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L. G. SÄÄF.

L. G. Sääf deltog redan på 
den tid han var anställd vid Svea 
Ingeniörskår i skidtäflingar och 
gick allt mera fram i teten. Han 
inträdde år 1897 i Djurgårdens 
Idrottsförening och represente
rade föreningen i ett stort antal 
täflingar. Han var ett tag den 
kanske bäste i Stockholm, sär
skildt på längre sträckor. Han 
utförde sin finaste bragd under 
Nordiska Spelen. Han startade 
då på andra sträckan i budkafle
täflingen Falun — Krylbo — En
köping—Stockholm och slog här 
så kända storrännare som E. 
Högström, V. Torin och W. 
Alexandersson med öfver en half 
timma. Man fick visserligen på 
den tiden kunskap om distan
serna på förhand hvarför löparne 
kunde träna på dem, men Sääfs 
löpning väckte dock stor upp
märksamhet och liksom en gång 
senare rörande Hedjersson trodde 
man till en början att det ej gått rätt till. Sääf 
visade emellertid några dagar senare i 60 km.-

loppet att han var en af de bästa 
svenska löparne. Han placerade 
sig närmast de deltagande fin
narne samt före alla de öfriga 
svenskarne.

Sääf har deltagit i ett stort 
antal fältskjutningar både med 
och utan skidor och där placerat 
sig i toppen på prislistan.

Han var några år i början af 
1900-talet v. ordförande i D.I.F. 
samt styrelseledamot t.o.m. 1904, 
då han flyttade till Storvik. Under 
de närmast följande åren kom han 
ibland ned till täflingar i Stock
holm och visade då att han ej 
glömt konsten att gå på skidor.

Sääf var vid årets riksdags
mannaval kanditat till Andra 
Kammaren och det är icke 
omöjligt att han en vacker dag 
åter uppenbarar sig i Stockholm 
och då som riksdagsfarbror. Att 
skidlöpningen då får ännu en 
vän i riksdagen är säkert.

De äldre djurgårdarne ha ännu Sääf i godt 
och kamratligt minne.
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Matrikel.
Adressförändringar torde benäget meddelas till 

expeditionen, Fredsgatan 8, 3 tr. Allm. tel. 267 68 
tisdagar och fredagar kl. 7 — 9 e. m.

Årligen betalande ledamöter.
(Upptagna i den ordning de äro invalda.)

Forts.
1678 Olof Olsson, Döbelnsgatan 33, 4 tr.

79 Sten Karlsson, Lindvägen 6, Gröndal. 
1680 Gösta Eriksson, Ståthöga, Hufvudsta.

81 Axel Johansson, c/o Ångturbin, S.-Järla.
82 A. J. Linnarsson, Surbrunnsgatan 7.
83 Oscar Åberg, Johannesgatan 6.
84 Ernst Åberg, Helsingegatan 14—16, 1 tr.
85 Gösta Gelbort, Luntmakaregatan 97, 2 tr.
86 Helge Roos, Roslagsgatan 16.
87 Ruben Rundqvist, Narvavägen 4, 2 tr.
88 Edvin Norell, Rensgatan 20, 1 tr.
89 Ernst Blomkvist, Brännkyrkagatan 74, ö. g. 

1690 Sven Ahlström, Villa Turubo, Skärsättra.
91 Erik Blomberg, Bryggaregatan 2, 1 tr.
92 Herlof Paulsen, Karlbergsvägen 44, 1 tr.
93 Sven Carlholm, Floragatan 13, 1 tr.
94 Sven Eriksson, Surbrunnsg. 29, ö. g. n. b.
95 Gösta Villborg.
96 David Jonsson.
97 Erik Snellman, Djursholm.
98 Adolf E. Sandin, Uppsalagatan 3, 4 tr.
99 Olof Nordström, Tennish. Österm. Idrottspl. 

1700 Einar Jonsson, Torkel Knutssonsgatan 29.
01 Lennart Öberg, Fleminggatan 62 B, 2 tr. 

c/o Eriksson.
02 A. F. T. Ekman, Narvavägen 23.
03 Sigfrid Steinwall, Riddaregatan 40.
04 G. Jönsson, Linnégatan 5, n. b.
05 Nils Hugo Svedberg, Thulegatan 45, 2 tr.
06 Olof Otto Söderberg.
07 Emil Jakobsson, Saltsjöbaden.
08 Nils Johansson, Grindstugan, Källhagen.
09 Gösta Andersson, Hornsgatan 43, 4 tr. 

1710 Egil Haanshus, Handtverkaregatan 18 — 20.
11 Erik A. Anderson, Storängen.
12 Josef Persson, Hagagatan 36, Sundbyberg.
14 Alfr. Henning, Storgatan 4.
15 K. S. af Ekström, Riddaregatan 60.
16 C. W. Andersson, Jungfrug. 4, ö. g. 1 tr.
17 J. A. Lind, Strandvägen 1, Gröndal.
18 Nils Sandegren, Frejgatan 7.
19 Birger Nyman, Jungfrugatan 37, n. b. 

1720 Ture Westerholm, Agnegatan 8, 2 tr.

1721 Greta Anderson, Drottninggatan 86, Bokh.
22 Ragnar Stahre, Grefturegatan 55.
23 Gunnar Thorsell, Hotell Terminus.
24 Evert Höglund, Odengatan 16, 1 tr.
25 K. Eliasson, S:t Erikshusen, Värtan.
26 Robert Erikson, Odengatan 16, 1 tr.
27 Oscar Wahlén, Erstagatan 26, 1 tr.
28 G. W. Carlsson, Ångturbin, Saltsjö-Järla.
29 Erik Olsson.

1730 Carl Wilhelmson, Norra Smedjeg. 22, 1 tr.
31 O. Th. Karlsson, Karlbergsvägen 71 A, 5 tr.
32 Olof Jonsson, Helsingegatan 14—16, 3 tr.
33 Ernst Nilsson, Markvardsgatan 1, 2 tr.
34 Ludvig Lindström, Gråbergsgatan 3.
35 Adolf N. Gustafson, Saltsjö-Dufnäs.
36 Allan Linnarsson, Surbrunnsgatan 7.
37 W. Grosche, Pipersgatan 28, 3 tr.
39 Erik Silfverstrand, Kungsholmsg. 17, 2 tr. 

1740 Gunnar Johansson, Saltsjöbaden.
41 Fredrik H. W. Lange, Döbelnsg. 63, n. b
42 E. Joel Eriksson, Kungsholmsgatan 64, 1 tr.
43 Oscar Åberg.
44 Sten Th. Karlsson, Lindvägen 6, Gröndal,

Liljeholmen.
45 Anders Dahl, Humlegårdsgatan 22.
46 Arvid Nilsson, Luntmakaregatan 53, 1 tr.
47 Knut Fr. B. Tingborg, Upplandsg. 58 A, 4 tr.
48 Carl Gillis Backman, Älfsjö.
49 Sven Lindqvist, Grefgatan 47.

1750 G. Adolf G. Svensson, Storgatan 37, 3 tr.
51 J. Elis Persson, Surbrunnsgatan 11, 3 tr.
52 Erik A. Östberg, Oxtorgsgatan 9 B.
53 Henry C. Pettersson, Karlaplan 2, 3 tr. ö. g.
54 Carl W. Petersen, Karlbergsvägen 82.
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1755 Kapten R. Viberg, Kustart. Oskar-Fredriksb.
56 Tor Bengt Åkerholm, Hornsgatan 10.
57 Petrus Westerlund, Luntmakaregatan 13.
58 Paul Östlihn, Karlavägen 50, n. b.
59 Gösta Reinhold, d:o

1760 Hilding Alinder, Rådmansgatan 50.
61 Torborg Bergvall, Odengatan 38.
62 Tora Borg, Villa Borggården, Södertörns

Villastad.
63 Fredrik Johansson, Riddaregatan 29-31.
64 Edvin Öhrström, Vestmannag. 47, 3 tr. ö. g.
65 Harry Eriksson, Birgerjarlsgatan 65 A, 1 tr.
66 Petrus Bäckman, Fleminggatan 43 A, 3 tr.
67 Karl Lundkvist, Stora Alby, Hufvudsta.
68 Erik Eriksson, Trångsund 8, 1 tr.
69 Nils Waldt, Vesterlånggatan 41, 3 tr. 

1770 Reinhold Fredrikson, Odeng. 29, Speceriaff.
71 Robert Eriksson, Tegnérgatan 39, 3 tr.
72 Gustaf Friberg, Valhallavägen 59, 3 tr.
73 Uno Friberg, Götgatan 105.
74 Carl Holm, S:t Eriksgatan 10.
75 Albert Eklund, Grefgatan 10, 1 tr.
76 Th. Pettersson, Hjorthagen, 2:a gatan 1, 1 tr.

Värtan.
77 Axel Sund, Tomtebogatan 30, n. b.
78 Karl Axel Åstrand, Norrköping.
79 Oskar Engdahl, Oxtorgsgatan 16.

1780 Olof Jonsson, Hälsingeg. 14 —16, ö. g. 1 tr.
81 E. Lindberg, Stortorget 7.
82 Ivar Blix, Adolf Fredrikstorg 6.
83 Ragnar Billberg, Katarina Östra Kyrkog. 11.
84 Ivar Lodén, Storängen.
85 Martin Jonsson, Artillerigatan 36.
86 Erik Karlsson, Tomtebogatan 14.
87 Hugo Balk, Jakobsbergsgatan 25 B, 3 tr.
88 H. Hultgren, Döbelnsg. 54, 1 tr., c/o Frodin.
89 Curt Gentele, Styrmansgatan 19, 5 tr.

Ur D. I. F:s historia.
(Forts.)

Medlemsantalet utgjorde som i föregående num
mer omtalades den 1 januari 1892 19 och dessa 
voro under vintern 1892 ganska intresserade. De 
tränade flitigt för de detta år anordnade stora skan
dinaviska skidtäflingarne. Dessa höllos den 28—29 
februari vid Sirishof på Djurgården.

Vi återge här Svenska Dagbladets referat öfver 
täflingarne, i hvilka deltogo ett 20-tal norrmän, 
tre finnar samt ett stort antal svenskar.

"Sedan de anmälda deltagarne på fredagen och 
lördagen flitigt öfvat sig till söndagens kampanj, 
anställdes på söndagsmorgonen kl. 10 försöks
täflingar mellan dem, som före de ordinarie täf
lingarne ville pröfva sina krafter.

Banan för täflingarne var vald ute på Djurgården 
med utgång från Sirishof ut på Brunnsviken. Den 
företedde en lång sluttning med tre à fyra backar, 
en längst uppe, två à tre meter högt, en mindre 
längre ned samt slutligen en långsträckt backe 
sluttande nedåt Brunnsviken. Det öfversta hoppet 
var som skidlöparne själfva erkände den svåraste 
nöten att knäcka och få af de täflande bestodo 
här profvet och höllo sig på benen. Var väl denna 
hoppning öfverstånden, gick merendels det öfriga 
lyckligt; om ock en och annan äfven gjorde 
kullerbyttor utför backen nedåt viken.

Hoppningarne utför höjderna voro ståtliga att 
åse, isynnerhet af norrmännen och finnnarne, men 
äfven våra svenska skidlöpare, särskildt represen
tanterna för Djurgårdens I. F. dokumenterade sig 
såsom skickliga sportmän.

Vid försökstäflingarne hade största delen af de 
anmälda täflande infunnit sig. Samtliga lapparne 
uteblefvo dock. Med sina breda skidor, afsedda 
för minst en aln djup snö, kunde de ej löpa på 
den tunna snöskaren, trots det en myckenhet 
snö blifvit hopat på platsen och flera karlar under 
försökstäflingarnes gång putsade och jämnade banan.

För öfrigt var väglaget superbt och väderleken 
den härligaste man kan tänka sig. Solen sken klart 
öfver Brunnsvikens hvita istäcke och de snöklädda 
furorna och pinierna vid Sirishof. En myckenhet 
folk kransade banans ytterlinjer och vid dess slut
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punkt nere på Brunnsviken hade samlat sig en 
massa åskådare, som med handklappningar och 
andra bifallsyttringar mottogo dem bland de 
täflande som lyckades utan halsbrytande kuller
bytter göra den backiga färden.

Försökstäflingarne pågingo i ungefär två timmar, 
hvarefter kl. 1 e. m. vidtogo de ordinarietäflingarne.

Här togos icke mindre än tre olika banor i 
anspråk, hvilka alla förenade sig till en gemensam 
nedåt sjön. De två yttre banorna, som voro för
sedda med svårpassabla backar och "gupp", 
begagnades af de mera försigkomna bland de 
täflande, under det den mellanliggande banan 
såsom lättare att tillryggalägga var afsedd för 
ynglingarne mellan 14 och 18 år.

Täflingarne åskådades af en oerhörd människo
skara; hela förmiddagen rådde så att säga en 
formlig folkvandring längs Strandvägen samt utåt 
den snötäckta Brunnsviken. Många hade nog 
lockats ut af det strålande vackra vädret, men 
äfven af nyfikenhet att se förloppet och utgången 
af dessa hos oss ovanliga täflingar, där vårasvenskar 
skulle våga en kamp med Norges och Finlands 
bästa skidlöpare. Nog af kring den vidsträckta 
täflingsplatsen och långt utåt dess sida stod en 
bred, tätt packad ram af åskådare, hvilka säker
ligen kunde räknas i tiotusental. Vare sig trycket 
af denna stora människoskara söndersprängde de 
svaga stängseltrådar, som voro spända kring banan 
eller orsaken var någon annan, allt nog under 
täflingarnes gång rusade en stor skara in midt på 
banan, hvilket förorsakade ej så litet obehag och 
bryderi för de posterade polismännen. I förbigående 
sagt företedde de vid täflingarne vidtagna anord
ningarne i öfrigt en högst betänklig bristfällighet.

På slaget kl. 1 anlände prins Carl jämte upp
vaktande kavaljer och tog plats på den kungliga 
läktaren norr om banan. Något senare anlände 
krigsministern frih. Palmstierna och täflingarne 
började.

Hvarje täflande hade rättighet att göra två löp
ningar och ett s. k. försök, hvilket gjorde att täf
lingarne drogo långt ut på tiden. Hvarje start 
skedde vid en trumpetsignal från prisdomarnes 
plats. Musik utfördes från en estrad nere vid stranden 
af Svea gardes musikkår.

Vid de olika täflingarne tjänstgjorde vid starten 
hr Blomberg, underlöjtnant Falkenberg samt löjt
nanterna Adlercreutz, Taube och Breitholtz, såsom 
prisdomare fungerade kapten Anrep, hr Wancke 
samt löjtnanterna Enblom, Schersteen och Bentzen 
(Norge) samt såsom mätare af hoppens längd 
grosshandlaren Næss och underlöjtnant Jenberg.

Det skulle bli alldeles för vidlyftigt att nu följa 
de täflande man för man vid deras halsbrytande 
färd med eller utan staf utför de guppiga höjderna. 
Vi inskränka oss till att konstatera, det norrmännen, 
som man ju också med all sannolikhet väntat, 
visade sig ojämförligt öfverlägsna samtliga sina 
medtäflare. Deras hållning, säkerhet och vi höllo 
på att säga, graciösa skidföring voro rent af för

vånansvärda. Med få undantag höllo de sig uppe 
efter det svåra hoppet midt i backen. Särskildt 
utmärkte sig hrr Ustvedt, bröderna E. och P. 
Lillehagen, Urdahl, löjtnanterna Halvorsen och 
Roll samt Johansen och Larsen, alla från Kristiania 
samt hr G. Bye från Trondhjem.

Svenskarne visade sig ej på långt när så säkra, 
om det ock funnos några få undantag, som fullt 
kunna ställas vid sidan af norrmännen. Såsom 
skickliga löpare visade sig hrr W. Lange, Sundsvall, 
H. Rustad, Särna, A. Oppebäen och G. Tibell, 
Stockholm, hvilka alla lyckligt passerade hoppet. 
Särskildt den sistnämnde, en liten mörklagd ungdom 
på 17 à 18 år, gjorde loppet med stor säkerhet 
och elegans. Alla de öfriga föllo och rullade runt 
i de mäst komiska ställningar nedåt branten, under 
det snön yrde omkring dem, hvilket allt naturligtvis 
framkallade den mäst ohejdade munterhet bland 
åskådarne."

Norrmännen togo alla prisen, men Tibell erhöll 
ett extrapris och i glädjen häröfver valde D. I. F. 
honom till hedersledamot. På denna tid voro 
emellertid hedersledamöterna icke befriade från 
afgift. Tibell blef också framdeles utvoterad på 
grund af bristande betalning.

Efter vinterns slut var det också slut med intresset. 
Den ene efter den andre utvoterades af olika 
orsaker, mäst på grund af bristande afgifter. I augusti 
var medlemsantalet endast 6 och förslag framkom 
då om föreningens upplösning. D. I. F:s vackra 
historia höll då på att bli kväfd i sin linda. Hur 
föreningen rekonstruerades och återupplefde är en 
senare historia. (Forts.)

Svenska mästare i allmän idrott 1914.
Löpning 100 m.

T. Persson, I. F. K. Stockholm . . 11,8 sek.
Löpning 200 m.

T. Persson, I. F. K. Stockholm . . 23 „
Löpning 400 m.

N. Sundell, I. F. K. Stockholm . . 53,1 „
Löpning 800 m.

E. Wide, I. K. Göta, Stockholm . . 2.09,8
Löpning 1,500 m.

E. Wide, I. K. Göta, Stockholm . . 4,20,8
Löpning 10,000 m.

R. Öhman, I. K. Göta, Stockholm . 33.48,9
Häcklöpning 110 m.

Th. Norling, M. A. I. F., Malmö . 16,6 sek.
Häcklöpning 400 m.

P. G. Zerling, A. I. K., Stockholm . 61,8 „
Höjdhopp.

I. Reimers, M. I. K., Stockholm . . 175 cm.
Längdhopp.

P. Olsson, I. F. K., Malmö . . . 661
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Stafhopp.
K. Gille, Gäfle I. F., Gäfle . . 

Trestegshopp.
. 360 cm.

E. Almlöf, D. I. F., Stockholm . 
Kulstötning.

. 1403 „

E. Nilsson, D. I. F., Stockholm . 
Släggkastning.

. 2335 „

N. Linde, Ö. I. S., Göteborg . 
Diskuskastning.

. 4495 „

O. Andersson, V. I. F., Stockholm 
Viktkastning.

. 7579

C. Jahnzon, D. I. F., Stockholm . 
Spjutkastning.

. 866 V

Y. Häckner, I. F. K., Nyköping . 
Stafettlöpning 400 m.

. 10166

I. F. Kamraterna, Stockholm . . 
Stafettlöppning 1,600 m.

45,8 sek.

I. F. Kamraterna, Stockholm . . 
Gång 3,000 m.

. 3.42 „

K. Stafsing, I. F. K., Göteborg . 
Dragkamp.

Örebro poliskårs I. F., Örebro.

. 14.33,8 „

Bästa mästerskapsresultat.
Löpning 100 m... — 10,8 sek.

K. Lindherg, Ö. I. S., 1909 i Göteborg. 
Löpning 200 m. — 23 sek.

E. Lindholm, A. I. K., 1910 i Falun, T. Persson 
1913 i Göteborg och 1914 i Örebro.

Löpning 400 m. — 51,1 sek.
E. Lindholm, A. I. K., 1910 i Falun. 

Löpning 800 m. — 1.58,1
E. Vide, I. K. Göta, 1910 i Falun.

Löpning 1,500 m. — 4.05,1.
E. Vide, I. K. Göta, 1910 i Falun.

Löpning 10,000 m. — 33.11,6.
B. Fock, Vänersborgs I. F., 1909 i Göteborg. 

Häcklöpning 110 m. — 16,2 sek.
G. Holmer, Linköping, 1913 i Göteborg. 

Häcklöpning 400 m — 61,8 sek.
P. Zerling, A. I. K., 1914 i Örebro.

Gång 3,000 m. - 14.33,8.
K. Stafsing, I. F. K. Göteborg, 1914 i Örebro. 

Gång 10,000 m. - 50.03.
K. Stafsing, I. F. K Göteborg, 1911 i Jönköping. 

Stafettlöpning 400 m. — 45,2 sek.
Örgryte I. S., 1912 i Stockholm.

Stafettlöpning 1,600 m. — 3.42.
I. F. K. Stockholm, 1914 i Örebro. 

Längdhopp — 7,15 m.
G. Åberg, I. F. K. Norrköping, 1912 i Stockholm. 

Stående längdhopp — 3,20 m.
E. Möller, Gustafsbergs I. F., 1913 i Göteborg. 

Höjdhopp — 1,83 m.
H. Jagenburg, Skara L. I. F., 1913 i Göteborg. 

Stående höjdhopp — 1,52 m.
E. Möller, Gustafsbergs I. F., 1913 i Göteborg.

Stafhopp — 3,82 m.
B. Uggla, I. F. K. Stockholm, 1912 i Stockholm. 

Trestegshopp — 14,25 m.
E. Almlöf, D. I. F., 1913 i Göteborg. 

Grenhopp — 2,35 m.
B. Palmeth, Norrköpings G. F., 1898, C. Holmer, 
Linköpings L. I. F., 1904 i Örebro och R. Jo
hansson, 1909 i Göteborg.

Mellanhopp — 2,25 m.
S. Jacobsson, I. F. K. Malmö, 1914 i Göteborg. 

Släggkastning — 46,49 m.
N. Linde, Ö. I. S., 1913 i Göteborg. 

Viktkastning — 8,66 m.
C. Jahnzon, D. I. F., 1914 i Örebro. 

Diskuskastning — 76,05 m.
O. Andersson, V. I. F., 1913 i Göteborg. 

Spjutkastning — 101,66 m.
Y. Häckner, I. F. K. Linköping, 1914 i Örebro. 

Kulstötning — 26,03 m.
E. Nilsson, D. I. F., 1913 i Göteborg.
Som af denna öfversikt synes ha tiderna på de 

korta loppen ej förbättrats sedan täflingarne i 
Falun 1910 medan däremot i hoppen och kasten 
de bästa resultaten nåtts efter Olympiska spelen. 
I årets täflingar ha endast förbättrats resultatet i 
spjutkastning, de öfriga bästa resultaten äro nådda 
i nya grenar.

I de sedan 1896 hållna svenska mästerskaps
täflingarne har D. I. F. en gång nått högsta poäng
summan nämligen 1900, då Djurgårdarne hem
förde 44 poäng och Örgryte 22. År 1913 kom
D. I. F. med 16 poäng på andra plats efter Örgryte, 
som nådde upp till 38 poäng. Örgryte har för 
öfrigt 15 gånger varit främst, Göteborgs I. F. tre 
gånger och som ofvan nämnts D. I. F. en gång. 
Öm mästerskapsstandaret täflades första gången 
1910, då Örgryte segrade med 58 poäng. Örgryte 
har sedan tagit det 1911 med 46, 1912 med 42, 
1913 med 38 och i år med 33 poäng.

Erik Lemming står bland svenska idrottsmän 
främst i fråga om antalet eröfrade svenska mäster
skap. Han har nämligen under årens lopp hem
fört ej mindre än 22 sådana. Närmast kommer 
Knut Lindberg med 15, Otto Nilsson med 11, 
samt C. Helgesson och E. Vide med 9. Af Djur
gårdarne kommer E. Nilsson först med 7, näm
ligen mästerskapen i diskuskastning 1913 och 1914 
samt i kulstötning 1910, 1911, 1912, 1913 och 1914.
E. Ekberg har tagit hem mästerskapen i gång 
5,000 m. ,1900, 1902 och 1904, G. Söderström 
mästerskapen i kulstötning 1897 och 1898 samt i 
diskuskastning 1898, K. G. Staaf i stafhopp, diskus
kastning och femkamp 1900, O. Nordström i 
grenhopp 1900 och 1902, C. Jahnzon i diskus
kastning 1904 och 1905 samt i viktkastning 1914, 
E. Almlöf i trestegshopp 1913 och 1914, C. Silfver
strand i längdhopp 1908 samt A. Berglund i gång 
10,000 m. 1912. Sammanlagdt 25 mästerskap ha 
sålunda eröfrats af Djurgårdare.
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Hur man spelar fotboll.
Framstående engelska fotbollspelares uttalanden.

Under denna rubrik komma vi att efter en 
engelsk tidning återgifva framstående engelska 
fotbollspelares uttalanden om hur man skall spela 
på den plats vederbörande spelare innehar, samt 
något om träning etc.

* *
❖

Vi börja här med B. Wilkinsons uttalande om 
centerhalfbackspelet.

Den mäst nödvändiga förutsättningen för en 
god centerhalfback — näst naturligtvis de fysiska 
kvalifikationerna — är förutseende. Detta är visser
ligen nödvändigt för alla spelare, men mäst för 
centerhalfbacken. Denne måste känna spelet i alla 
dess detaljer och noga följa med spelets gång för 
att kunna utfundera hvad motspelarne ämna före
taga sig. Han skall känna på sig hur bollen skall 
gå och i tid möta angreppet. Han skall också 
observera motspelarnes svaga sidor och de möj
ligheter att få fram bollen till motspelarnes mål, 
som allt emellanåt yppa sig. Han skall för öfrigt 
använda sitt förstånd och däraf får han ej ha för litet.

När man skall taga bollen från en motspelare 
skall man afvakta det ögonblick då han ej har 
fullt herravälde öfver bollen och då snabbt gå 
på honom. Kan man ej taga bollen ifrån honom, 
skall man försöka drifva honom ut åt sidan och 
tvinga honom att passa bollen till en medspelare 
som är bevakad.

Wilkinson har ofta blifvit tillfrågad, hur han 
bär sig åt för att taga bollen i luften, när han 
har en motspelare emot sig, som är längre. Han 
omtalar att han ställer sig omedelbart bakom mot
spelaren så nära att han rör vid honom och 
därigenom hindrar honom att hoppa upp medan 
han själf samtidigt kan hoppa upp och taga bollen.

Beträffande träningen anser han att en spelare, 
som sköter sin kropp, ej behöfver så mycken 
träning. Själf tränar han endast med några korta 
lopp i veckan och starter, ty han anser att en 
centerforward måste kunna starta snabbt och löpa 
5 — 20 meter mycket fort. Rörande träningen måste 

man emellertid komma ihåg att de engelska 
spelarne ha ett par hårda matcher i veckan och 
därför ej behöfva så hård träning.

* **
Sheffield Uniteds högerinner W. Gillespie anser 

att för en innerforward behöfs det följande kva
lifikationer;

God fysisk kondition.
God bollbehandling.
Stor vighet.

' Skjutförmåga.
Han vill emellertid ej påstå att han anser det 

senaste är minst viktigt ty en innerforwards, som 
ej är en god skytt måste vara framstående i de 
öfriga afseenden för att försvara sin plats. Hur 
man skall bli en god skytt kan han ej säga, men 
rekommenderar att spelaren ställer sig framför 
ett plank och sedan öfvar sig med att skjuta hur 
bollen än kommer.

Den fysiska uthålligheten måste vara stor ty inner
forwardsplatsen är en af de mest ansträngande. 
Innerforwards måste nämligen gå ned och hjälpa 
halfbackarne i deras arbete både vid försvar och 
angrepp. De måste därför vara uthålliga och han 
fördömer för den skull rökning.

Han anser att bollbehandlingen måste vara god 
för att innermännen skola kunna understödja sina 
kamrater i angreppen ordentligt. Han skall lägga 
upp bollen så att kamraterna kunna taga den utan 
för stor ansträngning medan det är utan någon 
nytta att passa bollen till en medspelare som är 
bevakad.

Beträffande det mäst effektiva forwardsspelet 
anser han att spelet från ving till ving är bäst. 
Hårda passningar från den ena innerforwards till 
motsatta sidans ytterman äro utmärkta liksom 
passningar från centern till yttermännen. Med 
sådant spel hålles motståndarnes försvar i mest 
och hårdast arbete och bli snart uttröttadt. Bollen 
bör hållas på marken så mycket som möjligt.

*
Högerbacken i Sheffield United R. Down för

klarar beträffande sitt spel att när en forward 
kommer emot honom med bollen passar han
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på, när motspelaren får bollen en bit ifrån 
sig och rusar då på honom. Detsamma är för
hållandet när en forward får en passning, som 
han ej genast kan taga. Stundom använder han 
sig af ett spelsätt, som engelsmännen kalla "the 
splits". Han kastar sig i sittande ställning och 
åker fram på marken på detta sätt.

Han framhåller för öfrigt vikten af att vara säker 
på bollen och ej släppa den med ögonen när 
man skall sparka. Beträffande frågan om en back 
skall sparka bollen efter marken eller i luften 
påpekar han att detta måste bero på om det egna 
laget har lättare än motspelarne att taga en låg 
eller en hög boll. Han erkänner vikten af att en 
back är säker på hufvudet, men anser att män 
bör sparka så snart man kan, då detta är säkrare 
än att nicka.

Vidare framhåller han vikten af att en back kan 
sparka lika bra med bägge fötterna, i annat fall 
lära sig motspelarne snart att gå förbi honom.

Hur man skall taga bollen från en motspelare, 
säger han sig icke kunna lämna någon bestämd 
regel för. Han skall dock gå på honom så snabbt 
som möjligt och antingen försöka få bollen eller 
spelaren ur leken. Bäst anser han det vara att 
backen tar innerforward och halfbacken ytter
mannen, men någon allmän regel kan ej heller 
här uppställas.

Till sist anmärker han mycket riktigt att en 
back är med för att göra så stor nytta som möjligt. 
Han skall göra sig så hård som möjligt och ej 
vara rädd för sammanstötningar samt använda sin 
tyngd på bästa sätt.

* **
Sheffield Wednesday högerytter Sam Kirkman 

har yttrat sig om spelet på hans plats. Han börjar 
med att diskutera frågan om en ytterforward skall 
skjuta på mål och kommer till det resultatet att 
hvarje forward skall skjuta på mål så snart han 
har en chance. En ytterforward, som endast löper 
ned till mållinjen gång efter annan är mycket lättare 
för motspelarne att stoppa än en man som allt 
emellanåt går in med bollen och försöker att göra 
mål. Han bör emellertid först se efter om inner
männen äro placerade för ett skott innan han 
själf försöker sig på ett sådant.

Beträffande centringarne anser han det bättre 
att centra innan man kommer ned till mållinjen 
och skicka bollen till innermännen innan försvaret 
hinner samlas.

Han anser det vara betydelsefullt att yttern kan 
många tricks och ej alltid försöker att gå förbi på 
samma sida, ty då har motspelarne lättare att stoppa.

Nödvändiga förutsättningar för en god ytter
forward anser han vara snabbhet och bollsäkerhet. 
Man kommer ej långt med endast endera. En 
framstående sprinter kan ej göra sig gällande om 
han ej kan handtera bollen och en aldrig så säker 
spelare kommer ingenstans om han ej kan löpa. 
En snabb start betyder mycket och en ytterman 
skall alltid vara färdig att ge sig iväg när det 
finns en möjlighet att han kan få en passning. 
Han skall ej gå ned och hjälpa försvaret utan 
hålla sig långt framme, detta särskilt vid hörn
sparkar vid det egna målet, ty om denna klaras 
har han fältet fritt. Viktigt för en ytterforward är 
att kunna få bollen med sig snabbt. Han bör för 
den skull sätta sidan af foten mot bollen och låta den 
studsa framåt medan han själf sätter igång framåt.

Mellan yttern, innern och halfbacken måste 
samspelet vara godt ty därigenom öppnas många 
möjligheter för att komma fram med bollen.

* **
Beträffande målvakten anser J. E. Davidson, 

som själf är en god målvakt, att det ej är nöd
vändigt eller ens fördelaktigt att målvakten är en 
jätte. Han anser en längd af 175—180 cm. bäst. 
Målvakten måste emellertid ha god räckvidd, bra 
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syn och framförallt vara kvick. Fotarbetet är lika 
viktigt för en målvakt som för en boxare; han 
måste vara lätt på fötterna och ständigt beredd 
att gripa in. Dans och boxning är därför bra 
som träning för målvakten, likaså hastighetslöp
ning och arbete med punchingbollen.

En målvakt får ej vara rädd eller bortkommen 
och han rekommenderar för detta att de öfriga 
spelarne vid träning skjuta med flera bollar mot 
målet. I matcher händer det ofta att målvakten 
måste riskera att bli sparkad för att kunna klara 
målet. Det har emellertid visat sig att den som 
är djärfast klarar sig bäst. När en spelare kommer 
ensam ned mot mål rekommenderar han för mål
vakten att möta utanför målet.

Målvaktshandskar anser Davidson att det är bäst 
att lägga i målet utom när det är fuktigt och 
bollen hal. * **

James Spoors (Sheffield Wednesday) anser att 
backspelet är hufvudsakligen en konst att sparka 
lika bra med bägge fötterna. Han rekommenderar 
därför för spelare som äro dåliga på en fot att 
öfva sig mycket med den svaga foten. Om det 
är nödvändigt bör spelaren gå ut med en kamrat, 
som kastar upp bollen så att han endast kan taga 
den med den fot han är svag på. Ehuru det 
kan gifvas undantag anser han det äfven viktigt 
att backarne äro storväxta, samt att de kunna 
"tackla", d.v.s. att taga bollen ifrån en motspelare.

I allmänhet bör en back taga innerforwards 
under bevakning medan halfbacken tar yttern. 
Det måste emellertid råda samförstånd mellan 
backarne och halfbackarne så att ej två man springa 
efter samme motspelare och lämna de öfriga åt 
sig själfva. Äfven målvakten bör känna sina 
backars spelsätt så att han vet hvad hjälp han 
kan påräkna.

Backen måste kunna nicka bollen bra och för 
den skull hela tiden följa den med ögonen. Fram
för målet bör en back aldrig dribbla, men vid 
somliga tillfällen kan det vara förmånligt med en 
kort dribbling innan bollen passas till forwards.

Till sist säger han att en back, som har god 
längd på sina sparkar och som kan placera bollen 
dit han vill är mera användbar än en annan.

* **
Centerforwardens plats är den svåraste att fylla 

på förstklassigt sätt. Det kan därför vara af intresse 
att ta del af, hvad Sheffield Uniteds centerforward 
Joe Kitchen säger om centerforwardsplatsen.

Han börjar med att förklara, att en centerforward 

ej bör gå ned och hjälpa försvaret; detta bör i 
stället innermännen göra. Centern skall arbeta på 
att komma igenom motståndarnes försvar med 
bollen och skjuta mot mål. De bästa passningarne 
för en center att få äro sådana som komma från 
innermännen och centerhalven snedt igenom så 
att han kan taga dem i farten och skjuta direkt.

Vighet är en nödvändig förutsättning för att 
kunna lura motspelarne på det sätt som t. ex. 
Söderberg är mästare i. Han rör benen så att 
det ser ut som om han ämnade sparka bollen 
ät ett håll men ger sig i stället iväg i motsatt 
riktning innan motspelaren hinner blinka. Ett annat 
sätt är att spela bollen på ena sidan af motspelaren 
och själf passera honom på den andra.

Beträffande frågan om man skall taga långa eller 
korta steg säger han att detta beror på spelaren 
själf att afgöra.

Vid en uppmaning att lämna några råd och 
anvisningar för nybörjare säger han att om de 
kunna dela ut bollen till yttrarne så att de få den 
ett stycke framför sig och kunna taga den i farten 
så kan han tillräckligt för att hålla kedjan i arbete. 
Därnäst bör han vara i stånd att i skjuta snabbt. 
Han skall ej stanna bollen midt framför målet 
för att lägga upp den till skott utan skjuta hur 
bollen än kommer. Han bör träna på detta genom 
att låta två eller tre kamrater ge sig passningar 
framför mål och skjuta direkt. Om bollen i början 
går tjugo gånger förbi målet och endast en gång 
i målet bör han ej bli afskräckt utan fortsätta att 
träna. På så sätt kan han lära sig att göra mål 
äfven när han är trängd framför mål. När han 
skall skjuta bör han ej ha bollen ett stycke framför 
sig utan under sig och vid skottet böja knät. 
Därigenom går ej bollen i höjden utan följer 
marken. Om spelarne mera gåfvo akt på detta 
skulle man ej få se så många skott gå högt öfver 
målet.

En centerforward måste vara säker på bollen 
ty passningarne komma från alla håll och på alla 
möjliga sätt hvarjämte tiden är knapp.

När en center ger en passning till en medspelare 
bör han göra skillnad på passningen om han vill 
ha bollen omedelbart returnerad eller vill att 
spelaren skall gå fram med bollen. I förra fallet 
kan han spela bollen midt på spelaren men i 
senare fallet måste han lägga den ett stycke fram
för spelaren så att denne kan sätta igång och 
taga bollen i farten. En centerforward skall också 
kunna dribbla och detta bör han träna på. Ett bra 
sätt att öfva sig är att drifva bollen kring i zig-zag 
stående käppar på planen.

Forts.
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Afgifter i D. I. F. Lägg på minnet.
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: —.

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.

* 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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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: 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.

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

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.
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.

Suppleanter:
E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.

A. T. Österm. 57 72.
E. Johansson, Riksbanken.

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 skytte:
C. O. Petsén.

För velocipedåkning:
Tage Carlsson.

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.





Stockholm 1914. C. A. Löjdquists Tryckeri.


