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Notiser.
Passande julklapp är föreningens nya
prydliga årskort för 1916, som finnas att
lösa å expeditionen.
*

*

*

Bandyspelare!

I och för bildande af flera bandylag inom
föreningen kallas föreningens alla bandy
spelare till sammanträde å expeditionen fre
dagen den 10 dec. kl. 8 e.m.
*

♦

*

Höstfäst med dans jämte prisutdelning

för under året hållna täflingar anordnas af
föreningen söndagen den 12 december kl. 7
e. m., å Restaurant Gillet.
Gemensam supé à Kr. 3,25 serveras.
Medlemmar med bekanta hälsas välkomna.

Nyårsönskningar!
De medlemmar som önska få infördt Ny
årshälsningar i Medlemsbladet torde insända
dessa till expeditionen snarast.

Fotboll.
Djurgårdarnes seger i fotbolls
mästerskapet.
Djurgårdarnes seger i fotbollsmästerskapet har
i korthet omnämnts i medlemsbladet. Vi införa
här ett utförligare referat.

Djurgårdsbeundrarna blefvo ej ensamma uppe
i Stadion för att bevittna favoriternas sista kamp
för de åtrådda svenska mästerskapstecknen. Hela
den väldiga rotundan däruppe var till större delen
fylld af en tacksam, stundom entusiasmerad männi
skomassa — säkerligen omkring 10,000 personer —
och med ett aldrig slappnande intresse följdes
från början till slut stridens spännande för
vecklingar.
Djurgårdarna mötte upp som gifna favoriter.
Deras vakna säkra spel under de föregående
höstmatcherna hade skapat ett förtroende, som
ej ens det fruktade Örgrytenamnet kunde rubba,
och man såg också Djurgårdsbeundrarna göra sig
litet bredare än vanligt uppe på läktarna i segerns
förbidan. Men då de rödblusade Örgrytespelarna,
välbekanta fotbollstyper från tjogtals segerrika
matcher, trygga och säkra tågade in, syntes dock
en eftertankens kranka blekhet sprida sig öfver
ett och anat segervisst anlete — fotboll är fotboll,
man kan ju aldrig veta . . .
En fotbollsmatch lämpar sig likväl minst af
allt till pessimistiska funderingar öfver fotbolls
ärans förgänglighet — det begynnande spelet nere
på plan drar snart uppmärksamheten till sig.
Borta från skolpojkarna på ståplatserna höres
en späd röst, “heja Djurgården" och den vinner
genklang i hvarje lokalpatriots bröst, då bollen
med en hörbar suck börjar sin långa väg mellan
målen. Som alltid vid krävande matcher ligger
det något nervöst osäkert öfver spelarnas upp
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trädande de första minuterna. Det är som ett par
brottare, som afvaktande söka en lämplig angrepps
punkt. Rödblusarna tyckas först finna sig själva
och varandra. Man nästan öfverraskas af deras
snabba smidiga spel, inför hvilket Djurgårdarna
förefalla långsamma, nästan tröga. Särskilt deras
högerytter Magnusson drar uppmärksamheten till
sig genom den flykt och säkerhet, som präglar
hans spel, och hans kamrat på vänstersidan står
ofta honom ej långt efter. "Örgryte pressar",
måste en Djurgårdsbeundrare med suck erkänna,
då det en stund svärmar rödblusar uppe vid
Djurgårdsmålet, "här hjälper ju hvarken Melchers
rörlighet eller Wicksells kalla lugn." Men röd
blusarna ute på plan och framför mål äro ej
samma personer. Så snart målöppningen skymtade,
var det slut med företagsamheten, och Fagreil
och Kristiansson stodo bortkomna som en lantbo
på en storstadsgata.
Så småningom börjar äfven Djurgårdarna samla
sig. Nocke böjer sitt huvud djupare mot marken,
Vicke Janssons armrörelser bli allt intensivare,
och Frykman försöker sig på att leka snöplog
i Örgryteförsvaret. Man andas åter lätare på
läktaren, pojkarna gå ju fram. I en härlig passning
går bollen från Frykman ut till Karlstrand, och
denne kvitterar uppmärksamheten med en lika
lyckad centring. Finns det någon framme! Jo,
Einar Olssons mössa skymtar bland allt det röda,
men den ena backen fångar bollen och tillfället
synes försuttet. Någon svär högt bland åskådarna
men plötsligt skina ansiktena upp, Karlstrand har
åter påpassligt fångat kulan, och med ett rungande
skott skänkt Djurgården ledningen. Framgången
sätter än mera fart i Djurgårdsspelarna. Einar
Olsson är outtröttlig, men Friberg och Hagard
lämna honom ingen ro. “Liten" drar mössan
djupare öfver pannan. Inte ens det hjälper. Och
Knata, som Karlstrands lyckliga skott åsamkat en
lindrigare hjärnskakning, börjar till sin egen för
nöjelse och åskådarnas hörbara förtvivlan dribbla
omkring, som tänkte han ta hela matchen på
entreprenad. Men Örgrytarna få återigen luft under
vingarna. Appelgren, den förkroppsligade energin,
utvecklar lika mycket rörlighet, som alla hans
kamrater, och centerhalvan Friberg excellerar i att
bryta anfall och skapa möjligheter för egna for
wards. Och så kommer, vad vi hade hoppats
och tänkt som en omöjlighet — Kristiansson gör
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mål för Örgryte. Vackert skjutet så en applådåska
hälsade bedriften. Ställningen är utjämnad.
“Var det inte det jag sade", utbrister harmset
en besviken Djurgårdare, "Örgryte tar mäster
skapet". Men ett par ögonblick efter afspark skakas
åter Stadionmurarna af ett intensivt jubelskrän.
Djurgårdens högerytter har efter ett öfverrump
lande genombrott sänt en andra boll bakom
Bengtsson. "Det kändes ända ned i själen", sade
nu pessimisten segerstolt och såg lycklig ut, som
han kommit från sin svärmoders begrafning.
Efter pausen började Örgryte med en hård
pressning, och två hörnor forceras i följd utan
resultat. Djurgårdarna svara med några skarpa
motattacker och i en af dessa träder en annan
af deras spelare i förgrunden. Centern Schlaaf,
som hittills fört en mera eremitliknande tillvaro,
börjar nu vakna upp och inse, att äfven en center
forward har skyldigheter. Får fatt i bollen och
ger sig af raka vägen ned mot Bengtsson i målet.
Men ett fult krokben alldeles invid straffområdet
sätter dock ett hastigt stopp för hans meteor
liknande framträdande. Det blir frispark för Djur
gården, och Nocke hedrar den svenska militären
och Svea livgarde i synnerhet med att säkert
skjuta mål. Ett tredje och nytt jubel, men Schlaaf
återgick på nytt till det obemärkta. Efter denna
motgång började det fasta grepp, som Örgryte
hittills haft på spelet, att alltmera slappna. I kedjan
tyckes ingen våga lita på den andre, och center
forward bytes var femte minut. Appelgren arbetar
visserligen som en furie, och Magnusson presterar
ett ytterspel, som man sällan får skåda. Resultaten
utebli dock, och i stället lyckas Knata med Einar
Olssons hjälp stadfästa Djurgårdens öfverlägsna
seger med ett sista och fjärde mål, som nästan
blef något för mycket för Djurgårdsentusiasternas
hårt anlitade röstresurser.
Efter matchens slut utdelades under folkets
jubel mästerskapstecknen åt det segrande laget,
och det hurrades i det oändliga för djurgårdarna.
"Leve A. I.K.!" hördes en afundsman ropa. Han
blef nedskrattad. Lagens updställning var följande:
Djurgården: Runn, M. Johansson, Wicksell,
Nordenskjöld, Frykman, Jansson G. Johansson,
E. Olsson, Schlaaf, Söderberg, Karlstrand.
Örgryte: Clark, Appelgren, Fagrell, Kristiansson,
Magnusson, Hagard, Friberg, Palmers, Eliasson,
Alb. Andersson, Bengtsson.
Jn.
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Djurgården hemför Vicanderska
välgörenhetsskölden.
Våra fotbollspelare passade på att använda
söndagen den 7 nov. till en liten afskedsmatch
innan de öfverlämna sig åt bandyspelet eller
vinterhvilan. Matchen gällde närmast den Vi
canderska välgörenhetsskölden och aspiranterna
till densamma voro Djurgården och A. I. K.
Striden blev om ej precis vacker så åtminstone
underhållande. Stadionplanen var fortfarande
omöjlig och nu liksom vid danska matchen måste
spelarna samtidigt så att säga kämpa på två fron
ter — med jämvikten och motståndarna. Båda
lagen mötte med reserver, men ett friskt humör
hos samtliga deltagare öfvertäckte bristerna. Djur
gårdarna dominera till en början, men då deras
forwards använda minuter i stället för sekunder
att tänka på en situation, kunde till och med
Ragge Bäckström i A. I. K.-försvaret briljera med
sina räddniugar. Djurgårdarna tröttnade dock
snart på sin otacksamma pressning, och Svartin
garna Svensson och Gunnarsson bestämde en
stund speltakten. Det blef några otäcka tillfällen
uppe vid Djurgårdsmålet, och Frykman såg sig
till slut ingen annan råd än att slänga undan
bollen med hand. Det var inom straffområdet
och halfva publiken ropade på straffspark. Men
domaren Ahlberg tänkte: "Där synden öfverflödar,
där öfverflödar ock nåden,,, och så inhiberades
straffsparken. Denna fördomsfria uppfattning af
spelet från domarens sida smittade snart äfven
spelarna, och ibland gaf matchen genom sin frihet
från spelreglernas tryck en bild af förhållandena
i Mexico, när förvirringen där var som störst.
Offsidepositioner och handpåläggningar blefvo ett
mycket vanligt medel att få bollen fram, och till
slut gick det så långt, att man tyckte nästan det
var onödigt att blåsa av spelet för en dödboll.

Men några mål ville det trots allt inte bli. Spe
larna ödde sina krafter på hårda sammanstötnin
gar och lekfulla kullerbyttor. Visserligen sköts
det en hel del, så både Runn och Bergkvist fingo
blåsor i fingrarna, men de flesta skotten sattes
utanför. Till slut tröttnade Frykman på sina med
spelares oförmåga, och genom ett lyckligt om
sättande af sin lefvande kraft i ett målskott fick
han bollen bakom Bergkvist. Ett stormande jubel
hälsade denna matchens enda verkliga händelse,
och i brännhet glögg drucko djurgårdsbeund
rarna på stående fot sitt bollags och segerns skål.
Jn.

"Svenskt" skidlöparmärke.
Föreningen för skidlöpningens främjande har
stiftat ett svenskt skidlöparmärke, hvilket utgöres
af en krans med tre kronor samt korslagda skidor
och stafvar.
För märkets eröfring har fastställts följande be
stämmelser:

Detsamma kommer sålunda att utdelas i tre
grader, nämligen af brons, silfver eller guld —
i likhet med idrotts- och skyttemärkena — efter
vissa fullgjorda prof vid af F. F. S. F. anord
nade nationella och internationella täflingar eller
af skidlöpare- (läns-) förbund och militära myn
digheter arrangerade löpningar.
Bronsmärket.
För erhållande af bronsmärket stadgas att an
tingen:
1. å 60 km. spårad bana ha uppnått en tid
ej öfverstigande 6 t. 15 min., eller
2. å 30 km. ha uppnått en tid ej öfverstigande
2 t. 50 m.
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Silfvermärket.

För erhållande af silfvermärket stadgas:
att ha erhållit bronsmärket och därefter ha
uppnått:
a) å 60 km. antingen en tid af 5 t. 45 min.
eller att under tre af fem på hvarandra följande
år ha uppnått en tid ej öfverstigande 6 t. 15 min.
b) på 30 km. ha uppnått antingen en tid af
2 t. 25 min. eller under tre af fem på hvarandra
följande år ha uppnått 2 t. 40 min.
c) vid täflan uppnått sådan placering eller tid,
att föreningens styrelse finner skäl belöna pres
tationen med detta utmärkelsetecken.
Guldmärket.

För erhållande af guldmärket stadgas:
att ha erhållit silfvermärket och därefter
antingen ha segrat i af föreningen anordnad
nationell eller internationell skidtäfling
eller ock därvid ha nått sådan placering eller
tid, att föreningens styrelse finner skäl belöna
prestationen med detta utmärkelsetecken.
*
*
*
Utom det att Skidlöpningsföreningen icke torde
äga rätt att instifta något “svenskt" skidlöpar
märke synes det som om bestämmelserna för
märket voro skrifna utan tanke på hvad ett skid
löparmärke skall göra för nytta.
Meningen med priset öfver hufvud taget är
att förmå idrottsmännen och särskildt då de
mindre framstående att ägna sig åt idrott och
därvid uppnå goda resultat. För märken gäller
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detta i ännu högre grad, ty de framstående idrotts
männen skaffa sig nog tillräckligt med priser
utan att behöfva ha något särskildt märke, som
visar att de uppnått viss placering i en täfling.
Däremot kan det behöfvas märken eller andra
medel för att öka intresset för skidlöpning hos
de nya löparne och söka förmå dem att upp
drifva sin skicklighet till en viss höjd. Ett dylikt
märke skall dessutom kunna eröfras när som
helst under godkänd kontroll och icke vid en
bart vissa speciella täflingar, enär det då ena
gången kan lyckas alla deltagare, men en annan
gång ingen enda beroende på vidriga väderleks
förhållanden. En sådan bestämmelse som att
föreningens styrelse skall afgöra om löpare äro
värda märket är ur alla synpunkter olämpligt.
Det lämpligaste torde vara att märket i stället
för Svenskt skidlöparemärke kallas för Förenin
gens för skidlöpningens främjande skidlöpare
märke.
*
*
K.
*
Sedan detta skrifvits har märket diskuterats
vid Svenska Skidförbundets årsmöte och man
ansåg där allmänt att namnet Svenskt skidlöpar
märke måste ändras. Flera talare kritiserade
äfven bestämmelserna för märket. Styrelsen fick
i uppdrag att genom underhandling med främ
jande söka förmå denna att ändra namnet och i
annat fall vidtaga lämpliga åtgärder. I dessa
ingår eventuellt instiftandet af ett eget märke.

Skidlöpning.
D. I. F:s internationella skidtäflingar.
På den till Norges skidförbund genom Svenska
Skidförbundet sända inbjudan till D. I. F:s inter
nationella täflingar vid Saltsjöbaden den 13 febru
ari har nu svar ingått, hvari meddelas att Norges
skidförbund med tacksamhet accepterar inbjudan
och framdeles skall återkomma med närmare
meddelande rörande deltagandet.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1915.
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:

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.

Suppleanter: C. E. Lokrantz, Frejgatan 52, 3 tr.
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. 12219.

Sekreterare:

C. Hj. Skoglundh, Alströmerg. 19, 1 tr.
A. T. Kungsh. 24 70.

Afdelning för skididrott:

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.

Klubbmästare: B. Nylund,Baggensudden, Saltsjöb.
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.
A. T. 127 & 58 42.

R. T. 75 38.

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

R. T. Skandia.

Suppleanter:

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

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Döbelnsgatan 93, 4 tr.
A. T. Vasa 99 06.

Ledamöter:

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

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).
Ledarmot:
Gottfr. Svensson, Döbelnsg. 6, 3 tr. ö g.
A. T. Brunkbg. 37 67.

Föreningens expedition

Expeditionen hålles öppen tisdagar och fredagar
kl. 7—9 e. m.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar
lämnas af:

För skytte:

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

Tranebergs Idrottspark
För velocipedåkning:

Rikstel. 15 86.

Allm. Tranebergsbro 66.

Tage Carlsson, Åsögatan 28, 3 tr.

Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.

