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Djurgårdare.
TRYGGVE M. JOHNSEN.

Tryggve M. Johnsen är en
gammal djurgårdare som nu
mera ej har tillfälle att deltaga i
föreningslifvet. Han är nämligen
numera bosatt i Kristiania, men
följer helt säkert fortfarande med
stort intresse föreningens göran
den och låtanden.
Han kom på 1890-talet in i
Djurgårdens Idrottsförening och
gjorde sig snart bemärkt. Detta
icke så mycket för sina fram
gångar i Saltsjöbadens skidbacke
ty ehuru född norrman kunde
han icke disponera den tid som
behöfdes för att komma fram i
teten af backlöparne. Inom för
eningslifvet tog han emellertid så
mycken lifligare del och under
sammanträdena voro hans inlägg
i debatterna bland de mäst värde
fulla. Han klara syn på frågorna och hans från egen
nyttigt intresse fria ståndpunkt gjorde att förenings
medlemmarne gärna åhörde och följde hans råd.

Under senare år har man allt
mera sällan fått höra honom på
sammanträdena, men när det
gällt någon för föreningen viktig
fråga har han visat sig för att göra
sitt inlägg. Det var sålunda icke
minst genom honom som för
slaget om D. I. F:s inträdande i
Råsundaaffären gick om intet till
fördel för föreningen. Därigenom
erhöll D. I. F. i sinom tid sin
egen idrottsplats vid Traneberg.
Johnsens stora intresse för
idrott tog sig på 1890-talet äfven
uttryck i startandet af idrotts
tidningen Spurt, hvilken var en
mycket pigg och underhållande
tidning,men som snart upphörde
af brist på understöd.
Ehuru ganska skarp i debatten
torde Johnsen aldrig ha stött sig
med de öfriga föreningsmedlemmarne utan var
och är fortfarande allmänt omtyckt bland de djur
gårdare som haft någon beröring med honom.
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Internationella skidtäflingsregler.
Internationella skidkommissionen har under de
senare åren arbetat på att få fram gemensammg
internationella bestämmelserförskidtäflingar. Enliae
uppdrag af kommissionen har dess norska medt
lemmar nu utarbetat ett förslag på basis af dunder sista åren som prof använda. Detta förslag
öfverensstämmer i allt vesentligt med de svenska
reglerna och de ha alla utsikter att bli antagna,
när Internationella Skidförbundet någon gång i
framtiden åter kan sammanträda. För de svenska
skidlöparne blir det gifvetvis en fördel att vid
internationella täflingar i främmande länder få
täfla efter samma regler som här hemma.
I det omnämnda förslaget upptages följande
fyra slag af täflingar. Kombinerad back- och
längdlöpning, längdlöpning, backlöpning samt
uthållighetslöpning. Korta hastighetslöpningar äro
förbjudna.

Särskilda täflingsregler.
A) Längdlöpning skall äga rum på bana ej
understigande 12 och ej öfverstigande 18 km.
Banan bör utstakas med uppför- och utförbackar
samt jämn mark till ungefär lika stora delar.
Långsträckta starka starka sluttningar böra und
vikas. Konstgjorda hinder få ej inläggas. Alla
längdlöpningsbanor skola, särskildt med hänsyn
till möjlig en påkommande dimma och snöfall,
utprickas tydligt. Poster utställas vid sådana
platser, där tvifvel om banans riktning kan ifråga
komma. Banan får tidigast kvällen före täflingen
bekantgöras för deltagarne. Banan skall omedel
bart före täflingen genomlöpas och kontrolleras
af ett tillräckligt antal skidlöpare. Styrelsen för
arrangerande förening är ansvarig för att banan
är i ordning och tillräckligt utstakad. Deltagarne
skola vara 20 år fyllda. Före starten skall upp
lysning lämnas om: Hvar läkareundersökning kan
erhållas, täflingsbestämmelser beträffande passering,
skyldighet att gå ur spåret när upphinnande vill
passera samt förbud om att därvid hindra på
något sätt o. s. v., eventuella platser där förfrisk
ningar kunna erhållas äfvensom sanitetsposter,
täflingsbanans utsträckning, särskildt svårare platser
etc. Täflingsbanan och kontrollplatser markeras
med blåa lappar.
B) Uthållighetslöpning skall äga rum öfver en
distans ej understigande 30 km. och ej öfverstigande
100 km. För öfrigt gälla samma bestämmelser
som för längdlöpning. Deltagarne skola vara fyllda

20 år samt äro skyldiga att före starten undergå
läkareundersökning. Uthållighetslöpning skall för
läggas minst två dagar före eller efter den kom
binerade täflingen.
C) Backlöpning. Deltagarne skola vara 18 år
fyllda. I särklassen för juniorer är åldersgränsen
18 — 20 år och i seniorklassen skall deltagare
vara fyllda 32 år. Åldersgränsen för deltagarne i
samtliga klasser räknas pr 1 januari.
Klassificering af löpare.

Deltagare som erhållit pris i kombinerad inter
nationell täfling eller i arrangerande lands hufvud
täfling starta i en särskild klass.
Bedömning.

I längd- och uthållighetslöpningarne afgör tiden.
Vid kombinerad täfling uträknas löppoängen efter
följande norm: snabbaste löpare erhåller 20 poäng
och öfriga löpare erhålla 1/4 poängs afdrag för
hvarje half minuts hvarmed deras tid öfverstiger
bästa tid. Lägsta poäng är 0. I backlöpningen
användes samma bedömning som i Sverige. Några
försökslöpningar få ej företagas utan alla hoppen
skola bedömas.
Priser och mästerskap.

Världsmästerskap och Europamästerskap anord
nas icke. I program och tillkännagifvanden böra
prisens värde icke meddelas. Vid kombinerad
täfling utdelas icke mästerskap för slutpoäng 15
eller därunder, resp. 10 poäng för ordinarie pris.
Dessa bestämmelser gälla dock icke för särskilda
extrapriser.
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Fotboll.
Stockholmsserien,

D. I. F. på tredje plats i slutomgången.

I Stockholmsserien började Djurgårdens B-lag
mycket bra, men afslutningen blef ej lika lyckad.
Tvenne nederlag voro tillräckliga för att placera
laget på endast tredje plats i den slutliga om
gången. Laget kom emellertid endast en poäng
efter första pristagaren och hade bättre målresultat
än andre pristagaren.
Djurgårdens matcher i slutserien voro:
D. I. F. — A. I. K.
1-4
,,
— Järfva I. S.
2—5
„
— Johanneshofs I. F. (ställde ej upp)
„ — Svithiod
2— 1
„ —Sundbybergs I. K. 7 — 1
„ -Mariebergs I. K. (ställde ej upp)
„ —Linnéa
10—0

Den nu slutspelade serien C af Stockholms-serien,
hvari 2:dra laget deltagit, har gifvit följande
resultat:
7 5 1 1 29-13 11
A. I. K. II
7 4 3 0 22-13 11
Järfva I. S.
7 5 0 2 22-11 10
D. I. F. II
8
7 3 2 2 23-13
Johanneshofs I. F. II
7
9-14
7 2 3 2
Svithiod
5
7 2 1 4 22-30
Sundbybergs I. K.
7 1 2 4 9-16 4
Mariebergs I. K. II
6-32
0
7 0 0 7
Linnéa
Ser man tillbaka på 2:dra lagets nu slutspelade
säsong, kan man utan öfverdrift beteckna densamma
som synnerligen god. Af 12 seriematcher har laget
vunnit 10 och förlorat 2 samt gjort 48 mål mot
14 förlorade. Västra Serien vann laget såsom
bekant med högsta möjliga poäng och målresultat
26 — 3. Äfven i C-serien borde laget kunna hafva
nått toppen, trots att konkurrensen här varit
åtskilligt hårdare, men svårigheten att hålla laget
samlat på grund af mobiliseringen jämte en viss
otur har gjort, att det nu i stället fick nöja sig med
3:dje plats, dock endast 1 poäng efter segrarne.
Då föreningens 2:dra-lagsspelare torde vara
relativt okända för det stora flertalet Djurgårdare,
skall jag härnedan en smula närmare presentera
dem.
I målet återfinnes en av alla Djurgårdare åtmin
stone till namnet välkänd person, nämligen Per
Ul, vid högtidligare tillfällen äfven benämnd Gill
ström. Vari han förärvat sin största berömmelse
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är en alltför känd sak för att härbehöfva upprepas,
men äfven som målförsvarare skäms han ej för
sig. Visserligen har han sina mörka stunder, då
han gör allt för att hjälpa motspelarne med
det nog så svåra arbetet att placera bollen mellan
Djurgårdarnes målstänger, och då känner hans
filantropi inga gränser, men oftast förhärdar han
sitt hjärta och omintetgör säkert alla välmenta
försök att placera bollen i hans nät. Under senare
delen af säsongen har han på grund af sjukdom
hvarit urståndsatt att deltaga. Hans ersättare har
utgjorts af en juniorspelare Öhrström, hvilken
visar utpräglade anlag att bliva en god goalkeeper.
Ännu är Öhrström nog väl kort i rocken, men
om ett år eller två bör han av allt att döma blifva
en fullgod målvakt, då han redan nu besitter en
afsevärd teknik och visat sig kunna reda upp
verkligt svåra saker.
Högerbacken Wahlgren är en gammal bekant
från vinterns bandymatcher. Såsom fotbollspelare
är han däremot åtminstone hos Djurgårdarne ny
för året. Han är en kraftigt byggd spelare, som
genom sin snabbhet och sitt lugna spel ger mot
ståndarne fullt upp att göra. Endast en viss osäker
het i sparkarna gör sig ännu märkbar, men denna
bör försvinna vid ytterligare träning. Vänster
backen I. Karlson är en synnerligen elegant spelare.
Han förenar med mycken bollsäkerhet en god
uppfattning och äger stor förmåga att bryta. Går
kanske på väl hårt ibland, hvarvid risken att blifva
förbigången gifvetvis ökas.
Backarne bilda tillsammans ett gott bakre försvar,
då de inbördes komplettera hvarandra, och att de
äro en svår nöt att knäcka har mången forwards
kedja erfarit.
K. Johansson spelar högerhalf och är dessutom
lagets kapten. Han har spelat boll, sedan han
var liten grabb och troget hållit fast vid “kick
flugan". Resultatet visar sig också i, att han säkert
är lagets bästa man, god för hvilken plats som
hälst. Han äger fin bollbehandling och ett ener
giskt rivande spel samt matar merendels forwards
väl. Som centerhalf fungerar Putte Öhman, hvars
arbetslust ej vill veta af några gränser. Han rör
med största förnöjelse om i benhögen och njuter
i synnerhet, när tillfälle gifves att få göra en rik
tigt saftig nick. För öfrigt alltför välkänd för
att här behöfva närmare omnämnas. Vänsterhalf
står Pelle, i civila lifvet och bland sina dambekanta
känd såsom Ernst Ekenberg. Han afstår aldrig
från någon match, utan kommer troget, och utgör
häri ett godt föredöme för sina kamrater. I många
år har han varit försvarsspelare i 2:dra-laget,
men sätter ändå icke "försvaret främst".
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Halfvbackskedjan arbetar med sin nuvarande
uppställning mycket godt. Den bryter merendels
snabbt och säkert, men faller lätt för frestelsen
att gå och tricksa med bollen i stället för att genast
sända upp den till forwards.
Högerytter O. Pettersson är en liten knubbig
spelare, som flera gånger deltagit i första laget.
Utomordentligt snabb samt i besittning af stor
skjutskicklighet är han en ständig fara för mot
ståndarnes målöppning. Har förut spelat i Gäfle
I. F. Werner spelar högerinner. Han har i år ej
varit i riktig form, men så framt han blir ordent
ligt tränad, är han en farlig forwardsspelare. I
centern står Melker Johansson, hvilken ju är känd
såsom första lagets centerforward från föregående
höstsäsong. I år har han ej lyckats behålla sin
form, men dock hvarit en gifven förstärkning för
2:dra-laget. Såsom vänsterinner har under de flesta
matcherna W. Johannesson varit placerad. Om
honom gäller detsamma som om Werner. På
vänsteryttern är H. Hintze utpetad. Ett skrangligt
benrangel som till största delen utgöres af ett par
långa ben. Han har ovanan att under matcherna
använda sina röstresurser i lika hög grad som
sina fortkomstledamöter. En mycket ful ovana,
Hintze, som bör arbetas bort ju förr dess hällre.
Försvaret har utgjort lagets styrka och får nog
i första hand tillskrifvas de vunna framgångarna,
men äfven forwardskedjan har merendels presterat
ett godt arbete. Densamma har dock sällan kunnat
bibehållas med oförändrad uppställning, hvari
genom lagets spel blifvit starkt lidande. Farten
och energien lämna ej något öfrigt att önska,
fastän åtskilligt fattas ännu i kombinationsförmåga
och samspel innan ett verkligt godt resultat ernåtts.
Kan emellertid laget hållas samladt nästa år samt
om träningen bedrifves energiskt och målmedvetet,
bör laget kunna emotse en fin säsong med det
goda material, som de nuvarande spelarne erbjuda.
Vid ordinarie uppställning har laget haft följande
utseende från mål till vänsterytter:
B_ Gillström, Wahlgren, I. Karlson, K. Johansson,
K. Öhman, E. Ekenberg, O. Pettersson. R. Werner,
M. Johansson, W. Johannesson, H. Hintze.
Hå-Hå.

Mästerskapstäflingarna i Örebro.
Carl Jahnzon, Einar Nilsson och Erik Almlöf
åter svenska mästare.
De från den 30 augusti uppskjutna mästerskaps
täflingarna i allmän idrott gingo af stapeln i
Örebro den 4 oktober med Idrottsf. Kamraterna
där som anordnare. D. I. F. sände till dessa täf
lingar en trupp på sex man, C. Jahnzon, E. Nilsson,
E. Schumann, E. Almlöf, K. Sundholm och G.
Johansson, af hvilka dock E. Schumann i sista
ögonblicket fick förhinder.
Trots den sena årstiden och andra kända or
saker hade dock inemot ett hundratal idrottsmän
kommit samman för att kämpa om mästerskaps
titlarna. I de flesta grenarna var också striden
om de främsta platserna synnerligen skarp, men
resultaten blefvo helt naturligt icke så storartade.
Rekorden fingo också stå orubbade.
Täflingarne började redan kl. 10 f. m. å den
nyanlagda idrottsplatsen, hvilken föreföll att vara
synnerligen god, äfven om banorna denna gång
voro litet tunga, beroende på regn och frost.
Som vanligt börjades med försöksheat å 100 m.
Gösta Johansson fick här starta i det första och
till vår stora öfverraskning placerade han sig som
tvåa med samma tid, 113/5 sek., som Traung,
hvilken vann, och kvalificerade sig således för
slutloppet. I detta kunde han dock inte göra sig
gällande mot sådana storrännare som Thure Pers
son, Luther, Traung och Sundell utan måste släppa

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

dessa framför sig i nu nämnd ordning och blef
femte man med Vestfelt på sjätte plats. Men till
ett annat år...........
I kulstötning hade vi vår gamla mästare Einar
Nilsson med. Från läktaren kunde vi se hans
gula flagga, utmärkande hans kast ett stycke längre
bort än medtäflarnas, så att vi hade endast att
anteckna resultatet 23 met. 35 cm. när detsamma
utropades — mästare var skrifvet förut. Andra
man O. Andersson, Västermalms I. F., kom dock
så nära som 22,47.
I längdhopp deltogo Almlöf och Johansson.
Almlöf, som fick "starta" först, fick ett hopp på
6,20 cm. hvilket endast Patrik Olsson och Suge
Lindholm slogo, och kom därmed med till slut
hoppet. Han ökade där till 6,34 cm. och blef
med detta resultat tredje man. Olsson och Lind
holm nådde resp. 661 och 651 cm. G. Johanssons
bästa hopp mätte endast 583 cm.
I släggkastningen som gick samtidigt, deltog
C. Jahnzon och han lyckades få ett kast på 43,72
m. som endast Linde från Göteborg kunde slå,
Resultatet blef där 1. N. Linde Ö. I. S. 44,95 m.
2. C. Jahnzon D. I. F. 43,72 m. 3. R. Olsson Ö. I. S.
43,09 m. 4. K. Norin, Ludvika 40,81 m.
Med detta voro förmiddagens täflingar afslutade

103

och med finalen å 100 m., med förut nämndt
resultat, begynte eftermiddagens täflingar. I discus
hade vi Einar Nilsson med. Hans resultat blef
ju här inte så godt, 67,27 m. och därmed fjärde
plats, men detta får nog tillskrifvas den synerligen
ringa träning, som stått honom till buds under
mobiliseringstiden långt ute i Stockholms skärgård.
Resultatet blef i denna gren 1. O. Andersson Vester
malms I. F. 75,79 m. 2. N. Linde Ö. I. S. 72,11 m.
3. O. Nilsson Ö. I. S. 68,45 m. 4. E. Nilsson D. I. F.
Trestegshoppet blef för Almlöf en ganska lätt
seger. Hans värsta konkurrent, Levin, Upsala, fick
i sitt första hopp igen en gammal benskada och
måste afstå från vidare fortsättning. Höjdhopparen
Kullerstrand tog här igen hvad han förlorade på
höjdhoppet och placerade sig på andra plats.
Resultat 1. E. Almlöf D. I. F. 14,03 m. 2. K. Kuller
strand I. F. K. Stockholm 13,41 m. 3. E. Lillie
Örgryte I. S. 13,35 m.
Så kom då den nya grenen bland mästerskapen,
nämligen viktkastning. Vi hade här svenska rekord
innehafvaren i denna gren, Calle Jahnzon med,
och det gällde nu för honom att kunna försvara
sin plats och försöka "ta hem" mästerskapet första
året som det utdelades. Hans synnerligen goda
resultat i slägga på förmiddagen ingav ju goda
förhoppningar, men det är nog skillnad på slägg
kastning och viktkastning. Men Calle klarade sig
fastän knappt. Med 3 cm. före andra man blef
han Sveriges första mästare i denna gren. Men
inte nog därmed. För tio år sedan 1904 då de
svenska mästerskapen i allm. idrott äfven voro
förlagda till Örebro, deltog Calle Jahnzon och
blef äfven då mästare, fastän den gången i discus.
Det är nog inte många som göra om detta, så
det får inte förundras om Calle kände sig "viktig"
som han ju också är (110 kg.). Resultaten i denna
gren blef: 1. C. Jahzon, D. I. F. 8,66 m. 2. N. Linde,
Örgryte I. S. 8,63 m. 3. K. Norin, Ludvika 8,28 m.
I häcklöpning 400 m. startade Almlöf. Där hade
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begåtts ett misstag, i det att för höga häckar
användes hvadan loppet blef rätt så ansträngande
och tiderna ej häller så goda. Endast tre startade.
Resultat: 1. P. Zerling, A. I. K. 61,8 sek. 2. Th.
Norling, Malmö 62,7 sek. 3 E. Almlöf 69,1 sek.
Almlöf råkade falla under loppet; däraf den dåliga
tiden för honom.
I 10.000 m.-loppet startade Sundholm, men han
kunde inte göra sig gällande på den tungsprungna
banan som formligen plöjdes upp sedan löparna
sprungit några hvarf, utan utgick. R. Öhman, I. K.
Göta vann, endast en bröstlängd före Ekman från
Upsala. Tiden för dem bägge blef 33 m. 48,9 sek.
Därmed voro årets mästerskapstäflingar i allm.
idrott afslutade. Mästerskapsstandaret vanns åter
igen af Örgryte I. S. med 33 poäng. Kamraterna,
Stockholm, kom på andra plats endast en poäng
efter, D. I. F. fick tredje plats med 20 poäng,
sedan kom I. K. Göta, Stockholm, med 18 poäng.
Af D. I. F:s poäng kom 7 på C. Jahnzon, 5 på
E. Nilsson och 8 på Almlöf. Almlöf hade säkert
kunnat placera sig som tredje man i häcklöpning
110 m. om han deltagit, och därmed lagt ytter
ligare 2 poäng till sina föregående, men som
trestegshoppet gick omedelbart efter afstod han
från att starta.
Täflingarna som gynnades af ett vackert väder
rönte äfven stor anslutning från publikens sida.
Prisutdelningen förrättades af landshöfding Berg
ström i Stora Hotellets samlingssal. Landshöf
dingen var äfven med i organisationskommittén
och syntes å planen hufvudet högre än alla andra
alltifrån täflingarnes början på f. m. Det påstods
att Calle Jahnzon vid åsynen af honom skulle ha
bleknat, i tro att det var en ny konkurrent på
viktkastningens område. Han lugnade sig dock
sedan han fått reda på hvem det var. D. I. F.

hemförde som tredje poängpris ett cigarrskrin af
silfver, skänkt af godsägare Coyet.
Efter prisutdelningen var en enkel supé anord
nad med kaffe och avec, och att det var trefligt
och kamratligt som alltid där idrottsmän äro
tillsammans behöfver knappast framhållas.
K-e.

Prisutdelning för 1914.
Föreningens prisutdelning för årets samt
liga täflingar i samband med klubbafton
af hålles lördagen den 12 december kl. 7. e. m.
å Café Riche, Birgerjarlsgatan 4.
Supé till ett pris af Kr. 3,25 serveras
kl. 10 e. m.
Innehafvare af hedersmärket samt 5- och 10-
årsmärken uppmanas att vid prisutdelnings
fästen bära dem.

Stockholm 1914. C. A. Löjdquists Tryckeri.

