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Djurgårdare.
L. LAGERLÖF.

Cykelsporten hade sin blom
stringsperiod i midten och slutet
af 1890-talet. Bland de mera
bemärkta ryttarne på denna tid
var äfven L. Lagerlöf, hvilken i
ett stort antal täflingar placerade
sig bland de främsta.
Vid en af D. I. F:s fäster vid
Saltsjöbaden för ett tiotal år
sedan deltog Lagerlöf i en där
vid anordnad skyttetäfling med
så godt resultat att han beslöt
sig för att egna sig åt skytte.
Han bildade sjätte kompaniet af
Stockholms stads frivilliga skarp
skytteförening och var under
flera år dess kompanichef. Han

startade äfven skytte i större
skala inom D. I. F. I de stora
skarpskjutningarne såväl i Stock
holm som i landsorten har han
under flera år legat i teten och
han har satt flera mycket märk
liga rekord.
Inom D. I. F. har Lagerlöf varit
mycket verksam ehuru man ej
mer än ett år lyckats förmå
honom att tillhöra styrelsen.
Särskildt vid föreningen basarer
har han varit en god hjälp.
Vid den första basaren var det
sålunda till stor del tack vare
honom, som det gick så bra
i lås.
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Notiser.
Frukost.
Föreningens sedvanliga vårfrukost afätes
å Traneberg, söndagen den 2 maj kl. 11 f. m.
Obs.! Det billiga priset, c:a 1 kr.
Frukostkommittén.
*

*
*

Föreningens Old boys
sammanträda söndagen den 2 maj kl. 11 f. m.
å Tranebergs Idrottspark.
Obs.! Hopsättning af lag till fotboll.
*

*

*

Täflingarna i allmän idrott begynna onsdagen
den 19 maj enligt program, som finnes å annat
ställe i detta nummer.
Ynglingaafdelningens täflingsgrenar äro be
stämda till löpning 60, 400 och 1 500 m., höjd-,
längd- och stafhopp, spjut- och diskuskastning
samt kulstötning. Kastredskapen skola vara de
mindre. Täflingarna komma att hållas å måndagar
med början i slutet af maj. Berättigad att deltaga
är hvarje föreningsmedlem, som inte fyllt 17 år.

För att skaffa föreningen goda hastighetslöpare
har styrelsen beslutat en serietäfling å 100 m. att
hållas hvarje onsdag under maj månad. Start
kl. 8 e. m.
*

♦
*

Styrelsen har beslutat föreningsmästerskap i
hvarje gren, som är upptaget som svenskt mäster
skap i allmän idrott utom grenhopp och mellan
hopp samt maraton och löpning 10 000 m, I
stället för de två senare blir det löpning 20 000
m. och 5 000 m.
*

*
*

Old boys-täflingarna komma att hållas i slutet
af juli och början af augusti.
Täflingsgrenar: löpning 100, 400 och 1 500 m.
höjd- och längdhopp, spjut- och diskuskastning
samt kulstötning och dessutom femkamp.
Dessa grenar äro de, som ingå i prof för idrotts
märket.
*

*

*

Aflägg prof för idrottsmärket!
Uppskjut ej till säsongens slut!
Kontrollanter för prof för idrottsmärket äro för
utom styrelsen: hrr B. Möller, E. Nordberg, Einar
Olsson, E. Schumann, S. S. Carlsson, D. Sandqvist,
C. E. Lokrantz, A. Sjöberg och B. Gillström.
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Program för D. I. F:s vårtäflingar.
Onsdagen den 19 maj:
Kulstötning, längdhopp samt löpning 800 och
5,000 m.
Onsdagen den 26 maj:
Diskuskastning, trestegshopp samt löpning 100
och 1,500 m.
Onsdagen den 2 juni:
Spjutkastning, höjdhopp samt löpning 400 och
10,000 m.

Onsdagen den 9 juni:
Släggkastning, viktkastning, stafhopp, häcklöp
ning och löpning 200 m.
Onsdagen den 5 maj påbörjas en serietäflan i
löpning 100 m. och fortsättas sedan hvarje onsdag
kväll t. o. m. den 2 juni. Endast de tre bästa resul
taten räknas.

Klass II.

E. Hagman
20.02
A. Ahlberg
23.23,5
A. Karlsson och B. Nyman utgingo.
Klass III. Bollspelare öfver 18 år.
M. Johansson
10.22
O. Heiroth
11.35

Klass IV. Bollspelare under 18 år.
Nils Johansson
10.34
Sven Mattsson
11,49
O. Lysholm
12,15

Den 11 april hölls den andra löpningen. Som
en del af terränglöparna då deltogo i täfling vid
Råsunda, var det endast bollspelare som startade.
Banan c:a 2500 m.

Klass III.

Samtliga dessa täflingar försiggå på Östermalms
idrottsplats och begynna kl. ½ 8 e. m.

Allmän idrott.
Föreningens första täfling för året i terränglöp
nings hölls å Traneberg den 2 april. Förutom de
vanliga två klasserna, hade anordnats särskilda
klasser fotbollspelare, som af de yngre omfattats
med lifligt intresse. Banan var 2000 m. och löptes
två gånger, utom af bollspelarna, som endast
löpte ett hvarf.
Resultaten blefvo:
Klass I.

Knut Alm
E. Hellgren
John Jonsson
S. S. Carlsson
Sven Jonsson

18.24,2
18.38,7
19.36,3
19.41,7
20.53,5

Einar Olsson
Th. Karlsson
O. Heiroth
S. Steinwall
M. Johansson
E. Andersson
B. Nyman

9.20
9.45
10.00
10.7
10.32
10.33
11.29

Nils Johansson
K. Kvist
K. Widgren

10.8
10.9
11.7

Klass IV.

Söndagen den 18 april täflades om föreningens
mästerskap i terränglöpning.
Resultatet blef:
Knut Alm
23.23
S. S. Carlsson 23.29
E. Hellgren
23.43,8
R. Wåhlin
24.21
E. Hagman
24.27

Att döma af tiden, så var banan inte de bestämda
8000 m.
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Holmenkollentäflingarne.
A. Isaksson sjunde man i klass I.
Till årets holmenkollentäflingar hade Svenska
skidförbundet ämnat sända fem löpare för kom
binerade täflingen samt tre terränglöpare. De tre
sistnämnda uttogos med hänsyn till resultaten vid
Ludvikatäflingarne och de blefvo Dahlberg från
Umeå, Carlberg från Värmland och Lindblom
från Holmsveden. Af dessa placerade sig Dahlberg
som sjunde man medan Lindblom blef sjuttonde
och Carlberg utgick. Man kunde icke vänta sig
bättre resultat af de vid den norska terrängen och
de norska skidorna ovana svenska löparne.
Lika litet kunde man vänta en svensk seger i
den kombinerade täflingen, men det ansågs att
efter det norska besöket vid Saltsjöbaden Sverige
icke kunde undvika att sända representanter till
den norska täflingen. Man trodde äfven att Einar
Olsson skulle kunna placera sig i klass I liksom
en placering för Steinvall och Isaksson icke ansågs
utesluten i klass II. Svenska Skidförbundet utsåg
som representanter E. Olsson samt Olle och
Ounnar Tandberg till klass I och Steinvall och
Isaksson till klass II. Af dessa kunde emellertid
icke Einar Olsson och Olle Tandberg resa då den
förre skadat sig i Ludvika och den senare icke
ansåg sig tillräckligt tränad. Att under sådana
förhållanden räkna på en något mera framträ
dande placering för svenskarne kunde icke komma
ifråga.
I terränglöpningen på söndagen blef Gunnar
Tandberg 29 i sin klass med en tid af 1.45.32.
Segrare blef här för tionde gången L. Bergendahl
med 1.31.34. Närmast honom kom Sverre Östbye,
äfven han välkänd här med 1.34.48. Af dem som
gästat Sverige kom S. Kristiansen på sjunde,
Mellesmo på 8:de och A. Bergendahl på 9:de plats.

I klass II gnodde Isaksson på ganska bra och
placerade sig som nittonde man, medan Steinvall
endast blef n:r 72. Isakssons tid var 1.42.51 och
Steinvalls 1.57.0.
I backlöpningen föll Gunnar Tandberg ett hopp
samt hoppade för öfrigt dåligt och var utom
räkningen. Däremot gjorde Isaksson och särskildt
Steinvall två vackra och ganska långa hopp. Då
fallen voro mycket talrika kommo de bägge
svenskarne upp betydligt på prislistan. Isaksson
slutade sålunda som sjunde man och Steinvall som
tjugofjärde.

Fotboll.
D. I. F:s B-lag skall i år spela i A-serien och
C-laget spelar i Västra serien. Speldagar i Västra
serien äro söndagar under maj och juni månader.
A-serien spelas under maj och juni. Juli blir ledig
för besök i landsorten.

Juniorserien i fotboll, hvilken man får hoppas
skall lyckas bättre än juniorserien i bandy, spelas
tisdagar och fredagar under tiden 4 maj —18 juni
och 29 juni—13 augusti med två omgångar.
Speltiden blir 60 min. och spelarne få icke vara
födda före 1898. De få sedan vara hur unga som
hälst. D. I. F:s bollafdelning tror sig kunna samla
ett lag.
Djurgårdens idrottsförenings första fotbollslag
eller mera representativa sammansatta lag ha
spelat 318 matcher. Af dessa äro 189 segrar, 46
oafgjorda matcher och 83 nederlag. Djurgårdarne
ha gjort 753 mål medan målvakterna släppt in
432 mål.
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Terränglöpningarna.

Program för föreningens mäster

Svenska Idrottsförbundets bekanta och numera
upphäfda förbud mot terränglöpningar under våren
synes icke ha inverkat på löparne, ty dessa ha i
år mött upp talrikare än förut och bollspelarna
ha därjämte börjat egna sig åt denna gren som
en förberedande träning. Så länge det icke finnes
några planer att sparka på är också terränglöpning
utmärkt, men den får ej drifvas på bekostnad af
träningen med bollen.
Det är för öfrigt endast de yngre bollspelarna,
som löpt terräng medan de äldre hvilat sig och
därmed ännu en gång visat att de icke gärna
underkasta sig någon mera ansträngande träning.
Ett undantag härvidlag utgör Einar Olsson, hvilken
i föreningens täfling den 11 april visade att han
löper terräng lika bra utan som med skidor.
Den första nationella terränglöpningen hölls
Annandag Påsk vid Råsunda, anordnad af Svithiod
och Klara S. K. under ett ruskigt väder. D. I. F.
var svagt representerad bland de verkliga terräng
löparne och i klass I måste Alm nöja sig med
fjärde plats och Hellgren med femte. Skidlöparen
och fotbollspelaren J. Johnson placerade sig som
andre man bland bollspelarne öfver 18 år efter
den som löpare kände V. Olsson från Klara S. K.
Sjätte man blef A. Boström och tionde Melcher
Johansson. Laget erhöll andra pris efter Lilje
holmens S. K., med 30 poäng.
Bland bollspelare under 18 år placerade sig
H. Johansson som andre man efter en mycket
god löpning.

skap i skjutning.
Föreningen anordnar söndagen den 2 maj mäster
skapstäfling om Föreningens mästerskap i kammar
skjutning på Tranebergs Idrottsplats med början
kl. 10 f. m. Täflingen försiggår med en serie
om 10 skott i stående ställning mot centimetertafla,
afstånd 20 meter, högst 5 profskott får afgifvas.
Gevär och ammunition tillhandahålles på skjut
platsen.
Ledare B. Nylund.

Mästerskapet ipresisionsskjutning anordnas vid
Stora Skuggan söndagen den 9 maj med början
kl. 10 f. m.
De täflande indelas i klasser I. II och III. Skjut
ningen sker med en vanlig presisionsserie mot
5-ringad tafla och en tillämpningsserie mot ½-
figur på trehundra meters afstånd. Den skytt som
sålunda uppnår högsta sammanlagda poängen
blir för året föreningens mästerskytt anmälan
emottages vid skjutplatsen af C. O. Petsén.
Mästerskapet i fältskjutning anordnas i sam
band med Stockholms skytteförbund söndagen
den 6 juni, platsen för denna täfling bekantgöres
genom annons i de dagliga tidningarna veckan
före ofvannämnda dag anmälan till deltagande
emottages på skjutplatsen af C. O. Petsén.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1915.
Ordförande:

Tranebergs Idrottspark

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, Soltorp, 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: E. Wahlgren, Vallingatan 14.
A. T. 262 18, 198 00.

Intendent:

Allm. Tranebergsbro 66.

Rikstel. 15 86.

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.
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.

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 (se ofvan).
Hj. Åkerholm
„
K. Johansson.
Afdelning för Brottning:

Idrottsutskott 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, Skepparegatan 28.
A. T. 266 37.
För velocipedåkning:

Tage Carlsson.

Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.

