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Styrelseberättelse 1912.
Den vid Djurgårdens Idrottförenings årsmöte 

den 18 juni 1912 valda öfverstyrelsen får härmed 
framlägga sin berättelse öfver det gångna arbets
året; men då styrelsens och föreningsmedlemmarnas 
arbete i store sedt komplettera hvarandra blir det 
på samma gång en öfverblick öfver, hvad som 
på ena eller andra området tilldragit sig inom 
föreningen. Den vid årsmötet valda styrelsen 
konstituerade sig på följande sätt:

Ordförande 
v. ordförande

C. Hellberg
A. Hedjersson

Skattmästare V. N. Petsén
v. skattmästare E. Ekberg
Sekreterare D. Sandqvist
v. sekreterare C. Wilhelmsson
Intendent E. Lemon
v. intendent E. Nilsson
Styrelseleda
möter G. Frykman

A. Norling
B. Nylund
F. Dahlström

Suppleanter J. af Klercker
E. Johansson
C. Jahnzon

Under det gångna året ha 14 styrelsesamman
träden ägt rum. De frågor, som varit under be
handling ha af öfvervägande art rört sig om för

eningens inre angelägenheter, dess ekonomi, täf
lingar m. m. En af styrelsen i nov. 1912 anordnad 
basar omfattades med det lifligaste intresse af både 
föreningmedlemmar och allmänhet. Den behåll
ning, som denna lämnat, visar att Djurgårdarna 
förstå att med framgång upprätthålla sitt gamla 
anseende som utmärkta och lyckliga festarrangörer. 
En klubbafton jämte prisutdelning på Restaurant 
Riche rönte likaledes en mer än vanlig anslutning 
och var ett lyckligt uppslag i den sträfvan, som 
går ut på att föra föreningens medlemmar när
mare hvarandra och skapa den samhörighetskänsla, 
som framför allt bör vara föreningens drifvande 
kraft. I sammanhang med detta torde ock nämnas, 
att frågan om gemensam klubblokal flera gånger 
varit under styrelsens behandling, men städse 
strandat på svårigheten att finna för detta ända
mål lämpliga lokaler. Frågan är därför ingalunda 
afförd från dagordningen utan torde nog inom en 
snar framtid finna sin lösning.

Det har likaledes länge varit ett önskemål inom 
föreningen att äga ett hedersdiplom, en utmärkelse 
som skulle tilldelas medlemmar eller utomstående, 
som gjort sig särskildt förtjänta af föreningens tack
samhet. En pristäflan i afsikt att framdrifva lämp
liga förslag har gifvit till resultat att trenne sådana 
inkommit till styrelsen. Det idrottsliga arbetet inom 
föreningen har af styrelsen följts med uppmärk* 
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samhet och intresse. Genom anordnandet af täf
lingar och lämnande af resebidrag har den sökt 
sporra medlemmarna till nya ansträngningar. Trane
bergs idrottsplats har under det senaste året allt 
mera närmat sig sin fullbordan. En ståplatsläktare 
är sålunda uppförd. Endast löparbanan har på 
grund af bristande medel ännu ej kunnat anläggas. 
Ett af styrelsen uppgjordt förslag att vid Trane
berg uppföra äfven en cykelbana torde, om det 
utan allt för stora uppoffringar kan genomföras, 
bli nästa steget i idrottsplatsens utveckling.

Föreningens ställning i ekonomiskt hänseende 
framgår af revisorernas berättelse. Dock bör fram
hållas att behållningen vid vinterns täflingar ej 
motsvarade förväntningarna, beroende på en del 
yttre omständigheter, som rubbat de gjorda beräk
ningarna.

Om vi nu öfvergå till föreningens idrottsliga 
verksamhet har den kännetecknats af ett intensivt 
och planmässigt arbete. Ett visst stillestånd gjorde 
sig dock gällande under tiden för Olympiska 
spelen, då all uppmärksamhet inriktades på att 
skapa värdiga representanter till denna hela värl
dens idrottsfest. Flera af Djurgårdens medlemmar 
återfinnas ock i den trupp, som utsetts att försvara 
Sveriges färger vid den stora krafmätningen. Säker
ligen räknade också hvarje Djurgårdare det som 
en heder för sig och föreningen då Almlöf i den 
hårda kampen lyckades uppnå en placering och 
lägga ännu en poäng till vårt olympiska vinstkonto. 
I allmän idrott har under året konstaterats ett allt
jämt växande intresse och ökade prestationer. Våra 
terränglöpare ha med framgång försvarat sin rang- 
ställning och af långdistanslöpare ha särskildt 
Wåhlin och Nilsson visat sig bland Sveriges bästa. 
Bland kastarna dominerar fortfarande Einar Nilsson, 
men under hans ledning ha en del yngre förmågor 
lagt i dagen egenskaper, som lofva godt för fram
tiden. I Reuterswärd ha vi dessutom en löpare, 
af hvilken föreningen har mycket att vänta.

Föreningens afdelning för atletik och brottning 
har likaledes under året gjort stora framsteg, och 
på grundvalen af de Olympiska spelens lärdomar 
har det genom ett träget arbete byggts vidare. Den 
tekniska färdighet och uthållighet, som våra brot
tare särskildt under vinterns täflingar presterat 
visa, hvilka utmärkta representanter de äro 
för denna svårlärda och kräfvande idrott.

De gamla bärarna af Djurgårdens traditioner, 
skidlöparna, ha ej heller under den senaste vintern 
haft skäl att rosa marknaden. Den ringa snötill
gången har omöjliggjort så godt som hvarje för
sök till en rationell träning. De framgångar, som 
de ändå trots ogynnsamma omständigheter lyckats 
tillkämpa sig äro därför mera produkten af den 
energi och den tillförsikt, som alltid varit det 
kännetecknande draget för denna afdelning.

1912 års stora händelse var dock våra bollspelares 
seger i Svenska mästerskapet. Djurgårdare och 
fotboll är nu en gång två begrepp, som vuxit 

samman, och det är kanske ej utan skäl, som 
många anse att bollspelarna sätta sin färg på 
namnet. Djurgårdarna äro annars ett stillsamt och 
sympatiskt släkte, som delar sin tid mellan Strand
vägen och idrotten, men nämnes "bollaget" äro 
de genast eld och lågor. Då blir det glöd i blic
ken och liflighet i gesterna och man har uppslaget 
till ett samtal, som utan att blifva enformigt, 
fortsättes hela året om. Bollaget, det är det centrala 
i en Djurgårdares tillvaro. Kring det rör sig hans 
tankar som planeterna i ett solsystem och dess 
segrar och nederlag återspeglas obehagligt tydligt 
i hans anletsdrag. Hans omsorg om dess sam
mansättning är rörande och hans segervisshet stor 
nog att sätta alla uttagningskomrnitéer ur verksamhet. 
Du känner din litenhet inför dessa jättegestalter, 
som bilda laget, och en betänklig begreppsför
virring i dina gamla åsikter gör sig gällande. 
Din oskyldiga barnatro försvinner och snart märker 
du, att du dyrkar andra gudar, visserligen jordiska, 
men därför ej mindre höga. Traneberg och Rå
sunda, som knappast ens till namnet funnits i 
ditt geografiska medvetande bli allt oftare målet 
för dina vallfärder, och den djupa klangen i din 
röst är resultatet af en fruktbärande samverkan 
mellan dina och lagets ansträngningar. Du har 
blifvit Djurgårdare och du är lycklig. Men hvad 
är det nu för egenskaper, som göra Djurgårdens 
spelare till de stora favoriter, de äro. Det är den 
käcka, djärva kraften i deras uppträdande, som så 
rycker alla med, och den friska gåpåartaktiken, 
som endast är en reflex af hvarje Djurgårdares 
ungdomliga verksamhetslust. I det fallet ha Djur
gårdens spelare alltid varit sig lika. Det är som 
andan fallit öfver dem i samma ögonblick de 
kommit i den blåsvarta tröjan. Sällan ser man 
dem tappa modet om läget är aldrig så förtvifladt 
Einar Olsson endast drar mössan några tum 
djupare öfver pannan och så ökas farten med än
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större energi tills det hotande nederlaget, som 
det ofta händer, vändes i seger. Det är kanske 
denna opportuniska fläkt öfver lagets spel, som 
är nyckeln till dess popularitet. Att de bära segern 
med samma jämnmod som nederlagen visar endast 
den själsliga styrka, som alltid varit en Djurgårdares 
dyrbaraste egendom. Med glädje konstatera vi ock 
fotbollslagets vackra insats i föreningens verk
samhet och hembära ett särskildt tack för deras 
energiska och vackra arbete.

Styrelsen.

Afgifter i D. I. F.
Inträdesafgift.......................... Kr. 2: —

Inträdesafgiften skall alltid åtfölja ansökan om 
inträde, om denna skall blifva upptagen till be
handling.

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

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

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

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

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

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

* Erlägger ingen inträdesafgift.

Glöm ej Edra skyldigheter 
till D. I. F.

Våra fotbollsspelare
ha alltid varit våra älsklingsbarn. Omkring deras 
segrar och nederlag ha våra tankar oftast kretsat, 
den enes dåliga form har lika mycket bekymrat 
oss, som den andres goda prestationer kommit 
våra Djurgårdshjärtan att klappa af tillfredsställelse. 
Men som dumma föräldrar i allmänhet skämma 
vi bort våra barn, aga dem inte, tillrättavisa dem 
inte ens.

Och följden har blifvit, att väl intet lags spelare 
äro så ömtåliga för kritik som just Djurgårdens.

Trots detta har jag velat, mest med tanke på 
nästa kräfvande säsong, säga några välmenande 
ord om spelarnes prestationer i år och hvad som 
bör bort till nästa är — äfven med risk att bli 
"illa hädd".

Laget på hösten var märkvärdigt olikt somma
rens. Det vill säga det var så pass mycket bättre, 
att det verkade som ett annat. Och detta berodde 
helt enkelt på en målmedveten träning. Djurgår
darna ville gå väl förberedda till finalen, ville 
helt enkelt, och tränade under detta inflytande, för 
en gångs skull förståndigt, och nådde ett utmärkt 
resultat på kortast tänkbara träningstid.

Detta visar hvilket ypperligt fotbollsmateriel vi 
ha i våra spelare, och hur fruktansvärt laget skulle 
bli, om träningen alltid var målmedveten och 
framför allt ändamålsenlig. — Men själfva trä
ningen skall bli en senare sak, till hvilken jag i 
ett annat nummer af medlemsbladet skall åter
komma. Här bara några ord om spelarna.

I Runn ha vi äntligen fått en målman, som för
stått ingifva förtroende och sympatier. Han har 
ännu inte hunnit få en Bengtssons olater, utan 
spelar med intresse och befriad från alla nycker. 
Måtte han bara i framgångens berusning kunna 
undgå att dela andra fotbollsberömdheters öde, 
att kafva sig upp på höga hästar och vara tvungen 
att krusas och trugas å la första tenor.

Om Backlund och Heming är knappast annat 
än godt att säga, anspråkslösa och oaffekterade 
i sitt uppträdande, lugna och effektiva i sitt spel 
och aldrig råa om än aldrig så hårda. Varnas 
dock också för höga hästar.

Putte Frykman har sina stora förtjänster och 
sina stora fel både som fotbollsspelare och lagets 
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kapten. Hans största förtjänst är hans okufliga 
energi, lika i alla väder och i alla situationer. 
Med den spelar han, om det också inte alltid blir 
fotboll. Hans största fel är nästan alla fotbolls
spelares; det häftiga lynnet, som ofta drar i väg 
med både lugn, skicklighet och elegans.

Som kapten är han den lämpligaste af de elfva, 
men saknar tror jag, förmågan att drifva på och 
rätt leda en effektiv träning. Men det är kanske 
också beroende på bristande disciplin hos de andra.

De båda andra ordinarie halfbackarna, Öhman 
och Karlsson, äro nog bra på sina platser, men 
kunde vara bättre. Öhman har de största förut
sättningar att bli af hög klass, säker på både 
hufvud och fot, lugn och hård. Men han behär
skas af en ful nyckfullhet, som spelar honom och 
laget många spratt och alltid gör, att han aldrig 
visar sig i samma form. Och så hans, jag skulle 
vilja säga, förmåga, att så ofta stå i off-side-posi
tion. Hans själfviskhet är hans största fel, och 
den måste bort. Oösta Karlssons största brist är 
hans jämförelsevis ringa snabbhet, som väl med 
träning något kan förbättras. Han är kanske den 
mest odisciplinerade i elfvan, och hans mani att 
oftast vid matcher spela bäst i “bakom"-humör 
är känd men förkastlig. Med rationell träning 
och större skonsamhet mot magen bör han bli 
synnerligen god.

Jansson i forwardskedjan är den bäst discipli
nerade i laget. Utan att knota låter han placera 
sig hvar som hälst, spelar på sin plats med okuf- 

lig energi, uthållighet och framför allt elegans. 
Jag har aldrig sett Jansson spela ens hårdt, men 
trots detta inte mången som spelat så effektivt 
och vackert. Han är alltid lika jämn och god, 
och bör kunna utvecklas till internationell

Einar Olsson borde ha ett eget kapittel men 
han är så omskrifven, att väl ingenting om honom 
är nytt. Han är mästaren, jag har inte sett en svensk 
spelare kunna dämpa en boll som han. I dribb
ling och passning af en boll är han mästaren, och 
om det också oftast klickar med skotten, så brukar 
hans uppläggningar framför mål vara så fina, att 
den, som skall leverera skotten, behöfver uträtta 
så litet arbete som möjligt I fråga om rationell 
träning och omsorgsfullt lefverne är han efter
följansvärd.

Nordenskjöld är och förblir halfbacksspelare. 
Hur hårda skott han än kan leverera, och huru 
fint han än leder upp en kedja, någon lätt och 
smidig dribblare är han inte, och han har för 
svårt "att vända". Som halfback kommer hans 
gåpåareförmåga och hårdhet bättre till pass.

Sten Söderberg har mest afvigsidor. Hans skjut
skicklighet är det enda som är erkänd, men hans 
dribblingslust är större än hans förmåga, och han 
har lättare att ilskna till och göra dumheter i 
ilskan än någon annan.

Om Karlstrand finnes liksom om Runn ännu 
intet annat än godt att säga, så länge inga olater 
finnas. Han spelar snabbt och säkert, om också 
ännu inte blicken för situationens kraf är så stor 
och förmågan att lämpa sig i spelsätt ännu är 
outvecklad.

Om andra lagets spelare skulle vara mycket af 
både godt och ondt att säga, och det skulle vara 
roligt att visa dem en smula uppmärksamhet 
Men det har sällan tagits notis om dem af veder
börande — man har värfvat från andra lag — 
och jag får väl denna gång tyvärr gå dem förbi.

Ala
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Skytte. Sammanträde.
Föreningens mästerskap.

Täflan om föreningens mästerskap i skarpskjut
ning på bana hölls söndagen den 18 oktober vid 
Stora Skuggan.

Mästerskapet eröfrades därvid af J. Kragsterman 
med 94 poäng.

Resultaten voro för öfrigt.

Klass I.

A. Tullberg 47 poäng
N. Wahlstedt 43 „

Klass II.

B. Nylund 75 poäng

Klass III.

J. Kragsterman 94 poäng
K.Thunlund 93 „
N. Romander 93 „
C. O. Petsén 92 „
K. A. Fredriksson 88 „
N. A. Hedjersson 87 „
I. Holmström 86 „
E. Gustafsson 82 „
G. Rönn 69 „
E. Pettersson 67 „
V. Andersson 63 „

Bandyspelarna samanträda måndagen den 
29 december kl. 8 e. m. å Café Tysta Mari, 
Regeringsgatan 26, 1 tr.

Obs.! Föreningens alla bandyspelare torde 
infinna sig emedan D. 1. F. skall deltaga 
med två lag i Stockholms Idrottsförbunds 
bandytäflingar.

DE
som önska få Nyårsönskningar 
införda i nästa nummer af 
D. I. F:s Medlemsblad torde 
skyndsamt insända namn samt 
afgiften 1 kr. till expeditionen.

OBS.! Gynna föreningens tid
ning på detta sätt.

Notis.
D. I. F:s ordförande hr C. Hellberg har erhållit 

Riksförbundets förtjänsttecken.
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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: C. Jahnzon, Huddinge.
R. T. Huddinge 45.

v. skattmästare: E. Ekberg, Skånegatan 18, 3 tr.
A. T. Söder 51 10.

Sekreterare: A. Hallgren, Upplandsgatan 29.
A. T. Vasa 2598, R.T. 14097 (före kl. 3 e.m.)

v. sekreterare: E. Ahlström, Skärsätra, Lidingön.
Intendent: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

A. T. 223 51.

v. Intendent: K. Sundholm, Skepparegatan 46.
A. T. Österm. 60 07.

Klubbmästare: B. Nylund, Döbelnsgatan 3.
A.T. 43 43, Saltsjöb.81. R.T.Norr 1 07.

v. klubbmäst.: K. A. Fredriksson, S:t Eriksg. 32 B.
A. T. Kungsh. 34 79.

Styrelsel.: V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

E. Lemon, Vestmannagatan 24.
A. T. Vasa 20 60.

A. Norling, Hornsberg.
R. T. 79 20. A. T. 154 49.

Suppleanter:
E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.

A. T. Österm. 57 72.

E. Johansson, Riksbanken.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

Afdelning för allmän idrott:
Ordförande: Carl Jahnzon (se ofvan).
Sekreterare: A. Hallgren (se ofvan).
Materialförv.: E. Almlöf, Rådmansgatan 48, 3 tr.

R.T. 147 52, A.T. 267 68.
Supleanter: K. Sundholm (som ofvan).

E. Nilsson (se ofvan).
D. Sandqvist, Grefturegatan 48.

A. T. Österm. 41 62.
A. Hammarström, St. Nyg. 27,1 tr. ö.g.

Afdelning för skididrott:
Ordförande:  B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare:  C. Wilhelmsson (se ofvan).
Materialförv.: P. Mattsson, Styrmansgatan 2.

A. T. Österm. 26 52.
Suppleant:  E. Schumann, Jungfrugatan 12.

A. T. Österm. 48 25.

Afdelningen för fotboll och bandy:
Ordförande: G. Frykman.
Sekreterare: E. Lemon.

Gustaf Johansson.
R. Wicksell.

Afdelning för Brottning:
Ordförande: Hjalmar Johansson, Frejgatan 31.
Sekreterare: S. Olsson, Katarina Brandstation.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 
lämnas af:

För simning:
J. af Klercker, Torstensonsgatan 7.

R. T. 137 65.

För skytte:
C. O. Petsén.

För velocipedåkning:
Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr. 

A. T. Söder 350 84.



Hrr Principaler och 
Arbetsgifvare!

Hänvänd Eder vid 
behof af arbetskraft till 
Olympiska Sällskapets 
platsanskaffningsbyrå, 
som kostnadsfritt 
förmedlar platser åt 
välrekommenderade 
idrottsmän. Adress: 
Olympiska Sällskapets 
platsanskaffningsbyrå, 
Fredsgatan 8. Riks: 
147 54, 147 52 och 
Allm: 26768,26908.



Stockholm 1913. C. A. Löjdquists Tryckeri.


