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Årsmöte. Notiser.

Djurgårdens Idrottsförenings medlemmar 
kallas härmed till årsmöte Tisdagen den 20 
Juli kl. 8 e.m. å Hotell Anglais, Stureplan.

Föredragningslista:
1. Val af ordförande att leda förhandlingarne.
2. Val af två justeringsmän för dagens 

protokoll.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val af ordförande för kommande arbetsår.
7. Val af 6 styrelseledamöter och 3 suppl.
8. Val af två revisorer med suppl.
9. Val af officiellt organ.

10. Behandling af inkomna förslag.

På grund af de viktiga frågor som föreligga 
till behandling, uppmanas medlemmarna att 
infinna sig mangrant.

Styrelsen.

Fredagen den 2 juli påbörjas en serietäflan för 
medeldistanslöpare. Täflingarna pågå sedan tis
dagar och fredagar kl. 8 e. m. å Östermalms idrotts
plats t. o. m. den 10 aug. Serien omfattar distanserna 
400, 800, och 1 500 m. och på hvar och en af 
dessa sträckor täflas 4 gånger af hvilka dock endast 
de 2 bästa resultaten räknas. För att komma ifråga 
vid prisbelöningen fordras således att den täflande 
deltagit åtminstone i två täflingar på hvar och en 
af dessa 3 sträckor. På 400 m. täflas den 9, 20 
och 30 juli samt 6 aug., på 800 m. 3, 16 och 27 
juli samt 10 aug. och på 1 500 m. 6, 13 och 23 
juli samt 3 aug. * **

Täflingen om Herbert och Sallys vandringspris 
i korta lopp afhålles tisdagen den 20 juli kl. 8 
e.m. å Östermalms idrottsplats. Om 1901 års 
vandringspris i löpning 1 609 m. täflas torsdagen 
den 12 aug. å samma tid och ställe.

* **
Ynglingaafdelningens täflingar fortsättas mån

dagen den 5 juli. Täflingsgrenarna blifva: kul
stötning, diskuskastning, löpning 1 500 m. samt 
stafhopp. * **

Prof för idrottsmärket aflägges hädanefter lämp
ligast tisdags- och fredagsaftnar å Östermalms 
idrottsplats.
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Brottningen
synes åter hafva kommit till heders inom för
eningen i och med att sektionen för brottning 
fick ny styrelse i vintras.

Den 25 mars, Marie Bebådelsedag, anordnade 
föreningen Internationella täflingar å Cirkus Fran
koni på Söder.

Lite' var undrade nog huru det kunde komma 
sig att täflingarna anordnades just där.

Som bekant har D. I. F. just ej skurit några 
lagrar af ekonomisk art i denna täflingsgren, de 
föregående gånger föreningen anordnat dylika, men 
nu skulle det blifva något af.

I hjärtat af alla södergrabbars nöjes- & mötes
plats. "Cirkus" där idel skarpa nummer ges, dit 
skulle D.I.F. gå, ty när Mammon ej ville gå till 
berget så tvärsom, för här skulle hyskan klaras 
upp för alla föregående brottningstäflingar, så att 
allas våran Calle skulle få något att stoppa igen 
de gamla hålen med.

Trots en kraftig reklam jämte uppvaktning hos 
alla hrr Sportredaktörer, som togo sig an vår sak 
på ett i allo förtjänstfullt sätt, voro vi ej heller 
denna gång gynnade af Fortuna. Men undra på 
de, fel på linjen det var ingen löning dan före 
den söndagen. Men så tjufåktes det också i Ekbergs 
kälkbacke, undra sen på att kofvan ej kommer, 
ty den blott går, men heja grabbar, vi ta snart 
nya tag och då hoppas vi få Calle lite gladare 
i sin skattkammare.

Återgå till täflingarna. Dessa gingo af stapeln 
kl. 1,35 e. m.

Under musikens toner ägde defilering rum med 
samtliga de 13 i programmet upptagna brottarna, 
som därpå presenterades för publiken.

Det internationella elementet utgjordes af norr
mannen Trygve Ström, tillhörande Örnulf, Kristia
nia, hvilken någon vecka förut brottades oafgjort 
i en timmes kamp om norska mästerskapet i lätt
vikt samt finske tungviktaren K. E. Wasström från 
Helsingfors Atletklubb. W. räknas vara en af de 
bästa i sitt hemland hvilket han nogsamt, senare 
visade.

Förutom dessa båda hade vi nöjet se som gäster 
två af Skånes bästa, resp. hrr E. Leonardsson, 
Argus Landskrona och Ernst Nilsson, Sparta Malmö 
samt två Eskilstunabor.

Inför en glest besatt parkett men i öfrigt rätt 
talrik publik, cirka 600 personer, trots den vackra 
vårdagen låtit locka sig, af intresse hoppas vi, ned 
i Söders pampiga Cirkus numera Hippodromen ju 
kallad, togo täflingarna så sin början med fjädervikt.

Som första par möttes Åkesson—Eklund båda 
från D. I. F. där Å. medelst ett backhammargrepp 
lyckades pressa E:s skuldror i mattan. Tid 4 ½ min.

Nästa par var F. Svensson, D. I. F. —Ruben Karls
son, Eskilstuna. Här blef det en liflig brottning från 
Svenssons sida hvilken i många stycken synes gå 
i sin broder Gotfrids spår, stark med temperament 
af godt slag, kan däraf blifva något af snart nog.

Efter 3 min. stående brottning gingo de i bänk, 
där S. efter 4 min. lyckades få sin partner i brygga, 
som pressades lätt.

Tredje par Karlsson—Eklund. Här vann E. lätt 
på 2 ½ min.
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Fjärde par Svensson—Åkesson. Här var S. den 
öfverlägsne och vann efter 6 min. samt var därmed 
1:a man i sin klass.

Om andra pris kämpade därpå Åkesson—Eklund. 
Här var Åkesson den agressive, men syntes ej 
tränad, att kunna fullfölja sina grepp. Matchen på
gick i 30 min. utan resultat. Därefter å poäng 
i 10 min. Här fick Å. fall på E. Tid 2 min.

Härmed var fjäderviktklassen utagerad.
I lättvikt ställde Gotfrid Svensson D. I. F. upp 

mot V. Pettersson, Tyr, Stockholm.
Det blef en affär på 2 ½ min. till S. favör där 

P. trots sin smidighet snart kom till korta mot 
vår gamle mästare.

Kampen Pettersson—Ström, Örnulf blef där
emot en mera jämn brottning, en af dagens lif
ligaste, där S. genom sin större täflingsvana och 
styrka afgjorde matchen till sin förmån efter en 
i allo flott utförd brottning. Tid 13 min.

Nästa par Svensson—Ström blef en besvikelse 
för alla. Till följd af en gammal knäskada, som 
gått upp under kampen mot P. kunde Ström, nu 
ej ställa upp mot Gotfrid.

Det hade helt säkert blifvit en hel del af spän
nande poänger, som brottningen har att uppvisa, 
dem emellan.

Svensson blef sålunda 1 i sin klass med Ström 
som 2.

I mellanvikt A möttes, som första par Larsson, 
Eskilstuna—H. Petterson, Tyr.

P. vann lätt på 4 ½ min.
Efter dessa inträdde den nyss korade svenska 

mästaren V. Mellin vår förre medlem numera till 
följd af sitt yrke (brandman) tillhörande Brand
kårens Idrottsklubb och E. Leonardsson, Argus, 
Landskrona.

Som dessa båda för närvarande stå i en klass 
för sig i Sverige i sin viktklass var det här ett 
godt tillfälle att åse hvem som var den bättre.

Mellin som vann sitt mästerskap tämligen lätt 
i Eskilstuna, utan konkurrens fick här tillfälle visa 
att han var värdig sin titel.

Det blef den mest spännande och intressanta 
matchen under dessa täflingar.

Här möttes styrka, smidighet och snabbhet parad 
med en utomordentlig teknik från ömse håll. 
Präktiga gestalter med charmant muskelspel, väl 
tränade, var det ett sant nöje se de båda i arbete. 

Efter att hafva genomgått hela skolan af grepp 
och parader som den grekisk-romerska skolan har 
att uppvisa var det efter en synnerligen seg kamp, 
som Mellin medelst ett nacksving lyckades pressa 
L:s skuldror i mattan och därmed häfda sin titel 
efter en i allo välförtjänt seger.

Efter denna match möttes Leonardsson och H. 
Pettersson.

P. blottade sig helt oförsiktigt orädd som han 
är, hvilket L. påpassligt använde sig af och vann 
lätt på 4 ½ min.

Efter dessa ställde så tungviktarna upp.
Dessa voro endast två, svenska mästaren Ernst 

Nilsson, Sparta, Malmö och finnen K. E. Wasström.
Wasström är en sympatisk brottare med ett 

godt gåpåare humör och en god teknik, och 
stod sig godt gent emot den betydligt tyngre 
Malmöbon.

Matchen dem emellan blef dock aldrig af något 
spännande intresse, då ingen syntes vilja riskera 
ett grepp, utan slöts matchen oafgjord efter 30 
min. brottning, man skulle fortsätta å poäng.

Medan tungviktarna hade paus möttes Mellin 
och Leonardsson ånyo för att kämpa om 1:sta priset.

Efter dagens föregående kamp mellan dessa 
båda trodde man sig ha att emotse en spännande 
kamp i finalen, men däraf blef intet.

Redan efter 3 min. fick Mellin, L. i brygga, 
som omedelbart förde L:s skuldror i mattan och 
var M. därmed segrare i sin klass.

Därefter fortsattes dagens sista match.
I tungvikt skulle nu Nilsson och Wasström 

brottas å poäng 15 min. för att afgöra placering. 
Äfven denna match blef utan resultat.

Som det aldrig blef något bänkarbete utan 
enbart stående brottning var matchen utan in
tresse och hade saklöst kunnat inhiberas, men 
reglerna måste ju följas hvadan efter 1 min. paus 
ytterligare en match på 18 min. vidtog.

Nu voro de båda kämparna så uttröttade att 
de ej mäktade något mot hvarann, för litet tränade 
som de voro hvadan matchen slöts oafgjord.

Lottning fick afgöra placeringen dem emellan 
och utföll den till Wasströms favör.

Därmed voro dagens täflingar slutförda.
Prisutdelning förrättades omedelbart därefter 

af vår ordförande Kamrer Hellberg och fick pris
listan följande utseende:
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Fjädervikt:
1. Fr. Svensson, D.I.F.
2. E. Åkesson, D. I. F.

Lättvikt:
1. G. Svensson, D. I. F.
2. Tr. Ström, Örnulf.

Mellanvikt A:
1. V. Mellin, Brandkårens I. K. Stockholm.
2. E. Leonardsson, Brottarkl. Argus, Landskrona.

Tungvikt:
1. K. E. Wasström, Helsingfors Atletklubb.
2. Ernst Nilsson, I. K. Sparta, Malmö.

* **

Sportligt sett voro täflingarna lyckade, hvarför 
det är att hoppas föreningen, trots den ekonomiska 
motgången ej släpper taget, utan fullföljer denna 
sin nya start med ett målmedvetet efterarbete, 
som säkert snart skall förskaffa god ekonomisk 
grund åt föreningen vis à vis brottning så snart 
lugnare förhållanden inträda.

Detta måste bli fallet ty föreningen har verkligen 
offrat mycket för brottning och då skall den också 
själf få hösta in frukterna och ej låta andra få 
göra detta.

D. I. F. skall och bör vara den ledande äfven på 
brottningens område. Därför skola föreningens 
brottningsintresserade arbeta med än mer intresse 
och söka vinna många nya brottare åt förening
en, som kunna hedra föreningens färger och 
häfda dess ställning utåt.

C. Hj. Lrd.

D. I. F:s Mästerskap i skjutning 1915.
Kammarskjutning å Traneberg Söndagen den 

2 Maj gaf följande resultat.
1. R. Stahre (mästare) 50 poäng
2. O. Söderberg 50
3. B. Nylund 50

* **

Presitionsskjutning den 9 maj vid Stora Skuggan.
Klass III.

1 R. Stahre (mästare) 94 poäng
2. O. Söderberg 87
3. J. Kragsterman 87
4. N. A. Hedjersson 87
5. C. O. Petsén 85
6. R. Laurell 81
7. I. Holmström 77

Klass II.
1. C. J. Wale 49
2. O. Wahlén 49

* **

Fältskjutning den 6 Juni
1. R. Stahre (mästare) 22 träffar
2. R. Örtegren 21
3. J. Kragsterman 16
4. N. Blomkvist 15
5. O. Söderberg 13
6. R. Laurell 10
7. C. O. Petsén 10

Yngre klassen (sköt endast mot tre mål.)
1. O. Wahlén 14 träffar
2. C. J. Wale 10
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Fotbollsspelare. Notiser.
A-lag ryck upp Eder. Visa att Ni äro Djurgård

are och kläm i redan i morgon med en rationell 
träning.

Djurgårdens I. F. väntar att A-laget gör sin plikt. 
Minnes att D. I. F. har traditioner, som ej få för
sumpas i slöhetens tecken.

Därför upp som en man i enighet och kamrat
skap och vår elfva skall segra.

Poängtäflingar å 100 och 400 m. anordnas hvarje 
tisdag och fredag å Tranebergs Idrottsplats kl. 
7,30 e. m.

Träning i fotboll samma dagar.

Brottare.

Träningen börjar med snaraste å Östermalms 
Idrottsplats i det fria likt föregående år.

Prisutdelning för fjolårets täflingar inom Stock
holms Idrottsförbund har ännu icke ägt rum. 
Anledningen lär vara, att en stor del af distriktets 
föreningar ännu häfta i skuld till förbundet. D. I. 
F. är en af de få föreningar som klarat sina affärer 
med förbundet, hvilket härmed meddelas för de 
medlemmar som ha pris att få.

Expeditionen, Fredsgatan 8, hålles stängd under 
juli och augusti.

Kassören träffas å Tranebergs Idrottsplats tis
dags- och fredagskvällar.

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

att själf taga så verksam del i föreningsarbetet 
som möjligt.
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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: C. A. 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. Grönsskog, 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.

Idrottsutskott till anordnande af föreningstäflingar:

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

Afdelning för allmän idrott:

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

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

A. T. Vasa 17 82, 73 69, R.T. Norr 551.
C. A. Nyström, (se ofvan).

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 18.

A. T. 128 23.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: Hj. Skoglund (se ofvan).
Sekreterare: C. A. Nyström „

G. Jönson, Linnégatan 5. 
A. T. 282 64.

R. Wicksell, Fridhemsgatan 13.
A. T. Kungsh. 13 60.

E. Ahlström (se ofvan).
Hj. Åkerholm ,,
K. Johansson, Surbrunnsgatan 27.

A. T. Vasa 106 29.

Afdelning för Brottning:

Ordförande: David Karlsson, Bengt Ekenhjelms- 
A. 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.


