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Djurgårdare.
HERMAN JOHANSSON.

Orsaken till att Djurgårdens
idrottsförening i närvarande stund
står på den ståndpunkt den gör
beror till största delen på att den
under de gångna åren haft intres
serade och energiska män i led
ningen, hvilka icke sparat sig när
det gällt föreningen och dess in
tressen. En af de främst verkande
krafterna inom föreningen under
1890-talet var Herman Johansson,
den äldste af tre bröder, hvilka
samtliga under många år egnade
föreningen sina tjänster.
Herm. Johansson var på sin tid
en ganska god idrottsman ehuru
han icke tog någon så värst stor
del i täflingarne. Han hemförde
dock en del minnen. Sålunda er
öfrade han den första medalj som
Svenska Hjulförbundet utdelade
för resultat uppnått i cykelåkning
på landsväg.
Om Herm. Johanssons insats
icke var så stor som en del andra
föreningsmedlemmars i täflingar, så gjorde han
en så mycket vackrare inom föreningen. Han
tillhörde under många år föreningens styrelse,
vanligen som vice ordförande, vice skattmästare

eller klubbmästare. Hvilken funk
tion han än innehade togs han
emellertid i anspråk för allting.
Skulle en täfling anordnas var
Herm. Johansson med som ledare
eller funktionär, skulle en utflykt
eller en fest hållas var han en af
de främsta bland arrangörerna.
Öfverallt bidrog han till ett godt
resultat och hans medverkan var
ovärderlig.
Därtill kom ännu en orsak, som
gjorde honom omtyckt och vär
derad. Han hade ett oförbränner
ligt humör som gjorde arbetet lätt
äfven när det såg mörkt ut och
som bidrog till att göra förening
ens festliga sammankomster till
så verkligt glada och angenäma
tillställingar som de voro.
Är 1903 reste Herm. Johansson
till Amerika och han vistades där
tills han för några år sedan åter
vände till Sverige och D. I. F.
Hans intresse för föreningen är
alltjämt oförändradt och föreningen torde komma
att i mångt och mycket ha nytta af hans kraft.
Herm. Johansson är en af de första innehafvarne
af föreningens förtjänstmedalj.
K. L.
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D. I. F. anordnar basar
6 — 8 november.
Djurgårdens idrottsförening kommer att i år som
många gånger förut att anordna en basar för att
den nöjeslystna allmänheten skall få tillfälle att roa
sig under nuvarande allt annat än angenäma tider.
Basaren hålles på National den 6, 7 och 8 no
vember och blir helt naturligt ännu mera stor
slagen än något föregående år. Basarkommitten
lär sitta inne med en hel del goda uppslag, men
mottager naturligtvis med tacksamhet alla idéer,
som kunna göras fruktbärande. Alla medlemmar,
som ha någonting att föreslå beträffande anord
ningarne eller annat rörande basaren äro välkomna
till kommittens sammanträden, hvilka hållas å
klubblokalen Fredsgatan 8 hvarje tisdag kväll.
Basarens ändamål är gifvetvis icke enbart att
bereda nöje för de besökande utan äfven att samla
mynt till föreningens många och stora utgifter.
Under sådana förhållanden är lämpligt att med
lemmarna bidraga med gåfvor af varor och annat,
som kan afyttras och att de äfven af vänner och
bekanta tigga allt hvad de kunna.
Benägna gåfvor till basaren hämtas efter till
sägelse pr Allm. tel. 1 27, 58 42 och Riks tel. 75 38.
1915 års kuponger n:o 15—20 gälla som entrébiljetter.

Skidlöpning.
Vinterns program.
Programmet för de större täflingarne i skid
löpning i vinter är nu fastställt af skiddelega
tionen.
Första täflingen blir om vädret vill söndagen
den 23 januari, då Främjande anordnar en nationell
täfling vid Fiskartorpet. Söndagen därpå den 30
januari går distriktmästerskapet i backlöpning.
Djurgårdens idrottsförening blir i år som alla
djurgårdare veta 25 år och detta måste helt natur
ligt högtidlighållas med en stor internationell
täfling. Den anordnas redan den 13 februari, enär
man icke kan vara säker på vädret i mars. Till denna
täfling kommer en del af Norges bästa skidlöpare
och det blir föröfrigt ett storslaget program, som
Nylund ännu icke vill afslöja.
Svenska mästerskapet i backlöpning och täf
lingen om Fiskartorpspokalen går den 20 februari
vid Fiskartorpet. Svenska mästerskapen i terräng
löpning och budkaflelöpning samt Främjandes
stora nationella täflingar hållas i Örnsköldsvik
under tiden den 24—27 februari. Den 24 gå
täflingarne på 30 och 60 km. och den 26 bud
kaflelöpningen samt den 27 backlöpning och
skyttetäflingarne.
Skolungdomens täflingar hållas den 5 — 7 mars
och söndagen därpå anordnar väl D. I. F. någon
"hippa" om det vill sig väl. Det är nämligen
själfva tjugofem års dagen.
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Fotboll.
Svenska mästerskapet.
Omspelet i andra omgången mellan D. I. F. och
Hälsingborgs I. F. ägde rum i Hälsingborg den
12 september. Wicksell kunde icke deltaga, men
i hans ställe inträdde Frykman, som var nedrest
på besök från Norrland. Nordenskjöld spelade
istället för Ekberg och Backlund på sin gamla
plats. I öfrigt var laget detsamma som i första
matchen. Första halftid spelade djurgårdarne mot
vinden och då hade Hälsingborg det mästa af
spelet. Djurgården gjorde dock genom Söderberg
denna halftids enda mål en kvart efter spelets
början.
I början af andra halftid ökade djurgårdarne,
som denna halftid behärskade spelet, på med
ännu ett, gjordt af G. Johanson. Efter energiska
ansträngningar lyckades hälsingborgarne utjämna
innan matchens slut. Spelet var icke af högsta
klass. Djurgårdens halfbackskeja väckte åskådarnes
beundran.
Då matchen slöt oafgjord måste den spelas för
tredje gången.
*
*
*

Andra omspelet egde rum i Stadion den 26
september i Stadion under ett regnväder som
gjorde planen hal som om den varit såpad. Det
var ett riktigt “Djurgårdsväder'' och som vanligt
i dylikt spelade djurgården bra. Laget bestod af
Runn, Wicksell, M. Johansson, Öhman, Frykman,
Nordenskjöld, Karlstrand, Söderberg, Bogren,
Olsson och G. Johansson.
Djurgårdarne voro matchen igenom de bättre.
Runn hade mycket litet att göra men han gjorde
det “villigt och gladt". Och släppte icke in mer
än en straffspark, som var omöjlig att klara.
Backarne stoppade allt hvad halfbackarne släppte
förbi. Wicksells backspel påminde om de engelska
backarnes och han sekunderades utmärkt af M.
Johansson, som nu är förstklassig. Halfbackskedjan
var som vanligt utmärkt. Nordenskjöld var trots
den tunga banan outtröttlig i både anfall och försvar.
Frykman pressade upp spelet mot hälsingborgs
målet med hela sin styrka medan Öhman andra
halftid var tip-top. Första halftid var han svagare
och gjorde en blunder genom att göra en alldeles
onödigt krokben, som föranledde straffspark.
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I forwardskedjan var vänstersidan utmärkt.
Söderberg och Bogren ville gärna löpa ihop och
förstörde därigenom en del anfall. Einar Olsson
var mer än vanligt i tagen och den ledande själen
i angreppen. G. Johansson gjorde äfven mycken
nytta, men han tycktes ha fått en släng af sin
gamla nervositet och förstörde därigenom en hel
del angrepp. Som helhet betraktat var laget mycket
starkt och det behöfs endast någon ännu större
framfusighet framför målet samtidigt med lugn.

*

*

*

I semifinalen möttes Djurgården och A. I. K. och
många hade väl där väntat en seger för det senare
laget, men djurgårdarne visade att skall man göra
mål på dem så får man minst vara Lacey. Djur
gårdarne spelade de första tjugo minuterna utmärkt
och vunno då matchen. De skaffade sig två af
Olsson och Johansson vackert gjorda mål och
gäckade sedan A. I. K:s alla ansträngningar att
utjämna. Ett mål släppte djurgårdsförsvaret till
följd af en tillfällig blunder in, men det var allt.
Frykman blef under första halftid illa skadad vid
en sammanstötning med Svensson, som fick hvila
sig utanför planen en längre stund. Frykman var
sedan icke densamme som förut. Wicksell, som
gick högerinner var mycket försiktig och aktade
sig väl för att bli justerad till finalen. Pojkarne
skötte sig för öfrigt bra och Luckan var mycket
nöjd. Han förklarade att “Nu ä’ allt gnagarna
försörjda för i år".
Lagets uppställning var följande: Öhrström,
Jonsson, Johansson, Hemming, Frykman, Norden
skjöld, Karlstrand, Söderberg, Bogren, Wicksell och
Johansson.

Svenska serien.
D. I. F:s första match i Svenska seriens höst
omgång spelades den 19 september vid Traneberg
mot Allmänna I. K. Djurgårdarne förstörde alldeles
A. I. K:arnes berömda vetenskapliga spel och voro
större delen af matchen de farligaste. 3 mål mot
1 blef slutresultatet, medan 2 — 0 borde varit det
riktiga. D. I. F:s ena mål gjordes nämligen från
en för strängt tilldömd straffspark och A. I. K:s
mål borde ha klarats.
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Den andra matchen spelades den 10 oktober
vid Traneberg, då göteborgskamraterna försökte
att skaffa sig två poäng på Djurgårdens bekostnad.
De fingo nöja sig med att dela lika efter att intet
dera laget kunde göra mål. Djurgården hade
ordinarie lag så när som på Öhrström i målet
och han är nära nog så säker som någon. Matchen
var treflig och spännande och gaf full valuta ifråga
om sensationer. Halfva tiden voro lagen jämna,
en fjärdedel af tiden låg göteborgarne öfver och
den sista fjärdedelen pressade djurgårdarne. Re
sultatet blef ovanligt rättvist. Djurgårdens forwards
kedja var ojämnare än vid de föregående matcherna.

Djurgårdarne hade för öfrigt något mera af
spelet än motspelarna och de voro fullt värda
segern. Spelarne skötte sig i allmänhet förträffligt
och till federationsmatchen mot danskarne uttogs
fem man samt ansågs en sjätte fullt jämngod med
den sedan uttagna. En sjunde uttogs till federa
tionsmatchen mot Norge.
Årets svenska mästare i fotboll äro:
Runn, M. Johansson, Wicksell, Nordenskjöld,
Frykman, Jansson, Q. Johansson, Olsson, Schlaaf,
Söderberg och Karlstrand. Af dessa äro eller bli
samtliga utom Olsson och Schlaaf internationella.
Olsson var uttagen mot danskarne, men afsade
sig på grund af skada.

Djurgårdarne för andra gången fotbollsmästare.

För den som under hösten haft tillfälle att följa
djurgårdarnes spel var det redan tidigt i mäster
skapet klart att om icke något oförutsedt skulle
inträffa så skulle mästerskapet hamna hos Djur
gårdarne. Det skulle behöfvas ett starkare lag än
de som voro kvar för att besegra djurgårdslaget
om detta senare spelade som det kunde och alla
man gjorde sin plikt.
Efter att ha börjat i första kvalificerande om
gången och hunnit med sju matcher i mästerskapet,
hvilket torde vara rekord kom D. I. F. upp i finalen
och mötte där inför rekordpublik sina gamla an
tagonister sedan tolf år Örgrytarna. Spelet blef
bättre än man kunnat vänta i en finalmatch och
det visade sig att djurgårdarne äfven kunde
prestera ett godt forwardsspel samt framför allt
göra mål, hvilket trots allt hvad som skrifvits och
sagts om vetenskapligt spel dock är hufvudsaken
i en täfling. Djurgårdarnes svaghet har under
många år varit att spelarne icke varit nog rappa
och påpassliga framför mål, men denna gång
voro de bättre än man väntat och plockade in
fyra mål medan örgrytarne fingo nöja sig med ett.

Allmän idrott
Distriktmästerskapet i terränglöpning
hölls den 24 oktober på Aspuddens idrottsplats
med obetydlig tillslutning från publikens sida.
Vädret var kallt och tvingade nära hälften af de
startande att utgå efter första hvarfvet. R. Öhman
innehade nästan hela tiden ledningen med fredriks
hofvaren Appelkvist närmast. De behöllo led
ningen till målet. Lagpriset togs öfverlägset af
Fredrikshofs I. F. som sände en trupp vältränade
löpare i elden.
Resultaten voro:
1) R. Öhman, I. K. Göta, 37.14,2; 2) S. Appelkvist,
F. I. F., 37.24,1; 3) J. Linderholm d:o, 38.7; 4) T.
Eklöf, d:o 38.33,7; 5) B. Larsson, Sö. I. K., 38.49,2;
6) E Hellgren, D. I. F. 38.59,4; 7) O. Jansson,
F. I. F., 39 03,1; 8) S. Carlsson. D. I. F. 39.21,6;
9) K. Sundholm, d:o, 39.43,2; 10) L. Olsson, Sö.
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Notiser.
Ordinarie sammanträde hålles å expedi
tionen Fredsgatan 8, 3 tr. onsdagen den 3
nov. kl. 8 e. m.
Bland öfriga ärenden förekomma val af
ombud till respektive förbund.
styrelsen
Adressförändringar torde benäget anmälas till
expeditionen.

Skjutningen om Göteborgspokalen.
I den i samband med gruppskjutningen om
Göteborgspokalen anordnade insatsskjutningen er
höll Carl Wilhelmsson 13:de pris silfvermedalj och
20 kr. för 100 poäng. M. Johansson erhöll för
99 poäng 18:de pris 15 kr. T. Jansson 217:de pris
3 kr. för 93 poäng och Rob. Jonsson 279:de pris
3 kr för 92 poäng.
N. A. Hedjersson mästerskytt. Inom Stockholms
läns skytteförbund blef N. A. Hedjersson, som i
år är i fin form, mästerskytt. I riksskyttetäflingen
segrade han i en extratäfling.
Djurgårdens I. F. har spelat i mästerskapsfinalen
sju gånger och däraf vunnit två. Alla gånger
utom en har Örgryte varit motståndaren. Ö. I. S.
vann 1904 med 2—1, 1906 med 4 — 3, 1909 med
8 — 2 samt 1913 med 3 — 2. Djurgården vann 1912
med (0 — 0, 2 — 2) 3—1 och i år med 4—1.
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I finalen 1912 spelade för Djurgården: Dahl
berg, Frykman, Backlund, G. Karlsson, Wiksell,
Öhman, V. Jansson, E. Ohlsson, Nordenskjöld,
Johannesson och J. Söderberg.
För Örgryte spelade Bengtsson, Levin, Berg
ström, Fr. Pettersson, Sandberg, B. Pettersson
(Palmers), Hagardh, Myhrberg, Johansson, Appel
gren och Lundin.

När Örgryte och Djurgården senast möttes i
en final — 1913 — ställde lagen upp med följande
spelare räknadt från målvakt till vänster ytter:
Örgryte: Bengtsson; Peterzén, Bergström; Fr.
Pettersson, Palmers, Hagardt; Myhrberg, Johans
son, Christiansson, Appelgren, Clark.
Djurgården: Runn; Hemming, Backlund; Nor
denskjöld, Frykman, G. Karlsson; V. Jansson, E.
Ohlsson, M. Johansson, Öhman, Karlstrand.
Vid finalen 1913 gjorde hvardera laget ett mål
genom straffspark. Örgryte hade ytterligare en
straffspark, hvilken emellertid klarades af mål
mannen Runn.

Bengtsson, Örgrytes målman, var med redan
1904, då Djurgården och Örgryte för första gången
möttes i en final.

Det säges
att ett stort antal unga damer ämna söka sig in
i föreningen efter mästerskapsfinalen. Dam
afdelningen behöfver också ryckas upp;
att fredrikshofvarne påstå att en del af djurgårdens
löpare skulle öfvergå till Fredrikshof.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1915.
Ordförande:

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

R. T. 127 45.

Afdelning för allmän idrott:

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

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

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

A. T. Söder 51 10.

Skattmästare:

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

C. Jahnzon, Soltorp, Huddinge.

C. A. Nyström, (se ofvan).
Esse Schumann, Grefgatan 30, n. b.

R. T. Huddinge 45.

v.skattmästare: K. Sundholm, Artillerig. 28 A, n. b.

A. T. 153 94.

A. T. 122 19.

Sekreterare:

C.Hj.Skoglundh, Alströmerg.19,1 tr.
Afdelning för skididrott:

A. T. Kungsh. 24 70.

v. sekreterare: Hj. Åkerholm, Götgatan 99.
R. T. Söder 739.

Materialförv.:

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

v.materialförv.: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

A. T. 43 43, Saltsjöb. 81. R. T. Norr 1 07.

v. klubbmäst.: R. Grönskog,Skeppareg.46,2tr.,ö.g.
Styrelsel.:
A. Norling, Södertälge.
A. T. Södertälje 108.

Edv. Nordberg, Bondeg. 1 B, n. b.
A. T. 33 45.

V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
R. T. 75 38.

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

A. T. Vasa 99 06.

Ledamöter:

N. A. Hedjersson, Neglinge.
A. T. Saltsjöbaden 129.

Klubbmästare: B. Nylund, Baggensudden, Saltsjöb.

A. T. 127 & 58 42.

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Döbelnsgatan 93, 4 tr.

R. T. Skandia.

Suppleanter:

G. Jönsson (se ofvan).
C. A. Nyström,Täcka Udden, Kungl.
A. T. Österm. 64 23.
Djurgården.
Hj. Åkerholm (se ofvan).

E. Nordberg (se ofvan).
C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Sekreterare: C. A. Nyström
,,
Ledamöter: E. Ahlström, Skärsätra, Lidingön.
K. Johansson, Surbrunnsgatan 27.
A. T. Vasa 106 29.

G. Jönson (se ofvan).
R. Wicksell, Fridhemsgatan 13.
A. T. Kungsh. 13 60.

Hj. Åkerholm (se ofvan).
Afdelning för Brottning:

Ordförande: David Karlsson, Bengt EkenhjelmsA. T. Söder 35781. gatan 11, 3 tr.
Sekreterare: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Ledamot:
Gottfr.Svensson, Döbelnsg.6, 3tr.ö g.
A. T. Brunkbg. 37 67.

Föreningens expedition

Fredsgatan 8, 3 tr., hålles öppen tisdagar och
fredagar kl. 7 — 9 e.m.
Riks Tel. 147 54 - Allm. Tel. 267 68

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar
lämnas af:

För skytte:

C. O. Petsén, Skepparegatan 28.
A. T. 266 37.
Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86.

Allm. Tranebergsbro 66.

För velocipedåkning:

Tage Carlsson, Åsögatan 28, 3 tr.

Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.

