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Djurgårdare.

De Svenska fotbollspelarne ha i 
allmänhet endast under ett jämförel
sevis fåtal år idkat spelet och det 
har varit ovanligt att en spelare del
tagit mer än fyra, fem år i ett första 
lag. Det finnes dock en del lysan
de undantag och ett af de mäst 
kända är Ivar Friberg.

Han började sin bana som fot
bollspelare i Djurgårdens idrottsför
ening redan 1901 och spelade från 
1902 regelbundet med till han för 
två år sedan lade upp. Efter att 
säsongen 1902 ha spelat centerfor
ward i andra laget kom han året 
därpå in i första som högerytter 
och kvarstod sedan på denna plats 
under hela sin bana som fotbollspelare. Han gaf 
visserligen några gästroller som center eller höger
inner men detta var endast kortare perioder och 
det är hufvudsakligen som högerytter han gjort 

IVAR FRIBERG

sig känd. Och känd har han varit 
icke endast i Sverige utan äfven 
utom dess gränser. Hans snabbhet 
och fyndighet samt högt drifna boll
säkerhet har i otaliga matcher gifvit 
eller bidragit till att ge Djurgården 
segern. Tillsammans med Einar 
Olsson bildade han en högerving, 
som på sin tid var lika fruktad af mot
spelarne som nu A. I. K:s vänsterving. 

Äfven som bandyspelare har Fri
berg gjort sig gällande och skurit 
lagrar ehuru de korta säsongerna 
för detta bollspel ej i samma grad 
som fotbollspelet har gifvit tillfälle 
till framgångar. Ryktet har spritt 
sig att Friberg ännu ej skulle anse 

sig för gammal för att ännu en gång uppträda på 
fotbollsplanen. Han har på senare tider blifvit 
något fet och lär därför vilja gå i träning på 
nytt. Vi hälsa honom välkommen åter.
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Notiser.

D. I. F:s Internationella Täflingar
i Allmän Idrott söndagen den 30 och mån
dagen den 31 maj i Stadion.

Medlemmar erhålla fri entré mot afläm
nande af kupong n:r 6 på söndagen och 
kupong n:r 7 på måndagen.

Kassören träffas båda dagarna å Stadion.
* **

Svenska Dagbladets stafettlöpning
går af stapeln söndagen den 20 Juni med 
Stockholms Idrottsförbund som arrangör. 
Tränings- och uttagningstäflingar för delta
gare i D. I. F:s lag å distanserna 400, 800, 
1,000 och 1,500 mtr. hållas måndagar och ons
dagar kl. 7,30 e. m. å Östermalms Idrotts
plats, för Old-Boys äfven å Traneberg, där 
anmälan om deltagande kan göras till vakt
mästaren. Som D. I. F. i år äfven tänker 
sätta upp ett ungdomslag uppmanas alla yng
re medlemmar att deltaga i uttagningstäf
lingarna.

Allmän idrott.
Hvar eller hvarannan söndag i sommar skola 

internationella täflingar hållas i Stadion. Det blir 
väl söderamerikanarne, som bli det internationella 
elementet? ♦ **

Det första vandringspriset inom D. I. F. utgjordes 
af ett deltagaremärke af metall från idrottsfästen 
i Stockholm 1891. Skulle nutidens idrottsmän nöja 
sig med sådana pris? Mycket vanliga pris vid 
föreningstäflingar på den tiden voro seidlar af 
grönt glas å 15 öre stycket.

* **

Allmänna I. K. har bytt om medlemsblad sedan 
herr T. Tegnér öfvertagit Idrottsbladet.

**

Erik Almlöf har förklarat sin afsikt vara att 
ännu en gång krossa Atlanten och sätta skräck 
i amerikanarne. 1911 — 12 vistades han där 3/4 år 
och har sedan dess ständigt burit en rigg med 
amerikanskt snitt. Vi hoppas att snart åter få se 
honom i Stockholm ännu mera amerikaniserad 
än förut, ty djurgårdare blir han i hvilken kostym 
som hälst. Lycka på resan!

* **
Carl Jahnzon har inträdt i Stockholms idrotts

förbunds styrelse i stället för V. N. Petsén emedan 
styrelsen behöfde en expert i slägg- och viktkastning.
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Bestämmelser
för D. I. F:s villkorsmedaljer

antagna å styrelsesammanträde den 16 april 1915.

§ 1.
Villkorsmedalj utdelas åt enhvar föreningsmed

lem hvilken i allmän- eller föreningstäflan upp
fyller de härför stipulerade fordringarna.

§ 2.
Villkorsmedaljerna äro af två valörer silfver och 

brons. Endast en medalj af hvardera valören kan 
utdelas åt en och samma person i enhvar af de 
i dessa stadgar uppräknade idrottsgrenarna. Den 
som eröfrat silfvermedalj äger ej mera rätt att 
täfla om bronsmedalj i samma idrottsgren. Bästa 
resultat under kalenderåret räknas.

§ 3.
Fordringarna för erhållande af villkorsmedalj äro 

följande:
Silfver Brons

Löpning 100 m................... 11,3 s. 11,8 S.
,, 200 m................... 22,8 s. 23,6 s.
„ 400 m................... 51,5 s. 53 s.
„ 800 m................... 2 min. 2.4
„ 1 500 m................... 4.10 4.18
,, 5 000 m................... 15.35 16
,, 10 000 m................... 32.45 34
„ 1 timme................... 17600 m. 17000 m.
,, marathon, 40 000 m. 2t. 40 m. 2 t. 55 m.

Häcklöpning 110 m. . . . 16,5 s. 17,5 s.
„ 400 m. . . . 59 s. 62 s.

Höjdhopp....................... 178 cm. 170 cm.
Längdhopp ....................... 660 cm. 630 cm.
Trestegshopp................... 13,75 m. 13 m.
Stafhopp............................ 3,40 m. 3,20 m.
Kulstötning, bägge händer 24 m. 22 m.
Diskuskastning, „ „ 70 m. 64 m.
Spjutkastning, „ „ 92 m. 86 m.
Släggkastning................... 44 m. 39 m.
Viktkastning....................... 9,50 m. 8,50 m.

Terränglöpning.
Den 11 april hölls en täfling i teränglöpning 

i Råsunda, denna gång med Sundbybergs I. K. 
som arrangör och under ett vackert vårväder. 
Alm lyckades nu placera sig ett trappsteg högre 
på skalan medan Hellgren sackade efter liksom 
Sundholm. Den senare kom dock in som 10:de 
man och laget fick andra lagpris efter F. I. F.

Den 18 april höll Linnéa en täfling för boll
spelare med pris för 10 mannalag. Och där hade 
Melcher Johansson lyckats mobilisera 14 bollspelare, 
som visade Liljeholmsgrabbarne hvilka fotbollspelare 
som äro snabbast. Johansson höll sig själf i efter
truppen för att se till att ingen gick ut medan 
brodern Gunnar satt på läktaren och räknade på 
fingrarne hur lagets placering var. Ett fullt djur
gårdslag med linjeman kom tillbaka från den 3 500 
meters långa rundturen kring Aspuddens backar 
och snår och laget gick hem med potten i högsta 
färg. Dess poäng blef nämligen 139 mot 218 för 
Linnéagrabbarne och 326 för Pallas.

J. Johnson fick håll annars hade han nog slagit 
V. Ohlsson från Klara S. K. Steinvall och Th. 
Karlsson kommo in som sjätte och sjunde man 
och den förre tyckte att det var ett trefligt jobb, 
fast han fick ondt i benen efteråt.

Djurgårdarnas placering var: 2, 6, 7, 10, 12, 13, 
14, 20, 24, 31, 37, 43.

Nya medlemmar.
1790 Artur Lindencrona, Norrtullsgatan 49, 1 tr.

91 Gunhild Bergström, Frejgatan 52, n. b.
92 Birger Westermark, Karlbergsvägen 23, 2 tr.

c/o Gustavson.
93 Nils Sund, Banérgatan 31, ö. g. n. b.
94 Sven Mattsson, Artillerigatan 11, n. b.
95 Oskar Lysholm, Skepparegatan 40, n. b.
96 Albin Boström, Kyrkogatan 7, Sundbyberg.
97 Nils Bäckstadi, Banérgatan 23, 1 tr.
98 Josef Ivarsson, Hagberga, Älvsjö.
99 Fritiof Sund, Banérgatan 17.

1800 Kurt Widgren, Långa gatan 10, Djurgården.
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1801 Artur Kjällstrand, Järnvägsbost., Tomteboda.
02 John Jönsson, Bondegatan 15 A.
03 Hugo Lundahl, Blekingegatan 63, 1 tr.
04 Knut Wasström, Inedalsgatan 19, 1 tr.
05 Gustaf Harry Fernberg, Helsingeg. 3, 2 tr.ö. g.
06 Ivar Kristian Fredholm, Hornsgatan 8.
07 Josef Winkler, Saltsjöbaden.
08 Henry Carlsson, Vestmannagatan 85 A, 2 tr.
09 Ragnar Rosberg, Skepparegatan 46, 3 tr. ö. g. 

1810 Georg Eriksson, Artillerigatan 28 A, 4 tr. ö.g.
11 Karl Andersson, Parkgatan 14, n. b.
12 Egil Andersson, Hornsgatan 43, 4tr.
13 Fritiof Svensson, Karlsro, Danderyd.
14 Leopold von Horn, Narvavägen 30.
15 Ernst Hildebrand, Hornsgatan 84, 5 tr.
16 Viktor Artur Wirtanen, Folkungag. 18 B, 2 tr.
17 Oskar Wilh. Wieronen, Brännkyrkag. 49, 3 tr.
18 Erik Kustaa Möttänen, Brännkyrkag. 14A, n.b.
19 Karl Oskar Herm. Kvist, Karlavägen 18 A, 4tr. 

1820 Erik Isberg, Saltsjö-Dufnäs.
21 Knut Wallent. Bergkvist, Braheg. 54, 2 tr. ö.g.
22 Gösta Sund, Banérgatan 17.
23 Ernst Löfberg, Fredrikshofsgatan 5.
24 Nils W. Holmström, Banérgatan 25.
25 E. Gösta Olsson, Narvavägen 22, 1 tr. ö g.
26 E. H. W. Johansson, Fridhemsg. 10B, 2 tr. ö.g.
27 Helge Johansson, Sandvik, Stockholm 1.
28 Helmer Wahlund, Sandvik, Stockholm 1.
29 Anton Eklund, Parmätaregatan 19, 1 tr. 

1830 Axel Törner, Rosengatan 6, n. b.
31 John R. Holmberg, Nordstjärneg. 8, Hagalund.
32 Lars Olof Fredholm, Rådmansgatan 16.
33 C. Harry Levin, Mariebergsgatan 1.
34 Gunnar Öfverman, Fleminggatan 47, 3 tr.

Adressförändring torde godhetsfullt anmälas till 
någon af styrelsens medlemmar eller helst till 
expeditionen.

Program för ynglingaafdelningens 
täflingar i Allmän Idrott.

Måndagen den 7 Juni:
Löpning 60 m., höjdhopp och spjutkastning.

Måndagen den 14 Juni:
Löpning 400 m. discuskastning samt längdhopp.

Måndagen den 21 Juni:
Löpning 1,500 m., stafhopp samt kulstötning.

Täflingarna hålles å Östermalms Idrottsplats 
och börja kl. 7.30 e. m. Berättigade att deltaga 
äro alla som äro födda 1898 eller senare.

Samtidigt med dessa hålles uttagningstäflingar 
för ungdomslag till Svenska Dagbladets stafett
löpning den 20 Juni.

Föreningens materiel å Östermalms Idrottsplats 
utlämnas af Vaktmästare Dahl mot uppvisande 
af medlemskort för 1915 (kuponghäftet).

Skytte.

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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Fotboll.

Svenska serien.

I. F. K., Göteborg— D. I. F. 1—0. Djurgårdens 
första match under vårsäsongen spelades icke förr 
än den 25 april, en sen dag i förhållande till 
föregående år, men tidig i år, då laget ännu icke 
hunnit träna. Trots detta slappnade Göteborgs
kamraterna först och med en god målskytt i laget 
hade segern blifvit D. I. F:s. Göteborgskamraterna 
voro något öfverlägsna i första halftid, men under 
andra dominerade djurgårdarna.

Vi låna här Göteborgspostens referat öfver 
matchen, hvilket är det utförligaste af de dagliga 
tidningarnes och dessutom förefaller att vara 
opartiskt. Det som var af enbart göteborgsintresse 
är uteslutet.

Det märkligaste i hela matchen var att Kam
raterna och icke Djurgårdsspelarna blefvo trött
körda. Man såg att de våra ännu har mycket 
ogjort i fråga om träning, medan stockholmarna 
tydligen bibehållit sin form genom skidlöpning 
eller på annat sätt. Halfbackarna, som dock sleto 
hela matchen som lastdjur, voro ännu de sista 
minuterna pigga och energiska och Wicksell — 
afgjort bästa mannen på plan — abonnerade 
nästan hela den sista kvarten till målskjutning på 
egen hand med långskott, lika farliga som öfver
raskande och välriktade.

Matchen började med ett par upplopp på Kam
raternas vänsterwing. Borssén var rädd för den 

store mannen Nordenskjöld, och det blef ej någon 
vidare affär af.

Som sagt, det började lofvande för Kamraterna, 
och Djurgårdens massiva halfbackskedja hade 
fullt öfver öronen med arbete. I ett svagt ögon
blick släppte den Börjesson lös och just i samma 
stund fick han en ovanligt vacker passning från 
Hjelm. Skottet gick några millimeter under plan
kan, och Djurgårdsmålvakten fick plocka fram 
bollen.

Men det var lättare sagt än gjort att göra om 
bravaden. Kamraternas forwards löpte nog upp 
alltsom oftast, men de hunno aldrig längre än till 
Wicksell, som räckte till att täcka hela innertrion. 
Härigenom fingo de öfriga halfbackarne speciali
sera sig på yttermännen, och det var som att forcera 
ett taggtrådsstängsel. Små ansatser gjordes till 
långpassningsspel hvilket här varit det rätta, men 
yttermännens krafter räckte ej till. Det sjönk ned 
igen till kortpassningsspel och detta åter refs 
upp af det stabila försvaret. Några långbollar 
klarades lätt af målmannen.

Under första halftid hade Djurgårdens forwards 
ej gjort så mycket väsen af sig. Deras sporadiska 
ansatser afsnoppades kallsinnigt af Valdus Lund och 
Henning Svensson, hvilken senare synes hålla på 
att arbeta sig upp i sin gamla form. Till och 
med lille Söderberg kom ingen vart fast han 
gjorde sitt bästa. Under andra halftid gick det 
bättre. Wicksell flyttade sig upp på mittellinjen, 
och där höll han sig hårdnackat. Några kollisioner 
med Börjesson visade, att dessa båda betraktade 
sig som hufvudpersoner i dramat, men den senare
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är en fridens man, och han nöjde sig sedan med 
att på vederbörlig afstånd ge målvakten en väckare 
då och då.

Mitt i andra halftid greps Djurgårdens forward
linje af bärsärkaraseri, möjligen beroende på att 
Nordenskjöld gått upp som högerinner. Bollen 
for mellan ben och hufvud några gånger, och 
Karlsson hade en het stund. Till slut hamnade 
bollen i nätet, men domaren fanns i närheten och 
konstaterade till lokalpatrioternas stora glädje att 
offside förelegat. Målet ogillades. Efter detta hade 
Kamraterna ej mycket att säga till om, och en 
lång stund var det hela en affär mellan Wicksell 
och Karlsson. En stund efteråt afblåstes matchen 
och Kamraterna stodo som segrare med resultatet 
1-0.

Djurgårdslaget har sina gamla fel och förtjänster. 
Halfbackkedjan är för svenska förhållanden unik, 
och backarne säkra och påpassliga. Forwards äro 
lagets svaghet, ha tämligen ringa bollbehandling 
och samspela i blindo. Det är ingen proportion 
mellan anfalls- och försvarsstyrkan i detta lag, 
som nu som förr lefver mest på sin energi och 
vilja att gå på. Förr än forwards tekniska svag
het upphjälpts kan laget icke komma så till sin 
rätt som det förtjänar.

D. I. F:s lag hade följande sammansättning: 
Runn, Hemming, Backlund, Nordenskjöld, Wicksell, 
Jansson, Johansson, Lorichs, Schlaaf, Söderberg 
och Karlstrand.

* **

Om det finns någon föreningsmedlem, som för 
något år uppgjort förteckning öfver första eller 
andra lagets matcher, torde denne sända en af
skrift till medlemsbladets redaktör för kontrollering 
af förteckningen.

Aflägg prof för idrottsmärket! 
Uppskjut ej till säsongens slut!

att själf taga så verksam del i föreningsarbetet 
som möjligt.

Afgifter i D. I. F.

Inträdesafgift....................... Kr. 2: —
Inträdesafgiften skall alltid åtfölja ansökan om 

inträde, om denna skall blifva upptagen till be
handling.

Årsafgift, ålder 16 — 20 år . Kr. 3: —
„ „ öfver 20 år ,, 5: —

*Ynglingaafdelningen, årsafgift „ 2: —
*Damafdelningen, årsafgift . ,, 3: —
*Passiv ledamot, årsafgift. . „ 5: —

Ständigt ledamotskap kan erhållas mot en 
afgift i ett för allt af Kr. 30: —.

* Erlägger ingen inträdesafgift.

* **

Föreningsmärken och halsdukar i föreningens 
färger, finnas att köpa å expeditionen.

Pris för märken: stora . . Kr. 2: —
,, ,, ,, små . . ,, 1:50

Halsdukar pr st. ... . ,, 1: —

Lägg på minnet.

att D. I. F. under 1915 kommer att hålla många 
stora täflingar etc. och

att billigaste och enklaste sättet för medlemmar 
att få åskåda dem är att genom ett ordentligt 
inbetalande af årsafgiften skaffa sig kupongbok 
för 1915;

att kassören Calle Jahnzon gärna tar emot afgifter 
tisdagar och fredagar å Olympiska Sällskapet, 
Fredsgatan 8, mellan kl. 7 och 9 e. m.;

att Ni gör allt för att tillföra föreningen nya, duk
tiga medlemmar och





Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.


