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Fotboll.
Fotboll och själsegenskaperna 

af

fil. dr. Nils Lundqvist.

Redaktionen har anmodat mig att till Medlems
bladet lämna ett bidrag behandlande fotbolls
idrotten från någon viss synpunkt.

På samma gång som jag med nöje tillmötes
går red:s önskan, nödgas jag meddela, att syn
punkten icke blir den djupt initierade sakkunniges. 
Man må icke heller vänta att af mig få höra 
några tankar, som göra anspråk på nyhet eller 
originalitet. Reflexionerna komma från en mång
årig — oftast road, ibland förargad, alltid in
tresserad åskådare af fotbollsmatcher och från en 
dito läsare af idrottstidningar samt de dagliga 
tidningarnas fotbollsspalter. Praktisk erfarenhet 
för egen del af spelet har jag endast så pass 
mycket, att jag kan bilda mig en föreställning 
om att fotboll är en svår sak, som ställer stora 
fordringar på spelarens både fysik, kondition, 
träning, teknik och äfven själsegenskaper. Det 
torde tillåtas mig att dröja något vid det sista 
momentet.

Låt mig först som sist säga ifrån, att jag på 
intet sätt kan dela den åsikt, som synes omfattas 
af en del gammaldags, för idrotten alldeles främ
mande pedagoger och som kortast formuleras i 
slagordet: “De styfvaste idrottsmännen (resp, fot
bollsspelarne) äro de största dumhufvudena“. Sär
skildt hvad fotbollsspelarne angår, vill jag på det 
bestämdaste bestrida slagordets giltighet. Väl kan 
det stundom hända — det får ej förnekas — att 

en skolyngling låter intresset för fotbollsspelet 
alldeles otillbörligt undanskjuta det hos honom 
svagt utvecklade studieintresset, ända därhän att 
han till egen skada vårdslösar sina studier, men 
från detta medgifvande är afståndet stort till fast
slåendet af någon oförenlig motsats mellan anlag 
för fotbollsspel och studieanlag eller god allmän 
intelligens. Fastmer är jag böjd för att påstå, att 
af en person med slö intelligens (= ett typiskt 
dumhufvud) aldrig bör kunna bli en typiskt god 
fotbollsspelare. För dumhufvet utmärkande är 
nämligen, att hans tankeverksamhet är i regeln 
slö, långsam och framför allt ensidig; en sådan 
persons motto — betecknande nog alltid efteråt — 
är: “Har man sett på maken?! Inte tänkte jag på 
det". — Typisk för den tröga intelligensen är 
vidare den seghet, hvarmed den en gång bibragta 
uppfattningen sitter i; en så beskaffad spelare 
utbildar ett stereotypt, ensidigt manér för sitt 
spel, som han knappast kan bringas att frångå, 
men en sådan lyckas intelligentare motspelare 
snart och lätt att utstudera, och därmed är hans 
roll snart utspelad. En slö intelligens är slutligen 
något, som skänker klen människokännedom; den 
ointelligente lyckas därför sällan genomskåda mot
ståndarens afsikter, har likaså svårt att få korn på 
de svaga punkterna i motståndarens spel och har 
dubbelt svårt att på bästa sätt draga fördel af 
dessa svagheter. — Den bild jag tecknat — och

N:o 4.
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den är ingen karrikatyr — är ju raka motsatsen 
till bilden af en god fotbollsspelare i detta ords 
högsta bemärkelse. Härmed har jag dock å andra 
sidan ej velat påstå, att det är speciellt de högsta 
formerna af den mänskliga intelligensen, som av 
fotbollsspelet särskildt tagas i anspråk och upp
odlas. Obefogadt nedsättande och öfverdrifvet 
lofprisande af spelet äro båda malplacerade.

Jag skall taga mig friheten ytterligare behandla 
frågan om fotbollsspelet och själsegenskaperna 
genom att sätta frågan i samband med de enligt 
min personliga uppfattning mest maktpåliggande 
posterna inom fotbollskedjan. Alltför väl inser 
jag bl. a. halfbackskedjans uppgift som ett slags 
ryggrad i laget både för anfall och försvar; men 
skulle jag utvälja tre exempel för belysande af 
själsegenskapernas betydelse vid fotbollsspel, så 
skulle jag utan lång tvekan välja följande: center
forwardens, backarnes och målmannens upp
gifter.

Först då centerforwarden! Blixtsnabb och säker 
uppfattning, godt omdöme och snarrådighet, be
slutsamhet, en god portion mod och käckt arbets
humör samt en betydlig kvantitet osjälfviskhet 
äro egenskaper, som en god centerforward måste 
förena med en kraftig kropp, snabbhet, uthållig
het, förstklassig bollbehandling och skjutskicklig
het. Jag glömmer inte heller det kallblodiga 
lugn, som inte är tvillingbror med den tröga 
säfligheten. Kanske får jag tillägga opartiskhet 
beträffande utdelningen af bollarna. Särskildt i 
ett kombineradt lag vid internationella matcher 
ser man icke sällan centerforwarden försumma 
denna viktiga sak: han sänder regelbundet ut 
bollen till sin specielle ytterforward, medan där

emot den andre yttern knappt tycks existera för 
honom; man har verkligen svårt att tro, att bakom 
denna ensidiga passningsmetod skulle ligga en 
djup, illistig beräkning att så insöfva motpartiets 
backar i säkerhet. När äntligen den länge för
summade yttern för en gångs skull får bollen ut 
till sig, är han oftast antingen af pur förargelse 
eller i sin omåttliga ifver att ändtligen visa, hvad 
han duger till, så nervös, att han har alla utsikter 
att göra ett grundligt fiasko. Begär sedan god 
fotboll af honom, får ni se!

Fotbollsidrottens historia har mycket att berätta 
om förbrukade centerforwards, om hela rader af 
sådana, som först utbasunats som the coming man 
och kort därpå varit afdankade. Den ofta ödes
digra rubbning af hela lagets stabilitet, som följer 
af ideligt ombyte af anfallsmännens ledare, skulle 
ett lag näppeligen underkasta sig, om icke center
forwardens uppgift vore af den maktpåliggande 
art, att den ovillkorligen kräfver fysiska och ej 
minst själiska egenskaper, som sällan finnas hos 
en individ förenade. Men hvad blir det under 
sådana förhållanden af talet om den gode fotbolls
spelarens psykiska undermålighet?

Angående backarne och målmannen både kan 
och bör jag fatta mig ganska kort efter allt det 
ofvan sagda.

Näst centerforwardens plats tror jag att back
platserna ställa de allvarligaste krafven på sina 
innehafvares själsegenskaper. Här kräfves i syn
nerligt hög grad å ena sidan själfständig omdömes
gillhet och förmåga att utan hjälp ögonblickligt 
reda upp de svåraste och mest spännande situa
tioner men å andra sidan förmåga af inbördes 
ekonomiserande samarbete. Intetdera är den under
måligt begåfvade vuxen; framför allt är han ur 
stånd att målmedvetet samarbeta med en kamrat. 
Utmärkande för den slöa intelligensen är näm
ligen att antingen känna behof af en ständig de
taljerad ledning från en skarpare intelligens eller 
ock att i stadig envishet isolera sig från den, med 
hvilken samarbete skulle äga rum. I senare fallet 
är han ju till föga hjälp, i förra fallet är han ju 
rent af mera till hinder än till stöd. — För en 
back, som skall stoppa ett våldsamt anfall af en 
kedja af individuellt skickliga, intelligenta och 
väl samarbetande forwards, gäller det att snabbt 
och säkert kunna genomskåda en motståndares 
afsikter; ju närmare målet motståndarnes anfall 
befinner sig, ju fåtaligare försvarsliniens män äro, 
desto mera kritiskt tillspetsad är i regel situatio
nen. Men då bör det ock stå klart, hvarför det 
måste vara särskildt ödesdigert att som back ha 
en individ med klen intelligens.
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Till sist ett par ord om målvakten!
För att bli en god målvakt behöfver man väl 

i främsta rummet ha vakenhet, säkert ögonmått 
och säker hand, rörlighet och tillräcklig längd. 
Dock vill det förefalla, som om äfven här om
dömesförmåga kräfves i ej ringa grad, särskildt 
då det gäller att rätt placera sig för att taga ett 
skott samt då det kommer an på att rädda situa
tionen genom att lämna målet och taga bollen 
från en fiendtlig forward, som kommer anstor
mande i en individuell rush.

Summa summarum: erfarenheten synes mig 
tvärtemot det ofvan anförda slagordet ge stöd åt 
det påståendet, att fotbollsspelet kräfver god själisk 
utrustning hos sina utöfvare.

Notiser.

På Stockholms Idrottsförbunds fotbollssektions 
årsmöte invaldes i dess styrelse från D. I. F. hr 
V. N. Petsén.

* *
*

I svenska serien låg "ettan" vid vårsäsongens 
början på fjärde plats med 5 poäng på 5 matcher 
och 12 vunna mål mot 6 förlorade.

* *
*

Första lagets första match i svenska serien, mot 
Norrköpingskamraterna, blef ett förkrossande ne
derlag. Frykmans eller Runns frånvaro, särskildt 
den senares, var synnerligen märkbar.

För mången står nog den närmaste orsaken till 
nederlaget klar. Det är gifvetvis Norrköpings
bornas större bollsäkerhet som här vunnit öfver 
de mera fysiskt — och därför ensidigt — tränade 
djurgårdarna. Utan att på något vis värdet af 
den hittills drifna träningen förminskas, måste det 
dock fastslås att träningen på bollen är nödvän
digare kanske än enbart en fysisk träning. Och 
den luckan i arbetet måste fyllas.

Alltså; det är bara att intensivt och energiskt 
ligga i med träningen, allra helst nu, när konkur
rensen om fotbollsprisen tycks bli så enastående.

D. I. F. spelar sina återstående matcher i svenska 
serien i Stockholm och möter Göteborgskamra
terna den 19 april, A. I. K. den 26 april och Ör
gryte den 10 maj.

* **
Af första lagets spelare deltager i år Einar Ols

son med sin 10:de säsong, Frykman och Öhman 
med sin 8:de, Wicksell, Nordenskjöld och Jansson 
med sin 6:te, Backlund och Karlsson med sin 
3:dje, Karlstrand, Hemming och Runn med sin 
2:dra säsong.

* **
Andra laget spelar i den nya västra serien och 

möter där: Västermalm II, Marieberg II, Kam
raterna II, Tranebergs I. F. och Stockholms I. S. 
Laget bör — med sådana goda spelare som Jo
hannesson, Werner, Schlaaf, Ahlström, Johans
sönerna och Petterson — gå hem med segern.

* **
Bollafdelningen inbjuder föreningens alla med

lemmar till deltagande i dess fest med dans å 
Strands festvåning den 28 april kl. 8 e. m. Bil
jetter finnas å expeditionen samt hos de flesta af 
bollafdelningens medlemmar. Biljetterna betinga 
ett pris af endast Kr. 1,25 och erhålla de, som 
sälja 10 biljetter, den ll:te gratis.

Vi rekommendera festen på det hjärtligaste.
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Allmän idrott.
Föreningens täflingar i terränglöpning.

SÖNDAGEN DEN 23 MARS (5,000 met.) 
Östermalms idrottsplats.

Klass I.
E. Hellgren 25.08
K. Alm 25.10
A. Berglund 26.37
V. Lundin 29.07
H. Wallin 29.13
E. Schumann 30.08

Klass II.
A. Johnson 27.41
A. Karlsson 29.11
V. Karlsson 29.50
A. Ahlberg 30.18
E. Hagman 31.08
B. Nyman 32.30
S. Johnson 33.09
K. Borg 34.50

Utom täflan C. Sundholm 26.—

SÖNDAGEN DEN 5 APRIL (8,000 met.). 
Mästerskap.

Klass I.
E. Hellgren 38.17
A. Berglund 39.21
V. Lundin 41.54

Klass II.
J. Johnson 40.22
A. Karlson 41.10
E. Hagman 43.06
V. Karlson 47.05

Notiser.
Öfverstyrelsen har beslutat att uppsätta 3 poäng

pris bestående af värdeföremål för landsvägslöp
ning å 400 och 800 met. Äfven för oldboys ha 
3 liknande pris uppsatts.

Medlem, som önskar deltaga i allmän täflan, 
skall göra anmälan därom till föreningens expe
dition eller till föreningens sekreterare.

* **
Det af föreningen beslutade "D"-et å täflings

dräkten kan nu erhållas å expedition för ett pris 
af 15 öre.

Skytte.
Mästerskapet i fältskjutning.

Föreningen afhöll söndagen den 29 mars mäster
skapstäflan i fältskjutning vid Danderyd i sam
band med Stockholms skytteförbunds skjutningar.

Äldre klassen.
Nils. Romander 23 träffar.
R. Örtegren 23 ,,
C. O. Petsén 11 ,,
O. Söderberg 11 ,,
J. Kragsterman 10 ,,
Gunnar Rönn 10 ,,
R. Stare 8 ,,
Gunnar Johansson 8 ,,

Yngre klassen 
täflade endast mot 3 mål.
H. G. Egnér 4 träffar.
B. Nylund 3 ,,
O. W. Wahlén 2 ,,
N. Wahlstedt 1 ff

A. Tullberg 1 ff

Föreningens mästerskap i kammar
skjutning

afhålles å Tranebergs Idrottspark söndagen d. 
3 maj kl. 10 f. m.

Täflingen omfattar två serier om 10 skott i 
stående ställning å 15 meters afstånd. Högst 10 
profskott får afgifvas.

5 skott aflossas på hvarje tafla hvarvid ombyte 
af tafla sker.

Uppstår lika poäng om mästerskapet särskiljas 
genom en ny serie om 10 skott.

Taflor och ammunition, hvilka finnas att tillgå 
vid skjutplatsen, bekostas af de täflande.
Skjutkommitérade.

SÖNDAGEN DEN 29 MARS (8,000 met., 
4,000 två varf).

Traneberg.
Klass 1.

E. Hellgren 31.6
K. Alm 33.15
V. Lundin 38.26
Klass II (4,000 meter).
J. Johnson 16.49
S. Johnson 17.12
A. Karlsson 17.37
E. Hagman 18.30
N. Gustafson 18.56
V. Karlson 19.12
K. Borg 20.5
B. Nyman 21.33
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Föreningstäflingar sommaren 1914.

Handicaptäflingar.

Söndagen den 3 maj kl. 10 f. m. Traneberg. 
Spjutkastning, kulstötning, längd- och trestegshopp.

Onsdagen den 6 maj kl. 7 e. m. Östermalms 
Idrottsplats. Löpning 100, 400 och 5 000 met.

Söndagen den 10 maj kl. 10 f. m. Traneberg. 
Discuskastning, staf- och höjdhopp.

Onsdagen den 13 maj kl. 7 e. m. Östermalms 
Idrottsplats. Löpning 800 och 10 000 met.

Torsdagen den 21 maj kl. 10 f. m. Östermalms 
Idrottsplats. Löpning 1 500 met.

Scratchtäflingar.

Torsdagen den 21 maj kl. 10 f. m. Östermalms 
Idrottsplats. Längdhopp med ansats, kulstötning.

Söndagen den 24 maj kl. 10 f. m. Östermalms 
Idrottsplats. 100 met. häcklöpning 110 met. discus
kastning, höjdhopp med ansats.

Onsdagen den 27 maj kl. 7 e. m. Östermalms 
Idrottsplats. Spjutkastning, löpning 400 och 1 500 
met. trestegshopp.

Söndagen den 31 maj kl. 10 f. m. Traneberg. 
Stående höjd- och längdhopp, stafhopp.

Onsdagen den 3 juni kl. 7 e. m. Östermalms 
Idrottsplats. Löpning 5 000 met.

Täflingar för juniorer afhålles samtidigt med 
Scratchtäflingarna.

Dansafton
anordnas af bollafdelningen på Strand hotells 
festvåning, tisdagen den 28 april kl. 8,30 e. m. 
Biljetter á Kr. 1:25 (var 11:te gratis till återför
säljare.) Finnas hos Janson på expeditionen och 
hos bollafdelningens medlemmar.

Bollstyrelsen.

Valborgsmässofäst
anordnas i år liksom föregående år Valborgs
mässoafton ute vid Traneberg. Festen, som lofvar 
att bli synnerligen lyckad, med fotboll, dans etc., 
börjar kl. 7 e. m. och påräknas stort deltagande 
från medlemmarnas och utomståendes sida.

Kupongerna N:o 4 och 5 gälla for inträde. 
Kommittérade.

Skidlöpning.
Svenska mästerskapet i backlöpning på skidor. 

En stor dag för Djurgårdens I. F.
Svenska Skidförbundet och föreningen för skid

löpningens främjande hade i år öfverenskommit 
att gemensamt anordna årets täfling om svenska 
mästerskapet i backlöpning på skidor samt om 
drottningens och prins Vilhelms vandringspriser 
och Fiskartorpspokalen. Dessa täflingar skulle 
ha hållits i Fiskartorpsbacken redan den 15 febr., 
men det långvariga blidvädret gjorde att de måste 
uppskjutas till den 1 mars.

Väderleken var visserligen äfven då sommarlik, 
men snön i backen tillräcklig för täflingarnas 
hållande. Det löpte emellertid dåligt och särskildt 
i första hoppomgången blefvo språnglängderna 
dåliga ehuru löparne på allt sätt försökte öka 
farten i öfverbacken. Detta inverkade i sin tur 
på säkerheten. Nästan samtliga löpares första 
språng blef därför osäkert, hvilket inverkade på 
poängen.

Nisse Lind, som alltid brukar ha mycket långa 
språng, inledde täflingen med ett hopp på 21 
meter. Han ökade visserligen på i de följande 
men kom dock aldrig upp till sina vanliga och 
kom därför endast på fjärde plats. Hans hopp 
hade föröfrigt samma fel och förtjänster som van
ligt. H. Andrén hoppade osäkert samt hade för 
långsam uppresning i första hoppet och fall vid 
öfvergången till isen i det andra.

Steinvall hoppade äfven osäkert, särskildt i de 
två första hoppen samt saknade verklig flykt på 
sprången. O. Bomgren anser det principiellt orik
tigt att åka med raka ben och kommer därför ej 
upp så högt i poäng. Skidföringen i första hoppet 
var dessutom ej den vanliga. Schumann höll på 
att gå på hufvudet i första hoppet, men klarade 
sig och åkte bättre för hvarje språng. Han är 
emellertid liksom M. Jakobsson för stel i benen 
i nedslaget. Den senare hoppade lamare och 
mindre vårdat än han visat sig kunna.

John Bomgren har ännu för liten behärskning 
på sina rörelser i luften samt måste lägga mer 
an på skidföringen. Hans sista hopp var dock 
ganska bra. Om Olle Tandberg är alltid mycket 
att säga. Ingen hoppar med en så verklig glädje 
och kraft som han och ingen verkar så bergsäker. 
Han lägger sig emellertid aldrig vinn om att få 
en fullt vårdad hållning eller skidföring, hvilket 
ger afdrag i protokollet. Hans hopplängder räd
dade denna gång andra platsen framför brodern 
Gunnar.

C. Wilhelmsson gjorde tre goda hopp, men 
det saknas energi och den sista afputsningen. 
Einar Olssons första hopp visade osäkert nedslag, 
men de två sista voro af hans bästa slag, hvilket 
ej vill säga litet. Hans seger var äfven väl för
tjänt. G. Tandberg hade en af sina bästa dagar 
och kom därför långt fram.

Af djurgårdarne i andra klassen satte sig G. 
Thorsell i två hopp medan G. Johansson som 
vanligt gjorde tre goda hopp. Hans skidföring 
behöfver förbättras betydligt och flaxningen med 
armarna göras något lugnare. E. Svärd hoppade 
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svagt utom i andra hoppet och där höll han på 
att falla. Mera träning behöfs. Hj. Björk lycka
des ej stå för sina hopp och hade sämre hållning 
än vanligt, hvaremot Enbom hoppade i gamla 
goda stilen. Hans tid i klassen bör väl nu vara 
slut och uppflyttning till klass I ske. C. F. An
dersson har mycket arbete kvar. R. Grönskog 
tog det väl försiktigt medan E. A. Andersson föll 
ett par gånger. E. Johansson har ungefär samma 
figur som Enbom och bör gå i dennes fotspår. 
Enbom bör emellertid kunna intyga att man ej 
kommer till toppen utan mycket arbete.

Bäste mannen för dagen näst E. Olsson var 
Isaksson. Han fick dock ej in behärskningen i 
satsen i första hoppet och det sista visade osäker
het efter nedslaget. Hans hopplängdspoäng blef 
dagens högsta och Fiskartorpspokalen hans belö
ning för vackert arbete under många år. Norr
mannen Haanshus satte sig som vanligt ehuru 
språnglängderna ej voro så öfverdrifvet stora. E. 
Arlon satte sig äfven i ett hopp. Han har för 
öfrigt ej gått framåt i år. Intresset är för mycket 
splittradt? A. H. Nilsson har ej tillräcklig be
härskning ännu åtminstone för så pass långa språng, 
som han nu presterade. Detsamma gäller äfven 
J. Jonsson, hvilken dessutom föll i sista hoppet. 
A. Bolin satte sig i första hoppet, men de båda 
andra voro ganska goda. K. Andersson kastade 
sig ej framåt ordentligt i ansatsen och satte sig 
därför i nedslaget. D. Bergqvist var alldeles 
otränad.

I tredje klassen, som ej fick börja högst upp
ifrån, hade O. Wikström och Q. Andersson goda 
hopp, men de föllo hvar sin gång. De få äfven 
vårda sig om hållningen och ej hoppa nonchalant.

Fiskartorpspokalen togs af A. Isaksson. Detta 
pris innehas förut bland djurgårdarne af E. Ols
son, O. Tandberg och N. Lind.

Drottningens vandringspris tillföll åter D. I. F. 
genom E. Olsson, som själf erhöll svenska mäster
skapet.

Prins Vilhelms lagpris eröfrades nu för alltid 
af D. I. F. genom första laget bestående af E. 
Olsson, O. Tandberg och M. Jakobsson med 974 
poäng.

Närmast kommo Lag III (A. Isaksson, J. Enbom 
och C. Wilhelmsson) med 927,5 p. och Lag II 
(N. Lind, S. Steinvall och O. Bomgren) med 
917,5 p.

De bästa löparnes poäng och placering voro:

Klass I.

M. Lind, D. I. F. 159 153 312 4
H. Andrén ,, 121,5 131 252,5 11
S. Steinvall ,, 151,5 153 304,5 6
O. Bomgren 153 148 301 7
E. Schumann ,, 157,5 139 296,5 8
M. Jakobsson ,, 157,5 149 306,5 5
J. Bomgren ,, 139,5 139,5 279 10
A. Andersson ,,
O. Tandberg ,, 174 149 323 2
C. Wilhelmsson ,, 144 138 282 9
E. Olsson 172,5 172 344,5 1
G. Tandberg, A. I. K. 163,5 157 320,5 3

Klass II.

G. Johansson, D. I. F. 162 145 307 4
E. Svärd ,, 151,2 112 263,5 9
J. Enbom ,, 160,5 150 310,5 2
Hj. Björk ,, 131
C. F. Andersson 129'5
G. Nylén, Uppsala 157,5 140 297,5 6
R. Grönskog, D. I. F. 145,5 136,5 282 7
E. A. Andersson ,, 167,5
A. Isaksson 177 158 335 1
E. Arlon 101 105 206
A. H. Nilsson 108 118 226
J. Jonsson ,, 102,5 111 213 5
B. Tandberg 157,5 107 264 5 8
R. Mehlén, Uppsala 156 143 299 5
O. Ottander ,, 102 115 217
E. Tandberg 88,5 92,5 181
Ivarsson, Ing. I 106,5 130 236,5 10
R. Jonsson, S. I. F. 106,5 105 211,5
E. Norling, I. F. K. 156 152 308 3

Klass III.

O. Wikström, D. I. F. 114 114 228 5
G. Andersson ,, 117 90 207
J. Gustafsson, I. K. Göta 165 117 282 4
G. Fagerström, S. I. F. 305,5 2
S. Lindqvist ,, 211
E. Lindqvist ,, 216
F. Ottander, Uppsala 162 135 297 3
B. Norling N. Reall. 171 135 306 1

Poäng 
för längd

Poäng 
för stil

Slutpoäng

Placering



Svensk-norsk-finska pokaltäflingen.
Meningen hade varit att till årets Holmenkollen

täfling sända ett antal längdlöpare för 50 km.-
täflingen samt kombinerade löpare till den andra 
täflingen. Det långvariga tövädret drog emeller
tid ett streck i räkningen, ty Svenska Skidför
bundets styrelse ansåg sig ej kunna sända löparne 
till denna täfling, utan att de voro fullt tränade. 
Det vid Nordiska spelen eröfrade anseendet finge 
ej vedervågas.

Till den svensk-norsk-finska pokaltäflingen i 
Holmenkollen den 8 mars sändes däremot af 
Föreningen för skidlöpningens främjande ett lag, 
hvilket ursprunglingen skulle ha bestått af E. 
Olsson, O. Tandberg, M. Jakobsson och A. Isaks
son. Olle Tandberg kunde emellertid ej resa, 
hvarför Steinvall inträdde i stället. Som ledare och 
domare medföljde notarien C. Nordenson och 
revisionskommissarien Chr. Stenberg, hvarjämte 
A. Norling blef finnarnes domare. De fyra sven
skarna hoppade utmärkt i sin högsta stil och det 
lyckades åter för E. Olsson och Jakobsson att 
hemföra priset till Sverige med 113 poäng mot 
111,999 för norrmännen Bergendahl och Kristof
fersen.

Den svenska segern väckte i Norge mycken 
förvåning och på många håll förargelse, men det 
framgår samtidigt af de norska pressuttalandena 
att mot svenskarnas stil någon berättigad anmärk
ning ej kunde göras.

Segern var för öfrigt ännu ett bevis på att det 
sedan 20 år i Sverige målmedvetet bedrifna ar
betet burit frukt, men vi få ej nu slappna och 
slå oss till ro, såsom man på sina håll gjort i 
Norge, utan fortsätta med energiskt arbete på den 
en gång inslagna vägen.

Ett nederlag i Hälsingfors.
Den 15 mars anordnades af Hälsingfors Skid

klubb täflingar i backlöpning i Hälsingfors och 
till dessa sändes på finnarnes anhållan tre djur
gårdare, nämligen A. Andersson, J. Enbom och 
O. Wikström. Dessa hade emellertid otur och 
föllo. Andersson blef femte, Enbom sjunde och 
Wikström tolfte man.

Svenska mästerskapet i kombinerad back- och 
terränglöpning.

Täflingen om svenska mästerskapet i kombinerad 
back- och terränglöpning anordnades af D. I. F. 
den 14—15 mars vid Saltsjöbaden. Häri deltogo de 
bästa i denna gren från Stockholm utom Olle Tand

berg, hvilken skulle varit den enda som kunnat 
strida med Einar Olson om mästerskapet. Schu
mann kom denna gång bättre förberedd till täf
lingen än vid distriktsmästerskapet och skulle ha 
hemfört andra pris om han ej fallit i ett hopp i 
backen. Isaksson gick därigenom upp på andra 
plats.

Täflingens gång framgår för öfrigt af följande 
tabell.

E. Olsson D. I. F. 1.22.24 20 9.5 9 38.5
A. Isaksson ,, 1.26.26 18 8.8 9 35.8
E. Schumann )) 1.25.39 18.5 7.8 9.3 35.6
J. Bomgren V 1.29.55 16.5 7.8 9 33.3
G. Tandberg A. I. K. 1.32.14 15 8.6 8.6 32.2
C. Wilhelmsson D. I. F. 1.31.08 15.5 7.2 8.5 31.2
S. Steinvall ,, 1.37.34 12.5 8.9 9 39.4

Klasstäfling i backlöpning.

Samma dag som denna täfling, anordnade D. 
I. F. äfven en klasstäfling i Saltsjöbadens skidbacke, 
som trots tövädret befann sig i godt skick. Tack 
vare väl smorda skidor och kraftig ansats nådde 
några af "hejarna" mycket stora hopplängder. 
Olle Tandberg och J. Jonsson kommo sålunda 
upp till 35 m., N. Lind till 34.5 och M. Jakobs
son 34. C. Wilhelmsson hade två goda hopp, men 
i det tredje tappade han beherskningen i ansat
sen och föll ett stycke efter nedslaget. Schumann 
föll äfven i ett hopp, men det sista var både långt 
och utmärkt. N. Lind lade väl mycket an på 
långa hopp liksom Olle Tandberg. Den senare 
hade dock något bättre stil och skidföring. J. Bom
gren måste slarfva med bindningarne ty ena skidan 
hänger alltid ned. Han bör äfven lägga sig något 
mera vinn om att få skidorna paralella med bac
ken M. Jakobsson hoppade långt men med sämre 
hållning än han kan åstadkomma samt stela ned
slag. Han föll dessutom i sista hoppet. Steinvall 
hoppade utmärkt. Särskildt hans andra hopp var 
öfverdådigt och hopplängderna genomgående goda. 
Einar Olsson tog saken väl så försigtigt för att 
ej äfventyra kombinerade mästerskapet men stilen 
var som vanligt förträfflig. Han erhöll samma 
poäng som Olle Tandberg och fick lämna segern 
till den senare, som hade längsta hoppen.

I andra klassen kunde man spåra en tydlig för
bättring hos löparne från årets första täfling. Lö
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parne visade mycket goda ansatser och de tycktes 
ha bra reda på hur. hoppen skulle utföras. Det 
brast emellertid i detaljerna ofta beroende på att 
sprången gjordes för långa för att behärskningen 
skulle kunna räcka till.

G. Thorsell hade tre medelgoda och medellånga 
hopp. G. Johansson var sjuk och gjorde två ganska 
svåra kullerbyttor hvarefter han afstod. E. Svärd 
hade korta hopp men rätt god stil medan H. Björk 
hade mycket långa språng. Det är här endast 
den sista afputsningen som behöfs för att göra 
honom till en förstklassig backlöpare. Med den 
energi han hittills visat kan man hoppas att han 
efter ännu en vinter tillhör de bästa. C. F. Anders
son föll i ett hopp samt gjorde de öfriga medel
måttigt d. v. s. värda c:a 15 poäng. E. A. Anders
son föll alla tre hoppen och visade att han ännu 
har en hel del arbete kvar. A. Isaksson hoppade 
liksom förut i år långt och bra samt segrade lätt 
i klassen. Om A. H. Nilsson och J. Jonsson gäl
ler att de lägga mer an på långa än vackra hopp, 
hvilket är beklagligt då de ha otvetydliga anslag 
och ej ännu ha den nödiga säkerheten för långa 
hopp.

Efter täflingens slut gjordes en hel del samhopp, 
hvarvid Lind och Olle Tandberg hoppade 36 m. 
stående och E. Olsson 37 m. med fall.

Af efterföljande tabell framgår för öfrigt hur 
mycket hopplängderna inverkat på resultatet.

klass I. Domare Längdp. Slutp.
O. Tandberg D. I. F. 51 52 110 213 -17.75
E. Olsson ,, 58 57 98 213 -17.75
S. Steinvall ,, 54 53,5 99 206.5 -17.2
M. Jakobsson ,, 49 47 108 204 -17.0
N. Lind ,, 49 50 104 203 -19.9
E. Schumann ,, 47 47 103 197 -16.4
J. Bomgren ,, 47 47 99 193 — 16.1
G. Tandberg A. I. K. 51 52 90 193 -16.1
C. Wilhelmsson D. I. F. 42 45 90 177 -14.75

klass. II.

A. Isaksson D. I. F. 53 53 99 205 -17.1
Hi. Björk ,, 52 47 100 199 -16.6
R. Jonsson Saltsjöb. I. F. 42 39 96 177 — 14.75
G. Thorsell D. I. F. 45 44 80 169 -14.1
J. Jonsson ,, 30 29 108 167 -13.9
A. H. Nilsson ,, 36 29 102 161 -13.4
Hj. Andersson I.F.K. Dj. 33 35 83 151 -12.6
C. F. Andersson D. I. F. 34 35 79 148 -12.3
E. Svärd 42 42 61 145 -12.1

Föreningens expedition.
Expeditionen är belägen i Olympiska Sällskapets 

lokal, Fredsgatan 8, och hålles öppen alla helg
fria tisdagar och fredagar mellan half 7 och 9e.m.

Sillfrukost
afätes gemensamt och i . all kamratlighet ute 
vid Traneberg söndagen den 3 maj, kl. 10 f. m. 
Alla intresserade medlemmars (med damer) biträde 
vid afätningen påräknas. Priset för frukosten högst 
1 kr., Ekberg (A. T. Söd. 51 10) tar emot anmäl
ningar till och med den 30 april.
Kommittérade.

Old-Boys-fotbollsspelarna
samlas till träning ute vid Traneberg söndagen 
den 3 maj kl. 10 f. m. Kommen mangrannt.

Styrelsen.

Idrottsmärket.
På grund af upprepade förfrågningar om tolk

ning af följande punkt i bestämmelserna för idrotts
märket rörande profvens afläggande —

"Fullgörande af prof skola ske å plats och tid, 
som af vederbörande förenings styrelse bestämmes 
eller också vid i vederbörlig ordning utlyst täfling. 
Hvarje prof skall kontrolleras af 2 kontrollanter, 
och vid desammas afläggande gälla enahanda 
kontrollbestämmelser som vid sättande af svenskt 
rekord". —
vill förvaltningsutskottet härmed meddela:

att föreningen kan, dels en gång för alla besluta 
att prof få afläggas vissa dagar, dels också för 
hvarje särskildt fall besluta om tid för afläggande 
af prof; och

att vid fullgörande af prof i kast och hopp 
täflingsbestämmelsernas föreskrift om att endast 
3 försök få göras icke lägga hinder i vägen för 
att en person, som misslyckats vid de 3 första 
försöken, kan samma dag och omedelbart ånyo 
aflägga prof i samma idrottsgren, om han så 
önskar, och om vederbörande kontrollanter äro i 
tillfälle att fortsätta kontrollen, hvarvid dock skall 
iakttagas, att hvarje prof blir ett afslutadt helt för 
sig. Samma princip gäller beträffande prof i öfriga 
idrottsgrenar. 
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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 . . „ l: 50

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

Lägg på minnet.

att D. I. F. under 1914 kommer att hålla många 
stora täflingar etc. och

att billigaste och enklaste sättet för medlemmar 
att få åskåda dem är att genom ett ordentligt 
inbetalande af årsafgiften skaffa sig kupongbok 
för 1914;

att kassören Calle Jahnsson gärna tar emot afgifter 
tisdagar och fredagar å Olympiska Sällskapet, 
Fredsgatan 8, mellan kl. 6,30 och 9 e. m.;

att Ni gör allt för att tillföra föreningen nya, duk
tiga medlemmar och

att själf taga så verksam del i föreningsarbetet 
som möjligt.

* Erlägger ingen inträdesafgift.
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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, Södertelge.

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.

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.

Suppleanter:
E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B. 

A. T. Österm. 57 72.

E. Johansson, Riksbanken.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 

lämnas af:

För skytte:
C. O. Petsén.

För velocipedåkning:
Tage Carlsson.
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