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D. I. F:s 25-års jubileumsfest.
Djurgårdens Idrottsförenings tjugofemårsjubile
umsfest på Gillet söndagen den 12 mars formade
sig till en storslagen hyllning för jubilaren från
idrottsförbund och föreningar och det enda be
klagliga var att föreningens medlemmar icke
voro talrika representerade. Omständigheterna
medgåfvo emellertid icke att festen lades på en
bredare basis med billigare pris.
Sedan de närvarande samlats bänkade man sig
till middag i en af Gillets trefliga festsalar, där
dir. Carlsson bjöd på en utmärkt middag.
Föreningens ordförande, kamrer Hellberg, pre
siderade med general Balck och Byrådirektör
Lindencrona på ömse sidor och bland de öfriga
märktes Öfversten frih. Hermelin, kapten G. G:son
Uggla, ledamoten af riksdagens första kammare,
dir. Sommelius, f. trafikchefen C. Larsson, grefve
Cl. von Rosen, löjtnant E. Killander, kontorschefen
A. Öhngren, kapten G. Rubenson, representanter
för pressen mfl. samt gamla medlemmar med
stiftarna J. G. Jansson, bröderna Blomgren, Mag
nusson, Nilsson, Öfversten, bröderna Björkdahl
m. fl. i spetsen.
D. I. F:s ordförande hälsade de närvarande väl
komna och berörde sedan i korthet något hvad

D. I. F. uträttat. Detta utvecklades sedan af gene
ral Balck på Centralföreningens, byrådirektör Lin
dencrona på Riksförbundets, öfverste Hermelin
på Skidförbundets, löjtnant Killander på fotboll
förbundets och kapten Uggla på svenska idrotts
förbundets vägnar. Öfverste Hermelin öfverläm
nade äfven Skidförbundets första diplom till
föreningen samt diplom för guldmedalj till
ordföranden. Föreningens stiftare och heders
ledamot hr J. G. Jansson öfverlämnade efter ett
tal på gamla medlemmars vägnar en ståtlig
silfverbål.
Det tal, som kanske väckte den största anklangen
bland djurgårdarna var det, som hölls af dir.
Sommelius på Hälsingborgs idrottsförenings väg
nar, däri han slutade med att likna djurgårdarna
med ekarna på Djurgården.
Vid kaffet och avecen fortsattes talen och före
drogos den mångfald telegram, som inkommit.
Red. J. af Klercker kåserade om en del mun
trande episoder från föreningens första år samt
lämnade en del uppgifter om de framgångar för
eningen haft under årens lopp. Festen fortsattes
sedan och när den slutade vet icke
den bortkomne referenten.
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Telegram till Djurgårdens Idrotts-
Förenings 25-års jubileum.
Haparanda.
Genom organisatorisk fasthet,målmedvetet fram
gångsrikt arbete och god anda framstår Djurgård
ens Idrottsförening på 25-årsdagen såsom en före
gångare på idrottens fält och dess medlemmar
såsom idrottens riddare, hvarför jag bringar Eder
och föreningen min hjärtliga hyllning och lyck
önskan.
Heja Djurgårdare — Framåt!
Ahström.
Stockholm.
På Eder jubileumsdag sändes Eder en hjärtlig
hälsning och en förhoppning om fortsatt gott
samarbete.
För Svenska Idrottsförbundet.
Gustaf G:son Uggla. Sven Låftman.
Stockholm.
Riksförbundets förvaltningsutskott framför här
med sina hjärtliga lyckönskningar på Eder hög
tidsdag uttalande sitt varma tack för Edert 25-åriga
stora arbete för idrotten i vårt land och uttryckan
de sina bästa förhoppningar om fortsatt framgångs
rik verksamhet.
Lindencrona. Grahn.
Stockholm.
På tjugofemårsdagen sändas Eder de bästa
lyckönskningar med tack för gott samarbete.
Svenska Velocipedförbundet.
Linköping.
Ett fyrfaldigt hell för Djurgårdens Förening Ni
äro idrottsmän i ordets bästa mening.
Åstrand.
Malmö.
Emottag mina hjärtligaste lyckönskningar på
jubileumsdagen.
Anders Ahlgren.
Stockholm.
God fortsättning gå på bara.
Hjertberg.
Eskilstuna.
Mottag mina lyckönskningar på Eder högtidsdag.
John Olsson.
Jönköping.
Tack för det goda föredöme Ni varit för Svensk
Idrott.
Adolf Ljunggren.
Stockholm.
I anledning af 25-års jubileet önskar jag för
eningen fortfarande lycka och framgång.
Axel Andersson.
Stockholm.
Djurgårdens gamle dragare 1893, 1894 hälsar
Eder på högtidsdagen till fortsatt kämpande för
ärorik framgång.
Aug. Öfversten. G. Larson.
A. Andersson. C. Widén.
Aug. Björkdahl. Pelaren.

Sollefteå.
Vid föreningens 25-årsjubileum frambäres hjärt
ligt tack för välvilligt och förtjänstfullt samarbete
på skididrottens område tillönskande föreningen
fortsatt storartad utveckling höjer jag för den och
skidlöpareveteranen Bomgren mitt leve.
Festin.
Stockholm.
Med anledning av Edert 25-års jubileum fram
för jag min hjärtligaste lyckönskan och uttalar
min stora beundran för Eder värdefulla insats i
idrottens tjänst. Jag minnes ännu med glädje
den tid då jag med djurgårdspojkarna tumlade
om på fotbollsplanen. Genom vistelse i utlandet
är jag tyvärr hindrad att deltaga i Eder fest men
sänder härmed mina varma hjärtliga och idrotts
liga hälsningar.
Kornerup.
Köping.
Med idrottshälsning och önskan om fortsatt
framgångsrikt arbete.
Karl Gustafsson.
Remmarbäcken.
På högtidsdagen sänder jag mina hjärtligaste
välgångsönskningar.
Götrik Frykman.
Halmstad.
Frejdad framtid följe framfarna fagra fejder.
Einar Nerman.
Åre.
Måtte Djurgårdens Idrottsförening allt framgent
med samma stora framgång som under senaste 25
åren arbeta för skidlöpningens främjande i Sverige.
Hälsningar från fjällen och från
Erik Frestadius.
Trollhättan.
Må Djurgården alltid leva önskar på 25-årsdagen
K. A. Fredriksson.
Örebro.
På 25-årsdagen ett ljudeligt hell och en till
önskan om fortsatt framgångsrik verksamhet till
fromma för kommande släkten.
Charles Löfgren.
Sollefteå.
De bästa välönskningar på jubileumsdagen.
Carl Hjorth.
Göteborg.
Lyckönskningar till 25-årig framgångsrik verk
samhet.
Rodhe.
Stockholm.
Beder att på detta sätt få framföra mina lyck
önskningar med anledning af de uppnådda 25 åren.
Elis Juhlin.
Göteborg.
Hjärtliga lyckönskningar till jubileet.
Berger.
Göteborg.
I främsta ledet bland Svenska Idrottsklubbar
hälsar jag Eder på tjugofemårsjubileet med till
önskan om fortsatt sträfvan att behålla den rang
plats Ni innehar.
Wilhelm Friberg.
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Stockholm.
Tyvärr hindrad närvara på Eder jubeldag sän
der jag Eder de hjärtligaste lyckönskningar med
stort tack för allt det goda och gedigna arbete
Ni nedlagt på vårt gemensamma arbetsfält, väl
vetande att Djurgårdens Idrottsförening allt fram
gent kommer att häfda sin plats som en af vårt
lands främsta och ledande idrottssammanslut
ningar.
Leve D. I. F.
Gösta Drake.
Stockholm.
Lyckönskande Eder till det framgångsrika ar
betet under den gångna 25-års perioden uttalar
jag förhoppning om att föreningen allt fortfarande
måtte i sina leder kunna räkna talrika medlem
mar som med intresse, energi och förmåga repre
sentera idrottens vackra sak och sprida dess väl
görande verkningar i allt vidare kretsar.
Fritz af Sandeberg.
Storlien.
Bästa lyckönskningar i anledning av 25-årsjubi
leet.
Winroth.
Stockholm.
25 kraftiga kamratliga och välförtjänta lyckönsk
ningar.
Marris.
Kristiania.
Vore hjärteligste gratulationer.
Idrätsklubben Tjalve.
Stockholm.
Vi lyckönska till kvartssekelsjubileet.
Lefve D. I. F.
Södermalms Idrottsklubb.
Stockholm.
Mottag vårt tack för Eder stora insats för idrot
ten med varma välgångsönskningarifortsättningen.
Idrottsklubben Framåt.
Örebro.
Edert initiativkraftiga och målmedvetna arbete
för idrotten står som en god förebild och kan
icke nog uppskattas.
Kamraterna Örebro. Grahn.
Kjöbenhavn.
Hjertelig til lykke.
Akademisk Boldklub.
Göteborg.
På den dag då I firen minnet av ett fjärdedels
sekels trägna trogna framgångsrika arbete bringa
vi Eder våra hjärtligaste välgångsönskningar med
tack för gott samförstånd och hopp om fortsatt
samarbete i idrottens tjänst.
Örgryte Idrottsällskap.
Göteborg.
Vår varma hälsning i högtidsstunden må djur
gårdens stjärna alltid stå i zenitz.
Göteborgskamraterna. Johansson. Alstam.

Eskilstuna.
Till fortsatt framgångsrikt arbete lyckönska
Eskilstunakamraterna.
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Norrköping.
Lycka till fortsatt framgångsrikt arbete för den
Svenska Idrotten.
Lefve djurgården!
Norrköpingskamraterna.
Norrköping.
Vi sända på jubileumsdagen de varmaste lyck
önskningar och önska Eder fortsatt framgångsrikt
arbete för idrottens fromma.
Idrottsklubben Sleipner.
Göteborg.
Till Edert tjugofemårsjubileum sända vi härmed
våra hjärtligaste lyckönskningar och tacka för det
arbete Ni nedlagt till idrottens fromma önskande
Eder i fortsättningen ett lika framgångsrikt re
sultat.
Göteborgs Idrottsförbund.
Ivar Berger. Rolf Steffenberg.
Kristiania.
Hjerteligste hilsener i anledning 25-aars jubiläet.
Föreningen til Skiidrättens Fremme.
Stockholm.
Mottag vår lyckönskan på högtidsdagen.
Stockholms Roddförening.
Nils Ljunggren.
Örebro.
Med beundran och tack för vad som redan
utförts till höjande av den svenska idrotten under
de gångna 25 åren tillönskas jubilaren en lika
lysande framtid till gagn för Idrott och fosterland.
Örebro Skidklubb.
Stockholm.
Fredrikshofs Idrottsförening sänder sina varm
aste välgångsönskningar på Jubileumsdagen och
önskar Eder fortsatt lycka och framgång i arbetet
för vår Svenska idrott.
Djurberg, Nilsson.
Gefle.
I friskt minne bevara vi de hurtiga nappatagen
i fotboll för länge sedan och tacka för ett alltid
angenämt samarbete. Vi bringa Eder i dag vår
uppriktiga lyckönskan för bragderikt och fram
gångsrikt arbete under .de gångna 25 åren och
sända Eder vår bästa tillönskan om en för Eder
lyckosam framtid.
Gefle Idrottsförening.
Berg. Dahlgren.
Kjöbenhavn.
K. B. sender sine hjerteligste lykönskninger
til de 25 aar.»
Köbenhavns Boldklub.
Göteborg.
Med tacksamhet erinra vi oss Edra represen
tanters besök på Hindås och sända härmed de
bästa lyckönskningar till tjugofemårsjubileet och
hoppas vi på ett fortsatt lika angenämt samarbete.
Göteborgs Skidlöpningsklubb.
Rud. Eriksson. Rolf Steffenberg.
Kjöbenhavn.
Bolklubben af 1893 sender sin hjerteligste lyk
önskning samt de beste önsker for fremtiden.
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Skytte.
Föreningens mästerskap i kammarskjutning äger
rum torsdagen den 18 maj å Kammarskjutnings
banan Drottninggatan 25.
Täflingsbestämmelser: Hvarje täflande skjuter
2 serier om 10 skott i stående ställning hvilka
resultat sammanräknas. Den som i dessa serier
uppnått högsta poäng erhåller föreningens mäster
skapstecken för 1916. Öfriga priser, medaljer,
beroende på antal deltagande.
Anmälan äger rum å skjutbanan kl. 7 — 8 e. m.
samma dag.
C. O. Petsen.

Svenska Dagbladets stafettlöpning
Djurgårdarna måste mangrannt möta upp.

Svenska Dagbladets stafettlöpning visar mer än
någon annan täfling de olika föreningarnas styrka,
när det gäller löpning och det är därför af vikt
att D. I. F. icke i år låter komma sig till last, hvad
som hände i fjol, då lagen gingo sönder.
Alla medlemmar, som äro måna om föreningens
anseende, måste därför gå i träning och deltaga
i föreningens serietäflingar samt sedan deltaga i
något af föreningens lag. Djurgårdarna böra taga
exempel efter Götas medlemmar och Fredrikshof
varna.
Första laget kommer att handhas af Edv. Nord
berg, juniorlaget af C. Sundholm och oldboys
laget af den sistnämde samt C. Hj. Skoglund.
Täflingen går som bekant den 4 juni.

Program för serietäflingar under
maj månad.
Under maj månad komma följande serietäflingar
att afhållas å Östermalms idrottsplats.
Täflingstiden: tisdagar och torsdagar kl. 8 e. m.

4
9
11
16
18
23
25
30

maj
„
„
„
„
„
„
„

Sprinter
serie

Medeldist.-
serie

Ynglinga
afd.

100
100
100
100
100
100
100
100

800
1,500
400
800
1,500
800
400
1,500

60
40
1,500
60
400
1,500
60
400

Sprinterserien indelas i två klasser samt en extra
klass för bollspelare. Endast de tre bästa resul
taten räknas.
Medeldistansserien indelas i två klasser ifall till
räckligt antal deltagare anmäla sig. Endast det
bästa resultatet å hvarje distans räknas.
För ynglingaafdelningens serie gälla samma
bestämmelser som för medeldistansserien.

Notis.
Föreningens expedition i Stadion västra tornet
n. b. och hålles tillsvidare öppen tisdagar och
fredagar kl. 7,30 — 9 e. m. utom de kvällar tävlingar
försiggå i Stadion.
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Prof för erhållande af idrottsmärket.

Till Stafettlöpningen

Grupp I.
a) Simning 200 meter (simkunnighetsprof).
b) Gymnastik. Med godkänd form inför två af
sektionsstyrelsen för gymnastik godkända kon
trollanter, kunna utföra rörelserna i dagöfning
arna I t. o. m. XV i gällande "Gymnastik- och
Idrottsinstruktion för armén och marinen".

om Svenska Dagbladets stafett den 4 juni, torde
alla intresserade samlas vid det samkväm, som
anordnas den 19 maj å Traneberg i och för när
mare överläggningar i denna sak.
“Old boys“ torde mangrannt infinna sig för
att utplåna den skamfläck, de ådrogo sig förlidet
år och nu i stället söka visa att gamla Djurgårdare
än ej glömt att hålla Djurgårdsnamnet och dess
fana högt.
Därför “old boys", infinnen Eder till enkla “vår"
fest och tag en första träning till stafetten 4 juni.
“Djurgår’n“ väntar att "old boys" i år skola
veta att göra sin plikt.

Grupp II.
a) Höjdhopp, minimum 135 cm.
b) Längdhopp, minimum 475 cm.
Grupp III.
a) Löpning 100 meter, maximum 13 sek.
b) Löpning 400 meter, maximum 65 sek.
c) Löpning 1,500 m., maximum 5 min. 15 sek.

a)

b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Grupp IV.
Fäktning. Inför två af sektionsstyrelsen för
fäktning godkända kontrollanter skall aspiran
ten visa sig äga så mycken inblick i fäktkon
stens teori och färdighet i dess utöfvande, som
innehålles i "Handledning i värjföring" af C.
Ankarcrona och Sten Drakenberg.
Diskuskastning, minimum 40 meter.
Spjutkastning, minimum 50 meter.
Kulstötning, minimum 16 meter.
Grupp V.
Uthållighetsprof. 1)
Löpning 10,000 meter, maximum 50 min.
Simning 1,000 meter maximum 28 min.
Skridskoåkning 10,000 meter, maximum 25 min.
Skidlöpning 20,000 meter, kuperad terräng,
maximum 2 timmar 15 min.
Velocipedridt 20,000 meter på landsväg, maxi
mum 50 min.
Deltagare i finalmatch i distriktsmästerskaps
täflan i fotboll eller deltagare i fotbollmatch
om svenska mästerskapet anses hafva fullgjort
uthållighetsprofvet.

1) Alla uthållighetsprof skola ske med vändning eller å
sluten bana, uppmätt enligt gällande täflingsregler.

Samkväm

med sillsexa, anordnas för föreningens medlem
mar, såväl damer som herrar, å föreningens idrotts
plats vid Traneberg, fredagen den 19 maj kl. 7 e. m.
Priset torde bliva cirka kr. 1:50 pr person in
klusive dans, och “Robbans" skedmusik.
Alla, som önska deltaga, torde i god tid anteckna
sig hos styrelsemedlemmar och å föreningens
expedition i Stadion.
En glad afton utlovas i kulörta lyktors sken
och aftonstjärnans glans, med flickan se’n uti
“trane" — dans.
Alla äro välkomna till smörgårdsbordet — och
dess — stilla fludium.
Komitterade.

Tranebergsfonden.
De medlemmar, som äro innehavare av insam
lingslistor till ovannämnda fond, torde med snar
aste återlämna dessa till föreningens kassör herr
Sundholm.

Fotbollsplanen
å Traneberg, som för närvarande är under om
läggning, torde åter bli klar vid midsommartid
och kommer detta helt säkert att hälsas med all
män tillfredsställelse av alla föreningens medlem
mar, som nu sakna vårt "Traneberg" mer än
någonsin.
Trots allt, är det dock för var och en som tränat
där, en saknad att i härliga sommarkvällar ej kunna
få ta sig en kick därute, men snart randas det,
därför "Djurgårdare", välkomna till träningen.
"Skivan" klaras med start den 19 maj och då
skall turven besiktigas.
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Bandy.
En hastig öfverblick af bandylagets arbete under
den gångna säsongen.

19 dec. v. Stockholms-Kamr. 6—1.
Söndagen före jul inleddes bandysäsongen i
Stockholm. Premiärprogrammat upptog en vän
skapsmatch D. I. F. — Stockholms-Kamr. och kan
anses lyckadt åtminstone sett från Djurgårdssyn
punkt. I laget gästspelade Schyberg från Sträng
näs och ställde tillsammans med Melcher Johans
son till mycken oreda i Kamratförsvaret. Djur
gårdarne plockade in sex bollar i motståndarens
bur, medan dessa förmådde svara endast en gång.
1 jan. v. Hammarby 5—2.
D. I. F. ställde upp till denna vänskapsmatch
med sitt svagaste lag under vintern och förhopp
ningarna voro kanske ej de bästa, då halftidsställ
ningen visade 2 — 2. Hammarby spelade också
kraftigt och energiskt men kunde dock ej hindra
de blårandiga från att tre gånger under andra
halftid öfverlista dess försvar.
16 jan. v. Hammarby 4 — 3.
Matchen ingick i distriktsmästerskapet och spe
lades på Hammarbys bana. Hammarbylaget hade
tydligen dragit lärdomar af sitt första möte med
D. I. F. och var ett tag nära att öfverrumpla de
senare. Icke en full minut efter det ställningen
blifvit om 3 gjorde emellertid Melcher slag i
saken med sitt kanske hittills mest lyckade skott.

23 jan. v. Hammarby 4 — 1.
För tredje gången en suite mötte de bägge
lagen åter på Söderstadion. Hammarbylaget föll
denna gång till föga för D. I. F:s rifvande spel
och efter blott en kvarts spel ledde de blå med
2 — 0. Innan halftid gått till ända satt ännu en kula
i Hammarbynätet. Ställningen reducerades efter en
stunds spel på andra halftid men strax före slut
signalen gjorde D. I. F. sitt fjärde mål och Gösta
Nilsson måste böja sig inför det faktum, att han
ännu en gång fått se sina f. d. kamrater triumfera.

6 febr. v.Johanneshof6—0.
Matchen, som gällde Sv. mästerskapets semifinal,
gick genomgående i Djurgårdshumörets tecken.
Från första till sista minuten lämnades Johannes
hofvarne ej ett ögonblicks andrum och detta
bidrog nog till en stor del att taga knäcken på
dem. Johanneshofs teori var tydligen att mar
kera Melcher så mycket som möjligt. Men denna
uppmärksamhet lämnade Eriksson chansen att
spela “mannen som gör hvad som faller honom

in" och så “föll det honom in“ att sätta tre bollar
i motståndarnes nät. Ett för Johanneshofvarne
olyckligt “infall" af Eriksson! Målen delades för
öfrigt upp med tre i hvardera halfleken. Det
sista var en hämnd af “Skutis" för att domaren
ej gouterade att hans bror ("Skutis'" vill säga)
gaf en Johanneshofsback några boxningslektioner
nere på planen.
13 febr. v. A. I. K. 3—2.
Djurgården fick möta A. I. K. i distriktssemifi
nalen och lyckades för första gången sedan 1912
tillfoga dem ett nederlag. “Gnagarna" hade gjort
en sista "bottenskrapning", som en viss tidning
utlät sig, och bl. a. var Wigert enkom upprest
från Karlskrona. D. I. F. spelade däremot utan
Wicksell. Målen på Djurgårdens kreditsida mo
nopoliserades af "Familjen Johansson", d. v. s.
Melcher — "Skutis". Hade farten hållits uppe i
stil med Johanneshofsmatchen, skulle säkert resul
tatet talat tydligare till D. I. F:s favör.

20 febr. v. Uppsalakamr. 2—3.
Inför en publik på bortåt 2,500 personer drab
bade D. I. F. ihop med fjolårsmästarne. Matchen
kan betraktas som säsongens mest spännande, ty
det var här två absolut jämna lag, som möttes,
där en förspilld chance kunde betyda mästerskapet
åt motparten. Upsala var naturligtvis tekniskt
öfverlägset i spel, hvilket dock uppvägdes af D.
I. F:s förbrännerliga humör. En typisk illustration
af Djurgårdsenergin utgör Skoglund, hvilken får
anses som Sveriges envisaste halfback. Dags- och
idrottspressen hade samfälldt dömt D. I. F. till
undergång i denna match, men Melcher Johansson
var tre gånger nära att förstöra spådomarna. Två
gånger gick han alldeles ensam genom Upsalaför
svaret men, bägge gångerna lyckades Säfwenberg,
gynnad af en god portion tur, få sista handen
vid bollen. Tredje tillfället var, då Melcher lät
en precis passning stryka förbi målet till den
omarkerade Eriksson, som slog bom på bollen.
Alla dessa chancer förlorades i första halftid, medan
Upsala ledde med 1—0. Det var därför ej mer än
rättvist, då “K. G.“ omedelbart före pausen kvitte
rade, kanske från offside. Det skulle varit intressant
att se det så omskrutna mästerskapslagets spel
om D. I. F. nu ledt med 4—1! Upsala fick andra
halftid två mål i slag och därmed sitt mästerskap.
Skoglund satte in ett fruktansvärdt hårdt frislag
från 30 meter och ställde därmed Upsalas seger
så knapp som möjligt. Och det kan ju alltid
vara en tröst, trots att det bekanta märket “T. T."
skref i det s. k. Idrottsbladet, att "mästerskapet
vanns 1916 af ett svagare lag än 1915, 1914 och
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1913". Men så hette Upsalas motståndare vid
dessa tillfällen A. I. K.!
2 febr. v. Stockholms-Kamr. 1—2.
Som ett plåster på det föregående söndag er
hållna såret hade man hoppats att D. I. F. skulle
få Stockholmsmästerskapet. Men häraf blef intet.
Såsom härtill bidragande faktorer kunna nämnas:
för stor själfsäkerhet hos Djurgårdarne, en gemen
otur och ett feaktigt domslut. D. I. F. ledde med
1 — 0 tills strax före halftid. Sedan Kamr. fått
ledningen med 2—1 gjorde Mecher två mål, men
bägge ogillades. Vid ena tillfället kom bollen
studsande från målvaktens skridsko och Melcher
sköt in den. Vi öfverlämna åt de sakkunniga
att afgöra, om detta får dömas som off-side.

12 mars v. Sirius 5—4.
Djurgården hade inbjudit den uppåtgående
Upsalaklubben till en vänskapsmatch i Stadion,
hvilken öfvervars af ett halft 1000-tal åskådare.
D. I. F. hade delvis återvunnit sin rifvande spel
förmåga från mästerskapsfinalen och släppte aldrig
ledningen ur händerna.
19 mars v. Sirius 3—1.
D. I. F. återgäldade Sirius söndagen efter i en
vänskapsmatch, spelad å Studenternas idrottsplats.
Isen var den sämsta tänkbara, hvarför något ord
nadt spel aldrig kunde komma i fråga. Sirius
revansch uteblef och D. I. F. kunde lämna planen
i årets sista match med sin åttonde seger.
Tages ofvanstående referat som måttstock för
lagets prestationer under säsongen, uppkommer
en mycket vacker facit. Af 10 matcher vunnos
8, medan de bägge nederlagen endast hängde på
ett udda mål hvarje gång. Målkvoten blir 39—19,
således i genomsnitt 2 måls öfvervikt i hvarje
match. Laget har i hufvudsak haft följande upp
ställning fr. v. y. G. Johansson, Eriksson, M.
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Johansson, Karlsson, Löf; Skoglund, Wicksell,
Reutersvärd; Backlund, Öhman; Andersson.
G. Johansson är nestorn i laget, hvilken nu
spelade sin 9:de säsong. Har god uppfattning
af spelet, centrar godt och skjuter då och då ett
mål. Eriksson är en ostadig spelare med väx
lande glans- och olycksdagar. Rätt farlig framför
mål. Melcher Johansson är känd och välkänd.
Han får betraktas som själen i det hela, utan
hvilken forwardskedjans kraft skulle sjunka väsent
ligt. Om han nu, hvilket vi dock ej få hoppas,
lämnat laget åt sitt öde (har som bekant afflyttat
till Tyskland) kan föreningen tacka honom för
det synnerligen förtjänstfulla arbete, han nedlagt
såsom kapten och spelare. Karlsson har tyvärr
ej visat den goda form, han besatt före sin Tysk
landsresa. Han spelade dock upp sig för hvarje
match, hvilket däremot ej kan sägas om Löf som
var bäst i säsongens början. Hans försiktighet,
orsakad af en olycka med tänderna, kanske dock
spelade in härvid. Halfbackskedjan bidrog verk
samt till lagets stabilitet. Skoglund kan såsom
spelare liknas vid brodern som organisatör. En
aldrig sinande källa af energi. Wicksell, vår fot
bollshjälte, har varit den som bäst förstått att
fylla luckan efter Gösta Nilsson. Hans matningar
till forwards påminna mycket om hans förmåga
i den vägen i fotboll. Årets nytindrande stjärna
var Reutersvärd, hvars utstuderade spel säkert
kommer att föra honom långt med åren. Back
paret Backlund-Öhman har i pressen blifvit hållna
som “medelmåttiga och tungrodda". Hur än för
håller sig härmed, måste de dock beviljas full och
tacksam ansvarsfrihet för de bollar, som förirrat
sig i Andersons målbur. I den sistnämnde äger
D. I.F. en målvakt, som ej behöfver känna sig enbart
smickrad öfver epitetet fenomenal, som härmed till
delas honom. Han kan med lugn mottaga det som
ett ärligt förtroendevotum från alla Djurgårdare.
Som slutkapitel kan sägas, att laget gjorde sin
sak bra. Heder åt Djurgårdselfvan!A. L.

Stockholm 1916 C. A. Löjdquists Tryckeri.

