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Notiser.
Program för allmän idrott.
Föreningstäflingar å Tranebergs idrottspark.
2 april Terränglöpning4,000 meter — 2 klasser
11 ,
, 6,000 » —
»
18 ,,
,, 8,000
„D.I.F:s mästersk.
25 ,, Landsvägslöpning 5,000 ,, — 2 klasser
2 maj
,, klass I 10,000 m. klass II 5,000 m.
Samtliga täflingar börja kl. 10 f. m.
Sekreteraren.
♦

♦

*

Skidafdelningen
sammanträder Tisdagen den 6 April kl. 8
e. m. å expeditionen, Fredsgatan 8.
Obs.! Val af styrelse.
*

*

*

Anmälan om deltagande i allmänna täflingar
skall göras till expeditionen eller till K. Sundholm,
senast två dagar före anmälningstids utgång.

*

*

*

Styrelsen har beslutat att vid de kommande
föreningstäflingarna i terränglöpning anordna en
särskild klass för föreningens fotbollspelare, äfvenså
poängtäflingar i korta lopp och hoppas se ett
allmänt deltagande af föreningens fotbollspelare i
dess täflingar._______________________________

Terränglöpningarna komma troligtvis att som
vanligt gå på våren, i det Svenska Idrottsförbundets
arbetsutskott nu uttalat sig för dessas hållande
denna tid, dock få de icke utsträckas längre än
till o. m. den 9 maj. Mästerskapen i terränglöpning
kommer dock att förläggas till hösten. Det är
också just vad D. I. F:s allm. idrottsafdelning uttalat
sig för.

*

*

*

Allmänna idrottsafdelningen hade sammanträde
å expeditionen den 5 mars, hvarvid valdes ny
styrelse. Till ordförande efter hr C. Jahnzon, som
afsade sig, valdes hr E. Nordberg, till sekreterare
K. Sundholm, materialförvaltare B. Gillström. I
fråga om terränglöpningens förläggande till hösten,
beslöt afdelningen uttala sig för att Svenska
Idrottsförbundet skulle kunna tillåta enskilda före
ningar anordna allmänna täflingar i terränglöp
ning på våren, dock endast t. o. m. april månads
utgång, för att så mycket som möjligt undvika
konflikt med banlöpningen, hvilken merendels
brukar börja denna tid, samt att terrängmäster
skapen med fördel kunde förläggas till hösten.
Vidare beslöts ändring af stadgarna för tiokamps
pokalen så att för den skulle gälla samma grenar
och samma poängberäkning som vid täflingen om
svenska mästerskapet i tiokamp. Afdelningen beslöt
äfven uttala sig för instiftande af föreningsmäster
skap i femkamp. Vidare beslöts träningstäflingar
i terränglöpning som vanligt nu på våren att
hållas å Traneberg.
K-e.
För ordningens skull borde afdelningen inhämta
medgifvande från skänkaren af tiokampspokalen
innan ändringen af stadgarne träda i kraft.
Red.
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Svenska mästerskapet å skidor.
Budkafle- och terränglöpning.
Om svenska mästerskapet å skidor i terräng
och budkaflelöpning i Ludvika 1915 lät sig Djurgår
dens I. F. på grund af för oss central plats och
kort och billig resa representeras af ovanligt många
löpare och skiljde dessa sig från sin uppgift på
ett för föreningen och sig själfva glädjande resultat
om hvilket jag på begäran skall försöka i korta
drag berätta.
I 30 km.-löpningen på torsdagen där djurgårdarna
haft stor tur med startnummer, i det Einar Olsson
startade N:o 47, Hedjersson 52, Söderberg 62,
Sandström 69 och O. Hansson 77, sattes som
naturligt, af hvarje den högsta fart, som kunde
presteras, men det visade sig denna gång som eljest
när det är dåligt skidföre hvad skidvallning kan
åstadkomma. Af detta led Olsson och Hansson
mest, hvilka vallat så att det nog gick bra utför,
men upp för de långa svagt sluttande backar, som
denna bana var rik på, var det åtminstone för vår
Einar rakt omöjligt, hvarför de stora förhoppningar
vi stäldt på honom alldeles försvann. Albin Sand
ström och vår nya glänsande löpare O. Söderberg,
löpte man kan säga storartadt och placerade sig
som 3:dje och 4:de pristagare i klass 2. Och hade
dagens femte och sjette tid, dessa och O. Hansson
voro de som åt föreningen åkte in som tre bästa
för föreningen och hvars resultat räknades för
bankir Perssons vandringspris. Detta pris, som är
uppstäldt för föreningar, som tillhör Riksförbundet
skulle naturligtvis vår förening hafva erhållit men
Östersunds Skidlöparklubbs lag sammansatt af
löpare från flera föreningar i Östersund hade
uppnått platssiffra 27 och Djurgården hade 28 till
platssiffra. Täflingsledarna beslöt ändock att till
dela denna klubb priset, oaktadt de ej tillhörde
Riksförbundet och således ej skulle fått täfla om
densamma. Mot detta måste D. I. F. naturligtvis
inlämna protest och fordra att priset rättvist skulle
tillfalla Djurgårdens I. F., hvilken förening hade
bästa lag enligt bestämmelserna för priset. Men
till kanske stort nöje för en del hade "ledarna",
som ha så mycket att bestämma, funnit en juridisk
term, som alla stadgar äro fulla utaf, för att allting
som menas med stadgar skall kunna kringgås. Så
äfven här. De som författat dessa stadgar hade för
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stås utan att själfva tro att det kunde någon gång
få betydelse skrifvit. "För att priset skall kunna
utdelas, fordras att segrande lag tillhör förening som
är ansluten till Riksförbundet." Och då så'. D. I. F:s
lag var icke det segrande. Detta lag var det bästa
som tillhörde Riksförbundet. Därför beslöts att
priset ej skulle utdelas och då få vi djurgårdare
vara nöjda, priset far väl icke illa under tiden.
För att tala litet om täflingsbanan vill jag ut
tala som min åskt att den var "idealisk" enligt
svensk uppfattning om skidlöpning, lagd i mest
skogsterrängmed långa jämnsluttande uppförbackar,
härliga nedförbackar, långa, jämna och fina, fint lagd
i skog så att man kunde gå för fullt öfverallt.
I en del referat såg jag att banan skulle vara för
lätt när det skulle tagas ut löpare till de Norska
täflingarna. Men skall man finna terräng, som
passar för Holmenkollen, är det nog bäst att lägga .
en uttagning vid Åreskutan för eljest lär det nog
inte finnas terräng som passar. Att D. I. F. kan
vara nöjd med de priser som eröfrades i 30 km-
loppet är säkert. Till jämförelse må nämnas att
Norrbottens Idrottsförbund, som representerades
af tolf löpare, hade bästa man som sjunde pris
tagare i klass 2.
Öfvergå vi nu till den med spänning emot
sedda budkaflelöpningen om svenska mästerskapet
och konungens vandringspris, för hvilken upprop
var uti tingshuset lördag kl. 4 e.m. där det med
delades till allmän öfverraskning att start och mål
var förlagt i Ludvika. Starten skulle ske samma
kväll kl. 8 och gå öfver Säter—Norberg—Ludvika
med kontroll å sista distansen vid Larsbro bruk.
Afresa skulle ske kl. 6.30 till Säter och Norberg
för de löpare, som skulle starta därifrån. Af dessa
distanser blef den första längst men ganska lätt,
emedan det var fin landsväg. Detta var förståndigt
då lagen kunde få skilja på sig, på första distan
sen, hvilket de äfven gjorde. På denna distans
satte Djurgården in O. Söderberg som varande
både uthållig och snabb, hvilka båda egenskaper
fordrades för att hålla budkaflen i teten, så laget
i fortsättningen skulle ha godt humör. På andra
distansen skulle Hedjerson och O. Hansson löpa.
Denna diståns var kortast, 35 km., men svår om
man ej skulle gå landsvägar, hvilket hade blifvit
mycket längre, och på tredje var då till sist Albin
Sandström och Einar Olsson, hvilken hade gjort
sig mycket illa, men han kunde icke undvaras
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och då gick han naturligtvis med som en idrotts
man af hans klass gör, om det finns några möj
ligheter. Denna distans föreföll lätt med s. k.
häradsvägar, men visade sig vara ganska besvärlig.
Starten skedde från Ludvika strax efter kl. 8 e.m.
och den som trott att det skulle blifva en pro
menadåkning för att i mörkret ha sällskap blef
grundligt besviken. Lindberg, Östersund, en
duktig landsvägsstakare, kastar sig i teten och
sätter hård fart för att naturligtvis försöka skaffa
sitt lag försprång, men de öfriga svara med samma
mynt. Redan vid passerandet af Smedjebacken,
16 km. från starten, skiljer första och sista mans
tid med lika många minuter som km., däraf kan
man förstå att den som leder icke önskar sällskap
men här är det de fruktade Holmsvedarna med
sina löpare Lindgren och Lindvall som ha led
ningen, med Östersund och I. 20 närmast. Vår
Söderberg passerar här 14 min. efter första man,
hvilket vi icke kan förstå förrän senare, när vi
få veta, att han strax efter starten brutit sin ena
staf och med en staf och en gärdsgårdstör fort
satt första milen, men då fått ny staf af en löpare
som råkat ut för samma malör och vändt om till
starten. Sedan var Söderberg icke lat. Holm
svedarna, som leder hela första distansen med allt
längre försprång, råkar i brådskan gå förbi af
vägen till Säter, och dess Lindgren, som bär bud
kaflen, fortsätter af alla krafter fram emot Gustafs
kyrka, cirka 8 km., innan han märker sin fel
körning, måste vända och förlorar en dryg timme.
Lindvall, som är reserv men blifvit efter, går rätt
väg och framkommer som första man till Säter,
utan budkafle, icke vetande annat än att hans
kamrat redan vore framme, och ett hiskeligt oväsen
och svärjande uppstår öfver Lindgren, som gått
fel, för öfrigt den enda på denna distans. Första

budkafvel i Säter blir nu Storviks I. F., som arbetat
sig upp från att vid Smedjebacken legat i kön
och deras löpare åker iväg med Norberg som
mål kl. 1.04 på natten. Strax efter kommer Wil
helmsson, I. 20, och därnest, jag vågar nästan
påstå oväntandes men kärkommen, kommer Söder
berg, hvilken från att i Smedjebacken legat näst sist
arbetat sig upp och kom in som tredje, hvilket
var öfverdådigt, och med gladt mod gick Hansson
och undertecknad ut på nattvandring i Dalarna,
hvilken kom att visa sig nog så besvärlig.
Vi hade beräknat att åka till Norberg på fyra
timmar, men mörkret gjorde orienteringen så svår,
att felåkningar förekom och hindrade.
Vi fortsatte stora landsvägen åt Hedemora c:a 4
km., gick sedan en byväg till Lerviken och skulle
taga, som vi trodde, en fin vinterväg öfver sjön men
i mörkret märkte vi icke att vi passerade Lervikens
by och kommo till en sjö för det var stor kolväg
till Nisshyttan, märkte då att det var fel och gick
tillbaka till Lerviken, för att komma på rätt väg.
Efter en rundlig tid som åtgick för att få lif i
folket i en gård för att få rätt väg, hvilket ej var
lätt med de många vintervägar som på vintern
äro uppkörda, skulle vi fortsätta, då ett lyktljus
synes närma sig till samma gård som vi varit
inne, hvilket gör att vi med fart måste krypa
under en lada för att se Östersundarna komma
in på samma gård för att fråga väg, men dessa
uppfattade vägen fel och gick samma väg, som
vi kommit tillbaka, och fortsatte till Nisshyttan
innan de sågo sitt misstag. Dessa hade startat 17
minuter efter oss men förlorade detta och öfver
en timme till på denna väg. Vi fortsatte natur
ligtvis, glada öfver att våra konkurrenter gått
fel, på väg till Wickmanshyttan och därifrån
var det stor väg till Norn cirka 15 km. Ifrån
Norn var det besvärligt att få rätt väg till Knap
tjernsgrufvan, inget folk att fråga, tre vägar profva
des och den fjärde blef rätt. När vi kommit till
Knaptjern var det enligt underrättelser vi fått s.k.
malmväg till Norberg och det visade sig vara
lättast på hela distansen där det enligt kartan icke
fanns någon väg. Här måste vi åka öfver fem
mindre sjöar och på grund af det starka töväder
som varit de två sista dagarna var det så mycket
vatten att det på flera ställen gick öfver pjex
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skaften. Men friskt undan, pojkarna vänta i Norberg,
den beräknade tiden redan gången och ännu långt
kvar. Komna sedan till Gäsjö gick vi lands
vägen åt Karsbo och nu ha vi fin väg och dags
ljuset tränger på, ingen trötthet. Därtill hade vi fått
vila ofta för orientering varför vi kunna sätta
hård fart den sista milen förbi Kärrgrufvan och
sista fyra km. svag utförlutning till Norberg, där
vi passerade målet kl. 6,45 f. m. och ingen före
oss.
Albin och Einar skall iväg till Ludvika men tre
minuter få de vänta på kort, som skall med
föras till Larsbro, hvilket var dåligt förberedt af
funktionärerna. Kl. 7,04 kommer Storvik och först
8,04 kommer Östersund hvarför det ser ut som
om vi skulle ha godt försprång. Men våra gossar
gå fel och blir snart upphunna af Storvik, går fel
igen och efter 30 km. löpning vid Larsbro-Bruk
är äfven Östersund uppe i teten, hvilket sker efter
det våra gossar fått sprungit i flera gårdar, för att
söka reda på kontrollanten i Larsbro, hvilken slut
ligen hittad inte alls visste hur han skulle bete
sig, till slut få de dock ge sig iväg. Och goda
råd äro dyra, tre lag i sällskap och Djurgården
skulle vinna. Något måste göras. Sandström blir
trött och Olsson skall taga budkafveln men nöjer
sig med lifremmen och fortsätter med full fart
och de som orka följer med, att han inte hittar
rätt väg åt Wanhäll och Smedjebacken i brådskan
kommer vi i alla tider att ursäkta; nog af han gick
fel så mycket som behöfdes för att Sandström
skulle blifva kry igen och med budkafveln i fickan
och svettisen väl neddragen gå rakt öfver sjön
åt Smedjebacken; dit de öfriga kommo tio
minuter senare. Från Smedjebacken å stora lands
vägen hålles hög fart och här kan de täflandes
placering meddelas till målet och följas af de stora
åskådarmassor, som där äro samlade. Sandström
kör storartadt från Smedjebacken till målet och
ökar sitt försprång till 12 min. och passerar målet
kl. 1,02 söndagseftermiddag. Djurgårdarne hade
åter vunnit en glänsande seger efter en täfling
mera spännande och växlande än någonsin. Andra
blef Storviks I. F. och tredje Östersund.
Prisutdelningen förrättades på e. m. och kl. 5,35
reste vi till Stockholm efter några trefliga sport
dagar som, af de deltagande Djurgårdarne sent
skola glömmas.
N. A. Hedjersson
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Skidlöpning.
Täflingen om Saltsjöbadskannan.
Årets täfling om Saltsjöbadskannan anordnades
söndagen den 7 februari samtidigt med de inter
nationella skidtäflingarne vid Saltsjöbaden och
ådrogo sig därför mindre intresse från den när
varande publikens sida. Föret var icke det bästa
och under hela täflingen föll snö så att spåret
höll på att snöa igen.
Deltagandet var icke så stort som man hoppats
och de flesta löparne från Stockholm sakna
des. Däremot deltog den kände löparen A.
Persson från Bollnäs, hvilken ville möta djurgår
darne på deras egen mark. Banan var som vanligt
10 km. och löptes tre gånger. Den gick från isen
nedanför skidbacken bort öfver Ersta och Solsidan
samt tillbaka öfver Neglinge till utgångspunkten.
Efter starten blef det ett våldsamt stakande och
snart nog bildades en tetgrupp bestående af
Sandström, Söderberg och Persson, hvilka ledde
omväxlande under de tre hvarfven. Först när man
började närma sig målet gick Sandström ifrån de
öfriga och Söderberg drog sig äfven ifrån Persson.
Fjärde man blef Hansson medan Hedjersson, som
hade bakhala skidor föredrog att utgå efter ett
par kilometer i stället för att arbeta ut sig.
Bland löparne öfver 32 år var Möller denna
gång bättre än Nylund. Bägge två hade ganska
goda tider.
Dessa blefvo för öfrigt.
Klass I A. Sandström, D. I. F. 2.36.16. O. Söder
berg d:o 2.37.04, A. Persson Bollnäs 2.39.50, O.
Hansson D. I. F. 2.46.56, H. Severin I. K. Göta
2.54.21, A. Karlsson D.I.F. 2.55.06, B. Uggla
Svea Lifgarde 2.59.42.
Klass IB B. Möller D. I. F. 3.19.15, B. Nylund
d:o 3.21.05.

Backlöpning vid Hindås.
Samma dag som svenska mästerskapet i back
löpning gick vid Fiskartorpet hade Göteborgs
skidlöpningsklubb anordnat en backlöpning i
Hindås. De hade begärt ned några djurgårdare,
men föreningen hade icke tillfälle att sända någon
annan än Ernst Norling då de bästa ville deltaga
i mästerskapstäflingen. Norling var icke så värst
bra tränad men skötte sig dock ganska bra och
placerade sig som andre man efter göteborgaren
Enhörning.
.
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Damernas distriktsmästerskap.
Damernas täfling på 10 km. om distriktsmäster
skapet hade utlysts till Saltsjöbaden den 7 februari
och startades äfven då med ett tiotal deltagarinnor.
Dessa åkte samma bana som de manliga löparne
men gifvetvis endast en gång och en kontrollant
visade flera af damerna in på fel väg. Täflingen
kunde därför icke gillas utan de tre bästa fingo
extrapris och täflingen utlystes på nytt. De tre
bästa voro fru A. Nylund 1.20.00, Greta Skoglund
1.21.15, Elsa Dahl 1.41.48.
Täflingen gick omigen söndagen den 14 februari
och då kunde fröken Skoglund icke deltaga hvarför
fru Nylund blef så godt som utan konkurrens.
De bästa tiderna voro: fru A Nylund D.I.F.
1.14.30, Göta Braun d:o 1.16.29, Märta Johansson
Kvinnliga I. K. 1.23.00.

D. I. F:s mästerskap i skidlöpning.
O. Söderberg vinner 3-milen.
I täflingen om D. I. F:s mästerskap på 30 km.
startade endast, Söderberg, Sandström och Hansson.
Den lösa djupa snön tog hårdt på krafterna och
Sandström nöjde sig därför, med att spåra första
hvarfvet. Samtidigt täflade klasserna 2 och 3 på
15 km.
Tiderna blefvo:
30 km. O. Söderberg 2.59.40,8, O. Hansson
3.16.47,8.
15 km. Klass II: G. Braun 1.48.20, F. Lundin
1.52.18, B. Möller 1.57.05.
Klass III. A. Mårtensson 1.52.51, B. Mattsson
1.56.50.

N. Lind segrar i backlöpningen.
Det i början af mars rådande vintervädret
föranledde D. I. F:s skidafdelning att till söndagen
den 7 mars utlysa täfling om föreningens mäster
skap i backlöpning och terränglöpning 30 km. på
skidor i samband med klasstäfling för föreningens
medlemmar. Af de bästa djurgårdarne deltog icke
Einar Olsson, då han skulle jobba i posten medan
Jacobsson och Steinvall täflade i Filipstad, Hj.
Björck och Robert Grönskog täflade i Göteborg
i Bragebacken. Af förstaklassarne uteblefvo Andrén,
J. Bomgren och Schumann af okänd anledning.
Första klassen kom därför att bestå af endast fem
man, andra af tolf och tredje af sju.
Backen var i godt skick, men det löpte dåligt
och första omgången bjöd på korta språng. Sålunda
inledde Olle Tandberg hoppen med ett språng
på 27 m. i ganska god stil. Det andra var längre
med fortfarande bra stil medan det tredje var
oroligt och utan full behärskning. Enbom är ej
hemmastadd i Saltsjöbadsbacken. Han gjorde ett
hopp på 22 meter och förlorade balansen i ansatsen.
Han afstod sedan. Linds första hopp var 26 meter
med dålig skidföring. De två senare voro långa

och med god stil. Han hemförde också mäster
skapet. Isaksson gjorde två relativt långa hopp,
men återfick icke balansen efter nedslaget utan
föll och utgick efter andra hoppet. Aug. Anders
sons första hopp var svagt i ansatsen, men det
andra var mycket bra. Det tredje var något för
långt för att han skulle få in balansen fullt.
Andra klassen bjöd på en hård konkurrens och
af de 36 hoppen voro endast två fall i nedslaget.
Tre löpare kommo upp till 30 meter. E. Svärd
inledde. Han hade dålig skidföring och stelt ned
slag samt icke så värst långa hopp. Georg Wilhelms
son åkte bättre än på många år. I första hoppet
vinglade han något efter nedslaget, men de andra
voro långa och med god stil. Hans andra pris
var välförtjänt. Erik Wikström hoppade osäkert
med dålig hållning och skidföring, men fick tre
stående hopp. Det samma gäller Josef Johansson,
som dessutom föll ett hopp.
Gustaf Johansson åkte som vanligt kraftigt, men
med skidorna pekande mot skyn. Om han kunde
lära sig att föra skidorna ordentligt skulle han nå
längre upp på prislistan. John Jonsson var odis
ponerad. I första hoppet tog han ansatsen för
sent och i det andra föll han på isen. Det tredje
var rent fall. Gösta Andersson hoppade kraftigt,
men hade ej fullt ren skidföring. Han fick dess
utom några poängs afdrag för två fall på isen.
D. Bergkvist tog som vanligt ingen ansats, men
hade annars rätt goda hopp. H. Svedberg hade i
första hoppet svag ansats men god hållning. De
två följande hoppen voro längre, men med något
sämre skidföring. C. F. Andersson hoppade osäkert
och vingligt trots att hoppen icke voro så värst
långa.
Tre kraftiga och vackra hopp gjordes af Ernst
Norling. I det mellersta var skidföringen icke fullt
ren. Siste man men ej sämste i klassen var ålders
presidenten B. Tandberg. Han har i år lagt sig
till med bredspårig åkning, hvilket icke höjer
poängen. Det första hoppet var det bästa. I de
två öfriga, som voro 8 meter längre var han
något osäkrare.
Tredje klassen bjöd på relativt många fall.
Lill-Einars yngre men nästan längre broder åkte
ganska kraftigt med rätt bra stil men föll i andra
hoppet. I annat fall hade han kanske vunnit i
klassen. K. Widgren hade för god fart på skidorna
för att kunna stå. Det är bättre att ta en kraftig
ansats än att låta skidorna löpa iväg för fort. N.
Sund är en lofvande hoppare med god stil, men
han fick ej mer än ett fullt stående hopp. Erik
Johansson’ hoppar utan ansats, men med god
hållning och skidföring. Han stod sina tre hopp
och segrade därför. E. A. Anderssons första hopp
var ganska bra. I de två följande föll han. B.
Norlings första hopp var äfven ganska bra. I det
andra släppte han sig ned och i det tredje
förlorade han balansen och föll. Siste man L. von
Horn hoppade djärft men hade tydligen icke
förut pröfvat Saltsjöbadsbacken. Han hade icke
i något hopp behärskningen fullt inne, men kan
med träning utveckla sig betydligt.
Poängen samt hopplängderna framgå af tabellen.
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Klasstäfling om D. I. F:s mästerskap.
Stil

Klass I
N. Lind
O. Tandberg
A. Andersson

Längd

C. W. Medelpoäng
54
18,1
54
17,8
16,2
49

J. K.
53,5
53,5
50

A. N.
55
53,5
47

Klass II
E. Norling
51,5
G. Wilhelmsson 47
G. Johansson
48
N. Svedberg
46
Q. Andersson 39
E. Wikström
40
B. Tandberg
43
E. Svärd
42
C. F. Andersson 42
D. Bergqvist
43
J. Johansson
32
J. Jonsson
32

51,5
48,5
45
47,5
43
43
48
43
44
40
35
33

47
47
46
46
37
40
43
40
39
41
36
33

16,7
15,8
15,4
15,5
13,2
13,7
14,9
13,9
13,9
13,8
11,4
10,9

Klass III.
E. Johansson
G. Olsson
N. Sund
B. Norling
L. v. Horn
E. A. Andersson
K. Widgren

43
38
37
34
30
33
24

40
39
36
32
29
30
22

13,9
12,3
11,9

42
34
34
34
29
25
20

11,1
9,8
9,8
7,3

Internationella skidtäflingar i Filipstad.
Filipstads skidlöpareförening hade den 7 mars
anordnat täflingar, till hvilka inbjudan utgått
till en förening i Kongsvinger i Norge samt till
en del svenska föreningar och däribland Djur
gårdens I. F. Einar Olsson inbjöds särskildt och då
han icke kunde eller ville resa bjöd arrangörerna
Steinvall. Föreningen för skidlöpnigens främjande
sände Jacobsson. De bägge djurgårdarne skötte
sig bra och hemförde de bägge främsta prisen i
första klassen framför de icke allt för framstående
norrmännen. Jacobsson stod sina tre hopp medan
Steinvall föll i det ena hoppet. Hoppet gillades
likväl, säger en ortstidning, enär backens smala
vidd med stor sannolikhet varit vållande till fallet
Samma tidning säger för öfrigt att filipstadsbon
Messing hade en mera stilren "förning" än de
öfriga. Menas det massäck? Norrmännen föllo i
flera hopp. Jacobsson eröfrade första pris med
56, 18 poäng och Steinvall andra med 53,68.
På tredje plats kom Messing med 52,85 och på
fjärde norrmannen A. Traeffen med 46,75. Stein

33
31
31

Poäng
18,7
18
17,2

Slutpoäng.
18,4
17,9
16,7

22
21
22

29
30
29
25
30
27
26
23
23
20
27
28

29
28
27
24
30
25
26
25
25
22
fall
V

18,8
18,8
18,2
16,8
18,5
17.7
16,2
17,1
16,8
15,7
11,3
11,7

17,7
17,3
16,8
16,15
15,9
15,7
15,55
15,5
15,4
14,7

17
23
24
21
17
18
22

19
fall
21
22
19
fall
V

17
24
fall
V
,,
,,
))

16,8
13,2
12,8
12,5
11,3
5,6
6,3

15,4
12,75
12,4
11,8
10,55
7,6
6,8

26
27
24

25
25
23
22
21
24
18
24,5
23

Meter
33,5
30,5
29

11,4
11,3

valls fallhopp var 30 meter och det längsta som
gjorts i backen.

Terränglöpning Sikla - Saltsjöbaden.
Täflingen om hofjuvelerare K. Anderssons vand
ringspris på sträckan Sikla—Saltsjöbaden gick
söndagen den 14 februari. Af de bättre djurgård
arna gästade Hedjersson och Hansson Gimo bruk
och striden inom klass I kom därför att stå mellan
Sandström och Söderberg. Lottningen gynnade
den förre, hvilken fick starta en minut efter den
andre och därmed hade segern som i en liten ask.
Han åkte nämligen upp Söderberg och hängde
sedan på denne.
Tiderna voro på grund af det svåra föret dåliga.
De bästa voro:
Klass I A. Sandström 1.15.11, O. Söderberg
1.16.10.
Klass II F. Lundin 1.28.41, G. Braun 1.30.50,
B. Möller 1.34.07, S. S. Karlsson 1.41.32.
Klass III A. Boström 1.23.39, K. Sundholm
1.37.46.
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Terränglöpning 30 km. vid Gimo.

Inför fotbollsäsongen.

Söndagen den 14 februari hade en terränglöpning
30 km. anordnats vid Gimo bruk och i denna
deltogo Hedjersson och Hansson. Den förre seg
rade på 2.54.57 medan Hansson fick nöja sig med
tredje platsen och tiden 2 57.21. Föret var icke
det bästa.

Det är troligt att i år konkurrensen de fotbolls
utöfvande klubbarna emellan kommer att bli
hårdare än någonsin, och i följd däraf den alltmer
utbredda värfningsmetoden än hänsynslösare till
lämpad.
Gentemot den sammanhållning, som alltid karak
täriserat djurgårdarna, är det väl att hoppas att
gnagaresystemet icke kommer att i någon mån
beröra oss och beröfva oss några spelare
Men vi böra inte heller själfva hängifva oss åt
ett alltför ifrigt värfvande av nya medlemmar,
hvilket lätt kan ge första uppslaget till en impo
pularitet, som i liknande fall träffat andra före
ningar. Vi ha själfva godt om fina spelare och
och lika fint material till blifvande.
Vi måste samla oss själfva för sommarens kraft
mätningar, gå åstad med känslan om att inom
och bland oss själfva finnas möjligheterna till
framgångar och segrer. Vi få aldrig låta oenigheten
råda, aldrig låta osämja och misstämning få intrång
där endast god och hjärtlig kamratanda kan ut
rätta något. Vi få aldrig låta kufva oss af vidriga
omständigheter och motgångar, men ej heller
yfvas och brösta oss i medgången.
Enkelt idrottsmannamässigt skall vårt uppträ
dande vara, fritt från allt frieri till publik, med
det enda målet: det bästa möjliga resultat.

Tre Djurgårdare distriktsmästare

i brottning.
Brottarne arbeta utan att göra mycket väsen af
sig och hålla de en täfling så tala de icke om
det på förhand för att icke locka publiken
från andra idrottsevenemang. Sålunda var det
icke många utanför den egentliga brottarklicken
som visste att det söndagen den 7 mars skulle hållas
täflingar om distriktsmästerskapen. Trots detta hade
en hel del intresserade infunnit sig föratt åse täfling
arne, som visade att brottarne bedrifva ett energiskt
träningsarbete under svåra förhållanden.
I täflingarne deltogo brottare från Djurgårdens
I. F., Brandkårens I. F. och I. F. Tyr. Af dessa
voro djurgårdarne mest rutinerade och de segrade
också i tre af viktklasserna medan V. Mellin, som
representerade brandkåren tog det fjärde och sista
mästerskapet. Tungviktsklassen inställdes af brist
på deltagare.
I fäderviktsklassen var Åkesson för tung och
striden stod därför mellan djurgårdarne Eklund
och F. Svensson. Den förre segrade. I lättvikts
klassen Visade sig G. Svensson fortfarande vara
mästaren ehuru V. Pettersson erbjöd ett segt mot
stånd mot den segervane djurgårdaren. Åkesson
blef här tredje man.
I lättare mellanviktsklassen hade icke D. I. F
någon representant som kunde göra sig gällande,
men i tyngre klassen segrade K. Wasström öfver
sina konkurrenter.
Resultaten blefvo för öfrigt:
Fjädervikt: H. Eklund D. I. F., F. Svensson d:o,
K. Källström I. F. Tyr
Lättvikt: G. Svensson D. I. F., V. Pettersson
I. F. Tyr, E. Åkesson D. I. F.
Mellanvikt: A. V. Mellin Br. I. F., H. Pettersson
I. F. Tyr, A. Wahlberg Br. I. K.
Mellanvikt: B. K. Wasström D. I. F., E. Johansson,
Br. I. F., S. Olsson d:o.

*

*

*

Bollafdelningen har afhållit ett synnerligen
talrikt besökt sammanträde och därvid bland
annat valt styrelse, som fick följande sammansätt
ning: ordföranden Hj. Skoglund, sekreterare C. A.
Nyström, öfriga Jönsson, Wicksell och Ahlström,
med Åkerholm och K. Johansson som suppleanter.
Vidare tillsattes kommittér för hopsättande af
lagen, hvarjämte afdelningen uttalade sig för bl. a.
om B-lagets deltagande i klass I och 3-laget i
klass II af Stockholms Idrottsförbunds fotbollserier.
Äfven beslöts starta en serie täflingar i 100, 200
och 400 m. för fotbollsspelare.
*

*

*

Terränglöparne uppmana alla fotbollsspelare att
deltaga i löpningarna, hvilket skulle bli, nota bene
om deltagarna inte öfveranstränga sig så att det
skadar, en utmärkt första träning och uppmjuk
ning af muskulaturen. Intresserade hänvisas till
programmet i detta nummer af tidningen.
*

*

*

Föreningen ämnar i år försöka sätta upp inte
mindre än fem fotbollag. Utom till de vanliga
A- och B-lagen finns det spelare tillräckligt för
ett tredje-lag, hvarjämte vi komma att förfoga
öfver ett utmärkt juniorlag och ett ynglingalag.
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Bandy.
Det glunkades åtskilligt i säsongens början om
att vår elfva i år skulle bli någonting non plus
ultra. Det hviskades om den och den storheten,
och att äfven den och den absolut lofvat att bli
med.
Men i verkligheten blef det inte mycket af och
början blef ett veritabelt fiasco. Med halfva dus
sinet mål på halsen af Johanneshof, kom laget
alla förhoppningar på skam, för att i fortsättningen
— med en för djurgårdarna okänd nyckfullhet —
öfverträffa de djärvaste.
Inte för det att nästa match blef någon stor
seger mer än till målantalet, men det blef sporren
och de följande matcherna vittnade om att de före
gåtts af en målmedveten och intensiv träning.
De båda meetings som laget hade mot A. I. K.
voro de finaste på flera år. Spelarna visade en
förbluffande säkerhet och försvaret särskildt visade
sig vara en faktor av hög klass. Kedjan hade
naturligtvis sina svaga punkter men arbetade ut
märkt och med en stor energi och uthållighet.
Sin största berömmelse vunno dock spelarna
från vårt lag i matchen Uppsala-Stockholm. Det
bakre försvaret släppte ju endast till tre mål åt
Uppsalas överdådiga kedja, och det är väl det
bästa beröm man kan ge det. Kedjans tre djur
gårdare uträttade flera utmärkta saker, som skulle
ha haft tydligare resultat mot ett annat försvar
än Uppsalas.

*

*

*

Medlemsbladets spalter medge inga vidlyftiga
utlägg, därför måste kritiken kanske bli något
summarisk, men ändå ägnad att tas ad notam.
Kedjan, som alltid varit lagets svaga sida, har
i år varit bättre än förut, om också ingen gång
med ordinarie sammansättning. Om den från
början fått spela med Skoglund på vänsteryttern
och Wicksell på högerinnern hade den kunnat
bli farlig. — Melcher Johansson har varit god
och bland de allra bästa centrar i något lag.
Hans åkningar ha varit snabba och genomförda
med en god portion envishet och energi. Karak
täristiska för honom ha blifvit de blixtsnabba
anfallen på venstersidan, som oftast afslutats med
goda skott. Dock — i hastigheten har slarfvats
betydligt och det är inte få tillfällen som kunnat
utnyttjas bättre, om inte behärskningen något svikit.
— Brodern, Gunnar “Skutis“, har inte framträdt
så mycket, men har ändå alltid än skött sin plats.
Man har sedan föregående vintrar blifvit van att
i honom se orsaken till de flesta målen, men i år
har han lämnat detta uppdrag åt brodern. — Karl
Gustaf Karlsson, “K. G.“, ändtligen återbördad till
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laget efter flera års frånvaro, nådde nu högsta
form i Uppsalamatchen, där han gick bra ihop
med vensteryttern, Ekbom, visande flera fina saker
och bl. a. levererande ett par goda direkta skott
från hörnslag. Har varit för hygglig i sitt spel
för att ha kunnat inge respekt, men har förstått
att samla sympati omkring sig genom sitt flärdfria
och enkla uppträdande. — Wicksell, “Ragge",
har fått fara fram och tillbaka, och egentligen för
lite pröfvats på någon plats. Idealisk var han mot
Uppsala som högerback mot Bohlin och Olivecrona,
och det bästa beröm, som kan ges honom, är ju
att Bohlin inte gjorde något mål. — De få matcher
Skoglund var i tillfälle att vara med gjorde åskå
daren förhoppningsfull på något enastående. Före
nande hårdhet och snabbhet borde han ha blifvit
en förstärkning för kedjan, men han måste ju af
kända orsaker dra sig tillkaka före säsongen slut. —
Af halfbackarna har Gösta Nilsson varit i klass
för sig och i de internationella spelarnas. Han
har som sin broder i A. I. K. bland de vackraste
spelsätt, som kan tänkas och förenar därmed en
god portion energi, hvarjämte hans sätt att lägga
upp bollen till forwards har varit utmärkt vackert.—
Eriksson,hvars plats egentligen skulle ha varit höger
ytter, visade i de sista matcherna godt handlag
med högerhalfplatsen, och har förresten för hvarje
match gått afsevärdt framåt. — På vensterhalf
debuterade sista matchen — efter gästspel på
vensterback — en spelare, Larsson, som genom ett
godt, välberäknande och elegant spel förstod att
fästa uppmärksamheten vid sig. Både som back
och halfva redde han godt upp Wigerts farligaste
anfall och det vore ett godt tillskott för laget att
äfven ett annat år få honom med. — Öhman är
jämte “Skutis", lagets äldsta spelare, men det
måste sägas ifrån att han ännu långt ifrån är för
gammal i laget. Putte är en utmärkt spelare, och
sedan han i år fått mera finess och mindre hårdhet,
en backspelare, som inte är våra främsta långt
efter. — Backlund ha vi egentligen sett litet för
litet af, men han förstod att i sista matchen mot
A. I. K. tillvälla sig beröm för godt försvar — Om
Anderson i målet slutligen skulle kunna skrifvas
en hel artikel. Hans djärfhet saknar gränser liksom
hans händers räckvidd, och det vill till att vara
en riktigt svår boll om den skall undgå detta
målvaktsfenomens allting fångande näfvar.

*

*

*

Laget blef utslaget i distriktet af Johanneshof
med 5 — 1 men kom i svenska mästerskapet via
Vesterås (6 — 0) upp i semifinalen, där det två
gånger mötte A. I. K. (2—2 och 1 — 3), sista gången
med olycklig utgång. I matchen mot Uppsala
(3 — 3) deltogo i Stockholmslaget sex spelare.
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Tranebergs Idrottspark

Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1915.

Rikstel. 15 86.
Ordförande:

C. Hellberg, Linnégatan 80.
A. T. 44 34.

R. T. 127 45.

v. ordförande: E. Ekberg, Skånegatan 18, 3 tr.

Afdelning för allmän idrott:

A. T. Söder 51 10.

Skattmästare:

C. Jahnzon, Sol torp, Huddinge.

Ordförande: Edvard Nordberg, Bondeg. 1 B, n.b.
A. T. 33 45.

R. T. Huddinge 45.

v.skattmästare: C.A.Nyström,Täcka Udden, Kungl.
A. T. Österm. 64 23.
Djurgården.
Sekreterare:
A. Hallgren, Upplandsgatan 29.
A. T. Vasa 2598.

Sekreterare: K. Sundholm (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Döbelnsgatan 93, 4 tr.
A. T. Vasa 99 06.

Suppleanter: Esse Schumann, Grefgatan 30, n. b.
A. T. 153 94.

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

Intendent:

Allm. Tranebergsbro 66.

C. E. Lokrantz, Frejgatan 52, 3 tr.

R. T. Skandia.

A.T. Vasa 17 82, 73 69, R.T. Norr 551.

C. A. Nyström, (se ofvan).

C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

v. Intendent:

K. Sundholm, Artillerig. 28 A, n. b.

Afdelning för skididrott:

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.
Styrelsel.:
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.

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: Hj. Skoglund (se ofvan).
Sekreterare: C. A. Nyström
„
G. Jönson.
R. Wicksell.
E. Ahlström.
Hj. Åkerholm (se ofvan).
K. Johansson.
Afdelning för Brottning:

Idrottsufskott till anordnande af föreningstäflingar:

Ordförande: Hj. Skoglund (se
E. Ekberg
F. Wahlgren
C. A. Nyström
K. Sundholm
R. Grönskog
E. Ahlström
V. N Petsén
A Norling
Hj. Åkerholm

ofvan).
„
,,
„
,,
„
,,
,,
„
,,

Ordförande: David Karlsson, Bengt EkenhjelmsA. T. Söder 35781. gatan 11, 1 tr.
Sekreterare: Gottfr.Svensson, Döbelnsg.6, 3tr. ö.g.
A. T. Brunkbg. 37 67.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar

lämnas af:

För skytte:

C. O. Petsén.
För velocipedåkning:

Tage Carlsson.

Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.

