
DJURGÅRDENS
Idrotts-Förenings 

Medlemsblad 
Djurgårdens Idrotts-Förenings organ för idrott och skytte

5:e årg.

Utkommer med 12 nummer 

om året och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar.

Ägare: DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING. 
Redaktör och ansvarig utgifvare: J. C. N. af KLERCKER. 

Torstenssonsgatan 7. Riks Telefon 137 65. 
Tidningens expedition: Riddaregatan 17.

A. T. * 1 27, * 58 42, R. T. 75 38.

1913
ANNONSPRIS:

10 öre pr mm. spalthöjd, 
(spaltbredd 100 mm).

Marginalannons 10 kr.

Det nya bollspelet Lacrosse,
som skall uppvisas i Stadion tisdagen den 5 och torsdagen 

den 7 augusti av engelska amatörspelare.

Nu då de engelska La Crosse-spelarna i de 
närmaste dagarna hitkomma, förmoda vi att det 
kan vara av intresse för våra läsare att litet närmare 
lära känna detta spel.

Lacrosse är ett av de få spel, vilket, uppfunnet 
och övat av vilda folkslag, så småningom blivit 
upptaget av civiliserade nationer.

Urinnevånarne spelade det före upptäckten av 
den Nya Världen och olika indianstammar spelade 
det på olika sätt, vanligen med mycken råhet och 
våldsamhet. Det nuvarande namnet gavs av fransk
födda kanadensare med anledning av likheten 
mellan det böjda, nätade slagträet, det viktigaste 
redskapet, och en biskopskräkla. Det är naturligtvis 
omöjligt att säga, huru länge detta bollspel övats 
av skogarnes och slätternas vilda söner, innan den 
vite mannen fäste sin uppmärksamhet därpå, men 
dess ålder kan med skäl antagas vara mycket hög.

Det var emellertid ej förr än under en senare 
tid som nybyggarne började upptage Lacrosse 
såsom ett modernt spel, och därvid blev det mer 
och mer förfinat. År 1867 stiftades “The National 

Lacrosse Association of Canada“ för att taga hand 
om samt uppmuntra och utbreda spelet, och denna 
uppställde regler därför. Samma år skickades ett 
sällskap indianer till England för att där visa spelet. 
Den skicklighet, smidighet och kraft, varmed dessa 
naturbarn rörde sig under spelet, väckte allmän 
beundran. Emellertid betraktades detta indianernas 
uppträdande på Englands lekplatser mera såsom 
ett skådespel och inga allvarliga försök gjordes 
för att införa spelet därstädes. Däremot bildades 
snart Lacrosse-klubbar på andra sidan Atlanten och 
det är i synnerhet i Canada, som spelet blomstrar. 
Där har det nu utvecklat sig till rang, heder och 
värdighet av nationalspel. Även i England har 
spelet nu vunnit stor terräng, och både nationella 
och internationella matcher förekomma där varje 
år. År 1868 bildades "The English Lacrosse 
Association" och uppställde regler för spelet.

Lacrosse kan på sätt och vis jämföras med hockey 
och fotboll, men förenar i ännu högre grad smi
dighet, kraft och skicklighet samt verkar för åskå
daren synnerligen elegant. Därtill är det fullkomligt
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ofarligt i motsatts till de flesta andra spel av lik
nande slag. Off-side liksom vid fotboll förekommer 
ej och huvudsaken för spelaren är, att uppfånga 
bollen på lacrossens nätverk, söka avlägsna sig 
från sina motspelare genom att springa så långt, 
som är lämpligt, och sedan kasta bollen till en 
av hans eget parti, som är närmare målet än han. 
Spelet börjar med att bollen placeras på marken 
halvvägs mellan de två målen och en spelare från 
vardera partiet göra begynnelsekastet, tills en av 
dem lyckas få tag i bollen och sända iväg den 
till motståndarnes mål.

Överste Balck skriver om Lacrosse i sin idrotts
bok: "Det finnes få lekar i det fria, som mera 
fullständigt förena fordringarna på ett gott bollspel, 
nämligen rörlighet, kraft och skicklighet, än La
crosse. Det fordrar med annat ock att dess utövare 
skola vara livskraftiga män i god kondition, och 
det kan med skäl kallas ett spel för idrottsmän“.

För att närmare upplysa våra läsare om spelets 
gång kunna vi i huvudsak meddela följande:

Spelet spelas av 12 spelare på vardera sidan. 
Dessa spelare stå icke som i fotboll vid spelets 
början uppställda hälften på ena sidan och resten 
på andra, utan en medspelare och en motspelare 
placeras bredvid varandra.

Spelet börjar som i Hockey, och kastas då bollen 
från den ena spelaren till den andra med hjälp 
av racketen.

Några off-side regler finnas icke, utan kan spelet 
försiggå över hela spelplanen.

Det gäller nu för spelarna att försöka kasta 
bollen in i motspelarnas nät, och det parti, som 
fått bollen placerad största antal gånger, är segrare.

Namnen på de 2 engelska lag, som komma att 
spela, äro Nord-England, det parti, som spelar för 
dem, som komma från norra delen av England, 
och Syd-England, det parti, som spelar för dem, 
som komma från södra delen av England.

Spelarna, som hava deltagit i Englands större 
Lacrosse-tävlingar, hava även besökt Belgien och 
Frankrike i internationella matcher och anses för 
närvarande vara några av Englands allra mest 
framstående spelare.

Regler för Lacrosse.
I. KLUBBAN.

Klubban kan vara av varje önskad längd. Den 
bredaste delen av den får ej överstiga en fot. En 
rem skall dragas genom ett hål i nedre ändan av 
klubban för att hindra att käppens spets fastnar 
i en motståndares klubba. Ett huvudsnöre, fastsatt 
i klubbans övre ända, får användas. Inga snören 
få anbringas på så sätt, att en "ficka" bildas. 
Snörena i klubbans längdriktning skola flätas ihop 
intill högst två tum från deras slutpunkt, så att 
bollen ej kan fastna i maskorna. Intet metall av 
någon som hälst art får förekomma å klubban.

II. BOLLEN.
Bollen skall vara av mjuk gummi, ej mindre än 

7 3/4 eller större än 8 tum i omkrets. Den får ej 
väga mindre än 4 1/2 och ej mera än 5 ounces 
(resp. 127 och 142 gram.)

III. MÅL.
Varje mål skall bestå av två fyrkantiga stänger, 

sex fot från varandra samt höjande sig sex fot 
över marken, upptill förenade med en styv (oböj
lig) tvärribba. Ett nät, vars masker ej få vara stör
re än 1 1/2 tum, skall fästas till stängerna och tvär
ribban, samt till en punkt i marken belägen sex 
fot bakom målets midtpunkt. Det skall fästas sä
kert samt sluta tätt till marken. De båda målen 
skola uppställas minst 100 och högst 130 yards
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(resp. 91,4 och 118,9 meter) från varandra. Stäng
erna kunna stödjas med sidostöd, som då skola 
anbringas inåt nätet. En linje skall uppdragas från 
stång till stång.

Mom. 2. Målområdet markeras av en linje, som 
bildar en rektangel av 18 x 12 fots storlek (5,49 
x 3,66 mtr). Rektangeln skall uppdragas så, att 
den ligger sex fot bakom, sex fot framom, och 
sex fot från varje sida av målet.

IV. SPELPLANEN.

Spelplanens storlek och gränser skall avtalas 
mellan de båda lagens kaptener innan spelet tager 
sin början. Skulle bollen bliva kastad utanför grän
serna, skall skiljedomaren, såvida ej kaptenerna 
träffat annat avtal, ropa “halt“, och bollen skall 
då sättas i spel av de två närmaste spelarna minst 
4 yards innanför den punkt av gränslinjen, där 
den gick ut.

Anm. 1. “Halt“. Så snart skiljedomaren ropat 
"halt" är bollen död och icke någon spelare får 
flytta sig utom på särskild uppmaning av skilje
domaren, intill denne ropat "spela". N. B. Dessa, 
såväl som alla andra i reglerna förekommade kom
mandorop kunna ersätta medelst visselpipa.

Anm. 2. Bringas i Spel. Bollen skall läggas 
på marken mellan baksidan av klubborna av två 
motståndare, och den försvarande spelarens klub
ba skall vara mellan bollen och det mål han för
svarar. Spelarna få ej röra sig förrän domaren 
kommenderat "spela", men skola då genast draga 
sina klubbor åt sig, innan de få lyfta dem från 
marken. Domaren får icke tillåta någon annan spe
lare att befinna sig närmare än på fem yards av
stånd från dem, som bringa bollen i spel på 
mindre avstånd än 8 yards från målområdet, ifall 
den angripande parten bär skulden till, att den 
gick ut.

V. SPELLAGEN.

Mom. 1. Antal. Ett fullständigt lag bildas va 
tolv spelare.

Mom. 2. Skulle en spelare råka ut för en olycks
händelse eller ett missöde, så att han enligt do
marens åsikt ej kan fortsätta spelet, skall det 
motspelande laget även indraga en av sina spelare, 
så länge den skadade spelaren är urståndsatt att 
spela. Beror olyckshändelsen eller missödet på ett 
uppsåtligt fel, och domaren suspenderar den skyl
dige spelaren, skall en spelare till, utom den skyl
dige, indragas._________________________

VI. KAPTENERNA.

Mom. 1. En kapten utses av varje lag, innan 
spelet tager sin början.

Mom. 2. Dessa ensamma skola representera 
sina resp. lag i alla diskussioner.

Mom. 3. De skola före spelets början draga 
lott om sida.

Mom. 4. Intet i dessa regler skall hindra en 
spelare att göra domaren uppmärksam på ett brott 
mot dessa regler.

VII. SKILJEDOMARE.

Mom. 1. Skiljedomarens auktoritet räcker från 
det ögonblick han är utsedd och intill spelets slut, 
och hans skyldighet är att övervaka, att dessa regler 
och stadgar noga följas. Hans beslut äro utan 
appell.

Mom. 2. Före matchen skall han tillse, att mål
domarne blivit behörigen utsedda, och att mål, 
bollar etc. äro i överensstämmelse med reglerna.

Mom. 3. Han skall omedelbart före spelet stäl
la upp spelarna på linje och tillse att reglerna med 
hänsyn till klubbor och spikskor äro noggrant 
åtlydda.

Mom. 4 Om han observerar något brott mot 
reglerna, om något fel, någon olyckshändelse eller 
något missöde inträffar (se V mom 2), kan skilje
domaren ögonblickligen stoppa spelet. Skulle bol
len gå in i målet, sedan "halt" kommenderats, 
skall ett dylikt mål ej räknas; eller om ett upp
såtligt fel påvisas från ena sidan och motspelarna 
omedelbart därefter få ett mål, skall skiljedomaren 
först träffa sin bestämmelse rörande misstaget, 
vilken, om besväret gillas, annulerar målet. Om 
däremot felet påvisas av det lag som vinner målet, 
och detta vinnes innan skiljedomaren ropat "halt", 
så skall målet gälla, antingen besväret gillas eller 
avvisas.

Mom. 5. Han skall direkt från båda kaptenerna 
förvissa sig om den tidslängd, varje halvtid skall 
räcka, och skall ropa "tid", då denna tid plus 
den tid, som gått förlorat genom uppehåll i spe
let på grund av inträffade händelser, förflutit.

Mom. 6. Han skall avgöra varje tvist mellan 
kaptenerna.

Mom. 7. Han avgör själv och utan appell 
användandet av bestraffning under spelet, och det 
lag, som sätter sig upp emot hans beslut eller nekar 
att fortsätta spelet, anses hava förlorat spelet.
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VIII. MÅLDOMARNA.

Mom. 1. Det skall endast finnas en måldomare 
vid varje mål. De skola stå bakom målstängerna 
och få ej växla sida under pågående match. Det 
är förbjudit att tala till dem eller på annat sätt 
distrahera deras uppmärksamhet.

Mom. 2. Om ett mål bestrides, skall mål
domaren genast avgöra, huruvida bollen ordentligt 
passerat in i målet genom målöppningen eller 
icke. Hans beslut skall helt enkelt uttalas med 
"mål" eller "icke mål" utan några som hälst kom
mentarer eller förklaringar. Han beslut äro utan 
appell.

Mom. 3. Om måldomaren observerar något 
brott emot regel X mom. 13 skall han underrätta 
skiljedomaren på sätt, som den senare skall an
giva. Det beslut, som varje måldomare fattar vid 
eget mål, skall vara avgörande härvidlag.

IX. SPELET.

Mom. 1. Speltiden skall delas i två perioder å 
45 minuter vardera, eller annan tidslängd, som 
överenskommits mellan kaptenerna.

Mom. 2. Mål skall bytas vid halv tid, och kunna 
då spelarne begära högst 10 minuters rast, vilken 
tid ej skall räknas som speltid.

Mom. 3. Varje spel skall börjas på så sätt, att 
centerhalvbacks sätta bollen i spel på planens 
midtpunkt, och när båda lagen äro färdiga, skall 
skiljedomaren kommendera “spela".

Mom. 4. Det lag, som skördar största antalet 
mål, är det vinnande. Ett mål vinnes genom att 
sätta bollen framifrån in mellan målstängerna och 
under tvärribban, utan att den drives av den an
gripande spelarens fot eller ben.

Mom. 5. Skulle bollen genom någon av de 
försvarande spelarnes förvållande passera in i eget 
mål, skall detta, oavsett på vilket sätt det skett, 
räknas som ett mål för motspelarne. Skulle bollen 
däremot sättas in av någon som ej är aktiv spelare, 
skall detta mål ej gillas.

Mom. 6. Skulle en målstång under spelets gång 
bliva kullstjälpt, och bollen sättas in igenom, vad 
som skulle hava varit målet, ifall målstängerna 
hade stått på sin plats, så skall detta räknas som 
ett mål för den angripande parten.

Mom. 7. När ett mål är gjort och gillat, skall 
bollen ånyo sättas i spel från planens mittpunkt.

Mom. 8. Målvakten får, under det han försvarar 
sitt mål innanför målområdet, stöta ut bollen med 
handen eller stoppa den med sin klubba eller kropp, 
men icke gripa eller kasta ut den med handen.

Mom. 9. Varje spelare har rätt att spela bollen 
med fot eller ben.

Mom. 10. En match avslutas med att domaren 
ropar "tid".

Mom. 11. Skulle bollen stanna å ett ställe, där 
men ej kan komma åt den med klubban, eller i 
en spelares kläder, eller snärjas in i målnätet, skall 
skiljedomaren ropa "halt" och spelaren skall då 
genast flytta bollen med handen samt bringa den 
i spel med sin närmaste motspelare.

Mom. 12. Skulle bollen fastna i klubbans nät, 
skall klubban slås mot marken och bollen ögon
blickligen frigöras; i annat fall skall skiljedomaren 
stoppa spelet och bollen skall bringas i spel igen 
å det ställe där den fastnade.

Mom. 13. Skulle spelet bliva stoppat av någon 
orsak, som ej är förutsedd i dessa regler, skall 
bollen bringas i spel på det ställe och av de 
spelare, som skiljedomaren avgör.

X. FEL.

En spelare får icke:
1) uppsåtligt angripa eller knuffa en motspelare. 

Detta hindra dock icke användandet av "Body
check" eller att knuffa en motspelare med skuldran 
under trängsel på planen.

Anm. 1. Angrepp eller knuffning som kräva 
onödig rörlighet och styrka, äro förbjudna.

Anm. 2. “Body-check“ består i att anbringa sin 
kropp i vägen för en sig närmande motspelare, 
så att denne helt enkelt blir stoppad.

2) fasthålla eller kasta i kull en motspelare eller 
stöta till honom med handen eller klubban.

Med att fasthålla menas att gripa med hand 
eller arm eller hålla en motståndare mellan båda 
armarne och klubban, eller att placera klubban 
emot honom, så att man hindrar hans rörelser.

3) sätta krokben.
4) fatta klubban med båda händerna och rikta 

den mot en motspelares kropp för att hindra 
honom.

5) uppsåtligt eller av vårdslöshet slå en mot
ståndare med klubban eller på annat sätt.

6) gripa en motspelares klubba med handen, 
fasthålla den med armen eller mellan sina ben 
eller under sin fot eller sparka till den.

7) på något sätt hindra en annan spelare, som 
förföljer en motspelare.

8) uppsåtligt lägga sig på knä, krypa eller huka 
sig eller kasta ned sig framför en motspelare, eller 
avsiktligt kasta sig och täcka bollen med kroppen.
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9) avsiktligt röra bollen med handen med 
undantag av det fall som beröres i § 9 mom. 8 
och 11.

10) under några omständigheter kasta ifrån sig 
klubban.

11) flytta sig från stället, när domaren ropat 
"halt" förrän spelet ånyo börjats.

12) om han tappar sin klubba, får han icke röra 
bollen eller på något sätt hindra en motspelare, 
förrän han tagit upp den igen.

13) befinna sig inom målområdet, när han an
griper, ej heller hindra målvakten förrän bollen 
passerat målområdets gränslinje. Detta bör dock 
ej hindra en spelare från att springa över ett hörn 
av målområdet, för att å planen möta en "vid" boll.

14) bära skor med spikar (gummispikar undan
tagna); ej heller få skosulorna vara av annat 
material än gummi.

15) ständigt driva bollen utanför planens gränser 
eller på något annat annat sätt söka fördröja spelet.

16) anföra besvär över fel av någon obetydlig 
orsak, när domaren anser, att icke något avsikt
ligt fel var begånget. Domaren skall först varna 
den spelare, som gör sig skyldig till detta, och 
sedan, om han framhärdar, skall detta bestraffas 
som ett fel.

XI. BESTRAFFNING.
Bestraffning för fel avgöras av skiljedomaren.
1) Frislag. Spelarna skola stå orörliga med 

undantag av målvakten, som får återintaga sin 
plats, och den spelare, som tilldömes frislaget. 
Ingen spelare får vara närmare den sistnämnda 
än fem yards. Om någon befinner sig på närmare 
håll, skall han förflytta sig till den punkt, som 
skiljedomaren anvisar. Den spelare som skall ut
föra frislaget, skall då taga bollen på klubban och 
vid kommandot “spela" från domaren skall spelet 
fortsättas. Ett frislag får aldrig utföras närmare 
än tio yards från målet, och skiljedomaren kan 
under särskilda omständigheter förbjuda en eller 
flera spelare, däribland även målvakten, att uppe
hålla sig mellan den, som gör frislaget, och målet 
De tio yards skola mätas i en rät linje från mitten 
av målet till den plats, där felet begåtts.

2) Utvisning av spelaren för resten av speltiden 
eller för sådan kortare tid, som domaren bestämmer.

3) Sätta bollen i spel å vilken punkt han be
stämmer, dock ej närmare än två yards från mål
området, på sätt som beskrivits i regel IV.

UPPSTÄLLNING Å SPELPLANEN.

Alla Djurgårdare
som erlagt sin årsafgift för 1913 äga 

fritt tillträde till

Lacrosse-uppvistiingar i Stadion

den 5 mot Kupong N:o 7
den 7 » » » 8.
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Alla måste idka idrott.
Svenska Dagbladet har genom sin stora stafett

löpning tagit ett mycket betydelsefullt initiativ och 
tidningen bör för sitt arbete kunna påräkna idrotts
männens tack. Man får också hoppas att det 
fortsättes på den inslagna vägen så att vi en gång 
kunna räkna lika många idrottsmän i tusental som 
vi nu kunna räkna i hundratal.

Djurgårdens Idrottsförenings medlemsblad har 
vid flerfaldiga tillfällen burit fram just samma 
principer och påyrkat att föreningarne ej endast 
skulle arbeta på att få goda idrottsmän utan äfven 
många. Djurgårdens Idrottsförening gjorde äfven 
några ansatser till att förverkliga dessa syftemål, 
men det hela förvanskades och resultatet blef 
ej det väntade. Anledningen var en för kortsynt 
ekonomisk politik och obekantskap med den 
mänskliga naturen.

Man måste göra de litet eller intet intresserade 
personerna mer intresserade, ge dem tillfällen att 
idka idrotten i sällskap, under sakkunnig ledning, 
men utan obehöriga åskådare samt tillfälle att för
värfva några minnen, som ej behöfva vara särdeles 
dyrbara, men dock trefliga samt afpassade efter 
skickligheten.

Villkorsmedaljerna och seriebägarne gjorde på 
sin tid ganska mycket för att locka mindre in
tresserade medlemmar ut till idrottsplatsen, men

villkorsmedaljerna togos bort och stipulationerna 
för seriebägarne gjordes så svåra att de ej lockade 
till arbete. Det har också under de senare åren 
märkts på föreningens allmänna idrottsafdelning. 
Hvar ha vi de unga männen? De äro lätt räknade, 
och var voro massorna, då det gällde att ställa 
upp lag i Svenska Dagbladets stafettlöpning? Två 
lag, däraf ett oldboyslag, var absolut för litet. Det 
skulle ha varit minst 10 lag.

Det som nu närmast behöfs äro några intresserade 
personer med tro på sig själfva för att sätta igång 
arbetet. Det behöfs så litet endast entusiasmen 
finnes hos ledarne och det vore skada om D. I. F. 
skulle förlora sin ställning för att det bland dess 
1000 medlemmar saknas några ledande förmågor.

Allmän idrott.
Landsvägslöpningen Söderköping—Norrköping 
den 25 maj gaf till resultat att B. Modigh, Köping, 
segrade på 1.03,40. E. Hellgren blef tredje man 
på 1.06.11.

Uttagningen af Englandstruppen.
Träningskommittén hade till slutet af juni och 

början af juli planerat utsändandet af en trupp 
svenska idrottsmän till England för att de våra 
skulle erhålla täflingsvana och säkerhet vid möte 
med framstående utlänningar.

Försökstäflingar för uttagning af truppen an
ordnades den 15 juni i Stadion, hvarvid ganska 
goda resultat uppnåddes.

Einar Nilsson stötte i kulstötningen ej så bra 
som vanligt, men segrade dock på 13,54 m. Ej 
heller i diskuskastningen nådde han sina vanliga 
resultat utan stannade som tredje på 40,36 m.

Almlöf blef i trestegshopp slagen af en ung 
sundsvallit Sahlin, som hoppade 14,08 m., Almlöf 
kom ej till mera än 13,88 m.

Af djurgårdarne blef Nilson befunnen värdig 
att deltaga i färden, men han kunde ej resa 
samtidigt med de öfriga och därför ej deltaga i 
klubbmatchen mot London A.C.
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Engelska mästerskapen.
De engelska mästerskapen i allmän idrott ägde 

rum den 5 juli på Stamford Bridge i London 
och de svenska representanterna skötte sig där
vid utmärkt. Einar Nilsson vann en öfverlägsen 
seger i kulstötning då han nådde 14,44 m. hvil
ket är bästa engelska mästerskapsresultat och bättre 
än svenska rekordet.

Han startade äfven i höjdhopp men kom där ej 
högre än 1,68 m. För öfrigt hemförde svenskarna 
mästerskapen i löpning 1/2 eng. mil genom E. Vide, 
1 eng. mil genom J. Zander, släggkastning genom 
C. Lind och stafhopp genom C. Gille samt fyra 
andra pris och åtta standardmedaljer.

Andraprisen voro: N. Linde släggkastning, C. 
Hårleman stafhopp, Pettersson höjdhopp, och I. 
Lindholm längdhopp.

Standardmedaljer: M. Karlson och B. Modig 
löpning 4 eng. mil, Sahlin längdhopp, Magnuson 
och Lindholm kulstötning, Lindholm höjdhopp, 
samt Holmér och Zerling häcklöpning.
Nationell entimmeslöpning 
var den 15 juni anordnad i Uppsala där bland 
andra Hellgren och Wahlin representerade D. I. F. 
Segrare blef A. Ahlgren Söd. I. K. med 17,973 m. 
Hellgren blef tredje med 16,824 m. och Wahlin 
fjärde med 16,621 m.

På förekommen anledning uppmanas medlem
marne att efter användning af föreningens idrotts
materialer å Östermalms idrottsplats, ej låta de
samma kvarligga å planen utan återlägga dem på 
sin plats.

Cykel.
Internationella täflingar i Göteborg.

Då Stockholm sedan gamla Idrottsparken refs 
saknat velocipedbana är det märkligt att Tage 
Carlsson fortfarande kunnat hålla sig i form. Hur 
det tillgått är omöjligt att förklara, men det måste 
ha fordrats en kollosal energi och ett stort intresse. 
Han deltog den 25 maj i internationella cykel
täflingar och utgick därur som bäste man efter 
att ha segrat i alla scratchlopp, där han deltog. 
Han segrade sålunda å 1/2 eng. mil på 1.27,4 
med E. Ohlén som andre, å 5000 m. på 7.45,8 
med A. Hansson som andre samt i ett utgallrings
lopp på 6.48,6.

Svenska Dagbladets stafettlöpning.
Svenska Dagbladet anordnade den 22 juni en 

30-manna stafettlöpning för att få ut massan af 
våra idrottsmän på banan och om möjligt locka ut 
sådana, som annars aldrig deltaga i idrottsöfningar.

Tidpunkten var visserligen från föreningssyn
punkt illa vald, ty många medlemmar valde den 
sammanhängande tredagarsledigheten att resa ut 
på landet. Man måste därför beteckna deltagandet 
som glänsande då öfver tusen löpare deltogo. D. 
I. F. anmälde endast två lag, däraf ett old boyslag, 
men det visade sig svårt att få äfven dessa full
taliga och då det kom till kritan fattades flera 
män. Första laget hade sålunda under täflingen 
29 man och oldboys laget endast 26. Trots detta 
skötte sig lagen godt.

Första laget höll sig hela tiden bland de främsta 
och slutade som femte lag, endast obetydligt efter 
tredje och fjärde lagen.

Oldboyslaget hade en skarp strid med Fredriks
hofs I. F:s lag och denna afgjordes ej förrän på 
mållinjen. Slutstriden utspann sig emellan de 
bägge föreningarnas respektive ordförande och 
var den mäst spännande kampen under denna allt 
igenom spännande täfling. Alla de gamla djur
gårdarna löpte utmärkt och om laget varit fulltaligt 
hade det säkert ej låtit Gäfle oldboyslag segra. 
Laget erhåller minnesplaketter, hvarjämte för
eningen erhöll konsul C. Grubbens hederspris samt 
"Idrottsväns" hederspris för första lagets löpning.

Prisfördelningen.
Hufvudtäflingen.

Första pris: Svenska Dagbladets vandringspris 
och statsminstern excellensen K. Staaffs heders
pris samt minnesplakett till hvarje man i laget. 
Därjämte inbjudes föreningen på skärgårdsutflykt. 

Fredrikshofs I. F:s lag I 1.07.00,6.
Andra pris: Dr Verner von Heidenstams heders

pris samt plakett till hvarje man i laget.
I. K. Göta 1.08.00,6.

Tredje pris: Konsul Helge Axelsson Johnsons 
hederspris.

Krigsskolans lag I 1.08.53,7.
Fjärde pris: "Berlin 1916", hederspris. 

I. F. Linnéa lag I 1.08.54,5.
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Femte pris: "Idrottsväns" hederspris. 
Djurgårdens I. F. 1.08.58,2.

Sjätte pris: Grossh. Harald Jakobssons hederspris. 
S. o. I. K. Hellas 1.09.07,8.

Sjunde pris: Nordiska Kompaniets hederspris. 
Vaxholms kustartillerireg. I. F. 1.09.18,8.

Specialpris.
Bästa militärlag.

Herman Bergmans konstgjuteriaktiebolags vand
ringspris och Militärekiperingsaktiebolagbts heders
pris samt plakett till hvarje man i laget 

Krigsskolans I. F. 1.08.53,7.
Näst bästa militärlag.

Bankir Kassmans hederspris.
Vaxholms kustartillerireg. I. F. 1.09.18,8.

Bästa andralag.
Hofjuvelerare C. G. Hallbergs hederspris. 

Fredrikshofs I. F:s lag II 1.13.18,2.
Bästa tredjelag.

Juvelerare Svea Svenssons hederspris. 
Krigsskolans I. F:s lag III 1.14.39,8.

Bästa oldboyslag.
Hofjuvelerare K. Andersons hederspris och 

minnesplakett till hvarje man i laget.
Gäfle I. F:s lag II 1.21.42,8.

Näst bästa oldboyslag.
Konsul C. Grubbens hederspris och minnes

plakett till hvarje man i laget.
Djurgårdens I. F:s lag II 1.25.38.

Bästa lag från landsorten (utanför Stockholms län).
Amiral Arvid Lindmans hederspris. 

Uppsala Studenters I. F. 1.11.13.
Bästa studentlag.

Dr Sven Hedins hederspris.
Uppsala Studenters I. F. 1.11.13.

Bästa lag från Stockholms län.
Landshöfding M. Sahlins hederspris.

Vaxholms kustartillerireg. I. F. 1.09.18,8 
Bästa lag från villasamhälle:

Djursholmarnas vandringspris och Djursholms 
aktiebolags hederspris.

Saltsjöbadens I. F. 1.14.24.
Bästa lag från Södermalm.

A.-B.  Gustafsbergs fabr. Intressenters hederspris. 
I. F. Linnéa 1.08.54,5,

Bästa lag från Kungsholmen.
Bröderna Ljunggrens hederspris. 

Stockholmspolisens I. F. 1.13.58

Bästa lag från yrkeskorporation.
Guldsmedsbolagets hederspris.

Stockholmspolisens I. F. 1.13.58.
Klubb, som ställer upp flesta lag.

Bankir E. Sachs hederspris. 
Fredrikshofs I. F. — 4 lag.

Klubb, som ställer upp näst största antalet lag.
Bankdirektör E. Severins hederspris. 

Krigsskolans I. F. — 3 lag (bättre placering 
för lagen än S. o. I. K. Hellas).

Klubb, som ställer upp flesta lag i förhållande 
till medlemsantalet.

Juvelerare Frans Holms hederspris.
I. F. Polstjärnan, 30 man af 32 medlemmar. 

Bästa klubb vid halfva distansen.
I. F. Linnéas fetisch. 

Fredrikshofs I. F., ledde med 200 m.
Tiderna för de till målet inkomna lagen.

1. Fredrikshofs I. F:s lag I 1.07.00,6
2. I. K. Göta 1.08.00,6
3. Krigsskolans I. F:s lag I 1.08.53,7
4. I. F. Linnéas lag I 1.08.54,5
5. Djurgårdens I. F:s lag I 1.08.58,2
6. S. o. I. K. Hellas lag I 1.09.07,8
7. Vaxholms kustartilleris I. F:s lag I 1.09.18,8
8. Göta Lifgardes I. F. 1.09.24
9. Södermalms I. K. 1.09.54

10. Uppsala studenternas I. F. 1.11.13
11. Gäfle I. F:s lag I 1.12.43
12. Fredrikshofs I. F:s lag II 1.13.18,2
13. S. o. I. K. Hellas lag II 1.13.21,5
14. Krigsskolans I. F:s lag II 1.13.28,8
15. I. F. Thor, Uppsala 1.13.42,4
16. Stockholmspolisens I. F. 1.13.58
17. Saltsjöbadens I. F. 1.14.24
18. Krigsskolans I. F:s lag III 1.14.39,8
19. Järva I. S. 1.15.38,5
20. Gäfle S. o. G. F. 1.15.54
21. Stockholms studenters I. F. 1.16.06,6
22. Norstedt & Söners I. F. 1.16.25,6
23. Lunda S. K. 1.17.05,6
24. Fredrikshofs I. F:s lag III 1.17.38,7
25. Kronobergs I. K. 1.18.27,6
26. I. F. K., Djursholm. 1.18.40,6
27. I. K. Framåt 1.18.52,4
28. I. F. Linnéas lag II 1.19.18,6
29. S. o. I. K. Hellas lag III 1.20.52,6
30. Gäfle I. F:s lag II (oldboys) 1.21.42,8
31. I. F. Polstjärnan 1.24.07
32. D. I. F:s lag II (oldboys) 1.25.38
33. Fredrikshofs I. F:s lag IV (oldboys) 1.25.38,1
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Afdelning för allmän idrott: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. 7538.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

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

A.T. Vasa 2598, R. T. 14097 (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: G. Frykman.
Sekreterare: E. Lemon.

Gustaf Johansson.
R. Wicksell.

Afdelning för Lawntennis:

Ordförande: Alg. Nilsson, Birgerjarlsgatan 29. 
A.T. 53 70. R. T. 90 52.

Sekreterare: A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 1 
vice sekr: B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15

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.


