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Djurgårdare.
AXEL NORLING.

Få idrottsmän ha haft en så
vacker idrottsbana som Axel Nor
ling. Han har på gymnastikens,
fotbollens, simningens och skid
löpningens område tillhört vårt
lands bästa.
Orsaken till denna hans skick
lighet i så olika idrottsgrenar är
gymnastiken. Han idkade redan
från sin tidigaste ungdom gym
nastik med lif och lust och blef
redan under sin första skoltid
medlem i gymnastikföreningen
i Realläroverket. Han har sedan
dess aldrig upphört att idka
gymnastik utan efter att ha slutat
skolan tillhörde han först Stock
holms Gymnastikförening och
nu sedan åtskilliga år K.F.U.M:s
Gymnastikafdelning, där han är
en stöttepinne. Han har också
representerat Sverige vid tre
Olympiska spel, hvilket är ganska
ovanligt, men torde ej vara nöjd
härmed utan kommer nog att
tillhöra den svenska gymnastiktruppen vid ännu
flera spel om det blir några sådana mer.
Under skoltiden idkade han äfven backlöpning
på skidor med sådan framgång att han snart nog
kom upp i främsta ledet af Djurgårdens och där
med Sveriges bästa backlöpare. Han åkte med en
stil och en kraft som var honom säregen och han
har i otaliga täflingar hemfört segern trots att
han icke åkte för att få pris och därför höll

igen på farten, utan för nöjet att
åka. Under de senaste åren har
bristande tid för träning gjort
att han slutat åka skidor.
Norling kom år 1900 in i
Djurgårdens fotbollslag och till
hörde sedan detta i 7 à 8 år,
de första åren som sidohalfback
och sedan som centerhalfback.
Han var därjämte under ett par
år kapten i laget. Hans styrka
var hans placeringsförmåga och
skicklighet att ta bollen på
hufvudet.
En sommar beslöt sig Norling
för att idka simhoppning och
detta resulterade i att han hem
förde svenska mästerskapet i
varierande hopp. Han har äfven
i denna gren under flera år varit
en af våra bästa och deltog vid
Olympiska spelen i Athen i sim
hopp. Äfven i Vattenpolo har
han försökt sig med godt resul
tat och tillhörde D. I. F:s vatten
pololag, när föreningen hade ett sådant.
I föreningens inre arbete har Norling tagits i
anspråk i ganska stor utsträckning. Han har till
hört styrelsen i flera år och äfven varit ordförande
och sekreterare i bollafdelningen. I Skidförbundets
styrelse är han sedan flera år en högt betrodd
medlem.
Norling har öfverallt gjort sig omtyckt och
han torde ej ha många fiender.
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Notiser.

Årsmöte.
Djurgårdens Idrottsförenings medlemmar

kallas härmed till årsmöte Fredagen den 20

Simprof för idrottsmärket kunna afläggas i
Centralbadet måndagen den 16 november kl. 8 e.m.
Sekreteraren.

Nov. kl. 8 e. m. å Hotell Anglais, Stureplan.

Föredragningslista:

1. Val af ordförande att ledaförhandlingarne.

*

4. Revisorernas berättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

*

Föreningen har fått sin "mascot". En närmare
bekantskap med “Nalle" får göras i nästa nummer
af Medlemsbladet.

*

2. Val af två justeringsmän för dagens
protokoll.

3. Styrelsens berättelse.

♦

*

*

Prisutdelning.

Föreningen afhåller prisutdelning i samband
med klubbafton i början af December. Närmare
meddelanden lämnas senare.

*

6. Val af ordförande för kommande arbetsår.

*

*

7. Val af 6 styrelseledamöter och 3 suppl.
8. Val af två revisorer med suppl.
9. Val af officiellt organ.
10. Behandling af inkomna förslag.
På grund af de viktiga frågor som föreligga

till behandling, uppmanas medlemmarna att
infinna sig mangrant.

Styrelsen.

Dans och cabaret.

Styrelsen umgås för närvarande med planer
om arrangerandet af en danstillställning med
cabaret, i början af januari 1915. Men då där
till fordras intresse från medlemmarnas sida upp
manas alla djurgårdare att verka för densamma.
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Skididrott.
Vinterns skidlöpningsprogram.
17 jan. Nationell backlöpning vid Fiskartorpet.
31 „
Distriktsmästerskaptäflingarne.
7 febr. Djurgårdens I. F:s internationella täflingar
vid Saltsjöbaden.
13-14 „ Svenskamästerskapetikombineradlöpning
och backlöpning vid Fiskartorpet.
17-21 „ Svenska mästerskapen i terränglöpning
och budkaflelöpning samt Föreningens
för skidlöpningens främjande stora täf
lingar i Ludvika. (Reservplats Örn
sköldsvik.)
21 „ Skolungdomens täflingar vid Fiskartorpet.
27 „ Nationell backlöpning vid Fiskartorpet
(eventuellt).
27 „ Hollmenkollenrendet.
mars Reservdagar.

Nya klassindelningar bland skidlöparne.
Nya klassindelningar har nu fastställts af den
af Svenska Skidförbundet och Föreningen för skid
löpningens främjande tillsatta delegationen.
För backlöpare öfver 32 år har en särskild klass
inrättats 1 B. Det är emellertid icke nödvändigt
att de äldre löparne täfla i denna klass. De få om
de vilja fortfarande täfla bland de yngre men få
under samma säsong endast täfla i en klass. Vid
den första täfling för året, som de deltaga i, måste
de sålunda bestämma, till hvilken klass de under
säsongen önska tillhöra.
De backlöpare, som ej eröfrat något pris vid
backlöpning, tillhöra klass III tills de eröfrat något
pris, hvarefter de omedelbart uppflyttas till klass
II. Detta senare gäller dock ej för ynglingar under
18 år. De stå kvar i klassen tills de fyllt 18 år
och därjämte erhållit pris.
Distansen för den till uppflyttning i klass I
föreskrifna terränglöpningen har afkortats till 1,5
mil och maximitiden har bestämts till 1 tim. 40
min., hvilken tid vid svårt väder kan utsträckas
till 1 tim. 50 min.
Den som åkt en längre distans på motsvarande
maximitid har äfven kvalificerat sig för klassen.
Af de till klass I nu hörande löparne är det en
del som ej ha uppfyllt villkoren för kvarstående
i klassen och som därför måste kvalificera sig i
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vinter om de önska kvarstå. Till denna klass har
för öfrigt nu uppflyttats A. Isaksson och J. Enbom
från D. I. F.
För längdlöpare öfver 32 år har en särskild
klass upprättats kallad klass 1 B. Äfven här gäller
det emellertid att de täflande få tillhöra de yngre
klasserna om de önska men endast täfla i en klass
under året.
Till klass I bland längdlöparne på 60 km. har
öfverförts 14 löpare, däribland ingen Djurgårdare.
På 30 km. har till klass I flyttats 9 man af hvilka
ej någon är Djurgårdare.
Den som är förstaklassare på en distans får
täfla i klass II på den andra distansen tills han äfven
här blifvit förstaklassare.

Fotboll.
En lika bra fortsättning som. hvad början var.

Fortsättningen i svenska serien blef lika bra
som början. D. I. F:s lag lyckades nämligen slå
A. I. K. den 18 oktober vid Råsunda med 3 mål
mot 1. Djurgårdens lag hade samma uppställning
som vid matchen mot Göteborgskamraterna och
spelarne visade sig nu bättre samspelta, hvarför
man ej mer än ett par gånger fick se spelarne
springa i vägen för hvarandra samtidigt som blottor
förekommo på andra ställen. Med undantag här
af var försvaret mycket starkt och bör kunna bereda
äfven starkare lag än A. I. K. en hård nöt att
knäcka. Forwardskedjan var också utmärkt, men
Slaaf och Jansson måste lära sig att kunna hålla
bollen vid fötterna och ej vid mottagandet af
passningar släppa den för långt ifrån sig. Med
öfning bör detta gå för sig och kedjan blir då
utomordentlig.
I matchen mot A. I. K. voro Djurgårdarne för
öfrigt de bättre och segern var välförtjänt. Half
backarne och backarne refvo alldeles sönder sam
spelet för motspelarne och understödde samtidigt
i angreppen på ett effektivt sätt. Det var en fröjd
att se hur Nordenskjöld “flådde" Ekroth medan
Hemming aldrig släppte Bergström fram med
bollen samt de öfriga också gjorde lifvet surt för
för motspelarnes forwards.
Från läktaren är det omöjligt att afgöra om
Vicksell begagnar sin kaptensplats att närsåbehöfs
äfven genom ett tillrop åt forwards påpeka hvar
bollen bäst bör placeras. Detta kan nämligen
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många gånger vara af behofvet påkallat. För
centerhalfbacken är det lättare att se öppningarne
i motsidans försvar än för forwards, som äro fullt
upptagna att placera sig och följa bollen.
För en gammal Djurgårdare var det emellertid
en fröjd att se lagets spel mot A. I. K. och fort
sätter det på samma sätt bör en seger i Svenska
serien ej vara omöjlig.
Svenska serien.

Ett knappt nederlag i Göteborg.
Djurgårdens tredje match i Svenska serien, som
spelades i Göteborg den 1 november mot Örgryte
blef ej den seger man väntat utan i stället ett knappt
nederlag. Ödet uppträdde nämligen i form af hr
Thulin, som vid en match i Stockholm visat sig
komplett oduglig och efter hvad man kan finna
ej skötte sig bättre denna gång. Man bör visser
ligen icke skälla på domarne, men deras inverkan
kan många gånger trots de kanske ej själfva vilja
det inverka ofördelaktigt på utgången af en match.
Det var trots hr Thulins möjliga misstag vid
domsluten ett fel af Wicksell att göra en näsvis
fråga ty en kapten i laget bör aldrig tappa lugnet
utan i stället försöka att hålla spelarne inom
reglernas bestämmelser. Man skadar endast sig
själf och laget genom att gruffa med domaren.
Af Göteborgstidningarnes uttalande synes det
som om Djurgårdarne spelat ganska bra och vi
göra här några urklipp.

Göteborgsposten skrifver:
Djurgårdens afspark följdes omedelbart af ett
par rappa upplopp af Örgryte, där Gunnar Lundin
för första gången på länge syntes på vänstersidan.
Innan man rätt visste ordet af låg bollen i Djur
gårdens nät, som denna gång försvarades af lagets
tidigare centerhalf, Götrik Frykman. Några minuter
efter var bollen på samma ställe, och Örgryte
kunde notera en säker ledning på 2 — 0.
Detta var emellertid de energiska stockholmarna
för starkt, och de satte motorn på högsta utväx
lingen. Den fart, som hölls under senare hälften
af första halftid, var hårdare än man är van vid här

i staden. Örgrytes båda backar afsnoppade gång
efter annan de mest påstridiga och Hagard öfver
träffade sig själf, men i stort sett låg Djurgården
öfver. Deras forwards voro både snabba och
snarfyndiga, och lille Söderberg föreställde Börjes
son med god framgång. Han dribblade sig igenom
gång på gång, och sköt ideligen, men Bengtsson
sörjde för att ingen obehörig kom i hans nät.
Ett skott i skarp vinkel såg omöjligt ut, men i sista
ögonblicket blef Bengtsson herre äfven öfver det.
Wicksell låg fruktansvärt i och jagade fram sitt
lag som en kosackhetman, men ibland var han
för resolut för de lätta Örgrytepojkarna. Denna
spelare har det rätta fotbollhumöret, och mot
hårda lag är han ovärderlig. I matcher som denna
kan hans hårdhet vid tacklingen dock missupp
fattas och leda till obehagligheter. Han blef också
utvisad under andra halftid, efter att ha besvarat
en varning från domaren med en försmädlighet.
Det kan vara olika meningar om det lämpliga i
en så skarp bestraffning vid en seriematch, men
domarens auktoritet måste försvaras. Och i afse
ende på frisparkar kan man ej säga annat än
att dessa voro ganska rättvist fördelade.
Spelet fortgick emellertid i hög fart, och Djur
gården skaffade sig i sinom tid de båda utjämnande
målen. I början på andra halftid återtog Örgryte
dock ledningen, och möjligen beroende på Wick
sells utvisning, lyckades hemmalaget bevara den
till slutet och vinna matchen med 3—2.
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Djurgårdslaget utmärkte sig som sagt under
hela matchen genom sin vilda energi.

E. Hjärne skrifver i Göteborgs Morgonpost:
Örgryte gick genast till anfall och visade ett
öfverlägset spel med vackert samspel — i början
på halfleken. Efter några minuter sköt Einar
Johansson elegant och säkert ett skarpt skott i
mål, och strax därpå var åter Djurgårdens mål i
lika stor fara, men nu gick skottet bredvid.
Djurgården spelade emellertid allt mer energiskt,
och dess forwards kommo i farlig närhet af Ö.
I. S:s. mål, men utan resultat. I stället blef det
åter Örgryte, som efter ett vackert upplopp genom
Kristiansson kunde notera ett andra mål.
Farten sattes nu upp betydligt, men detta in
verkade menligt på spelet under de rådande för
hållanden, ty genom nattfrosten hade planen blifvit
så hal, att spelarne blott med svårighet kunde stå
på benen, och när farten ökades blefvo kuller
byttorna legio. Efter 20 minuter fick Djurgården
ett oförtjänt och onödigt mål, då bollen rullade
förbi fötterna på försvarsspelarna fram till Djur
gårdens högerinner, som sköt i det öppna målet.
Örgryte hade sedan flera farliga anfall, men intet
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af dem resulterade i mål. Under halflekens sista
minuter spelade Djurgårdens forwards med våld
sam energi mot Örgrytes mål, och man väntade
hvarje ögonblick det utjämnande målet, men det
kom ej, och när pipan ljöd för halflek, ledde
Örgryte alltså med 2—1.
Andra halfleken bjöd på alltför obehärskadt och
hårdt spel, så att samspelet oftast gick sönder.
Spelarne stötte ihop med sådan våldsamhet esom
oftast, att de blefvo satta ur leken för en god
stund. Det dröjde emellertid blott 5 minuter,
innan Schlaaf kunde göra det utjämnande målet,
sedan Djurgården tilldömts en frispark strax utan
för straffområdet. Örgrytes spelare tycktes nu
modlösa och publiken väntade sig en seger för
stockholmarne, då plötsligt bladet åter vände sig.
Appelgren sköt rätt på Frykman, som formligt
grep tag i bollen och — tappade den in i nätet.
Nu blef spelet ännu hårdare, och domaren fann
sig t. o. m. föranlåten att visa ut Wicksell från
planen, sedan han ett par gånger varnat honom.
Djurgården spelade alltså sedan blott med 10 man,
och bollen hölls därför mest i närheten af Djur
gårdens mål. Försvaret låg emellertid i af alla
krafter och lyckades undvika ett större nederlag,
så att segern blef Örgrytes med 3 mål mot 2.
I Djurgårdens lag märktes särskildt Wicksell
och Nordenskjöld, under det Frykmans debut
som målvakt blef dålig.
Om lagets spel skrifver Göteborgs Handelstidn.

I Stockholmslaget lade man särskildt märke till
forwardsspelet, som ofta var mycket vackert och
effektivt. Forwards hade emellertid svårt att bryta
igenom det bakre försvaret. Deras spelsätt var
tydligen sådant att backarne lättare än halfbackarne
kunde bryta passningarna.
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Afdelning för allmän idrott:

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:

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:

C. Jahnzon, Huddinge.
R. T. Huddinge 45.

K. Sundholm (som ofvan).
E. Nilsson (se ofvan).
D. Sandqvist, Grefturegatan 48.
A. T. Österm. 41 62.

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:

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.

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.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande:
Sekreterare:

A. T. Kungsh. 34 79.

Styrelsel.:

V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
A. T. 127 & 58 42.

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

R. T. 75 38.

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

A. Norling, Södertelge.

Suppleanter:
E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.

Afdelning för Brottning:

Ordförande:
Sekreterare:

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

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar

A. T. Österm. 57 72.

lämnas af:

E. Johansson, Riksbanken.

För skytte:

C. O. Petsén.
Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86.

Allm. Tranebergsbro 66.

För velocipedåkning:

Tage Carlsson.

Stockholm 1914. C. A. Löjdquists Tryckeri.

