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Djurgårdare.
K. G. STAAF.

Ibland funktionärerna vid
större täflingar i kast i Stockholm
saknas nästan aldrig en stor
kraftig man, som slänger dis
kusen tillbaka till kastringen
nästan lika långt, som de täf
lande. Hans namn är K. G.
Staaf, men detta torde ej säga
mycket för de nutida idrotts
männen. Få af dessa torde
nämligen veta, att’ Staaf för
14—15 år sedan var en af de
mest lofvande bland svenska
idrottsmän och att han trots en
relativt kort tid af träning och
deltagande i täflingar nådde fram
till ställningen som en af de
bästa svenskarne.
Han hade mycket stora natur
liga anlag och om han fått
utveckla dem, särskildt under
nuvarande träningsmöjligheter
skulle han nått utomordentliga
resultat.
Staaf inträdde i D. I. F. på hösten 1897 och
egnade sig med ifver åt idrotten. Redan de
närmaste åren började han göra sig gällande i

täflingar och blef upprepade
gånger pristagare i kast, hopp
och femkamp bland de främsta
svenskarne. Hans bästa år var
år 1900. Han segrade då i ett
flertal stora täflingar. Han ut
togs också som en af Sveriges
representanter vid Olympiska
Spelen i Paris, men kunde där
icke göra sig gällande mot
amerikanarne. Han hemförde
emellertid ett pris i en handi
captäfling i diskus samt var med
i det segrande svensk-danska
dragkampslaget.
Efter återkomsten från Paris
deltog han i svenska mäster
skapen och segrade där i staf
hopp, diskuskastning och fem
kamp.
År 1901 slutade Staafs idrotts
mannabana, sjukdom samt fram
för allt en svår blodförgiftning
i ena handen omöjliggjorde dess
fortsättning. — Bland vänner och kamrater har
Staaf alltid varit högt uppburen för sitt tillbaka
dragna och vänsälla sätt.

48

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Ur D. I. F:s historia.
Intresset för idrott började i slutet af 1880-talet
spridas i ganska vida kretsar och idrottsföreningar
bildades på olika platser. Bland dem som tidigt
började intressera sig för idrott var äfven ungdomen
på Djurgården, hvilken var mera van vid friluftslif
än Stockholmsungdomen i öfrigt samt dessutom
genom de norska gardisternas öfningar på skidor
i Djurgårdsbackarne fått intresse för skidlöpning.
Det var därför endast en tidsfråga när en idrotts
förening skulle bildas på Djurgården.
Den direkta orsaken till föreningens bildande
var till stor del den våren 1891 i Stockholm anord
nade internationella gymnastik-och idrottsfästen.
Denna föregicks af en liflig agitation bland ung
domen i Stockholm från arrangörernas sida och
bidrog i hög grad till ökandet af intresset för
idrott. Bland ungdomen på Djurgården började
man då på allvar tala om en förening och J. G.
Jansson m. fl. agiterade lifligt för saken och en
hel del ynglingar antecknade sig för inträde.
Den 12 mars 1891 hölls så ett sammanträde i
ett numera försvunnet kafé i Nannylund på Djur
gården. Här beslöt man bilda Djurgårdens I. F.
och det bestämdes att i denna endast djurgårds
pojkar skulle få inträda. Djurgårdspojkarna lågo
nämligen i strid med den öfriga ungdomen och
ville för den skull icke ha med andra än djur
gårdare.
Till föreningens första ordförande valdes hr J. G.
Jansson, hvilken mäst bidragit till föreningens
tillkomst. Månadsafgiften bestämdes till 15 öre,
men höjdes redan nästa månad till 25 öre och det
stadgades att den som under två månader icke erlagt
afgift skulle strykas. Denna senare bestämmelse hölls
ganska länge, hvilket gjorde att många medlemmar
ströks och invaldes flera gånger på året.
Den unga styrelsens första uppgift var att taga
reda på hur anmälan till den ofvannämnda idrotts
fästen skulle ske. Upplysningar härom lämnades
af kapten R. Heijkenskjöld, skaparen af den året
därpå bildade föreningen för skidlöpningens främ
jande. Till täflingen anmäldes två medlemmar H.
Mangnusson och G. Tibell och till upplysning
för dem meddelade organisationskommittén att de
skulle inställa sig på täflingsplatsen på Ladugårds
gärde den 18 maj kl. 12,30 e. m. "Klädseln skall
vara fullt idrottsmässig, d.v.s, trikåtröja (hälst hvit),
knäbyxor, strumpor och skor eller liknande", upp
lyser brefvet vidare. På denna tid idkades näm
ligen idrott utan några vidlyftiga anordningar och

ett dylikt meddelande om klädseln, som nu före
faller löjligt, var på den tiden behöfligt.
De bägge Djurgårdarne deltogo i täflingarne,
men de kunde icke alls göra sig gällande. De
flesta prisen eröfrades för öfrigt af en del inbjudna
engelsmän, som här skuro lätta lagrar. Som minne
af täflingarne medförde de bägge Djurgårdarne
ett par deltagaremärken och Tibell skänkte sitt till
föreningen, där det uppsattes som vandringspris.
Pretantionerna voro icke så stora på den tiden.
Under sommaren 1891 sysslade föreningen med
några täflingar i löpning samt utarbetandet af
stadgar. Dessa hade följande lydelse:
STADGAR
FÖR DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING.
ÄNDAMÅL.
§ 1.

Djurgårdens idrottsförening, som bildades den 12 mars
1891, har till ändamål att utgöra ett föreningsband mellan
personer, som äro hågade att genom öfningar af olika slag
af idrotter söka fullkomna sig så, att de vid allmänna idrotts
täflingar kunna däri med heder och utmärkelse deltaga.

INTRÄDE.
§ 2.
Till ledamot i föreningen antages hvarje välfrejdad mans
person, som uppnått 15 års ålder och som rekommenderas
af någon ledamot inom föreningen, men är det föreningen,
som själf bestämmer, om han skall antagas eller ej, och
detta sker genom öppen votering på ordinarie sammanträde.
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INBETALNINGAR.

§ 3.
Till ledamot antagen person erlägger vid sitt inträde i
föreningen en inträdesafgift af en (1) krona samt en månads
afgift af 25 öre. Ledamot, som under ett halft år ej erlagt
sina månadsafgifter, varder från föreningen skild.
SAMMANTRÄDEN.

§ 4.
Mom. 1. Ordinarie sammanträde hålles helgfria 1:sta
torsdagen i hvar månad kl. 8,30 e. m. å ställe, som
vid föregående sammanträde bestämmes.
Mom. 2. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.
Mom. 3. Styrelsen äger rätt att vid behof utlysa extra
sammanträde.
STYRELSEN.
§ 5.
Mom. 1. Föreningen beslutar själf om sina angelägen
heter, men verkställigheten af besluten, äfvensom vården af
alla föreningens tillhörigheter uppdrages åt styrelsen, hvilken
skall bestå af ordförande och skattmästare, vice ordförande,
sekreterare, vice sekreterare samt 2 klubbmästare.
Mom. 2. Till besluts fattande inom styrelsen erfordras
att minst 3:ne af styrelsens medlemmar äro närvarande.
Mom. 3. Ordförande och skattmästare åligger att tillse
att alla föreningens beslut blifva verkställda i öfverensstäm
melse med dessa stadgar, godkänna utbetalningar, uppbära
inkomster och bestrida dess utgifter, däröfver löra rediga
räkenskaper samt i öfrigt tillse det styrelsens öfriga leda
möter fullgöra sina åligganden.
Mom. 4. Sekreteraren åligger att uppsätta noggranna
protokoll öfver såväl styrelsens, som föreningens samman
träden.
Mom. 5. Klubbmästarens göromål är att vid täflingar
öfvervaka nödiga anordningar.

REVISION.

§ 6.
Mom. 1. Föreningens tillhörigheter och styrelsens för
valtning granskas årligen af 2:ne af föreningen valda revisorer
och tvenne revisorssuppleanter.
Mom. 2. Styrelsen är skyldig att till dessa lemna alla
upplysningar, som af dem önskas.
VAL OCH VOTERINGAR.
§ 7.
Mom. 1. Vid föreningens ordinarie årssammanträde första
torsdagen i februari sedan ansvarsfrihet blifvit styrelsen
beviljad, förrättas val af ny styrelse, hvilken väljes för ett
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i sender och inträder i utöfvandet af sin befattning vid
därpå följande sammanträde.
Mom. 2. Val af revisorer jämte tvenne revisorssuppleanter
verkställes vid ordinarie sammanträdet i december. Till
styrelseledamot eller revisor kan endast den väljas, som alla
sina förbindelser till föreningen fullgjort.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.
§ 8.
Mom. 1. Stör ledamot god ordning och takt inom före
ningen vare han af styrelsen på lämpligt sätt varnad, men
skulle han åter fela, hänskjutes saken till föreningens afgörande,
hvarvid dock fordras att 3/4 af de närvarande skola vara ense
om han bör uteslutas eller icke.
Mom. 2. Ingen eger rättighet att under hvad förevändnig som
helst återfå de afgifter han till föreningen erlagt.
Mom. 3. Af föreningen godkända och justerade protokolls
beslut äga samma lag och kraft sorti dessa stadgar.
Mom. 4. Enskild ledamot eller ledamöter ege ej rätt att
på annat sätt än genom föreningens medgifvande hålla
sammanträden eller anordna idrottstäflingar i föreningens
namn.
Mom. 5. Ledamot eger rätt att skriftligt föreslåförändringar
eller tillägg till dessa stadgar och skäll sådan skrifvelse till
styrelsen aflämnas senast 8 dagar före ordinarie sammanträdet.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING.
§ 9.
Mom. 1. Om två tredjedelar af ledamöterna därom sig
förena och sedan förslag därom väckts vid ordinarie samman
träde må föreningen upplösas.
Mom. 2. Varder föreningen upplöst delas dess tillgångar
kvarvarande ledamöter emellan, som äro alldeles fria från
skuld till densamma.
Mom. 3. Förestående stadgar äro af föreningen antagna.

Medlemsantalet inom föreningen ökades ej
hastigt. Vid årets slut hade 29 medlemmar tillhört
föreningen och af dessa kvarstodo 19. Räken
skaperna utvisade ett öfverskott af kr. 14:85 af
hvilka 10 kr. insatts på sparbank och där kvar
stodo orörda i flera år.
Det var som man ser en mycket blygsam
start föreningen hade och få af de dåvarande
medlemmarne om ens någon kunde drömma om
den utveckling, som föreningen sedan skulle få.
Innan den nått sin nuvarande ställning har den
dock haft att kämpa emot många svårigheter och
motgångar och ett par gånger varit nära sin
upplösning.
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D.I.F:s och A.I.K:s danska matcher.
Föreningen hade under veckan 12—19 juli till
sammans med Allmänna Idrottsklubben anordnat
matcher mot två af Danmarks bästa lag Köpen
hamns Boldklub och B. 93 Köpenhamn. Den förra
spelade söndagen den 12 juli mot ett kombineradt
lag från Djurgården och A. I. K. B. 93 mötte fre
dagen 17 Djurgården och på söndagen A. I. K.
Vi redogöra här nedan för matcherna hvar för sig.
i
Det kombinerade svenska laget slår Köpenhamns
Boldklub med 3 mål mot 0.

Till K. B:s enda match i Stockholm hade ett
lag sammansatts af de bästa spelarna från D. I. F.
och A. I. K. Lagets sammansättning från vänster
var följande: Ansén, Ekroth, Svensson, Söderberg,
Rune Bergström (Vestermalm), Spångberg, Nilsson,
Wicksell, Runeborg, Malm, Runn. Att Bergström
från Vestermalms Idrottsförening medtogs berodde
därpå att man ansåg att det i betydlig grad skulle
stärka forwardskedjan. Som man ser var laget
mycket lyckligt sammansatt och det är starkt
ifrågasatt om icke detta lag i spelstyrka öfverträffar
alla våra föregående federationslag. De deltagande
Djurgårdarna skötte sig på ett utmärkt sätt och
det är intet tvifvel underkastadt att det skulle ha
varit svårt ja nästan omöjligt att på de platserna
kunnat få spelare dem jämnbördiga. Af målen
gjorde Ekroth det första med ett hvinande skott
trots en obehaglig närgångenhet från den jättelika
backen Castella. Sten Söderberg ökade i andra
halftid på målantalet till två. Venstersidan drog
till sig det danska försvaret och i rätta ögon
blicket skickades bollen öfver till höger där Söder
berg i lugn och ro kunde näta. Segern befästes
ytterligare då Ekroth efter ett krokben från en
dansk erhöll det pröfvande uppdraget att från 12
meters märket visa sin berömda skjutförmåga.
Detta gjorde han också som en hel karl. Danskarnas
förtviflade ansträngningar mot slutet att åtminstone
förminska nederlaget strandade fullständigt på det
glänsande svenska försvaret och när pipan strax
därefter ljöd för full tid kunde det svenska laget
lämna planen såsom K. B:s första besegrare på
svensk mark.
Djurgården slår B. 93 med 6—2.

Fredagen den 17 juli mötte Djurgården i Stadion
det andra danska laget, det från den berömda
bollklubben af 1893 Köpenhamn. "B. 93“ har
gästat Stockholm två gånger förut. Första gången
under idrottsfesten 1903, då den spelade tre matcher.
Danskarna vunno alla tre öfverlägset genom segrar
öfver Swithiod (7 — 1), Djurgården (8 — 0), och
Örgryte (9 — 0). Andra gången de besökte Stock
holm var 1908, hvarvid "Vikingarna" lyckades
spela oafgjort mot dem. Deras match mot Djur

gårdarna blef en af de vackraste och mest spän
nande vi någonsin sett. Efter ett spel, som i tempo,
samspel och energi knappast lämnade något öfrigt
att önska, vunno Djurgårdarna en glänsande seger
med 6 mål mot 2, hvilken seger hälsades med
ovationsartadt bifall af den till 5000 personer upp
gående åskådaremassan. Det var den största seger
vårt populära fotbollslag vunnit, svenska mäster
skapet ej undantaget. I sista minuten hade den
förändringen måst vidtagas i laget att Ekberg från
Johannehof insatts på Vicksells plats i halfbacks
kedjan under det att den senare spelade back.
Såväl Backlund som Nordenskjöld voro på grund
af benskador förhindrade att ställa upp. Djurgår
darna använde sig af följande uppställning:
Runn (målv.) Vicksell, Hemming, Karlsson,
Frykman, Ekberg, Karlstrand, Söderberg, Slaaf,
Jansson, Johansson.
De första minuterna spelade Djurgårdarna ytterst
nervöst, och det såg ut som om danskarne skulle
få ett tämligen lätt arbete. Ju längre tiden led
desto mer spelade de våra upp sig och började
svärma omkring det danska målet. Till sist till
delades dem en straffspark för ett fult krokben på
Söderberg och samme spelare nätar lugnt och
säkert, ehuru i två repriser. Målvakten hindrade näm
ligen det första skottet men kunde dock ej hindra det
andra från att gå i mål. Farten blef nu uppdrifven
till det yttersta och Djurgårdarna började att allt
mer och mer behärska spelet. Innan halftiden gått
till ända hade Slaaf tack vare en kolossal påpass
lighet ökat målsiffran till två.
I andra halftid gå Djurgårdarna så godt som
genast ned och bollen passas dem emellan utan
att någon dansk kommer i tillfälle att röra vid den
och Slaaf fullbordar anfallet med en fint lagd
boll i högra hörnet. Hansen, danskarnas back,
som nu gått upp som vensterinner, kvitterade dock
efter några minuter. Runn hade varit ute och
klarat ett hårdt skott, men hann aldrig tillbaka
för att taga emot det andra skottet, som följde
omedelbart. Djurgårdarna gjorde dock i ganska
rask följd tre mål. Det första med tillhjälp af en
af danskarnas backar. De två sista voro synner
ligen vackra, gjorda af respektive Söderberg och
Slaaf. Omedelbart innan full tid lyckas en dansk
forward komma igenom och i den rådande skym
ningen lägga bollen bakom Runn.
Slutresultatet blef 6 — 2 hvilket äfven var en
rättvis värdemätare på matchen.
Om Djurgårdarnas spel är intet annat än godt
att säga.
Putte Frykman utgjorde själen i laget och hans
outtröttliga energi är värd allt beröm. Det var
han som bestämde farten och han uppdref den
äfven till det högsta möjliga. Han äger äfven
förmågan att i sina kamrater ingjuta samma energi
och gåpåarlusta som han själf äger. Det var tack
vare halfbackskedjan i sin helhet som bollen kunde
hållas så hos forwards som den gjorde. Gösta
Karlsson briljerade genom sin placering och
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Ekberg var ovärderlig genom sin snabbhet. Backarna
bröto anfallen storartadt. Hemming gjorde ibland
de obligatoriska "hålen" i luften, men genom sin
energi och snabbhet redde han dock upp det hela
till stor belåtenhet för Runn, som grep in när så
behöfdes och räddade som det tycktes gifna mål.
Vi anteckna särskildt ett tillfälle i första halfleken,
då han endast genom att kasta sig till hela sin
längd lyckades med fingertopparna nå en boll,
förrädiskt aflevererad af någon på danskarnas
venstersida. Djurgårdarnas forwardskedja har väl
sällan spelet i så stor stil som den gjorde i denna
minnesvärda match. På ett utmärkt sätt understödda
af sina halfbackar spelade de ett idealiskt markoch kortpassningsspel. Inga onödiga dröjsmål, inga
långa luftpassningar, utan snabbt och effektivt spel
allt igenom, med en i ögonen fallande beslutsamhet
och lugnt framför mål. I Slaaf och Söderberg äga
vi ett par målskyttar af verkligt hög klass och
bägge två äga förmågan att dela ut bollarna
ordentligt och på ett rätt sätt leda upp en kedja.
Vicke Jansson kände sig något bortkommen på
sin nya plats, men han har ju visat sig förut kunna
spela på olika platser i laget, så det bör icke
dröja så länge tills han kan ställas i jämnhöjd med
de båda nyssnämnda. Han hade förresten vid ett
par tillfällen otur med sina skott. Att Djurgårdarna
långa stunder kunde behärska spelet berodde nog
på deras utmärkta yttrar. Det kunde aldrig blifva
tal om hopgyttrande i centern, utan vingspelet
anlitadas ofta. De danska halfbackarna fingo därför
operera på en stor yta och att detta, med den
rådande farten, tog på deras krafter märktes nog.
De centringar, som kommo från sidolinjerna voro
farliga nog och vållade danskarna stort besvär.
Att särskildt framhålla någon af de båda yttrarna
framför den andra är icke möjligt. Bägge voro
snabba och gåfvo upp finfina centringar. Johansson
var dock den djärvare af de två. Hans spel på
minner om Appelgrens i Örgryte. Som domare
vid matchen fungerade hr R. Gelbord.

B. 93—A. I. K. 1—1.
Den sista matchen ägde rum söndagen 19 juli
å Traneberg och stod mellan B. 93 och A. I. K.
Värmen var mycket tryckande och inverkade nog
menligt på spelet. B. 93 hade telegraferat till
Köpenhamn efter några nya spelare bland dem
den berömde Anton Olsen. Detta tycktes dock
ej förstärka deras lag i någon nämnvärd grad.
Spelet kunde på långa vägar ej jämföras med
det, som presterades i fredagens match. Bägge
lagen gjorde var sitt mål, ehuru svenskarna nog
voro de, som hade det bästa af spelet. Matchen
var en af de otrefligaste vi på länge sett, dels
genom den urartning spelet tog i andra halfleken,
dels ock genom den del publiken tog i uppträdena.
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Fotboll.
Djurgårdens I. F. slår Vestermalms I. F. med 4—0.

Onsdagen den juli mötte Djurgården Vester
malms Idrottsförening i första omgången om
mästerskapet för Stockholm. Matchen ägde rum
å Traneberg och åsågs af en ganska talrik publik.
De våra togo nu en grundlig revanch för sitt
tidigare nederlag, då de förlorade med 6 — 0. Efter
ett öfverlägset spel segrade Djurgårdarne med 4
— 0, ehuru resultatet hade kunnat blifva ännu mer
öfverväldigande, om alla situationer framför mål
hade tillvaratagits. I försvaret spelade Frykman
mycket energiskt, och halfbackskedjan blef genom
hans närvaro lika stark som den någonsin förr
varit. Forwardskedjan arbetade bra tillsamman
ute på planen och anfallen gingo flott. Målskotten
voro dock icke alltid så omsorgsfullt riktade. De
fyra mål som gjordes falla på Slaafs, Söderbergs
och Janssons konto. Den uppställning som for
wardskedjan hade i denna match föreföll att vara
synnerligen lyckligt vald, och bör såvidt möjligt
bibehållas. En kedja bestående af Karlstrand,
Söderberg, Slaaf, Einar Olsson och Johansson vore
kanske mer att föredraga, men det ser ut som om
Einar Olsson för alltid skulle ha sagt fotbollen
farväl.
D. I. F. — Mariebergs I. K. 4—1

Torsdagen den 23 juli mötte Djurgården Marie
berg i andra omgången om distriktmästerskapet
eller som det numera kallas, "Mästerskapet för
Stockholm." Mariebergarna som föregående år
kämpade sig fram till finalen för att där se sig slagna
af Kamraterna med 1—0, har i år legat i en intensiv
träning. De behärskade äfven spelet långa stunder
ute på planen, men framför mål voro de ytterst bort
komna och Djurgårdarnas backar gåfvo dem för
resten icke stort andrum för skott. Strax i början
af matchen blef Vicksell skadad och Djurgårdarna
spelade sedan endast med 10 man. Vicksell var
visserligen ute ett par gånger och försökte vara
till nytta, men han haltade svårt och omedelbart
före halftid blef han tvungen att definitivt lämna
planen. Frykman gick nu ner som back och Vicke
Jansson placerades i halfbackskedjan. Mariebergarna
lågo under större delen af matchen öfver, men
deras forwards förmådde ingenting uträtta emot
det stabila Djurgårdförsvaret. De senares fyra for
wards voro i stället så mycket farligare, när de
kommo upp mot motståndarnas mål. Johansson,
högeryttern, erhöll en fin passning och det bar
i väg upp till Mariebergarnas mål. I stället för att
själf skjuta, sände han in en grann centring bakåt,
Sten Söderberg var på stället och ögonblicket
därefter hade Djurgårdarna ledningen. Johansson
ökade på försprånget genom att ensam föra bollen
från midtenlinjen genom Mariebergarnas försvar
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och förbi den anstormande Gustafsson i mål. I
andra halfleken lyckades Mariebergarna efter en
stund göra mål, ehuru det kan sättas ifråga, huru
vida ej offside förelåg. Detta piggade upp dem
betydligt och det såg nästan ut som om de skulle
lyckas utjämna. Det blef i stället Djurgårdarna,
som ökade påsitt målresultat med ytterligare två mål.
Det första gjorde Sten Söderberg å staffspark, det
sista lade brodern Jean in efter att ensam ha
krånglat sig igenom försvaret. Gustafsson rusade i
sista ögonblicket ut för att kunna täcka så stor
del af målet som möjligt, men Jean lade lugnt
bollen i mål under allmänt jubel. Genom sin
seger blefvo Djurgårdarna berättigade att dettaga i
semifinalen. Deras spel präglades som vanligt af
stor energi och beslutsamhet trots att de under
så godt som hela matchen fingo vara utan Vicksells
effektiva hjälp. Synnerligen glädjande var den
beslutsamhet och skottsäkerhet,som kännetecknade
forwards spel framför mål. Djurgårdarnas upp
ställning vid afspark var följande: Jean Söderberg,
Sten Söderberg, Schlaaf, Jansson, Johansson, Gösta
Karlsson, Frykman, Öhman, Vicksell, Hemming
och Runn.

Notiser.
Vår f. d. förstalagshögerytter, Ivar Friberg, har
under en cykeltur råkat kollidera med en bil,
hvarvid han ådrog sig rätt allvarsamma skador.
Han måste en tid intaga sängen, men är nu åter
vid full vigör.

*

*

*

I det svenska federationslaget mot finnarna del
togo från Djurgården: Runn, Backlund, Wicksell
och Söderberg. Alla skötte sina platser till be
låtenhet, Wicksell bäst.

A-lagets placering i Svenska Serien vid dess
slut var på tredje plats. Af tio matcher hade 3
vunnits, 3 förlorades och 4 spelats drawn. Mål
antalet var 16—17. Poäng: 10.

*

*

*

B-lagets första plats i Vestra Serien hade upp
satts med 10 poäng på fem matcher och med 26
vunna mål mot 3 förlorade. Bra gjordt.

*

*

*

Old-boys äro tvungna att börja träna.
traditioner att upprätthålla.
*
*

Ni ha

*

Djurgårdens I. F:s bollag hade först helt röd
dräkt. Denna ändrades sedan till hvit tröja och
svarta byxor. År 1902 spelade laget med en tröja
som var uppdelad i stora svarta och blå rutor.
Den nuvarande dräkten har användts sedan 1903.
❖
*

*

I Svenska mästerskapet i bowling placerade sig
som god tvåa vår medlem E. Engdahl, för ett par
år sedan första-lagets vensterhalfback, en elegant
och fin bollspelare.

*

*

*

Fotbollaget har ej i år kunnat komma i sin
vanliga höstform och följden har blifvit att laget
utslagits ur svenska mästerskapet redan i första
omgången. I finalen i distriktsmästerskapet måste
äfven D. I. F. se sig besegrad. Orsaken till den
sämre formen i år är till stor del mobiliseringen,
som träffat D. I. F. hårdare än de flesta andra lag.

*

♦

B-laget har ej lyckats lika bra i omgången C. af
Stockholmsserierna som i den lokala serien, där
laget öfverlägset segrade. Af tre matcher äro två
nederlag mot A. I. K. och Järfva I. S. Det senare
borde ha kunnat undvikas.
Ställningen var efter matcherna den 28 sep
tember:
mål
sp v. oa. f.
p.
A. I. K:s B-lag.
6
3 3 0 0 17-4
Järfva I. S.
4
7-4
3 1 2 0
M. I. K:s B-lag.
4
6-5
3 1 2 0
Sundb. I. K.
3 1 1 1 10-12 3
D. I. F:s B-lag.
2
3 1 0 2 13-9
Joh. I. F:s B-lag.
6-10 2
3 0 2 1
I. F. Svithiod.
2 0 1 1
3—7
1
I. F. Linnéa.
1-12 0
2 0 0 2
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Meddelande från Stockholms
Idrottsförbund.
Då det vid ett flertal offentliga idrottstäflingar
inträffat, att till täfling anmälda idrottsmän icke
mött upp till start å den för täfling utlysta tiden,
och då detta missförhållande upprepade gånger
blifvit i dagspressen påtaladt, får förbundsstyrelsen
härmed ålägga föreningarne tillse att dessa miss
förhållanden icke vidare förekomma.
Föreningarne äro äfven skyldiga tillse, att idrotts
männen vid beträdande af täflingsbanan skola
vara fullt omklädda, så att af- och påklädning icke
sker ute å planen.
Pressens och den idrottsintresserade allmän
hetens stöd åt idrottsrörelsen får icke äfventyras
genom de påtalade missförhållandenas återupp
repande.

Djurgårdare å Baltiska Spelen.
I Baltiska Spelens brottningstäflingar deltogo
två djurgårdare, Gottfrid Svensson i lättviktsklassen
och Vilh. Melin i mellanvikt A., hvilka eröfrade
resp. lista och 2:dra pris. De olika länderna,
utom Finland, hade till dessa täflingar sändt flera
af sina bästa män, hvadan konkurrensen var mycket
skarp. Att de våra placerade sig så godt, bevisar
att denna idrott står synnerligen högt inom D. I. F.,
men visar äfven hvad ett godt träningsarbete kan
göra.
Täflingarne i allmän idrott togo sin början
fredagen den 3 juli. Einar Nilsson deltog i kul
stötning, men fick se sig slagen af två finnar
E. Niklander och P. Aho. Segrarens Niklanders,
resultat blef 14,48 m. Nilsson nådde endast 13,11 m
hvilket visar att han tydligen var ur form efter
Budapestresan. Han deltog äfven i discus, men
blef ej placerad.
I löpning 10,000 m. deltogo A. Berglund och
K. Sundholm. Bägge voro besvärade af den starka
värmen, hvilken var nästan värre än vid Olympiska
Spelen 1912, och måste utgå efter några hvarf.
Hj. Nyström, Finland segrade här öfverlägset,
med V. Petersén, Danmark på andra och Bror
Fock på tredje plats.
I den för oss alldeles nya idrottsgrenen, steeple
chase å 3000 m. deltog Sundholm. Banan var
500 m. löptes 6 gånger och hade löparna att
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passera 4 häckar och en stenvall hvilka voro 90
cm. höga samt en vattengraf 3,50 m. lång och
30 cm. djup. I vattengrafven hade placerats en
pressenning för att ej vattnet skulle rinna bort,
hvarå hade kastas lös sand, hvilket var till men
för löparna, i det dessa fingo sand i skorna. Som
någon träning i denna idrottsgren ej ifrågakommit,
så visste de täflande ej, hvilken taktik de skulle
använda. Sundholm tog det också, på inrådan,
väl lungt i början, och när han på slutet gick
upp och ökade farten kunde han icke skaka af
sig sina konkurrenter utan fick i spurten se sig
passerad af fyra stycken. Ternström Gäfle segrare,
tid 9 m. 94/5 sek. En treflig täflan för såväl de
täflande som publiken.
I viktkastning placerade sig C. Jahnzon som
trea med 9,81 m., hvilket är svenskt rekord, samt
blef i släggkastning fyra med 43,04 m. Finnarna
togo äfven här de främsta platserna. I gång del
tog E. Eriksson men "utgick" efter några hvarf.
Eriksson får lägga an på att gå litet mera juste,
äfvenså att inte vara alltför skrockfull, så att ren
ligheten blir lidande däraf. Inte är man väl sämre
för att man har en' ren sporttröja.
Kom så maratonlöpningen där vi hade vårt
hopp till Wåhlin. Det glunkades dock om, att
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Wåhlin på sina träningspromenader där mera fått
ögonen på en landtlig oskuld någonstans i närheten
af vändpunkten, hvilken han brukade hälsa på.
Det återstod därför att se huruvida han på själfva
täflingen skulle kunna klara detta hinder utan att
afbryta täflingen. Men det gick inte. Efter att ha
legat med i täten till vändpunkten försvann han
där, och ingen visste hvart han tog vägen, utom
möjligtvis de, som voro invigda i hemligheten.
Vi ha sedan länge haft reda på hans affärsegen
skaper, men att han skulle trassla in sig i kärleks
"affärer" det trodde vi inte. Men vi få trösta oss
med att i en snar framtid komma med på ett
riktigt bondbröllop, såvida han inte blir förargad
nu för vi yppat hans hemlighet.
Till sist får vi anteckna att Almlöf i trestegs
hopp blef slagen af tre finnar, trots att hans
resultat blef så godt som 14,25 m. Segrarens
Tuulos, blef 14,62 m.
K-e.

Allmän idrott.
Årets terränglöpningssäsong
har ej varit så framgångsrik som en del af de
föregående, men terränglöparne ha dock visat att
de äro bland de bästa i Stockholm. Terränglöp
ningarne inleddes den 29 mars, då Sundbybergs
I. K. anordnade en täfling, hvari 126 löpare från
olika orter i mellersta Sverige startade.
D. I. F:s lag blef i klass 1 tredje med 43 poäng,
och af de individuella prisen tog K. Sundholm
sjätte, E. Hellgren sjunde och K. Alm tionde. I
klass II blef J. Johnsson sjunde man. De täflande
fingo starta två och två och Hellgren hade oturen
att starta i första paret.
Fjorton dagar senare eller den 13 april hade
I. F. Linnéa anordnat täfling kring sin idrottsplats
vid Aspudden om Linnéahornet för 10-mannalag.
Detta eröfrades med glans af Fredrikshofs I. F.,
hvars löpare i år kommit synnerligen väl tränade
till löpningarne. Sundholm och Hellgren höllo sig
länge bland de allra främsta men mot slutet
slappnade Sundholm något. D. I. F:s 10-mannalag
blef tredje med 445 poäng efter F. I. F. (144)
och I. K. Göta (428). Hellgren placerade sig påtredje
plats, K. Alm på nionde och Sundholm på tolfte.
Täflingen om distriktsmästerskapet, som hölls
den 19 april blef enbart en uppvisning af Fredriks
hofvarne, då de öfriga föreningarne endast voro
fåtaligt representerade. Af D. I. F:s fem deltagare

löpte endast J. Johnson ut och han slutade på
tolfte plats.
I Sleipners terränglöpning den 26 april startade
i de tre klasserna 274 löpare, af hvilka 216 löpte
ut. Segrare blef för tredje gången H. Nordström,
men Sundholm, som ledde en stor del af loppet,
blef trots håll andre man. Berglund blef n:o 16,
B. Olsson n:o 20, Hellgren n:o 24 och Alm n:o
25. D. I. F:s lag blef tredje med 64 poäng.
Svenska mästerskapet hölls i Eskilstuna den 3
maj och här mötte 95 löpare. D. I. F. hade sändt
ett lag, af hvilka Sundholm var den mest fram
gångsrike. Han behöfde endast se Gäflebon,
Ternström före sig i målet. Hellgren blef sjunde,
B. Olsson tionde, Berglund sextonde och J. Jonsson
tjugosjunde. Södermalmarne togo lagmästerskapet
med 31 poäng, närmast följda af Gäfle I. F. med
32 och D. I. F. med 35. Fredrikshof kom på fjärde
plats med 38 poäng, en hård strid således.
Enligt träningskommitténs beslut torde terräng
löpningarne hädanefter komma att läggas till
hösten, då det visat sig att de i terränglöpningarne
deltagande långdistanslöparne behöfva en rätt lång
tid för att efter terränglöpningarnes slut lägga
om sin stil och komma i form för bantäflingar
och landsvägslöpningar.

Den första nationella idrottsfesten för året anord
nades den 10 maj af I. K. Göta på Råsundas
idrottsplats. I 100 m. loppet lyckades G. Johansson
komma med, men han kom där sist. I kulstötningen
blef E. Svensson tredje med 11,51 m. medan E.
Svärd blef fjärde i längdhoppet med 5,85 m., E.
Almlöf kom ej längre än till 5,73 m.
Medlemmar, som önska
lingar skola därom göra
expeditionen eller till herr
gatan 28, n. b., ö. g., Allm.

deltaga i allmänna täf
anmälan antingen till
K. Sundholm, Artilleri
Telefon 122 19.

En af våra mest kända medlemmar, Einar Nils
har genom "att tjänsten fordrar" öfvergifvit
Stockholm och flyttat till Lund.
I honom hade föreningen en af sina främsta
idrottsmän, och det är mest därigenom som hans
bortresa åstadkommer en så stor lucka i våra led.
Sedan flera år tillbaka medlem af föreningens
centralstyrelse, där han nedlagdt ett osjälfviskt ar
bete, blir förlusten dubbel.
Men vi måste ju önska honom "lykke paa rejsen"
— och skapa en ny Einar Nilsson.
son,

Distriktsmästerskapet i allmän idrott anordnas i
Stadion den 11 oktober. Mästerskapet i 10-kamp
hålles den 10—11 oktober.
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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: —.
* Erlägger ingen inträdesafgift.

*

*

** *

Föreningsmärken och halsdukar i föreningens
färger, finnas att köpa å expeditionen.
Pris för märken: stora . . Kr. 2: —
„ „
„
små
. . „ 1:50
Halsdukar pr st. . .
. . „ 1: —
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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 Jahnzon gärna tar emot afgifter
tisdagar och fredagar å Olympiska Sällskapet,
Fredsgatan 8, mellan kl. 7 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.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1914.
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:

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.

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.)

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande:
Sekreterare:

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

G. Frykman.
E. Lemon.
Gustaf Johansson.
R. Wicksell.

A. T. 223 51.

v. Intendent:

K. Sundholm, Artillerig. 28 A, n. b.
A. T. 122 19.

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

Afdelning för Brottning:

Ordförande:
Sekreterare:

Hjalmar Johansson, Frejgatan 31.
S. Olsson, Katarina Brandstation.

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.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar

E. Lemon, Vestmannagatan 24.

lämnas af:

A. T. Vasa 20 60.

A. Norling, Södertelge.

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.

För skytte:

C. O. Petsén.
För velocipedåkning:

Tage Carlsson.

Stockholm 1914.

C. A. Löjdquists Tryckeri.

