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Djurgårdare.HJ. BOHLIN.
En af de mera kända krafterna 

inom Stockholms idrottsförbund 
är Hjalmar Bohlin, sedan 15 år 
Djurgårdare och numera ständig 
sådan. Han tillhörde under åt
skilliga år föreningens första 
fotbollslag, först som back och 
sedan som halfback, hvarvid han 
gjorde sig bemärkt för energi 
och uthållighet. Han var där
jämte en bra bandyspelare och 
god allmän idrottsman, särskildt 
i hopp och eröfrade en hel del 
priser. Därjämte försökte han 
sig som skidlöpare ehuru med 
mindre framgång.

I besittning af ett osläckligt 
intresse för idrott och en mycket 
stor verksamhetslust togs han 
snart i anspråk inom Stockholms 

idrottsförbund dels som fotbolls
domare, i hvilken egenskap han 
arbetade sig fram till en af de 
bättre samt dels som ledamot i 
förbundet eller fotbollsstyrelsen. 
Äfven andra uppdrag har han 
innehaft och är för närvarande 
ordförande i den lifskraftiga 
idrottsföreningen Linnéa. För 
Djurgårdens idrottsförening 
hyser han emellertid alltjämt 
stort intresse och meningen 
var att han skulle ha startat 
i föreningens Oldboyslag vid 
Svenska Dagbladets stafettlöp
ning. Enär han representerat 
Linnéa vid en Oldboystäfling 
tidigare på våren vågade dock 
icke lagets ledning medtaga 
honom.
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Gymnastik
med egen afdelning för medlemmarna anordnas 
af D. I. F. instundande 15 sept., öppen för såväl 
nybörjare, söm mera tränade gymnaster.

Öfningarna komma att hållas tisdagar och fre
dagar kl. 8 e. m. till 8,45 e. m. i Norra Latin
läroverkets gymnastiksal.

Afgiften blir cirka Kr. 2: — á 2: 50 pr termin.
För att denna “Djurgårdarnes“ egen gymnastik

afdelning skall komma till stånd fordras att alla 
intresserade anteckna sig med snaraste.

Kommen I alla, såväl juniorer, seniorer, old 
boys som “passiva“, ty alla behöfva vi af Lings 
motion.

Genom en dylik sammanslutning vinnes ju icke 
blott en god fysisk kondition, utan jämväl äfven 
ett godt kamratskap där “Djurgårdaren" lär känna 
sina föreningsfränder.

Därför upp kamrater och teckna Eder till ofvan
stående, så att mottot “en sund själ i en sund 
kropp", blifver Eder beskärt under kommande 
höstsäsong.

Uppskjut ej med anteckning om deltagande, 
enär föreningen inom några dagar måste besluta 
otn planen kan gå i verkställighet eller icke.

Anmälningar kunna göras antingen å Traneberg, 
där lista finnes utlagd i D. I. F:s afklädningsrum 
eller ock till undertecknad, adress Ahlströmergatan 
19, 1 tr., Stockholm. Telefon: Stockholmstel. K. 
24 70 efter 7 e.m. På dagen pr Riks tel. 53 44 
och Allm. tel. 18164, dock ej mellan 1—2 e. m.

C. Hj. Skoglund.

Brottare.
Brottningssektionen har startat en serie poäng

täflingar öppna för Stockholms alla brottare och 
tog den första täflingen sin början den 22 juli.

Täflingarna komma att afhållas minst 1 gång 
i månaden och pågå utomhus så länge väderleken 
det tillåter, tills vidare å Östermalms Idrottsplats.

Som dessa träningstäflingar äro anordnade för 
att söka hålla brottarna samlade under den döda 
säsongen och uppehålla intresset bland dem, äro 
de ock till för att utgöra en förberedande träning 
till vinterns eventuella olympiska uttagningstäflan, 
hvarför det är att hoppas att föreningens samtliga 
brottare taga detta ad notam och infinna sig man
grant till dessa våra träningstäflingar.

Nästa täfling hålles torsd. den 19 aug. kl. 7 e. m.
Träning pågår i öfrigt alla dagar å Östermalms 

Idrottsplats.
Som dessa täflingar pågå ute i det fria inför en 

icke betalande publik, — tyvärr — är det dock 
att hoppas att deltagande brottare ändock infinna 
sig punktligt samt fullfölja hela serietäflingen.

Därmed vinnes icke blott god träning, utan 
äfven att få den stora gratis åseende publiken 
intresserad, så att den när vintern kommer följer 
med oss inomhus, där vi då draga nytta af dem.

Förutom detta vinnes kanske äfven en och annan 
blifvande brottare från publikens leder, hvilket 
redan den första täflingen nogsamt visade.

I hopp om ett godt och bärande samarbete, 
hälsas Ni välkommen till dessa poängtäflingar.

Sektionsstyrelsen.
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Fotbollsspelare. Old boys spelare.

De af afdelningen anordnade poängtäflingarna 
hafva tagit sin början, om hvilket förut meddelats 
i juninumret.

Dessa täflingar som gå öfver 100 och 400 meter 
äro afsedda att dels få fram hastighet, dels ut
hållighet och äro lagda till sådana dagar som man 
skulle kunna vänta ett lifligt deltagande från af
delningens medlemmars sida, nämligen tisdagar 
och fredagar, hvilka äro de stationära dagarna för 
träning i fotboll.

Dessa dagar tycker man skulle sätta lif och 
rörelse bland “de många fotbollslagen" det sades 
i våras att antalet var 5 (fem) och att antalet 
funktionärer ej skulle räcka till för dessa täflingar, 
ty de voro blott två vid den första täflingen.

Men hur blef det?
Jo tack vare den "stora intresserade anda" som 

synes råda inom afdelningen för närvarande, var 
det inalles 7 deltagare, “funktionärerna inberäk
nade" som deltogo i dessa våra poänglöpningar.

Det är mer än sorgligt att intresset står på en 
så låg nivå, som för närvarande är fallet.

Har månne segern öfver de danska Fælledklub
barna bibringat spelarna den uppfattningen att 
träning är obehöflig?

Skall D. I. F. fortfarande stå i toppen bland de 
svenska fotbollslagen ej blott i kvalitativt hänse
ende utan ock i kvantitativt, så måste en ändring 
till det bättre bli af med snaraste.

Ty att som nu varit fallet, se huru såväl B-
som C-lagen behandla fotbollsspelet är under all 
kritik.

Djurgårdare ryck upp Eder, visa att Ni ha den 
sanna gnistan, som alltid hållit Djurgårdsnamnet 
högt.

Till att ernå detta fordras träning och åter 
träning och litet karaktärsstyrka att vilja något.

Kommen ut till träning och visa att D. I. F. 
verkligen kan spela en träningsmatch med 2 egna 
lag på plan.

I år har ännu ej detta inträffat, endast trumning 
mot ett mål.

Som synes är det god plats för de 5 lagen. 
Kommen mangrant!
På Traneberg äro Ni alltid välkomna.

En söndag i augusti äro vi inbjudna af Uppsala 
I. F. K:s old boys till en match i Uppsala. Fri resa 
och middag är dragningsplåstret plus ett uppfris
kande med “kicken".

De som ämna vara med torde visa sitt intresse 
för saken med att komma ut och träna lite fli
tigare, än hvad hittills varit förhållandet.

Ni måste träna "gubbar" om det skall bli nå’n 
stuns på Er. Hjälpmedlet härtill är att visa Edra 
“kistor" tisdagar och fredagar ute på Tranebergs 
Idrottsplats. Som blott en kort tid återstår, torde 
träningsdagarna benyttjas på det flitigaste, ty icke 
blott Uppsala matchen vinkar, utan jämväl äfven 
Gäfle, Tierp m. fl. "Cup“hålor.

I öfrigt måste vi ligga ut, ty Klehan måste ha 
mera stoff till sin 25 års jubileumshistoria innan 
årets slut och till det fordras idel pampars dater.

Ska' Ni vara med däri — Ja, välkomna då!
Africa.

Skytte.

Göteborgspokalen.

Som vanligt under de senare åren deltog Djur
gårdens Idrottsförening äfven i år med en grupp 
och denna lyckades mycket bra ehuru man gifvetvis 
hoppats på ännu bättre. Af gruppens skyttar nådde 
K. Wilhelmsson ett så utmärkt resultat som 100 p. 
De öfriga nådde: M. Johansson 99 p., T. Jansson 
93 p., R. Jonsson 92 p. och O. Rönn 89 p.

Segern gick äfven i år till Södermalm-Lilje
holmens Skytteförening för 489 poäng. De bästa 
voro för öfrigt.
Kungsholms skytteförening................. 484 p.
Skytteförbundet Friskyttarne, Stockholm . 483 ,,
Göteborgs skyttegille.......................... 482 ,,
Orsa skytteförening............................... 478 ,,
Skarpskytteföreningen, Stockholm . . . 477 „
Friskyttarne, Göteborg.......................... 476 „
Örebro skytteförening.......................... 475 ,,
Djurgårdens idrottsförening................. 473 ,,
Gäfle frivilliga skarpskytteförening . . . 472. „
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Årsmötet.
D. I. F:s årsmöte hölls å Restaurant Anglais den 

20 juli under ordförandeskap af hr. C. Hellberg. 
Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och 
godkändes och beviljades styrelsen full ansvars
frihet för det gångna året.

I tur att afgå ur styrelsen voro: hrr C. Jahnzon, 
K. Sundholm, F. Wahlgren, B. Nylund och E. 
Ahlström samt hade mötet att förrätta fyllnadsval 
efter hr A. Hallgren som flyttat från Stockholm.

Styrelsevalet utföll så att af de afgående åter
valdes C. Hj. Skoglund, K. Sundholm, B. Nylund, 
F. Wahlgren och C. Jahnzon (efter hr Hallgren), 
samt nyvaldes hr E. Nordberg. Suppleanter blefvo: 
hrr Hj. Åkerholm, O. Jönsson och A. Nyström

Till revisorer återvaldes hrr J. G. Jansson och
E. Lemon med Leon Lagerlöf och D. Sandquist 
som suppleanter.

Mötet var ej så talrikt besökt som önskligt vore, 
då bl. a. så viktig fråga som styrelseval förekom, 
nog beroende på den intressanta fotbollsmatchen 
samma tid emellan D. I. F:s lag och Marieberg i 
distriktsmästerskapet. Också måste tiden för mötets 
början uppskjutas till kl. 10 e. m. hvilket väl af 
många ansågs rätt sent. Det är nog heller inte 
så lämpligt att anordna årsmöte midt i sommaren. 
Visserligen kunde man ju tycka att föreningens 
många vinteridrottsmän, särskildt på skididrottens 
område, skulle kunna ha tid och intresse att bevista 
årsmötet, men de lyste helt och hållet med sin 
frånvaro, ja, t. o. m. af skidafdelningens styrelse 
fanns inte en närvarande. För skidafdelningen 
såväl som för de andra afdelningarna gäller det 
ju att i Öfverstyrelsen få in representanter som 
för deras talan och arbetar för dem. Visserligen 
blefvo de representerade äfven vid detta val, men 
en annan gång kan det gå sämre. K-e

Program för täflingar i allmän idrott 
under augusti månad.

Torsdagen den 12: Löpning 1,609 m. om 1901 
års pokal.

Tisdagen den 17: Löpning 100 m., längdhopp 
och kulstötning.

Fredagen den 20: Löpning 400 m., höjdhopp 
och diskuskastning.

Tisdagen den 24: Löpning 1,500 m., häcklöp
ning, stafhopp och spjutkastning.

Samtliga dessa täflingar, utom 1,609 m., ingå i 
täflingen om tiokampspokalen. De uppskjutna 
klubbtäflingarna i spjutkastning, stafhopp och 
häcklöpning afhålles samtidigt med respektive 
grenar i tiokampen. Täflingarna afhållas å Öster
malms idrottsplats med början kl. ½ 8 e.m.

Vid dessa täflingar kunna prof på idrottsmärket 
lämpligen afläggas. Likaså godkännas resultaten 
för täflan om vilkorsmedalj.

Söndagen den 15 augusti kl. 10 f.m. afhållas å 
Traneberg täflingar för oldboys. Täflingsgrenarna 
äro: 100 m., längdhopp, kulstötning, spjutkastning 
och 1,500 m.

Söndagen den 22 aug: höjdhopp, diskuskast
ning och 400 m.

Resultaten å 100 m., längdhopp, diskus- och 
spjutkastning samt 1,500 m. räknas till täflingen 
om femkampspriset.
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Diciplin. Notiser.

Ingen torde ha väntat att D. I. F. skulle ha segrat 
i Svenska Dagbladets stafettlöpning, men det var 
dock oväntat att föreningen skulle komma så långt 
ned på listan som hvad fallet blef. Detta berodde 
dock icke på att djurgårdarne löpte sämre än öfriga 
utan att de saknade diciplin och sammanhållning. 
Skall en förening verkligen göra nytta fordras att 
medlemarna göra livad de kunna för att under
stödja densamma. Ingen kan tvinga en löpare att 
deltaga i en täfling om kan icke vill, men det bör 
för alla stå klart att har man lofvat att deltaga så 
bör man äfven göra det för så vidt icke giltigt 
förfall inträffar. I så fall bör meddelande omedelbart 
lämnas. Man har nämligen icke endast sig själf 
att tänka på utan äfven sina kamrater och sin 
förening. I Svenska Dagbladets stafettlöpning synes 
emellertid en hel del löpare uteblifvit utan vidare, 
hvilket icke är hedrande hvarken för dem själfva 
eller föreningens ledning.

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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Ansvarskänsla.
Den maning, som i förra månadens nummer af 

vår tidning riktades till våra fotbollspelare, att 
rycka upp sig ur den slöhet, som tycks hafva satt 
sin prägel på dem, kan inte nog understrykas.

Orsakerna till denna slöhet grunda sig på för
hållanden, som vid första påseendet inte träda 
i dagen så tydligt, så som de skulle göra, om man 
närmare studerar dem.

Innan jag går vidafe, vill jag påpeka, att de 
förhållanden, som jag här kommer att relatera, 
gäller dem, som visat sig äga sin verksamhet 
inom Bdaget i vår förening.

Upprepade gånger har det hänt, att spelare 
"på heder och ära" lofvat komma till den eller 
den matchen, men det oaktadt icke infunnit sig. 
Andra spelare åter hafva hållit sitt ord så till vida, 
att de kommit under matchens gång, under det 
att de hafva varit få, som i tid infunnit sig till 
den beramade matchen.

Jag skulle vilja påstå, att den ena orsaken till 
detta är bristen på ansvarskänsla, som i sin tur är 
beroende af den andra orsaken — karaktären; båda 
dessa egenskaper måste förefinnas hos en individ 
för att denne skall kunna visa sig ordhållig och 
därigenom skänka förtroende åt sin egen person.

Flera spelare i B:laget tycka, att detta lags 
matcher inte äro af så stor betydelse, hvarföre det 
ej skulle göra något, att han inte kommer till 
utlyst match, ja, finner det till och med onödigt 
att underrätta lagets kapten om sin frånvaro. Detta 
är naturligtvis ett missförhållande, som så snart 
som möjligt bör arbetas bort.

I samband härmed skulle jag vilja framhålla 
vikten af, att en hvar spelare i tid infinner sig till 
de olika matcherna; ty kaptenens arbete är minsann 
ingen sinekur, och skulle hans arbete blifva be
tydigt underlättat, om hvar och en af lagets spelare 
komme i tid, så att kaptenen likaledes i tid kunde 
förvissa sig om, att alla spelare infunnit sig till 
beordrad match, och i motsatt fall göra sina dis
positioner så tidigt, att laget ställer upp fulltaligt 
på utsatt tid. Förhållandena hafva varit minst sagt 
bedröfliga inom B:laget under den gångna delen 
af sommaren, hvilket också bäst framgår af de 
spelade matchernas resultat. Blir det ingen föränd
ring till det bättre, kan icke D. I. F. sätta upp ett 
B:lag till ett kommande år, hvilket lag med heder 
skulle kunna representera föreningen.

Jag ber att få sluta mitt inlägg i saken med en 
kraftig uppmaning till våra fotbollsspelare, att bättre 
än hvad hittills varit fallet, verkligen visa, att de 
såsom aktiva medlemmar i D. I. F. bära ansvar 
för att vår förening blir värdigt representerad och 
därigenom allmänt aktad. Detta kan endast ske 

med tillhjälp af medlemmarnas egen energi och 
vilja att föra föreningen framåt till seger.

Wala.

Allmän idrott.
Einar Nilsson har på grund af sjukdom icke 

förr än fram i sommar kunnat gå i träning, men 
att han befinner sig i god form visade han vid 
Malmökamraternas internationella täflingar den 1 
augusti, i hvilka han representerade D. I. F. Han 
nådde 13,23 m. i kula och 40,20 m. i diskus.

Svenska mästerskapen. Till Svenska mäster
skapen i allmän idrott sänder D. I. F. följande 
medlemmar: E. Sundblad 100 och 200 m., G. 
Johansson 200 m. och längdhopp, E. Silfverstrand 
200 m. och 400 m., E. Höglund 400, 800 och
l,500  m., K. Alm 1,500 och 10,000 m., A. Berg
lund 10,000 m., I. Reutersvärd häck 110 och 400
m. , E. Nilsson kula och diskus, C. Jahnzon slägga 
och vikt, ett lag stafettlöpning 400 m. och ett lag 
stafettlöpning 1,600 m. Denna trupp bör kunna 
placera sig ganska bra i täflingen om Riksstandaret.

Fotboll.
Svenska mästerskapet. I första omgången om 

svenska mästerskapet möttes D. I. F. och Stock
holmskamraterna vid Traneberg den 8 aug., men 
matchen blef föga intressant ehuru gifvetvis gläd
jande för djurgårdarne. Kamraterna ställde näm
ligen upp med ett ganska underhaltigt lag och 
djurgårdens seger blef öfverlägsen, 7 mål mot 0. 
Djurgårdslaget spelade bra och flera af målen 
voro resultat af snabba och väl kombinerade 
anfall. Med någon mera samträning är det icke 
omöjligt att återupprepa 1912 års täfling.

Fotbollsspelarna klaga öfver det bristande 
understöd djurgårdarne i allmänhet lämna dem 
vid matcher. Det går icke bra att spela om icke 
man får någon uppmuntran af sina vänner bland 
publiken, i synnerhet om det motsatta laget kan 
glädja sig åt detta. Skrän och oväsen bör natur
ligtvis bannlysas liksom hånfulla tillmålen åt 
motståndarne, men uppmuntrande tillrop åt de 
egna spelarne pigga upp dessa betydligt, särskildt 
om det går dåligt. Hvar har Lucka tagit vägen? 
Han kunde förr på gamla Idrottsparkens tid sätta 
fart på djurgårdsentusiasterna. Nästa gång djur
gården spelar bör det bli bättre ljud i skällan.





Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.


