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Djurgårdare.
XI.

Djurgårdens Idrottsförening hade under några 
år straxt efter sekelskiftet en mycket svår ställning, 
så svår till och med att endast 
få personer insågo hur illa det 
verkligen var ställt. Det hängde 
nog på ett hår att föreningen 
öfverlefde denna period, hvars 
make man får hoppas aldrig 
skall återkomma. Att förening
en verkligen lyckades ro upp 
sig berodde dels på den första 
eller 1906 års basar, som gaf 
medel att betala de mäst öfver
hängande skulderna samt där
näst att föreningen i sin spets 
fick en så energisk och intres
serad person som Carl Hell
berg. Han hade inträdt i för
eningen på sommaren 1906 
och deltog i basararbetet på 
den mäst kräfvande posten, 
som ledare för tombolan, hvars 
lyckade resultat till största de
len var hans förtjänst.

Vid det påföljande årsmötet 
valdes han enhälligt till ord
förande och under de gångna 
sex åren har han ledt föreningen 
på ett sätt, som kommit den att 
stiga till främsta platsen. Han 
har visserligen ej varit ensam 
i arbetet, men utan honom hade det troligen ej 
blifvit mycket gjort. Han besitter nämligen för

CARL HELLBERG

mägan att arbeta själf och förmå andra att arbeta 
på genomförandet af de verk han funnit ändamåls

enliga. Han har därvid lagt i 
dagen den envishet, som leder 
ett företag till seger.

Hans kärlek till D. I. F. är 
stor, större än han kanske själf 
vet och det är därför hopp 
om att han ännu mycket länge 
skall ägna sina krafter och sitt 
intresse åt D. I. F.

Näst D. I. F. är det skid
löpningen som ligger honom 
varmast om hjärtat och han 
har inom Svenska Skidförbun
det, i hvars tillkomst han är 
medansvarig, gjort ett mycket 
stort arbete; större än de flesta 
kanske någonsin få veta. Äfven 
i fotboll har han nedlagt ett 
befruktande arbete. Han till
hörde Svenska bollspelsför
bundets styrelse så länge detta 
existerade samt har sedan till
hört fotbollsförbundets styrelse 
med ett afbrott.

Därmed är dock ej hans be
fattningar slut. Han har nu se
dan i höstas plats i öfversty
relsen och förvaltningsutskottet, 
där hans klara hufvud, stora 

erfarenhet och rättrådighet förut bort bereda honom 
plats. Hans ordningssinne och ekonomiska er
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farenheter ha äfven tagits i anspråk på så kräf
vande poster som ekonomichefsbefattningen vid 
Stadion under Olympiska Spelen och skattmästare
sysslan under Nordiska Spelen.

Det har stundom påståtts att Carl Hellbergs 
mäst utmärkande drag skulle vara en oerhörd 
envishet och att det därför skulle vara omöjligt 
att få honom att frånträda en en gång fattad 
åsikt. Man har också förvånat sig öfver att han 
kunnat vara ordförande i D. I. F. så länge utan 
kontroverser uppstått. För dem som suttit i D. I. F:s 
styrelse tillsammans med Hellberg, är detta emel
lertid ej märkvärdigt, ty i principsaker har sty
relsen nästan alltid varit enig och om obetydlig
heter tvista ej så förståndiga män, som D. I. F:are. 
För D. I. F. har Hellbergs envishet, om den nu är 
så stor, som det påstås, endast varit till gagn.

Föreningen har endast genom sitt hedersmärke 
och sin förtjänstmedalj i guld kunnat i någon 
mån visa sin erkänsla för Hellbergs uppoffrande 
arbete. Trots detta hoppas undertecknad att han 
ännu i många år måtte kvarstå på sin post, ty 
D. I. F. behöfver i sin spets en verklig man och 
en man är Carl Hellberg.

J. C. N. af Klercker.

Program för allmän idrott 1913.
HandicaptäfIingar.

Söndagen den 27 april kl. 10 f.m. å Tranebergs 
idrottspark. Spjut- och släggkastning samt 
längdhopp med och utan ansats. 
Funktionärer: C. Jahnzon och A. Hallgrén.

Onsdagen den 30 april kl. 6 e. m. å Tranebergs 
idrottspark. Kulstötning, diskuskastning samt 
höjdhopp med och utan ansats. 
Funktionärer: B. Nylund och C. Wilhelmsson.

Söndagen den 4 maj kl. 10 f. m. å Östermalms 
idrottsplats. Löpning 100, 400 och 5000 m. 
samt stafhopp.
Funktionärer: D. Sandqvist och E. Lemon.

Onsdagen den 7 maj kl. 7 e. m. å Östermalms 
idrottsplats. Löpning 800 och 10000 m., häck
löpning och trestegshopp.
Funktionärer: E. Nilsson och B. Nylund.

Måndagen den 12 maj kl. 10 f.m. å Östermalms 
idrottsplats. Löpning 1500 m.

Scratchtäflingar — Klubbmästerskap.

Måndagen den 12 maj kl. 10 f.m. å Östermalms 
idrottsplats. Tiokamp: löpning 100 m., längd
hopp och kulstötning.
Funktionärer: E. Ekberg och E. Johansson.

Onsdagen den 14 maj kl. 7 e. m. å Östermalms 
idrottsplats. Tiokamp: höjdhopp, diskuskast
ning och häcklöpning. 
Funktionärer: C. Jahnzon och D. Sandqvist.

Söndagen den 18 maj kl. 10 f.m. å Östermalms 
idrottsplats. Tiokamp: Trestegs- och stafhopp, 
spjutkastning och löpning 1500 m. 
Funktionärer: A. Hallgrén och C. Wilhelmsson.

Onsdagen den 21 maj kl. 7 e. m. å Östermalms 
idrottsplats. Löpning 100 och 400 m. (äfven 
Herbert och Sallys vandringspris), löpning 1609 
m. om 1901 års vandringspris samt spjutkastning. 
Funktionärer: N. A. Hedjersson och E. Nilsson.

Söndagen den 25 maj kl. 10 f.m. å Östermalms 
idrottsplats. Löpning 200 m. (äfven för Herbst 
och Sallys vandringspris), kulstötning, slägg
kastning och löpning 5000 m.
Funktionärer: C. Jahnzon och E. Johansson.

Onsdagen den 28 maj kl. 7 e. m. å Östermalms 
idrottsplats. Löpning 800 och 10000 m., tre
stegshopp och diskuskastning.
Funktionärer: B. Nylund och K. Sandqvist.

Söndagen den 1 juni kl. 10 f.m. å Östermalms 
idrottsplats. Stående längd- och höjdhopp, 
stafhopp samt löpning 1500 m. 
Funktionärer: E. Lemon och C. Sundholm.

Samtliga täflingar äro såväl senior- som junior
täflingar. I samband med klubbmästerskapen an
ordnas täflingar för ynglingaafdelningen.

Löpning 20 km. landsväg anordnas å dag som 
senare tillkännagifves.
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Många täflingar i Tranebergs 
Idrottspark i år.

Tranebergs Idrottspark kommer i sommar att 
vara öppen för täflingar hvarenda söndag, till 
skillnad från i fjol, då platsen under en stor del 
af säsongen stod stängd. D. I. F. anordnar själf 
en hel del täflingar och fäster, till hvilka de med
lemmar, som löst årskort för 1913, erhålla fritt 
inträde.

Föreningen ligger sålunda i underhandling med 
engelska lag om matcher i vår och i höst gästas 
föreningen af ett tyskt fotbollag.

Den 1 juni anordnar föreningen svenska mäster
skapstäflingarna i atletik och brottning i Trane
bergs Idrottspark.

Dessutom anordnas en hel del andra fotboll
matcher eller täflingar i allmän idrott.

Den 30 april hålles Valborgsmässofäst i Trane
bergs Idrottspark och något senare bjudes på en 
vårfäst med en hel del muntrande saker.

Detta är emellertid endast i korthet hvad för
eningens medlemmar bjudas på i år, men däraf 
framgår att alla omedelbart böra lösa sina årskort. 
Detta kan äfven ske vid Idrottsparken, när för
eningens täflingar eller fäster där äga rum.

* **
50 öre för 10 resor kostar det från S:t Eriks

gatan till Traneberg eller tvärtom, då Ni köper 
rabattkort.

Föreningstäflingarna i terräng
löpning 1913.

Löpningen den 16 mars.
Banan var cirka 5000 meter och gick från Trane

bergs Idrottspark öfver Drottningholmsvägen upp 
i en bergig och snårig terräng, beskref en stor 
båge och framkom slutligen återigen till Drottning
holmsvägen. Härefter hade löparna att passera 
öfver ett par leriga åkrar fram till Kungsholms 
villastad där banan sedan följde vägen förbi Folk
skolan tills den omedelbart före framkomsten till 
målet gjorde en tvär krökning till venster och 
rundade Idrottsparken. Målet var beläget framför 
stora läktaren. Till starten, som var gemensam, 
ställde 14 löpare upp (8 i första och 6 i andra 
klass). Samtliga täflande fullföljde täflingen.

Fältet höll bra ihop till en början, men så 
småningom bildades en förtrupp bestående af 
Wållin, Hellgren, Alm, Berglund och Sundholm. 
Wållin ledde löpningen i ett rasande tempo och 
hade vid ett tillfälle ett försprång på nära hundra 
meter. När han kom ner på de leriga åkrarna 
tappade han dock alldeles humöret, hans tunga 
kropp är nämligen icke lämpad för en sådan terräng. 
Ledningen togs nu af Hellgren, som här lyckades 
att få ett litet försprång, hvilket han med sitt 
smidiga löpsätt ytterligare ökade i terrängen och 
utan att vara hotad framkom han till målet i en 
grann slutspurt. Alm och Berglund hade länge 
kifvats om andra plats, men på sista slutet kom 
Sundholm upp och lyckades i själfva spurten att 
slå dem båda. S. S. Carlsson, som blef femte, 
löpte med stor energi, men föreföll otränad. Wållin 
förtog sig tydligen i början af löpningen, och för 
Kalle Nilsson var distansen för kort. “Han hann 
ju knappast igång". Bland juniorerna fanns det 
många med godt gry i sig. Wållin visade redan 
föregående år att han var en god löpare på medel
distanser på bana och att döma af hans löpning 
i denna täfling blir han nog i sommar än bättre 
särskildt på 1500 och 5000 meter. Täflingen visade 
förresten äfven att föreningen äger en hel stab med 
unga löpare, hvilka till ett kommande år böra vara 
i jämnhöjd med seniorerna, men härtill fordras 
träning, mycket träning.

Resultaten blefvo följande: Klass I. 1. E. Hell
gren 18.6, 2. K. Sundholm, 18.15, 3. A. Berglund, 
18.17, 4. K. Alm, 18.19, 5. S. S. Carlsson, 18.30, 
6. R. Wållin, 19.02, 7. K. Nilsson, 19.30, 8. B. Ohlson, 
20.44. Klass II. 1. H. Wållin, 18.42, 2. G. Asp
lund 20. 3. L. Holmström, 20.38, 4. V. Lundin, 
21. 5. K. Borg, 23.52, 6. E. A. Andersson, 24.

Täflingen den 21 mars.
Banan var denna gång endast 4,000 meter, men 

löptes i stället två gånger. Starten gick med en 
minuts mellanrum och löparna hade således att 
hvar för sig orientera sig fram genom terrängen. 
Denna var äfven på sina ställen ganska svår. Så
ledes hade löparna att på tufvor och stenar prakti
sera sig öfver ett kärr samt på ett par andra ställen 
på ett par gungande plankor öfver gapande klyftor. 
Vädret var miserabelt det regnade nämligen hela 
tiden. Berglund hade fått den otacksamma lotten 
att starta som numro ett med Wållin endast en 
minut efter. Dessa båda löpare höllo också en hård 
fart i båda hvarfven. Wållin löpte mycket energiskt, 
men han lyckades aldrig komma ifatt Berglund. 
Han lyckades dock att slå Berglund i tid med 16 
sek. Båda dessa blefvo dock slagna af Alm, hvilken

Glöm ej Edra skyldigheter
till D. I. F.
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för dagen tycktes vara i en utmärkt form. Han 
höll en mördande fart hela loppet igenom och 
hade äfven på första varfvet bästa tiden af samt
liga löpare. Hellgren, som startade sist var icke 
alls i täflingshumör. Han hyser nämligen en af
gjord motvilja för terränglöpningar där starten icke 
är gemensam. Efter en jämn löpning lade han 
dock beslag på andra plats. Inalles startade 12 
löpare och alla framkommo i god kondition.

Resultaten blefvo följande: Klass I. 1. K. Alm, 
31.22, 2. E. Hellgren, 31.47, 3. R. Wållin, 32,41,
4. A. Berglund, 32.57, 5. S. S. Carlsson, 33.27,6. 
K. Nilsson, 34.26, 7. B. Ohlson 40.31. Klass II. 
1. L. Holmström, 36.50, 2. V. Lundin, 38.24, 3. E. 
Andersson, 40.28, 4. K. Borg, 42,13. Sundholm 
startade ej.

D. I. F:s mästerskap å 10 km.

gick af stapeln annandag Påsk ute vid Traneberg. 
Banan var denna gång drygt 5000 meter och löptes 
två gånger. Från Idrottsparken gick banan ned 
till landsvägen förbi Tranebergsbro, vek vid fram
komsten till Alvik genast upp i terrängen. Vid 
en vägkorsning en kilometer från starten gjorde 
banan en tvär krökning, och här stod den berömda 
löparen “Longboat“ som kontrollant. Sedan bar 
det af öfver en stor äng upp i terrängen igen. 
Här fingo löparna springa samma väg som på 
Långfredagen genom det sumpiga träsket fram till 
korsningen af Drottningholms- och Sundbybergs
vägarna. Den senare vägen följdes ett stycke 
hvarefter banan gick öfver en äng uppför den 
branta backen vid Kungsholms Villastad och 
vidare genom terrängen fram till Idrottsparken. 
En bättre bana kunde man knappast önska sig 
och samtliga löpare förklarade sig också efter 
täflingen mycket nöjda med densamma, fastän 
den på en del ställen varit påkostande nog.

Till starten ställde endast nio löpare upp. Både 
Sundholm, S. S. Carlsson och Wallin voro för
hindrade att starta. Från första början sattes hård 
fart med Hellgren, Alm och Berglund ömsevis 
ledande. Dessa tre passerade äfven målet sam
tidigt på första hvarfvet. I andra hvarfvet började 
Hellgren att draga ifrån de öfriga allt mer och 
mer, för att slutligen framkomma som öfverlägsen 
segrare under lifligt bifall från de vid målet tal
rikt församlade djurgårdarna. Berglund, som under 
större delen af löpningen legat på andra plats 
blef strax före målet upphunnen af Alm. Mellan 
dessa båda två utspann sig nu en intressant slut
strid, hvilken Alm till allmän öfverraskning afgjorde 
till sin fördel med några meter. Alm bör i år 

öfvergifva maratondistansen och i stället lägga 
sig på kortare sträckor, där han säkert med sin 
utmärkta spurtförmåga kommer att göra sig bättre 
gällande. Detsamma gäller äfven för Berglund, 
hvilken med sin lätta och obesvärade löpning bör 
komma bland de allra främsta. Efter dessa kommo 
sedan med något mellanrum Wållin och Nilsson. 
Vad som hos dessa fattas i snabbhet ersättes i 
stället af energi och särskildt Nilsson presterade 
på andra hvarfvet en mycket flott löpning. I andra 
klass startade endast tre löpare. Lundin och Holm
ström följdes åt hela löpningen igenom och det 
blef spurten, som blef afgörande. Tredje pristagaren 
Andersson, en mycket kraftig löpare har helt säkert 
framtiden för sig.

Resultaten blefvo som följer:
Klass I. D. I. F:s mästerskap till E. Hellgren, 

tid 45.44, 2. K. Alm, 46.40,5 3. A. Berglund, 46.42,8 
4. R. Wållin, 47.46, 5. Karl Nilsson, 49.06,8.

Klass II. 1. V. Lundin, 54. 2. L. Holmström, 
54.9,2 3. E. Andersson, 58.22,3.
D.

Fotboll.
Fotbollspelarn.es årsmöte.

Representanterna för de fotbollspelande klub
barne inom Stockholmsdistriktet sammanträdde 
äfven söndagen den 30 mars till årsmöte. Därvid 
valdes till ordförande R. Gelbord samt till styrelse
ledamöter K. E. Holm, G. Ohrling, E. Sandborg, 
Hj. Bohlin, V. Petsén och H. Hallgren samt till 
deras suppleanter J. Björkegren, P. Pettersson och 
Th. Karlsson. Ombud vid fotbollsförbundets års
möte blefvo: J. A. Karlsson, G. Ohrling och R. 
Gelbord.

Distriktsmästerskapet i fotboll.
I årets täflan om distriktsmästerskapet i fotboll 

spelas kvalificerande omgången söndagen den 29 
juni. Första omgången i sluttäflingen spelas den 
13 juli, semifinalerna den 27 juli och finalen den 
10 augusti.

Spelordning för Corinthian Bowl.
Första omgång 1 maj:

Örgryte I. S. (h) —Djurgårdens I. F.
Allmänna I. K. —I. F. K. Uppsala (h)

Af inkomsterna från denna täfling skall 50 pro

Fotbollspelarn.es
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cent af nettot gå till något välgörande ändamål, 
som särskildt gynnar den arbetande klassen.

Spelordning för svenska mästerskapet i fotboll.

Kvalificerande omgång:
A I. S. Holmia — Göteborgs A. I. S.
B Hälsingborgs I. F. —Karlskrona A. I. F.
C Johanneshofs I. F. —I. F. K. Norrköping.

Första omgång 3 augusti:
Segrare i A—Örgryte I. S.
Segrare i B —I. F. K. Göteborg
Segrare i C —I. F. K. Stockholm 
Djurgårdens I. F.—Köpings I. S.
Sandvikens A. I. K. —Allmänna I. K.
Gäfle I. F.—I. F. K. Uppsala.
Mariebergs I. K. — Wästermalms I. F. 
I. F. K. Eskilstuna —I. F. K. Västerås.

Vicanders sköld.
Täflingen om Vicanders välgörenhetssköld har 

öfvertagits af Svenska Fotbollförbundet, som be
slutat att till täfling om denna kalla Mariebergs 
I. K. och I. F. K. Stockholm.

Årets federationsmatcher.
2 maj. Moskva: Ryssland—Sverige
10 maj. Wien: Österrike—Sverige
18 maj. Budapest: Ungern—Sverige
25 maj. Köpenhamn: Danmark—Sverige
8 juni. Sverige —Norge
5 oktober. Stockholm: Sverige — Danmark
19 oktober. Kristiania: Norge—Sverige

En ny fotbollserie i Stockholm.
Stockholmsserierna ha nu pågått i elfva år och 

afsevärda summor ha därunder spelats in, men af 
dessa ha de deltagande föreningarne ej erhållit 
någon andel ehuru en sådan skulle ha varit mycket 
välbehöflig. Man kan då ej förvåna sig öfver att 
en del af de mera framstående klubbarna nu dragit 
sig ifrån serierna och bildat en egen.

På sammanträde torsdagen den 3 april beslöto 
A. I. K., D. I. F., I. F. K., J. I. F., M. I. K. och W. I. F. 
att sammansluta sig till en egen serietäfling, hvars 
namn skulle vara Centralserien. Samtidigt beslöto 
dessa föreningar att draga sig tillbaka ur Stock
holmsserierna med samtliga sina lag.

Den nya serien skall bestå af tre klasser.
I första klassen spela föreningarnes första lag. 

Dess matcher spelas på onsdagarna samtidigt på 
tre platser nämligen Stadion, Råsunda och Trane
berg.

I klass II mötas reservlagen och deras matcher 
hållas på torsdagen, äfven de på tre platser sam
tidigt.

I klass III skulle juniorlagen deltaga och de 
skulle spela på söndagarne.

Den nya serien kommer gifvetvis att bli intres
santare än den gamla serien och samtidigt att 
fylla sitt egentliga ändamål, nämligen att ge för
eningarna ett ekonomiskt handtag. Föreningarna 
ha nämligen många utgifter och möjligheten att 
förtjäna på täflingar blir allt mindre genom den 
för hvarje år allt större konkurrensen.

För D. I. F. betyder den nya serien att dess 
idrottspark lämnar bättre ränta än om föreningen 
skulle ha spelat i distriktsserien. Till denna skall 
för öfrigt lämnas 10 procent af bruttoinkomsterna 
såsom ett vederlag för hvad den går förlustig 
genom de i Centralserien deltagande föreningarnas 
utträde.

Allmän idrott.
Distriktsmästerskapet i allmän idrott. Årets 

distriktsmästerskap och andra distriktstäflingar 
komma att äga rum på följande dagar:

20 april distriktsmästerskapet i terränglöpning, 
9—10 augusti distriktsmästerskapen i allmän idrott, 
6 juli juniortäflingar i allmän idrott, 24 augusti 
distriktsmästerskapet i tiokamp, 21 september di
striktsmästerskapet i femkamp, 26—27 juli distrikts
mästerskapen å 10 och 50 kilometers cykelåkning 
å landsväg.

Svensk-Engelsk idrottsmatch. Svenska idrotts
förbundet utsänder i år en trupp allmänna idrotts
män till England. Denna deltager den 28 juni i 
en match mot London Ahtletic club och den 5 
juli i engelska mästerskapstäflingarne. Afresan från 
Stockholm sker den 24 juni på kvällen och fram
komsten till London sker den 26 juni. Färden 
torde taga c:a 14 dagar.

Svenska marantonlöpare till England. Svenska 
idrottsförbundet har beslutat sända tre terräng
löpare till engelska maratonlöpningen den 31 maj. 
För detta ändamål anordnas en uttagningstäfling 
den 18 maj. 
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Årets mästerskapstäflingar i allmän idrott. 
Svenska idrottsförbundet har nu bestämt rörande 
Svenska mästerskapen samt täflingarna om vand
ringspokalerna.

Täflingarne äga rum på följande dagar:
27 april. Terränglöpningsmästerskapet, anordnas af 

af I.F. Sleipner och Södermalms I. K., Stockholm.
17 aug. Dicksonspokalen, anordnas af I. K. Göta, 

Stockholm.
31 aug. Mästerskapen i allmän idrott, anordnas af 

Örgryte I. S., Göteborg.
5 okt. Maratonmästerskapet, anordnas af Allmänna 

I. K., Stockholm.
5 okt. Femkampmästerskapet, anordnas af L. S., 

Göteborg.
Kellgrenska pokallöpningen anordnas af Söderm. 

I. K. eller Stockholms Idrottssällskap.
Om anordnandet af 10-kampsmästerskapet skola 

nya ansökningar infordras.
Distriktsmästerskapen i allmän idrott anordnas den 

10 augusti.

Svensk-Norsk-Danska idrottsmatcher. Förslag 
har framställts från Danmark om anordnandet 
vexelvis i Sverige, Norge och Danmark af årliga 
federationsmatcher i allmän idrott. Förslaget har 
mycket som talar för sig ehuru det för svenskarne 
ej är så mycket att lära som för de öfriga bägge 
nationerna. Det är därför lyckligt att förslaget 
framkommit från Danmark och ej från Sverige. 
Svenska idrottsförbundet har ställt sig välvilligt

till förslaget samt utsett hrr Englund och Friberg 
att underhandla med de öfriga länderna.

Handicapmärke. Handicaptäflingar ha nu kommit 
på modet och ett stort antal dylika såväl allmänna 
som föreningstäflingar planeras. För att uppmuntra 
de täflande att deltaga i dylika har Svenska idrotts
förbundet beslutat instifta ett handicapmärke. Detta 
utdelas i brons till segraren i hvarje täfling äfven 
inom föreningar. Ett silfvermärke utdelas vid upp
nådda 10 poäng. Därvid räknas seger i allmän 
täflan för 2 poäng och seger i föreningstäfling 
för 1 poäng.

Allmän idrotts Olympiska kommitté. Svenska 
idrottsförbundets styrelse har nu valt den kommitté, 
som skall handha Sveriges representation i allmän 
idrott vid Olympiska spelen i Berlin 1916. Kom
mittén består af grosshandlare L. Englund, redaktör 
W. Friberg, kapten O. Ahnström, regementsinten
dent N. Djurberg, kapten P. H. Hedenblad, sekre
terare K. Hellström, kassör E. Juhlin, handlande 
H. Levin, försäkringstjänsteman S. Låftman, ingeniör 
Ch. Löfgren, disponent C. O. Löwenadler, kassör 
J. Ohlsson, bokhållare E. Sandborg, agenten S. 
Smedmark, banktjänsteman B. Söderström och 
löjtnant G. Q:son Uggla.

Träningskommittén består af löjtnant G. G:son 
Uggla, ordförande, K. Hellström, sekreterare samt 
hrr L. Englund, E. Hjertberg, H. Levin, S. Låftman 
och B. Söderström.

Skytte.
Protokoll vid Fältskjutning vid Åkeshof sön

dagen den 30 mars 1913. 10 deltadare.
D. I. F:s mästerskap.

1. R. Örtengren 20 träff
2. C. O. Petsén 20 „
3. E. Gustafsson 18 „
4. K. A. Fredriksson 18 }>
5. Leon Lagerlöf 18 „
6. Nils Romander 17 „
7. John Kragsterman 16 „
8. Carl Björkman 15 „
9. E. Strandman 8 „

10. I. Holmström 7 „
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Ett beklagligt fall.

Vid stockholms fotbollsspelande föreningars års
möte i år drabbade de små och stora föreningarnes 
representanter — som vanligt kan man nästan 
säga — samman då det gällde val till styrelse. 
De mindre föreningarna ville ha in en del per
soner, som ha visat sig ej vara rädda för det grof
arbete, som till största delen är styrelsens göromål.

De större föreningarnes talan fördes af hr A. 
Öhngren och hur man kan skicka fram en sådan 
person att representera sådana föreningar som 
D. I. F., A. I. K., M. I. K. m. fl. är högst märkvärdigt. 
För min del vill jag på det högsta beklaga att 
D. I. F. tillhörde den grupp hr Ö. representerade, 
ty de synpunkter han framförde voro långt ifrån 
vackra och allt annat än passande inom idrotts
rörelsen. För honom gäller det nämligen ej att 
få en arbetsduglig styrelse, som kunde leda täf
lingarne på ett idrottsligt och ekonomiskt först
klassigt sätt, utan meningen var endast att placera 
några personer ur större klubbar i en styrelse så 
att de därmed kunna få en utmärkelse.

Därtill kommer att han såsom skäl för att per
sonerna ifråga skulle tagas ur vissa större klubbar 
framhöll att dessa klubbar i så fall skulle kvarstå 
i serien och denna därigenom bli ekonomiskt mera 
gifvande. Så mycket märkligare kommer då med
delandet att dessa klubbar endast ett par dagar 
senare bilda en egen serie och draga samtliga 
sina lag ur Stockholmsserien. Denna nya serie 
måste ha varit planerad före mötet den 30 mars 
och man kan då ej nog förvåna sig öfver hr Öhn
grens beteende vid detta möte.

Jag beklagar att de personer, som gjort upp 
majoritetspartiets listor för de olika valen och 
utsett hr Öhngren till partiets ledare vid de bägge 
mötena ej själfva voro närvarande. Jag hoppas 
och tror att de då hade tagit afstånd. De, som 
nu representerade majoritetspartiets föreningar, 
vågade eller kunde ej ställa sig i opposition ehuru 
de voro missnöjda med det som hände.

För D. I. F. vore det bättre att gå sin egen väg 
och understödja det som är rätt äfven om för
eningen då skulle bli orepresenterad i styrelserna, 
hellre än att ha några trasor med i en dylik 
smutsig tvätt.

J. C. N. af Klercker.

Stockholms idrottsförbunds årsmöte.
Stockholms idrottsförbunds årsmöte hölls sön

dagen den 30 mars, hvarvid ett 40-tal föreningar 
voro representerade. D. I. F. representerades af
E. Ekberg, hvarjämte N. A. Hedjersson var när
varande såsom representant för Saltsjöbadens 
idrottsförening.

Revisionsberättelsen visade att inkomster och 
utgifter balanserade på kr. 11,276:39. Bland in
komsterna hade täflingarna i allmän idrott bidragit 
med c:a 4,300 kr. och täflingarne i fotboll med 
c:a 2,000 kr. Tillgångar och skulder balanserade 
med kr. 2,810:58. Kapitalbehållningen uppgick till 
kr. 1,970:85 och välgörenhetsfonden till kr. 189:73.

Till ordförande återvaldes regementsintendent 
N. Djurberg, F. I. F. Till styrelsemedlemmar åter
valdes E. Sandborg, E. Juhlin och R. Gelbord
A. I. K., E. Bredberg F. I. F., V. N. Petsén D. I. F.,
S. Smedmark M. I. K., W. Clemens S. A. F., R. 
Gustafsson I. K. Framåt, E. Killander, G. Ohrling 
och A. Öhngren I. F. K., O. Dinell S. K. K. och 
E. Johansson S. G. F. samt nyvaldes T. Karlsson
M. I. K. Suppleanter blefvo K. V. Hermansson Iter 
och Alex Karlsson Söd. I. K.

Representanter vid Riksförbundsmötet blefvo:
N. Djurberg, G. Bredberg, W. Clemens, A. Hed
jersson D. I. F., E. Juhlin, E. Sandborg, S. Smed
mark, A. Öhngren, E. Killander, T. Karlsson, T. 
Vibom samt J. A. Karlsson. Deras suppleanter äro: 
G. Ohrling, B. Nylund, E. Johansson, O. Dinell, 
A. Norling, E. Eklöf, R. Gelbord, R. Gustafsson, 
J. Magnusson, C. Jegerhjelm, S. Granfelt och S. 
Block.

Representanter vid Svenska idrottsförbundets 
årsmöte blefvo: E. Killander, V. Petsén, W. Clemens, 
Em. Karlsson och S. Låftman med A. Öhngren 
och T, Karlsson som suppleanter.

Olympiska kommittén.
Riksförbundets öfverstyrelse har föreslagit att 

den Olympiska kommitté, som skall handhafva 
Sveriges representation vid Olympiska Spelen i 
Berlin 1916, sammansättes af 5 personer från 
hvardera Riksförbundet och Centralföreningen
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med kronprinsen som själfskrifven ordförande. 
Dessa 10 medlemmar tillsättas för en olympiad 
eller fyra år. Dessutom utser hvarje idrottsgren, 
som blir upptagen på den kommande olympiadens 
program, en representant i Olympiska kommittén. 
Hela antalet medlemmar kommer därigenom att 
stiga till ett 25-tal. De senare medlemmarne utses 
för så lång tid som vederbörande valorganisation 
anser. Detta torde i allmänhet bli ett år. Dessutom 
kan kommittén med sig adjungera personer, men 
i så fall måste 2/3 kommitténs medlemmar vara 
närvarande.

Dessa bestämmelser, som ännu ej godkänts af 
Centralföreningen, ge Riksförbundet den öfver
vikt inom kommittén, som bör tillkomma det
samma, då de flesta aktiva deltagarne i Olympiska 
Spelen tillhöra Riksförbundet.

Till sina ledamöter i kommittén har Riksför
bundets öfverstyrelse utsett: kontorschefen F. af 
Sandeberg, byrådirektör G. Lindencrona, sekrete
rare K. Hellström, direktör J. S. Edström och 
löjtnant G. G:son Uggla.

Centralföreningen hade tänkt sig 3 i stället för 
5 medlemmar från resp. Riksförbundet och Central
föreningen samt att Sveriges representanter i inter
nationella Olympiska kommittén, öfverste Balck 
och grefve Cl. von Rosen, skulle vara själfskrifna. 
Riksförbundets öfverstyrelse ville dock ej vara 
med om några själfskrifna medlemmar utan ansåg 
att Centralföreningen kunde välja de bägge nämnda 
personerna bland sina fem. Detta torde väl äfven 
bli fallet, om Centralföreningen godkänner planen. 
Dessutom har Centralföreningen utsett: öfverste 
G. Thorén, professor A. Levin och expeditions
chefen W. Murray.

Herbert & Sallys vandringspris.
Priset är skänkt för uppdrifvandet af kortdistans

löpare inom D.I.F. Vid täfling löpes 100, 200 
och 400 m. Segrare är den som uppnått lägsta 
poängsumma sedan tiden på 100 m. lagts till 
halfva tiden på 200 m. och fjärdedelen af tiden 
på 400 m. Priset skall eröfras tre gånger utan 
ordningsföljd för att bli ständig egendom.

Priset har eröfrats af:
1910 N. Björk.................................... 39,775 p.
1911 S. Lindqvist
1912 S. Lindqvist

Stadgar för Djurgårdens idrottsför
enings mästerskap i fri idrott.

D. I. F:s mästerskap i fri idrott ega rum en gång 
hvarje år och omfatta:

1) Mästerskapet i kortdistanslöpning.
I täflingen ingå distanserna 100, 200 och 400 m.
Vinnare är den af de täflande, som segrat i 2 

af löpningarne, eller, om ingen uppfyllt detta 
villkor, den af de tre vinnarne, som uppnått lägsta 
platssiffran.

2) Mästerskapet i medeldistanslöpning.
Täflingen omfattar distanserna 800 och 1,500 m.
Vinnare är den af de bägge segrarne, som 

uppnått lägsta platssiffran.

3) Mästerskapet i långdistanslöpning.
Täflingarna omfattar distanserna 5,000 och 

10,000 m.
Vinnare af detsamma uttages efter samma be

stämmelser som vid 2).

4) Mästerskapet i hopp.
Täflingen omfattar längdhopp med sats, höjd

hopp med sats, trestegshopp och stafhopp.
Vinnare är den af de täflande, som segrat i 3 

af hoppen, eller om ingen uppfyllt detta villkor, 
den af segrarne, som uppnått lägsta platssiffran.

5) Mästerskapet i stående hopp.
Täflingen omfattar stående längd- och d:o 

höjdhopp.
Vinnare af mästerskapet uttages liksom vid 2).

6) Mästerskapet i kast.
Täflingen omfattar spjutkastning höger och 

vänster hand, diskuskastning höger och vänster 
hand, kulstötning höger och vänster hand samt 
släggkastning.

Täflingen afgöres i enlighet med 4).

7) Mästerskapet i tiokamp.
Vinnare är den, som för året vunnit direktör 

C. L. Kornerups vandringspris i tiokamp (för 
öfrigt se reglerna för detta vandringspris).

8) Mästerskapet i femkamp.
Täflingen omfattar längdhopp, spjutkastning, 

löpning 100 m., höjdhopp och diskuskastning.
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Femkampens alla täflingar skola ega rum 
samma dag.

Vinnare är den som i alla fem grenarne erhållit 
lägsta sammanlagda poäng.

9) Mästerskapet i terränglöpning.
Täflingen omfattar löpning c:a 10,000 m. i 

utstakad terräng.
Starten sker gemensamt för alla deltagarne och 

vinnare är den, som uppnått lägsta tiden.

Stadgar för D. I. F:s vandringspris 
i tiokamp,

skänkt af direktör C. L. Kornerup.
Pokalen är skänkt till enskild täfling i tiokamp 

mellan medlemmar af Djurgårdens Idrottsförening.
Täfling om pokalen anordnas hvarje år på tid 

och plats, som af styrelsen bestämmes. Täflingen 
omfattar följande grenar: höjd-, längd-, staf- och 
trestegshopp, kulstötning, diskus- och spjutkast
ning, löpning 100 och 1,500 m. samt häcklöpning 
110 m.

Vid täflingen begagnas nedanstående poäng
beräkning.

Segrare är den, som erhållit högsta samman
lagda poängsumma för alla grenarne. För att 
pokalen skall utdelas måste dock en minimipoäng
summa af 3,000 poäng uppnås.

Poängberäkning:
Höjdhopp min. 1.17 m. däröfver 17 p. pr cm.
Längdhopp „ 3.50 „ „ 3.4 „
Stafhopp „ 1.80 „ „ 6.0 „
Trestegsh. „ 8.00 „ 1.7 „
Kulstötning 13.00 „ „ 0.9 „

Diskuskastn. min. 32.00 m. däröfver 0.25 p. pr cm. 
Spjutkastn. „ 45.00 „ „ 0.20 „
Löpn. 100 m. max. 14 sek. därunder 330 „ sek.

„ 1,500 „ „ 6 min. „ 9 „
Häck 110 „ „ 23 sek. „ 145 „

Den som tre gånger utan ordningsföljd eröfrat 
pokalen erhåller densamma som ständig egendom.

Pokalen eröfrades 1907 af C. Robbert med 
3,587 poäng.

1908 slutfördes ej täflingen.
1909 eröfrades pokalen af Einar Nilsson med 

4,386,8 poäng.
1910 eröfrades pokalen af Josef P:son Poss med 

5,866 poäng.
1911 eröfrades pokalen af K. Sandkvist med 

4,209 poäng.
1912 eröfrades pokalen af R. Skoglund med 

4,417 poäng.

Bestämmelser gällande för täflingar 
i allmän idrott inom D. I. F.

Ynglinga afdelningen.
Berättigade att deltaga i denna afdelnings täf

lingar är medlem t. o. m. det kalenderår han fyller 
15 år. Efter denna ålder äger uppflyttning rum 
till Junior.

Juniorer.

Som Junior vid D. I. F:s föreningstäflingar räknas 
den, som ej vid någon förenings- eller allmän 
täflan, anordnad af förening tillhörande Riks
förbundet eller i utlandet därmed jämställd för
ening, eröfrat pris. Häri inräknas ej täflingar för 
ynglingaafdelning eller skolungdomens täflingar.
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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 58 42, 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).





Stockholm 1913. C. A. Löjdquists Tryckeri.


