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Svenska mästerskapet i marathon.

Söndagen den 18 okt. 
hade D. I. F. tillsammans 
med I K. Göta anordnat 
gemensamma täflingar i 
Stadion. Vid dessa täf
lingar stod D. I. F. som 
arrangör för marathon
löpningen, hvilken gällde 
Svenska mästerskapet. 
Starten till densamma 
ägde rum i Stadion kl. 
12,40. Tolf löpare hade 
hörsammat kallelsen och 
bland dessa 4 djurgår
dare. Luften var mycket 
tung och kylig hvilket 
ju äfven blef orsaken till 
att så många af de täf
lande utgingo. På utvä
gen hölls tempot hårdt, 
men jämnt. Öhman från 
Göta passerade Stock
sund i sällskap med 
Schuster och Björck ef
ter 19 minuters löpning, 
följda af Alm och Wåhlin 
med 15 sekunders sämre tid. På vägen ut till 
Tureberg drog den kraftige Öhman något ifrån 
klungan och passerade kontrollen 52 min. efter 
starten. Alm, Wåhlin, Schuster, Björk och West
berg använde 53 min. Strax innan vändpunkten 
hade Alm arbetat sig upp till Öhman och “run
dade" kontrollanten samtidigt. Alm löpte lätt och 

R. WÅHLIN K. NILSSON

obesväradt och tycktes 
sitta inne med en stor del 
obrukad kraft. Wåhlin 
som passerade ett par 
min, senare var i bril
jant kondition och ökade 
takten för att hinna upp 
de bägge ledande. Kalle 
Nilsson använde en tid 
af 1.18 eller 4 minuter 
sämre än Alm. Det oak
tat utropade han innan 
han begaf sig på hemväg 
igen: “Va' tiden verk
ligen så bussig". Wåhlin 
tycktes ha varit den som 
mest hushållat med sina 
krafter, ty vid Tureberg 
hade han icke blott upp
hunnit Alm och Öhman, 
utan äfven resolut tagit 
ledningen. Hans tid var 
1.51, Alms 1.52 under 
det Öhman fått nog och 
utgått. Manspillan blef 
snart tack vare den råa 

väderleken stor. Den ena efter den andre kröp 
upp i de medföljande bilarne och till slut var 
det endast de tre djurgårdarna Wåhlin, Alm och 
Nilsson som kämpade om svenska mästerska
pet. Wåhlin, som denna gång utan bråk fick sin 
“Svettis" (det var inte intend. Djurberg som var 
med denna gång), löpte energiskt och med jämn

N:o 1.
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fart. Han mottogs vid ankomsten till Stadion av 
de där församlade åskådarna med stort jubel.

Hans prestation att i det kalla vädret löpa 
sträckan på 2 tim. 44 min. 44.9 sek. är äfven värt 
allt beröm. Alm och Nilsson inkommo sedermera 
i god kondition och gjorde D. I. F:s seger full
ständig. Heder åt de tre djurgårdarna, som trots 
ogynnsamma väderleksförhållanden, tappert höllo 
ut och åt sin förening hemförde samtliga priser 
i denna den mest kräfvande av alla täflingar. 

Resultatet blef: 1. R. Wåhlin 2.44.44,9. 2. K. Alm 
2.51.02,9. 3. K. Nilsson 2.59.25,1. Som ledare för 
marathonlöpningen fungerade på ett förtjänstfullt 
sätt herr E. Juhlin.

Vid täflingarna som samtidigt ägde rum inne 
i Stadion deltog djurgårdaren G. Johansson i längd
hopp och lade beslag på första platsen med ett 
flott hopp på 6,33. Denna seger plus resultatet i 
matchen mot A. I. K. ute vid Råsunda (3—1 till 
D. I. F:s favör) fullborda Djurgårdens triumf.

Några ord från”Nalle” till Djurgårdslaget
(Snabbcitat af hans mamma.)

Nu begynnes långa färden
Min första resa ut i vida världen
Månn till seger eller ej?

Seger, helt visst seger,
Skulle jag ej lända Er till heder, 
Jag som Edra färger bär, 
Jag, som Djurgårds-Nalle är?

Länge leve Djurgårdslaget,
Tur i alla väder har det, 
Nu när jag är med och vaktar, 
Alla sig för Djurgårdsmålet aktar.

Bg.

D. I. F:s kälkbacke.
Nu när sent omsider Kung Bore med snö och 

kyla infunnit sig, har också vintersporten på fullt 
allvar kommit igång. Det är som om det genom 
kölden kommit ett nytt lif öfver våra af slöhet och 
innesittande domnade kroppskrafter, och så många 
som möjligt söka sig ut ur staden till ett stärkande 
sportlif, i skog och mark. För att emellertid bereda 
äfven dem, som ej äga tid eller tillfälle till längre 
utflykter möjlighet att få njuta något af vinterns 
fröjder, har Djurgårdens I. F. i år liksom de tre 
föregående åren anordnat en kälkbacke ute vid 
Rosendal på Djurgården. Isen på Djurgårdsbrunns
viken har vunnit i tillbörlig styrka och bärkraft 
och snö har i tillräcklig mängd infunnit sig. Bac
ken som är utmärkt väl anordnad, är öppen alla 
dagar då väderleken tillåter, och bör med sitt 
härliga läge blifva en omtyckt mötesplats för den 
sportälskande ungdomen. Att föreningens egna 
medlemmar genom besök med vänner och bekanta 
skola gynna densamma får väl anses som en gif
ven sak. Alltså mötas vi alla vid Djurgårdarnas 
kälkbacke vid Rosendal.

Obs.! Kälkar finnas att hyra på platsen.
Allm. Tel. 89 09.

Bandylaget i vinter.
Djurgårdens idrottsförening torde i vinter få ett 

ganska starkt bandylag, hvilket har utsikt att taga 
distriktsmästerskapet och kanske äfven svenska 
mästerskapet. Som målman kommer att stå den 
välkände Andersson, från Strängnäs och backar 
blir väl som i fjol Öhman och Backlund. I half
backskedjan torde komma Gösta Nilsson och 
Vicksell samt möjligen Levin från Strängnäs. 
Spelarne i forwardskedjan blir från vänster Skog
lund, S. Söderberg, Karlsson samt Melker och 
Skutis-Johansson.
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Distriktsmästerskapetet i budkafle
löpning.

Djurgårdens idrottsförening hade äfven i år er
hållit uppdrag att anordna täflingen om distrikts
mästerskapet i budkaflelöpning och då vinterns 
söndagar äro synnerligen upptagna måste täflin
gen förläggas till en så tidig dag som den 17 
januari, då löparne endast erhållit något mer än 
en veckas träning. Täflingen lockade emellertid 
åtta lag och ännu ett lag hade tillkommit om 
Djursholmskamraterna sett meddelandet om täf
lingen.

Nylund och ledaren för täflingen, advokaten 
L. Killander hade lyckats uppleta en utmärkt bana 
söder om Stockholm, där snötillgången var fullt 
tillräcklig och banorna ur orienteringssynpunkt 
kunde väljas utmärkt.

Starten gick kl. 10,56 på förmiddagen vid Tun
gelsta station på Nynäsbanan och där hade samt
liga anmälda lag infunnit sig. Ledningen togs 
efter starten af djurgårdarna Olsson och Söder
berg med de öfriga i hälarne. Truppen höll 
sig ganska samlad och körde fel ganska betydligt 
så att framkomsten till Huddinge skedde mer än 
en timme senare än man beräknat. I spurten gick 
Einar Olsson ifrån de öfriga något och närmast 
honom kom Söderberg. I Huddinge utgingo två 
af de täflande lagens representanter nämligen D. 
I. F:s fjärde och Götas andra lag. De öfriga fort

satte och på andra sträckan följdes löparne åt till 
ungefär halfva distansen. På Drefviken skiljdes de 
åt och Sandström i D. I. F:s första lag kunde med 
den tränade budkaflöparens instinkt välja en så
dan väg att han var före de öfriga en kvart i 
Saltsöbaden, där andra växlingen skedde.

Det hade nu hunnit bli mörkt och den återstå
ende vägen fram till målet synes ha beredt löpar
de — utom Hedjersson och Isaksson — stora 
svårigheter ty de utgingo. Klagomål ha höjts öf
ver att ej starten gick så tidigt att åkning i mör
ker icke hade behöft förekomma. Detta är emel
lertid att klaga dumt, ty en budkafletäfling kan 
aldrig läggas så att icke åkning i mörker kan 
förekomma och för öfrigt är det just under sådan 
åkning som budkaflelöparens främsta egenskaper 
komma till sin rätt.

Till målet i Enskede inkom Hedjersson efter en 
åkning, som visar att han ännu icke är old boy 
betydligt före närmaste man, som var den lof
vande Isaksson, Utom dessa bägge inkom icke 
någon till målet medförande budkafle. Sista man 
i Götas andra lag kom fram, men utan budkafle, 
då hans lag utgått redan i Huddinge. I Saltsjö
baden stannade Norra reals lag samt djurgårdens 
tredje lag, då Hansson icke trodde sig våga starta 
så sent som vid femtiden, emedan han måste vara 
i kasern ganska tidigt på kvällen. I annat fall ha
de äfven tredje platsen tillfallit D. I. F.

Täflingens gång framgår för öfrigt af bifogande 
öfversikt.

Öfversikt öfver budkaflelöpningen om distriktsmästerkapet 1915.

anv. tid. anv. tid. anv. tid. totaltid.

I. K. Göta I. G. Magnusson 2.42,10 3. G. Wærnborg 2.39.50 3. Stenström utgick .—
Simonson 2.50,50 5. Wiklund 2.39,57 utan budkafle

I. K. Göta II. N. Wærnborg 3.04,00 7. startade ej — —
I. K. Framåt B. Eriksson 2.45,12 4. E. Skog 2.36,33 2. Robberts utgick —
D.I.F. I. O. Söderberg 2.42,00 2. A. Sandström 2.24,55 1. A. Hedjersson 1.30,30 6.37,25 1.

D. I. F. II. E. Olsson 2.41,05 1. E. Schumann 2.44,07 4. A. Isaksson 1.56.48 7.22.00 2.

D.I. F. III. Å. Wetterlind 3.02 6. P Mattsson 3.12,55 6. O. Hansson startade ej —
D.I.F. IV. J. Jonsson utgick
Norra real Löfwenberg 3.01 5. A. Sundberg utgick
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Notiser.

D. I. F.

afhåller distriktsmästerskapet i backlöpning 
vid Saltsjöbaden söndagen den 31 januari, 
där föreningens medlemmar, som betalt afgift 
för 1915, har fri entré. För de som 
önska betala sin årsafgift, kan detta ske vid 
skidbacken, där kassören Hr C. Jahnzon träffas.

Till D. I. F:s representant i Stockholm Idrotts
förbunds träningskommité har styrelsen utsett hr 
E. Nordberg. Hr Nordberg kommer att å Allm. 
Idrottsafdelningens sammanträde den 29 januari 
lämna en del meddelanden angående träningen.

Till de internationella skidtäflingarna den 6—7 
februari kommer några af Norges bästa back
löpare att deltaga. Medlemmarna har ätven här 
samma förmåner. Således glöm ej att betala af
giften för år. 1915.

De skidlöpare inom D. I. F. som ämnar deltaga 
i de internationella skidtäflingarna den 6 — 7 febr. 
böra anmäla sig till skidafdelningens sekreterare 
Hr C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45, Allm. Tel. 
223 51 senast torsdagen den 4 feburuari. Täfling
arna gälla backlöpning, kombinerad back- och 
terränglöpning samt terränglöpning 30 km. om 
Saltsjöbadskannan. Styrelsen.

Djurgårdare på täflingar i utlandet.
Även i år ha djurgårdare deltagit i täflingar i 

utlandet. Einar Nilsson var med i den svenska 
truppen i Svensk-Ungerska matchen i Budapest 
den 28 och 29 juni. Han segrade i kulstötning 
med det goda resultatet 14,06 meter, bästa hand, 
och bidrog därigeuom att åt Sverige vinna denna 
match. Andra man, Toldi, Ungern, kom så nära 
som 13,97 meter. E. Almlöf deltog i engelska 
mästerskapstäflingar i London den 3 och 4 juli. 
Han blef i trestegshopp tredje man med ett resul
tat af 13,18 m. Segrare blef Sahlin, Sverige, med 
14,03 m. och tvåa Hahni, Finland, 14,02 meter.

Knut Alm var den 2 augusti i Kristiania och 
deltog i maratonlöpning å bana, och segrade med 
en tid af 2 tim. 50 min. 13 sek. Tvåa blef Simon
sen, Norge, 3 tim. 3 min. trea likaledes en norr
man och fyra R. Öhman, I. K. Göta. Alm har 
förut en gång, 1911, gästat Kristiania och blef 
äfven då segrare i samma slags täfling.

Afdelningen för Allmän Idrott har sammanträde 
å expeditionen Fredsgatan 8, 3 tr., fredagen den 
29 januari kl. 8 em. Styrelseval, träningsfrågor 
m. m. Styrelsen
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Bandysäsongen.
Fotbollsäsongen hade ännu ej helt afslutats ehuru 

man måst aflysa en del matcher innan bandyspe
larne började ordna för bandysäsongen.

Stockholms idrottsförbunds fotbollstyrelse har 
sålunda redan fastställt spelordningen för sina täf
lingar i vinter.

På sammanträde på tisdagen fastställde Stock
holms idrottsförbunds fotbollstyrelse följande data 
för bandytäflingarna i vinter:

Distriktsmästerskapet: Första omgång den 17 
jan., semifinaler den 31 jan., final den 14 febr.

Pokaltäfling: Första omgång den 24 jan., andra 
omgång den 7 febr., semifinaler den 21 febr., 
final den 28 febr.

Juniortäfling: Första omgång den 17 jan., andra 
omgång den 31 jan., semifinaler den 14 febr., 
final den 28 febr.

Skolungdomens täfling fr. o. m. den 15 febr.
Samtliga täflingar anordnas i enlighet med 

utslagsmetoden. I pokaltäflingen äga ej deltaga 
lag som anmälts till distriktsmästerskapstäflingen. 
De i juniorlagen deltagande spelarna få ej vara 
födda före ingången af år 1898.

Skidlöpning.
Vinterns program 1915,

Jan. 12. Ländglöpning 10 km. 3 klasser. Start vid 
Östermalms idrottsplats kl. 8 em.

Jan. 17. Budkaflelöpning om distriktsmästerskap.
Jan. 21. Längdlöpning 20 km. 3 klasser. Start vid 

Östermalms idrottsplats kl. 7,30 em.
Jan. 24. Backlöpning om D. I. F:s vandringspris 

för 3 längsta stående hopp. 
Terränglöpning Sickla —Saltsjöbaden, om 
hofjuvelarare K. Andersons vandrings
pris. Start vid Sickla kl. 8,45 fm.

Jan. 31. Backlöpning, kombinerad back- och 
terränglöpning om distriktsmästerskap. 
Längdlöpning 10 km. för damer om 
distriktsmästerskap, vid Saltsjöbaden.

Febr. 7. Internationell back-, samt kombinerad 
back- och terränglöpning vid Saltsjö
baden. Nationell terränglöpning 30 km. 
om Saltsjöbadskannan.

Febr. 14. Längdlöpning 60 km.
Träningstäflingar anordnas tisdagar och 
torsdagar med start vid Östermals idrotts
plats kl. 7, 30 em.

Skytte.
Söndagen den 8 november D. I. F:s mästerskap.

Mästerskytt Q. Rönn.

Klass I 200 meter.

C. J. Wale 47 poäng
O. Wahlén 42 V
R. Eriksson 34

Klass II 300 meter.
B. Nylund 61 poäng
B. Mattsson 44 ,,
Erik Arlon 39 ,,
M. Jakobsson 32 ,,
E. A. Andersson 23 ,,

Klass III 300 meter
G. Rönn 95 poäng
L. Lagerlöf 90 ,,
N. A. Hedjersson 90 ,,
R. Stare 87 ,,
I. Holmström 87 ,,
C. O. Petsén 85 ,,
J. Kragsterman 80 ,,
O. Söderberg 74 ,,
C. G. Rothelius 73 ,,
C. Wilhelmsson 67 ,,
O. Wahlén 59 ,,

Djurgårdare!
Uppskjut ej med inbetalningen af årsafgiften. 
Kassören träffas tisdagar och fredagar kl. 7—9 
e. m. å Olympiska Sällskapet, Fredsg. 8, 3 1/2 tr.

Funktionärer vintern 1915.
Ledare: hrr C. Hellberg och Herman Johansson. 

* Prisdomare: hrr B. Nylund, G. Grönskog, J. af 
Klercker och A. Norling.

Hoppmätare: hrr Carl Sundholm, Bror Anders
son, Hj. Skoglund och Ingmansson.

Sekreterare för hoppen: hrr Hj. Åkerholm, E. 
Almlöf och David Nilsson (Trilby).

Starter i backen: hrr B. Mattsson och H. 
Johansson.

Backchefer: hrr B. Nylund och Hj. Åkerholm.
Vid längdlöpningarna: hrr E. Almlöf, C. Sund

holm, David Nilsson, D. Sundkvist och B. Nylund.

Uppskjutna täflingar.
Ländlöpning 19 km., från den 12 januari till 

den 2 februari.
Orienteringlöpning den 17 januari slopas.
Längdlöpning 20 km. från den 21 januari till 

den 9 februari.
Terränglöpning Sikla —Saltsjöbaden samt back

löpning den 24 januari till den 7 mars.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1915. Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.
A. T. 44 34. R. T. 127 45.

v. ordförande: E. Ekberg, Skånegatan 18, 3 tr. 
A. T. Söder 51 10.

Skattmästare: C. Jahnzon, Soltorp, Huddinge.
R. T. Huddinge 45.

v.skattmästare: B. Nyström, Täcka Udden, Kungl.
A. T. Österm. 64 23. Djurgården.

Sekreterare: A. Hallgren, Upplandsgatan 29.
A. T. Vasa 2598.

v. sekreterare: F. Wahlgren, Vallingatan 14.
A. T. 262 18, 198 00. R. T. Skandia.

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.: R. Grönskog, Skeppareg. 46, 2tr. ö.g.

Styrelsei.: V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

A. Norling, Södertelge.

E. Ahlström, Skärsätra, Lidingön.

Suppleanter:

Hj. Skoglund, Alströmerg. 19, 1 tr.
A. T. Kungsh. 24 70. R. T, 53 44 

Hj. Åkerholm, Götgatan 99.
R. T. Söder 739.

Idrottsufskott till anordnande af föreningstäflingar: 

Ordförande: Hj. Skoglund (se ofvan).
E. Ekberg ,,
F. Wahlgren ,,
B Nyström „
K. Sundholm ,,
R. Grönskog „
E. Ahlstöm „
V. N Petsén ,,
A Norling „
Hj. Åkerholm „

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, Engelbrektsg. 43 B.
A. T. Österm. 57 72.

D. Sandqvist, Grefturegatan 48.
A. T. Österm. 41 62.

Afdelning för skididrott:

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Döbelnsgatan 93, 4 tr.

A. T. Vasa 99 06.
Suppleant: E. Ohlsson, Linnégatan 19.

A. T. 128 23.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: Q. 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.





Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.


