annat beslöt man instifta 
ett nytt svenskt mästerskap i mellansprång samt 
att detta jämte mästerskapet i grenhopp skall 
hållas under senare delen af april. Detta är liksom 
en del af de öfriga ett af studienämnden vid 
1912 års mästerskapstäflingar framlagt förslag.

Beträffande de öfriga mästerskapen beslöt man 
att terränglöpningen skall hållas första söndagen 
i juni, tiokampen första söndagen i oktober, fem
kampen första söndagen i september, allmän idrott 
sista söndagen i augusti och maraton samma dag 
som tiokampen. Dagarne för Kjellgren- och Dick
sonpokalerna få de anordnande föreningarne själfva 
bestämma.

Vid alla idrottsfester skall en handicaptäfling 
anordnas inom hvardera grupperna hopp, kast 
och löpning i den utsträckning dessa förekomma 
på programmet.

Underlåter någon förening att ställa sig detta 
beslut till efterrättelse straffas densamma med en 
månads diskvalifikation. Startafgiften skall vara 
50 öre för en täflan och 1 kr. för två eller flera. 
Alla handicap måste beräknas af officiell handi
capräknare. Frihet härifrån medgifves för för
eningstäflingar. Svenska idrottsförbundet kommer 
att utse en officiell handicaper med suppleant 
inom hvarje distrikt. Denne skall erhålla 10 öre 
för hvarje uträknat handicap, hvilken afgift han 
äger mottaga utan att mista sitt amatörskap. För 
handicapräknarna kommer särskild instruktion att 
utfärdas och för anmälningarna likaså speciella 
blanketter.

För handicaptäflingarna ämnar man fastställa 
särskilda medaljer eller märken. Man tänkte sig 
att i hvarje täflan utdela ett märke (plakett) i brons
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till segraren och att den idrottsman, som har 20 
sådana, skulle erhålla samma plakett i silfver och 
den, som lyckas få ihop ett ännu större antal, 
t. ex. 40, skulle erhålla densamma i guld. Om 
denna plakett skulle äfven kunna täflas vid för
eningstäflingar för enskilda medlemmar.

För att få någon ordning för nummerlapparnas 
placering fastställdes, att dessa hvad löpare be
träffar skola bäras på bröstet och af alla andra 
på ryggen.

Styrelsen beslöt vidare att ingen får tjänstgöra 
som domare eller funktionär vid täflingar, som 
ej blifvit härför godkänd.

Internationella backtäflingar i 
Hälsingfors.

Den 23 februari hade Hälsingfors Skidklubb 
anordnat internationella skidtäflingar i backe och 
till dessa sände svenska Skidförbundet och Före
ningen för skidlöpningens främjande gemensamt 
tre backlöpare nämligen E. Olsson, M. Jakobsson 
och Aug. Andersson från D. I. F. Norge hade 
sändt ett par af sina bästa nämligen H. Ullevold
saeter och M. Eriksen. De ojämförligt vackraste 
hoppen gjordes af Einar Olsson, hvilkens sista 
hopp äfven var det längsta ehuru det felmättes. 
De bägge norrmännen gjorde äfven mycket vackra 
hopp, men de kunde dock ej hota Olsson. Jakobsson 
hoppade äfven som vanligt bra, men han måste 
släppa ett par finnar förbi sig då dessa kände 
backens egendomligheter. Aug. Andersson var 
osäker.

Resultatet blef:
1) E. Olsson, D. I. F. Sverige 156,35 p. (längsta 

hopplängd 21,5 m.)
2) H. Ullevoldsæter, Norge 153 p. (21,6 m.)
3) M. Eriksen, Norge 151 p. (20,6 m.)
4) T. Nieminen, Finland 151 p. (20 m.)
5) A. Jansson, Finland 149 p. (20,9 m.)
6) M. Jakobsson, D. I. F. Sverige 148 p. (20,6 m.)

Statsanslaget till idrotten.
Olympiska spelen, som gåfvo Sverige en så fram

stående ställning inom den internationella idrotts 
rörelsen, slukade tillsammans med stadionbygget 
mycket stora delar af Centralföreningens för 
idrottens främjande fonder och då krafven på 
understöd till idrottsplatser m. m. för hvarje år 
vuxit utan att de ledande organisationerna kunnat 
finna medel att annat än i mycket ringa mån 
tillgodose dem, framkom i höstas tanken på att 
begära ett statsanslag. Riksförbundet och Central
föreningen gjorde en hemställan till regeringen, 
hvilken behjärtade det goda ändamålet och i stats
verkspropositionen föreslogs beviljandet af ett an
slag af 100,000 kr.

Statsutskottets majoritet ansåg emellertid med 
en något underlig motivering att idrottsrörelsen 
ej borde beviljas understöd af statsmedel. I ut
skottet stodo dock elfva reservanter på idrottens 
sida mot utskottets 12 man starka majoritet, hvar
för hoppet om en god utgång ej var ute.

Vid behandlingen i riksdagen biföll också första 
kammaren anslaget med 91 röster mot 25 hvar
emot andra kammaren afslog anslaget med 121 
röster mot 75. Den stora majoriteten i första 
kammaren gör emellertid utsikterna ganska ljusa 
vid den gemensamma voteringen.

Terränglöpning.
Föreningens mästerskap i terränglöpning af

hålles måndagen den 24 mars, kl. 10 f. m.
Start och mål Tranebergs Idrottspark.

Styrelsen.

Skytte.
Måndagen den 24 mars afhåller föreningen 

täflan i kammarskjutning. Täflingen äger rum i 
Tranebergs Idrottspark. Anmälan om deltagande 
göres på platsen, dock senast kl. 10 f. m. Täf
lingsledare: N. A. Hedjersson och J. af Klercker. 

Styrelsen.

P. S. Eventuellt sillfrukost, se dagl. tidningarna.
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Sammanträde. Notiser.

Boll-afdelningen sammanträder onsdagen 
den 26 mars, kl. 8 e. m., på Caféet Rege
ringsgatan 18, 1 tr.

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

Styrelsen

Den kommande säsongen.
Föregående år pågick arbetet för Olympiska 

spelen och därigenom förrycktes i hög grad ar
betet inom föreningarne. Allt måste koncentreras 
på Sveriges värdiga deltagande i den stora kraft
mätningen mellan världens bästa idrottsmän och 
mycket fick därigenom stå tillbaka. Det gäller där
för nu för D. I. F. att återvinna den förlorade tiden 
genom energiskt arbete och för att detta skall gå 
måste alla djurgårdare hvar i sin stad göra hvad 
de kunna. Det duger ej att säga att man ingenting 
kan göra. Detta är falsk blygsamhet, ty alla kunna 
draga något strå till stacken.

Afdelningsstyrelserna böra i god tid uppgöra 
program för sommarens täflingar och organisera 
träningen medan medlemmarne intressera sig själfva 
och hvarandra att deltaga i öfningarne äfven om 
man ej anser sig kunna deltaga i täflingar. Idrotts
lifvet är härligt och erbjuder mycket nöje äfven 
utan täflan. Därför alla man i arbete så fort marken 
blifvit torr!

Kälkbacken vid Rosendal har äfven i år gått 
med någon ehuru obetydlig förlust beroende på 
det ostadiga vädret. Den har under de dagar och 
stundom nätter, då den varit öppen flitigt besökts.

Anton Johansson, svenska fotbollförbundets 
sekreterare har råkat ut för den beklagliga olyckan 
att förlora sitt ena öga. Han hade till en början 
fått varbildning i detsamma och råkade sedan vid 
skrifning på skrifmaskin att få en fjäder i samma 
öga. Varbildningen spred sig därigenom inåt ögat, 
hvilket måst bortopereras.

Bowling. D. I. F. brukar vid bowlingtäflingarne 
i Reginasalongen representeras af flera goda spelare 
och äfven vid lagtäflingar möta med ett lag. Det 
behöfs dock troligen förstärkning och nya adepter 
torde kunna hänvända sig till Einar Nilsson eller 
E. Engdahl, hvilka helt säkert särdeles välvilligt 
torde taga hand om nybörjande föreningskamrater.

Täflingen om föreningens diplom måste utsträckas 
till den 1 maj, då de hittills inkomna förslagen 
äro mycket fåtaliga. Det ser ut som om föreningen 
ej skulle ha många konstnärsämnen ibland sig. 
Det fodras dock ej så stora konstnärliga anlag 
för att rita ett diplom. Därför ramla på med små
slantarna!

En ny fotbollserie. Som tidigare omtalats ha 
planer varit uppe på bildandet af en ny serie 
liknande svenska och mellansvenska serierna. Denna 
serie som torde böra kallas ostsvenska serien, be
står af Sandvikens allmänna idrottsklubb, Gäfle 
I. F., Gäflekamraterna, I. F. Heimdal Uppsala samt 
Stockholmskamraterna och Mariebergs I. K. Serien 
kommer att administreras af Sv. Fotbollförbundet.
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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 6 96.

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, Huddinge

R. T. Huddinge 45.

Föreningens expedition är hos herr V. N. Petsén,

Riddaregatan 17. A. T. 127 och 5842, R. T. 75 38.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

För velocipedåkning:

Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr.
A. T. Söder 350 84.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: Carl Jahnzon (se ofvan).
Sekreterare: A. Hallgren, Upplandsgatan 29.

A. T. Vasa 25 98, R. T. 140 97(före kl.3 e.m.)
Materialförv.: E. Almlöf, Rådmansgatan 48, 3 tr.

R. T. 147 52, A. T. 267 68.
Supleanter: K. Sundholm, Skepparegatan 46.

A. T. Österm. 60 07.
E. Nilsson (se ofvan).
D. Sandqvist (se ofvan).
A. Hammarström, St. Nyg. 27,1 tr. ö.g.

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).
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