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Djurgårdare,
WILLE ROSÉN,

När den som skrifver dessa 
rader för många år sedan gick i 
Realläroverket var Wille Rosén 
hans ideal i fråga om fotbolls
spelare. Han kunde nämligen 
sparka bollen öfver skolans tak 
och detta ansågs på den tiden 
som högsta graden af skicklighet 
i fotboll.

Senare sammanträffade vi i 
D. I. F., där Rosén sedan 1899 
tillhörde fotbollslaget och gjort 
sig bemärkt som en af Stock
holms bästa vänsteryttrar. Detta 
dock icke så mycket på grund 
af hans förmåga att göra höjd
sparkar ehuru det påstås att det 
var detta som gjorde att han kom 
med i laget utan fastmer hans 
säkerhet på bollen och hans be
räknade spel. Han flyttades 1903 
till centerforwardsplatsen och 
kom här på sin rätta plats. Han

hade en utmärkt förmåga att hålla 
kedjan samlad och sköta samspe
let. Han flyttade dock redan 1904 
till Luleå, men kallades under de 
närmast följande åren ofta ned 
för att hjälpa föreningens lag 
vid mera viktiga matcher.

Rosén var icke endast prak
tiker utan äfven teoretikern, som 
utfunderade huru angreppen 
skulle göras och bollen skulle 
behandlas i olika situationer.

Han tog äfven del i det orga
nisatoriska arbetet inom för
eningen och var under flera år 
dels vice sekreterare i stora 
styrelsen, dels sekretarare i boll
afdelningen.

Både i Luleå och i Falköping-
Ranten, där han nu är bosatt, 
har Rosén tagit en mycket 
verksam del i det idrottsliga 
arbetet.

E
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Fotboll.
En god start.

Svenska serien omfattar i år endast fem klubbar 
då Uppsalakamraterna öfverflyttats till mellan
svenska serien.

De första matcherna spelades den 11 oktober, 
då Djurgården mötte Göteborgskamraterna vid 
Traneberg. Göteborgarne hade behagat att sända 
sitt B-lag och väl tänkt sig att detta skulle kunna 
affärda Djurgårdarne. Dessa ställde upp med en 
ny uppställning på laget, nämligen: Johansson, 
Jansson, Slaaf, Söderberg, Karlstrand, Nordenskjöld, 
Wicksell, Hemming, Lundberg (från Marieberg), 
Backlund och Brandt. Dessa spelade utmärkt och 
särskildt glädjande var att se hur forwards höllo 
sig framme vid målet, där de begagnade hvarje 
tillfälle att skjuta. Detta lönades också med ej 
mindre än sju mål, alla vackra. Halfbackarne 
arbetade mycket energiskt, men kommo ej riktigt 
öfverens. Detta blir väl bättre sedan de fått spela 
ihop några gånger. Den nya backen var utmärkt 
och gjorde god nytta. Brandt var ej så nervös, 
som han emellanåt är, men har ej kommit ifrån 
sina vattenpolotag. Han släppte åtminstone en 
gång ned bollen framför motspelarne och gåfvo 
dem därigenom ett mål. Slutresultatet blef 7 — 3 
till Djurgårdarnes fördel, en bra början i serien.

Samma dag spelade Örgryte mot Norrköpings
kamraterna och segrade knappt med 3 — 2.

Distriktsmästerskapen i allm. idrott.
E. Nilsson, C. Jahnzon och Å. Forsberg 

distriktsmästare.
Distriktsmästerskapen i allmän idrott försiggingo 

den 11 oktober i Stadion under ett ganska godt 
väder. Åtskilliga af de bästa idrottsmännen star
tade ej, hvarför mästerskapen i många grenar togos 
med mycket svaga resultat. Djurgården sände en 
liten trupp i elden som hemförde tre mästerskap 
och en del standardmedaljer. Einar Nilsson, som 
varit mobiliserad i höst och därför ej kunnat träna 
segrade dock i sin specialgren kulstötning med ett 
förhållandevis godt resultat samt placerade sig som 
andre man i diskuskastning efter svenske mästaren 
Otto Andersson. Äfven här hade Nilsson bra resultat.

Calle Jahnzon försvarade sitt anseende som vår 
bäste viktkastare och kom upp till bättre resultat 

än i svenska mästerskapet. Däremot blef han 
slagen i släggkastningen, där man hoppats på en 
seger. Han hade här bättre resultat än i fjol.

G. Johansson startade i löpning 100 och 200 m. 
samt längdhopp. Han löpte utmärkt i 100-meters-
loppet och placerade sig närmast efter segraren 
Sundell från Kamraterna och f. d. djurgårdare. I 
200-meters-loppet kunde han däremot ej göra sig 
gällande utan slutade sist. Han har i längdhopp 
nått utmärkta resultat på träning, men har ännu 
ej lärt sig att få in satsen ordentligt. Han kunde 
ej heller i denna gren placera sig.

Sundholm löpte i 10 000-meters-loppet och kom 
här in under standardtiden.

Almlöf saknades då han nöjde sig med att täfla 
i tiokampen. Han hade annars ledigt vunnit tre
stegshoppet och placerat sig i flera andra grenar

Schumann och Skoglund startade i 800-meters-
loppet och särskilt Schumann gjorde där en mycket 
god löpning, ehuru han är old boy.

Distriktsmästare blefvo:

4. E. Schumann D. I. F. 2.08,4
5. R. Skoglund „ 2.10

100 m. N. Sundell I. F. K. 11,3 sek.
2. G. Johansson 11,5 sek. (standardm.)

200 m. N. Sundell I. F. K. 23,9 sek.
400 m. A. Bohlin I. F. K. 54,5 sek.
800 m. d:o 2.02,4

1 500 m. E. Johansson I. K. Göta 4,24,6
10 000 m. N. Carlsson F. I. F. 33.46,5

7. C. Sundholm 34.55 (standardmedalj) 
häck 110 m. P. Zerling A. I. K. 16,9 sek.

E. Almlöf 17,1 sek. (standardmedalj) 
gång 3000 m. G. Lundberg S. A. F. 15.43
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kulstötning E. Nilsson D.I.F. 12,98+10,83=23,81
4. E. Svensson 11,32+ 10,37 = 21,69 

(standardmedalj) 
diskuskastn. O. Andersson V. I. F. 75 m.

2. E. Nilsson 38,54 + 33,35 = 71,89 m. 
(standardmedalj)

7. E. Svensson 33,40+26,49 = 59,89 m. 
Viktkastning C. Jahnzon D. I. F. 8,91 m. 
Släggkastn. E. Johansson Br. I. K. 45,28 m.

2. C. Jahnzon 43,01 m. (standardmed.) 
Spjutkastn. B. Lyning I. K. Göta 93,20 m. 
stafhopp Å. Forsberg D. I. F. 3,10 m.
höjdhopp K. Kullerstrand I. F. K. 1,75 m.
längdhopp N. Johansson F. I. F. 6,39 m. 
trestegshopp K. Kullerstrand I. F. K. 13,07 m. 
stafett 400 m. I. F. Kamraterna 45,2 sek. 
stafett 1600 m. d:o 3.44,1

Distriktsmästerskapet i tiokamp.
Almlöf segrar med ganska hög poäng.

Täflingen om distriktsmästerskapet anordnades 
af Stockholms Idrottsförbund den 10 och 11 okt. 
i Stadion och hade samlat tio deltagare från olika 
klubbar. Från Djurgården startade Almlöf och 
Reutersvärd och dessa skötte sig bra. Almlöf 
visade att en trestegshoppare kan litet af hvarje. 
Han nådde i flera grenar öfverraskande goda 
resultat och hade troligen vunnit svenska mäster
skapet om han startat i detta. Segraren där nådde 
nämligen sämre resultat än Almlöf. Reutersvärd 
är trots sin ungdom en god tiokampare och 
kommer helt säkert med större styrka att nå ut
märkta resultat. Nu kunde han ej tillkämpa sig 
bättre plats än femte.

Deras resultat voro:
Almlöf 100 m. 12,9 sek., längdhopp 633 cm., 
kulstötning 9,90 m., höjdhopp 160 cm., löpning 
400 m. 56,5 sek., häcklöpning 110 m. 17,1 sek., 
diskuskastning 30,40 m., spjutkastning 42,70 m., 
löpning 1500 m. 4.49,2, stafhopp 3,00 m. Summa 
poäng 6392,335 (distriktsmästare).
Reutersvärd 100 m. 12,6 sek., längdhopp 581 cm., 
kulstötning 9,95 m., höjdhopp 140 cm., löpning 
400 m. 57,2 sek., häcklöpning 110 m. 19,5 sek., 
diskuskastning 28,18 m., stafhopp 2,50 m., spjut
kastning 35,30 m., löpning 1500 m. 4.40,7. Summa 
poäng 5300,155.

Hur man spelar fotboll.
Framstående engelska fotbollspelares uttalanden.

Forts.

Sheffield Uniteds knepiga skotske vänsterytter 
är uppfödd vid bollspel och anser att de engelska 
fotbollspelarne i allmänhet få för liten träning med 
bollen. Han anser att man skall träna till dess att 
man kan handtera bollen med fötterna lika bra 
som med händerna.

För de unga finnes ingenting bättre än träning. 
Själf har han användt tre sätt att träna. Det första 
var att han gjorde en kort och hastig löpning till 
en bestämd punkt och sedan snabbt vände och 
löpte tillbaka utan att stanna. Detta har hjälpt 
honom att starta och vända hastigt hvilket är bra 
att kunna. Det andra sättet var att han tog en 
boll med sig ut och dribblade rundt planen. Det 
är ej lika lätt som att ligga kvar i sängen en kall 
vintermorgon säger han, men det ger en välbe
höflig säkerhet på bollen. Det tredje sättet var att 
gå ut med en kamrat och tillsammans med honom 
löpa upp och ned på planen samt ge hvarandra 
långa passningar. Därigenom lär man sig att centra 
väl och lägga bollen precis där man vill ha den.

Beträffande centringar tycker han bäst om att 
gå ända ned till mållinjen innan han centrar. 
Därigenom är man säker på att de öfriga spelarne 
äro "on side". De öfriga forwards böra ej, anser 
han, följa yttern på linje utan fördela sig så att 
hur än bollen kommer in det finns någon som 
kan taga den och skjuta mot mål.

För en ytter är det nödvändigt att träna på 
hörnsparkar och frisparkar. Dessa böra placeras 
vid det bortre hörnet, c:a 7 meter från målet så 
att ej målvakten kan nå bollen.

Han framhåller äfven helt naturligt betydelsen 
af att yttern och innern komma väl öfverens.

Ofta är det bra att yttern vid ett upplopp går 
in med bollen och innern går ut på ytterplats 
där det då är tomt och han kan få bollen med 
fältet fritt framför sig.

Beträffande sättet att komma förbi motspelarne 
säger han ,att man bör bibringa denne den öfver
tygelsen att man ämnar göra precis midt emot 
livad man tänker.

* **

Tänk! Det är det första och bästa rådet man 
kan ge en spelare, som ämnar försöka sin lycka 
som halfback, säger George Utley, Sheffield Uniteds 
vänsterhalfback. Studera spelet och motspelarne
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och tänk efter hvilken taktik som bör användas 
mot olika spelare.

En halfback måste komma väl öfverens med 
sina medspelare och medan han markerar en af 
motspelarne måste backen taga den andre. Han 
bör placera sig så att han kan taga alla passningar, 
som gifvas åt motspelaren. För öfrigt är den stora 
hemligheten att veta hvad som skall hända.

När en halfback behöfver hjälp skall inner
forwards falla tillbaka och hjälpa till att få upp 
bollen.

En halfback skall vara snabb, kunna använda 
sin kropp och vara säker på hufvudet. Om han 
ej ser någon medspelare så placerad att han kan 
taga bollen bör halfbacken själf gå fram med den 
och om han anser att det finnes en utsikt att göra 
mål bör han försöka ett skott.

Att kunna göra ett långt inkast är bra för en 
sidohalfback och han bör då kasta bollen till en 
omarkerad spelare. Finnes ingen sådan bör han 
kasta bollen så att en medspelare har större ut
sikter att taga den än en motspelare.

En bra träning för en halfback är för öfrigt att 
några gånger spela forward, då han ser hvilka 
passningar som äro bäst för en forward att få.

Skotten Andrew Wilson, en utmärkt vänsterinner, 
framhåller på tal om Vänsterinnerplatsen att en 
innerforwards skall hjälpa försvaret i dess arbete 
och aldrig låta en motspelare passera förbi sig 
med bollen utan att försöka få den ifrån honom.

En nödvändig sak för en inner är att kunna 
stanna bollen utan svårighet. I annat fall blir han 
pinnad innan han hinner få beherskning på bollen. 
Kommer bollen uppifrån är det bästa sättet att sätta 
foten på den, men om den kommer utefter marken 
bör man endast sätta sidan af foten till bollen så 
att den stannar.

Framför målet bör man ej dribbla utan antingen 
passa den till en kamrat som är bra placerad eller 
skjuta mot mål.

En inner bör komma väl öfverens med sina 
medspelare och hjälpa dem. Han skall placera sig 
så att han kan taga emot en passning och aldrig 
vara lat.

Det farligaste spelet anser han vara det där man 
ger långa passningar från centern till vingarne 
eller från innern på den ena sidan till yttern på 
den andra. Drif emellertid ej passningarne för 
långt. När man kommer i närheten af målet och 
bollen kommer in i centern så skjut innan försvaret 
hinner samla sig.

* *❖

Tre goda halfbackar är grunden till ett godt 
lag säger med rätta W. H. Brelsford i Sheffield 
United. Och han framhåller äfven att en halfback 
måste komma väl öfverens med sina medspelare, 
särskildt backen och innerforwarden. Man kan 
diskutera lämpligheten af om backen eller half
backen skall taga hand om innern eller yttern, men 
han tycker bäst om att bevaka innern. Backen 
och halfbacken måste emellertid vara på det klara 
med hvilken de skola sköta.

Lika nödvändigt är det att halfbacken och inner
forwarden känna hvarandras spelsätt och hjälpa 
hvarandra. Halfbacken skall lägga an på att ge 
goda och precisa passningar till sin ving samt då 
och då sticka emellan med långa passningar till 
den andra sidans forwards, hvilka sätta mot
spelarnes försvar i gallop och öppnar möjlighet 
för egna forwards att komma igenom.

Äfven han framhåller vikten af att halfbackarne 
kunna taga bollen med hufvudet.

* **
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Ernest Needham var på sin tid icke endast den 
bäste centerhalfbacken i England utan äfven den 
bästekaptenen i Sheffield Uniteds lag. Han har uttalat 
sig om kaptensbefattningen och ger en hel del 
råd rörande denna i många lag mycket viktiga 
befattning.

Han säger till en början att i ett lag bestående 
af intelligenta spelare som veta hvad de skola göra 
och som göra så bra de kunna har kaptenen icke 
mycket att göra. I ett dåligt eller medelmåttigt 
lag har han en viktig post att fylla.

För att bli en god kapten fordras att känna 
spelets alla detaljer, att ha de öfriga spelarne väl 
i sin hand samt ha sitt lynne under kontroll. Den 
som släpper allt när det börjar bli motigt duger 
ej till kapten. Han får ej gräla med spelarne utan 
skall endast helt lungt ge dem de anvisningar 
som behöfvas i så få ord som möjligt. Kaptenen 
skall vara den siste som tror på ett nederlag. 
Han skall uppmuntra spelarne och får ej hvad 
som än händer tappa humöret eller använda ett 
fult språk.

Kaptenen skall före en match undersöka hvilket 
spelsätt som med hänsyn till planen och spelarnes 
kondition är bäst och om det går dåligt första 
halftid bör han under mellantiden hålla en råd

plägning om de förändringar som äro nödvändiga. 
Han bör äfven före matchen se till att spelarne 
ha ordentliga kutsar på skorna och att särskildt 
de tyngre spelarne ha långa kutsar i dåligt 
väder.

När det gäller att välja sida bör man ej taga 
för mycken hänsyn till vinden om den ej är mycket 
stark. I vanliga fall är det bättre att spela med 
solen på ryggen.

När en spelare måste lämna planen af en eller 
annan orsak bör kaptenen noga tänka efter hur 
laget bör omplaceras för att vara starkast. Det 
hände en gång, omtalar Needham, att vi i en match 
mot Liverpool lågo under med två mål, när det 
återstod åtta minuter. Jag ansåg att det gjorde 
mindre om Liverpool gjorde ännu ett mål och 
satte därför upp åtta man i forwardskedjan 
och spelade med en back. Vi lyckades också 
kvittera. Nu för tiden då en spelare ej kan bli 
off-side på egen planhalfva är det gifvetvis mera 
riskabelt att göra om saken, men den är nog ej 
omöjlig ännu.

När ens eget lag har ledningen bör man ej 
genom ideligen utsparkande af bollen söka få tiden 
att gå utan spela bollen till yttrarne och låta dem 
göra hvad de kunna.

Skytte.

Skarpskjutning å bana om D. I. F:s mäster
skap, anordnas vid Skuggan, söndagen den 8 
november, anmälan mellan kl. 9 f. m. —12 m. 
Prisfördelning klassvis.
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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. 28A, 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 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.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 

lämnas af:

För skytte:
C. O. Petsén.

För velocipedåkning:
Tage Carlsson.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.





Stockholm 1914. C. A. Löjdquists Tryckeri.


