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Styrelseberättelse
för Djurgårdens Idrottsförening under dess
nu förflutna verksamhetsår.

Föreningens nu tilländalupna verksamhetsår har
i stor sett lämnat gott resultat i idrottsligt avse
ende, och har programmet för respektive idrotts
grenar kunnat i allo fullföljas enl. uppgjord plan.

Allmän idrott.
Förutom de sedvanliga terränglöpningarna togo
tävlingarna i allmän idrott sin start med de av
föreningen anordnade "Internationella" den 30
och 31 maj, och bestod det internationella ele
mentet av 2 norrmän.
Tävlingarna blevo lyckade trots det ringa inter
nationella besöket, då ett starkt fält av Sveriges bästa
idrottsmän deltogo och satte prägel på det hela.
I övrigt avhöllos föreningstävlingar för juniorer,
aktiva och old boys enligt programmet, och kan
arbetet för denna idrottsgren, som nedlagts se
naste år anses tillfredsställande.

Fotboll.
I denna gren har föreningen haft sin kanske
största framgång under nu gångna arbetsår, näm
ligen erövrandet av svenskt mästerskap i fotboll
för år 1915 och Vikanderska välgörenhetsskölden.
Av övriga fotbollstävlingar kan nämnas de in
ternationella matcher föreningen deltagit uti.

Såsom segern över de danska Fælledklubbarnas
kombinerade lag vid deras turnering härstädes,
som visar den höga standard vår fotbollsidrott
står på.
Vidare har föreningen representerats talrikt i de
danska federationsmatcherna, där de våra skurit
vackra lagrar.
Vårt A-lags resultat under år 1915 blev följande:
23 spelade matcher, varav 13 vunnos, 3 blevo
oavgjorda och 6 förlorades. 50 gjorda mål och
32 förlorade.
Av övriga lag har “old boys" rett sig gott.
Resultat 3 spelade matcher därav 2 vunna och
1 oavgjord.

Bandy.
I denna idrott har föreningens lag hävdat sin
ställning synnerligen gott.
Av 9 spelade matcher har 7 vunnits och 2
förlorats.
De 2 förlorade matcherna äro nederlag, men
knappa sådana, i finalerna om Svenska och Sthlms
mästerskapen där laget blev utslaget med respek
tive 3 — 2 och 2—1.
I de 9 matcherna har gjorts 33 mål mot 18
förlorade.
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Skidor.
Häri har föreningen hävdat sin ställning med
vanlig känd bravur om ock en viss otur förföljt
dess representanter i synnerhet vid de båda bud
kavlelöpningarna om resp. mästerskap samt den
komb. back- och terränglöpningen om svenska
mästerskapet, men än komma nya vintrar och
“djurgårdare".
Sthlms distriktsmästerskap i backlöpning hem
fördes av N. Lind, den komb. tävl. av O. Tand
berg och damernas av Fru A. Nylund.
Svenska mästerskapet i backlöpning hemfördes
av E. Ohlsson.
Internationella skidtävlingar avhöllos den 2 — 4
— 5 mars vid Saltsjöbaden för att celebrera för
eningens 25 års jubileum.
Till dessa tävlingar hade inbjudits Norges och
Sveriges främsta skidlöpare.
Från Norge hitkom en elittrupp på 15 man
och från Norrland segrarna vid örnsköldsvikstäv
lingarna.
Aldrig tillförne har en så skicklig samling av
skidlöpare från ömse sidor av “Kölen" varit i
tävlan inom Sveriges landamären som vid dessa
D. I. F:s tävlingar.
Konkurrensen var oerhörd och resultaten av
visade prestationer vittna om att de våra med
heder repr. våra färger, trots de voro handikap
pade med den långvariga blida väderlek, som
rådde före dessa tävlingar.
Norrmännen togo helt naturligt brorslotten av
den magnifika prissamling som hopbrakts vid
detta tillfälle.
Av större tävl. i övrigt kan ihågkommas våra
repr. Hrr O. och G. Tandberg, E. Schuman och
A. Isakssons deltagande i årets Holmenkolltävlin
gar, där de som känt är redde sig utmärkt.
Vid Intern. tävl. i Örebro i tävlan med även
norska åkare vunno Hrr E. Olsson, M. Jacobsson
och S. Steinvall lagpriset och även segern i
nämnda tävling genom Herr E. Olsson.
För skolungdom har avhållits 2 tävl. med syfte
mål att söka få skidan känd och uppskattad, även
av de unga.
Av antalet deltagare att döma synes tävl. hava
väckt det intresse, som var avsett förutom det
goda att en hel del av deltagarne blevo medlem
mar av föreningen.
Föreningstävl. har likt föregående år avhållits,
ävenså träningstävlingar.
Föreningsmästerskapen kunde tyvärr ej avhållas
på grund av snöbrist och den långt framskridna
årstiden.
Det nyinstiftade skidlöparemärket har erövrats
av ett 15-tal medlemmar.
Att ej flera erövrade detsamma berodde på att
skidlöparemärket utsläpptes väl sent, men är det
att hoppas att föreningens medlemmar till ett,
kommande år visa så stort intresse för detta märke
så att D. I. F. kommer att stå som N:o 1 bland
Sveriges skididkande klubbar beträffande antalet
erövrade märken.

Brottning.
Brottningsidrotten som legat nere, har ävenledes
visat sig synnerligen livaktig under senaste år,
om vilket avhållna tävl. visar.
Följande tävlingar hava avhållits: 1 Internatio
nell, 1 allmän, 1 träningstävl. samt Svenska atle
tikförbundets 4:de träningstävl.
Genom dessa tävlingar har föreningen vunnit
en god stab av brottare, som väl repr. fören.
under det gångna året.
Sålunda har åt föreningen vunnits 3 distrikt
mästerskap och 2 svenska mästerskap.
Då lokal för träning etc. nu vunnits i stadion
är det goda utsikter till att framgången i denna
gren skall bliva än större.

Skytte.
Häri röjes också livaktighet. I tävlan om Göte
borgspokalen placerade fören. sig som 8. lag med
473poäng bland Sveriges samtliga skickligaste skyt
tar, trots att vi blott äro idrottsidkande förening.
Inom fören. har avhållits tävlingar om mäster
skapet i följ. skjutn. Kammar-, precisions- och
fältskjutn. och blev R. Sthare segrare i samtliga
skjutn. och därmed 3 dubbel D. I. F. mästare.
I övrigt hava våra skyttar framgångsrikt del
tagit i en hel del skyttetävl. bl. annat kan nämnas
Sthlms läns mästerskytt för år 1915 blev vår
gamle frejdade N. A. Hejdersson, m. fl.
Alltnog D. I. F. synes även inom skyttevärlden
hävda sin ställning, trogen gamla traditioner.

Adminstration m. m.
Under året året har avhållits 15 ordinarie sam
manträden och 2 extra allmänna sammanträden.
104 nya medlemmar hava ingått och 4 utvo
terats.
Till hedersledamot har invalts Byrådirektör C.
G. A. Lindencrona.
Till ständig ledamot Herr Wilh. Hellberg.
Dessutom hava invalts stiftarna och de kvarvar
ande medlemmar som äro bland de 25 äldsta in
voterade med anledn. av fören. 25 årsjubileum.
I nov. avhölls en Idrottsbazar i vanligt känt
tecken, vilken lämnade gott resultat.
Den 4 mars avhölls i samband med de Inter
nationella skidtävlingarna en Idrottsmaskerad som
trots konkurrens med Svenska Teaterförbundets
maskerad samma dag, lämnade överskott.
Kälkbacken har även hållits öppen i likhet med
föregående år.
Föreningen som den 12 sistlidne mars upp
nådde 25 år celebrerade detta med en jubileums
middag å Restaurant Gillet till vilken inbjödos
de ledande inom Sveriges idrottsvärld, jämte en
staka inbjudna från klubbar i Danmark o. Norge.
Till middagen hade infunnit sig spetsarna från
vår idrottsvärld ävenså en repr. från Norge Löjtn.
Grane.
Många tal med idel blommor och telegram i
massor från när och fjärran som tack för den
insats föreningen gjort under sin 25 åriga verk
samhet till idrottens fromma i fosterlandets gagn.
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Av Svenska Skidförbundets ordförande Överste
Friherre S. Hermelin överlämnades till vår ord
förande Kamrer C. Hellberg Svenska Skidför
bundets gudmedalj, och till fören. dess diplom,
såsom erkänsla för föreningens och dess ordför.
banbrytande arbete på skididrottens område.

Föreningstävlingar i terränglöpning.
9 April. Banan 6 000 meter.
Klass I.
S.
E.
K.
E.

Tranebergs Idrottsplats.
Fotbollsplanens omläggning är i dagarna
beslutad, enär den är befunnen vara i alltför
dåligt skick och har uppdraget att omlägga planen
givits Trädgårdsmästare Blomkvist vilken omlagt
planerna å såväl Stadion som Hammarby m. fl.
platser.
Lokal i Stadion i och för föreningens expedi
tion har förhyrts i västra tornet från och med
1 april.
Lokalen, som beträffande utrymme tillfredsställer
rätt stora anspråk, bestående av 2 stora rum å
nedra botten och ett styrelserum jämte läktare 1
tr., bör dessutom kunna bli en utmärkt tränings
lokal för de medlemmar, som utöva brottning
och boxning.
Sthlm i april 1916.
Styrelsen.
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S. Carlsson 23.15
Schumann 23.26
Alm 24.17
Hagman 25.48

Klass II.
I. Holm 27
K. Ekvall utgick
H. Karlsson utgick
Bollspelare, 3 000 meter.

John Jonsson 11.50
Nils Johansson 11.55

D. I. F:s Mästerskap.
21 April. 8 000 meter.
Klass I.

Skytte.

E.
K.
S.
R.
E.
K.

Mästerskapet i precisionsskjutning
söndagen den 30 april 1916.
öfrades af
J. Kragsterman
N. Schullström
R. Örtegren
L. Lagerlöf
C. O. Petsén
R. Laurell
C. G. Rothelius
R. Stare
J. E. Strandman
G. Rönn
C. Granath
O. Wahlén
O. Söderberg
W. Pettersson

Mästerskapet er
99
96
94
92
86
84
83
81
78
78
78
61
52
51

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Mästerskapet i kammarskjutning
den 18 maj 1916.
Nils Schullström
C. O. Petsén
O. Söderberg
G. Rönn
J. Kragsterman
R. Stahre
R. Laurell
T. G. Lindblom

100
99
98
98
97
96
95
79

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Hellgren 36.49
Alm 39.03
S. Carlsson 39.27
Wåhlin utgick
Hagman
Borg

6000 meter.
Klass II.

John Jonsson 27.06
I. Holm 27.42
Th. Karlsson 30.01
A. Karlsson och E. Forsberg utgingo.

3 000 meter.

Klass III.
Nils Johansson 14.04
Gottfr. Pettersson 14.12
H. Lewin 16.48
*
*

I Sundbybergs I. K:s terränglöpning, Sleipners,
distriktmästerskapet samt svenska mästerskapet ha
av djurgårdarna endast E. Hellgren och K. Alm
deltagit. Hellgren har på samtliga placerat sig som
femma, förutom på sv. mästerkapet då han blev
sjunde. Alm däremot hade ej kommit upp i sin
gamla form utan blivit placerad långt ner på
prislistan.
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Boxning.
De av föreningens medlemmar, som äro intres
serade för denna gren, torde med snaraste anmäla
sig hos sekr. eller ock å expeditionen.
Även utomstående, som intressera sig för frågan,
torde av medlemmarna bli hänvisade till oss.
Meningen är att försöka få igång träningen
redan nu i sommar och har sakkunnig ledning
utlovats.
För att få den rätta fläkten redan från starten
på saken torde alla såväl nybörjare, som försig
komna med liv och lust hugga in i tränings
arbetet, om det skall kunna bliva något av.
Alla äro välkomna.

Program för täflingar i allmän idrott
under juni månad.
Juni
Juni
Juni
Juni

8.
15.
22.
29.

100
400
200
800

m., längdhopp, kulstötning, 5000 m.
m., trestegshopp, diskuskastning.
m., höjdhopp, spjutkastning, 1500 m.
m., stafhopp, häcklöpning, 10000 m.

Obs.! Prof för idrottsmärket kunna samtidigt
afläggas.

Ynglingaafdeiningen.
Juni 13. 60 m., kulstötning, längdhopp.
Juni 19. 400 m., diskuskastning, höjdhopp.
Juni 26. 1500 m., spjutkastning, trestegshopp.

Skolafdelningen.

Skida vdelningen
afhåller sammanträde med styrelseval Fredagen
den 16 juni 1916 kl. 8 e. m. å Föreningens Ex
pedition i Stadion.

Fotbollsnotiser.
I midsommar gästar D. I. F:s representationslag
Fotbollklubben Rapp i Trondhjelm.
Avresan anträdes den 22 juni på kvällen och
komma matcher att spelas den 25, 27 och 28 juni.
Laget kommer att bestå av 14 spelare inberäk
nat ledare till vilken post utsetts lagets kapten
B. Nordenskjöld.

Juni 13.
Juni 19.

60 m., längdhopp.
150 m.

Brottning.
Avdelningen för brottning hade allmänt sek
tionsmöte den 25 april i lokalen Stadion.
Till styrelse för 1916 valdes följ. Ordför. Herr
David Karlsson, Sekr. Hj. Skoglund, Material
förvaltare G. Svensson. Ledamot utan funktion
Herm. Pettersson.
Styrelseberättelse över det gångna årets arbete
och tävlingar föredrogs och godkändes.
Den nya styrelsen erhöll uppdrag att utarbeta
tävlingsprogram för året med snaraste.
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Då avdelningen nu förfogar träningslokal inom
föreningen å lokalen i Stadion beslöts att dit för
lägga träningstävlingar och träningar.
Vidare tillsattes instruktörer vilka skola leda
träningen och söka få fram nya förmågor.
Till instruktörer valdes följ. Hrr. D. Karlsson,
H. Pettersson och G. Svensson.
Beslöts ävenså att söka få boxningen återupp
livad och fick styrelsen i uppdrag att närmare
utarbeta plan för träning etc.

Tävlingar.
Under den gångna vintern har föreningen re
presenterats vid tävlingar i Göteborg, Örebro
Malmö och i Stockholm.
I Göteborg avhöllos den 8 och 9 april tävl.
om de Svenska mästerskapen. Till dessa hade
föreningen sänt G. Svensson, V. Pettersson och
K. Wasström.
Svensson som tävlade i fjädervikt, hade en god
portion otur i lottningarna i sin nya viktklass och
utgick ur tävlingarna.
V. Pettersson lättvikt och K. Wasström tung
vikt hade däremot goda resultat, då de hemförde
var sitt mästerskap i respektive viktklasser. Alltså
2 mästerskap på 3 deltagare. Pettersson vann ett
välförtjänt mästerskap.
Med denna sin seger, där fjolårets svenska
mästare Holger Lindberg, Eskilstuna och G. Lind
gren Enighet Malmö fingo se sig slagna, har P.
framträtt i första planet och var denna första stora
framgång efter mångårigt arbete honom väl unnat
Bra gjort Ville.
Lycka till i fortsättningen.
Pettersson, som fullgör sin värnplikt har sedan
januari varit förlagd på västkusten å kanonbåten
Edda och lapat havsluft, därav kanske den stora
framgången för honom.
Undra se'n på att städerna på västsidan äro se’n
gammalt så framstående i brottning.
Det är tydligen luften som gör’et eller hur
Gottfrid?
I tungvikt hävdade Wasström sin plats, där han
besegrade sina konkurrenter göteborgarna Larsson
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och Hultberg med bravur och var därmed svensk
tungviktsmästare för 1916.
Av de 5 mästerskapen som stod på programmet,
erövrade Göteborg 2, Malmö 1 och Stockholm
genom D. I. F. 2.
Hade Melin varit i form och Gottfrid Svensson
haft litet tur hade Stockholm kunnat erövra 4 av
de 5 mästerskapen.
Men vi få vara nöjda för denna gång.
Nästa år tar Skog hem B-klassen och då blir
det ju alla 5 mästerskapen.
Ja pojkar gå på bara säger "Gubben" så går det.
I Örebro o. s. v. det blir i nästa nummer.
Träningstävlingar komma med det snaraste att
anordnas.
Instruktörerna lämna närmare upplysningar när
och hur dessa skola avhållas.

Svenska spelen.
Organisationskommittén har i dagarna beslutat
att 1 200kr. skola utgå, som anslag till atletikför
bundet i ock för anordnandet av brottningstävlingar
vid spelen.
Tävlingsplats skulle bli Råsunda idrottsplats.
Atletikförbundet har i dagarna sammanträde för
att besluta om tävl. skola avhållas eller icke.
Från brottarnas synpunkt sett är det ej något
glädjande budskap att tävlingarna blivit förvisade
till Råsunda om de nu blir av.
Brottningen, som i Stockholm alltid varit, man
kan säga styvmoderligt behandlad, så var detta
ej någon lycklig lösning att förlägga brottningen
till Råsunda därtill enbart — ur publiksynpunkt.
Men då Stadion redan är taget i anspråk för
övriga grenar, så tillåter ej programmet att brott
ningen kan försiggå därstädes, beklagligt nog.

Brottningsnyheter.
Finland. Vid brottningstävl. i Kuokkala den
13 och 14 maj deltog bland annat vår gamle
bekante Robert Oksa från Åbo, välbekant från
sitt besök här i Stockholm den 5 dec. då han i
sällskap med Böhling gästade D. I. F. och visade
prov på sin skicklighet som brottare i sin kamp
med Leonardsson.
Oksa segrade vid tävl. i K. i hård konkurrens
vilket visar att han alltjämt står på toppen. Oksa
går fortfarande i lätt mellanvikt.
Den vid Olympiska spelen i Stockholm 1912
bekante segraren i lättvikt E. Wäre, deltog även
vid dessa tävlingar, men, blev nu besegrad av
Th. Ahlberg, vilken senare som bekant gästade
Sverige förlidet år.
I tung mellanvikt segrade A. Jokinen, även han
en gammal bekant som nog Fältström och Cl.
Johansson påminna sig rätt så väl.
I fjädervikt segrade O. Friman från Woikka.
Vid tävlingar i Helsingfors i påskas deltog
Böhling och utgick som segrare med idel segrar.
E. Westerlund bekant sedan den tid han låg
i kamp med Claes Johansson i Kristiania etc.
placerade sig som N:o 2 med 1 seger, 1 oavgjord
och 1 nederlag.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1916.
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.: Sven Jonsson, Helsingeg. 14-16F,3tr.

v. ordförande: E. Ekberg, Skånegatan 18, 3 tr.
A. T. Söder 51 10.

Sekreterare:

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

v. sekreterare: D. Nilsson, Sturegatan 44 A, 3 tr.
A. T. Öst. 5196 R. T. Öst. 13 46.

Skattmästare:

Afdelning för skididrott:

K. Sundholm, Jungfrugatan 21, 2 tr.
A. T. Öst. 61 34.

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

Materialförv.:

A. T. Vasa 28 09.

Suppleanter: Axel Schörling, Arbetareg. 24,3tr.ö.g.
Gösta Johansson, Saltsjö-Järla.
S. S. Carlson, Styrmansgatan 47, 4 tr.
N. Johnson, Valhallavägen 115.

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

v.materialförv.: Edv. Nordberg, Bondegatan 4.

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

Ledamöter:

A. T. Saltsjöbaden 129.

A. T. Söder 8306.

E. Nordberg (se ofvan).
C. Hj. Skoglundh (se ofvan).

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.
Styrelseledam.: C. Jahnzon, Soltorp, Huddinge.
R. T. Huddinge 45.

B. Nordenskjöld, Johannesg. 28.
A. T. 205 20.

V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
A. T. 127 & 58 42.

R. T. 75 38.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Sekreterare: C. A. Nyström, Täcka Udden, Kungl.
A. T. Österm. 64 23.
Djurgården.
Materialförv.: G. Jönsson, (se ofvan).
Ledamöter: K. Johansson, Surbrunnsgatan 27.
A. T. Vasa 106 29.

B. Nordenskjöld (se ofvan).
R. Wicksell, Fridhemsgatan 13.

Suppleanter:

A. T. Kungsh. 13 60.

D. Karlsson,BengtEkenhjelmsg. 11.

A. Schörling (se ofvan).
N. Sund, Banérgatan 31, ö. g. n. b.

A. T. Söder 357 81.

C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

Hj. Åkerholm (se ofvan).

Afdelning för Brottning:

Ordförande: David Karlsson, (se ofvan).
A. T. Söder 35781. gatan 11, 3 tr.
Sekreterare: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Materialförv.: Gottfr. Svensson, Birkagatan 17, 1 tr.
A. T. Brunkbg. 37 67.

Föreningens expedition

Stadion Vestra Tornet, n. b., ingång från Sture
vägen, hålles öppen tisdagar och fredagar kl.
7,30-9 e.m. Allm. Tel. Österm. 18 25.
Expeditionshafvande: Kassör K. Sundholm.

N. A. Hedjersson, Neglinge.

Ledamot:

Herm. Pettersson, Fridhemsg.32,2tr.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar
lämnas af:

För skytte:

C. O. Petsén, Tomtebogatan 26 A, 1 tr.
Tranebergs Idrottspark

A. T. 266 37.
För velocipedåkning:

Rikstel. 15 86.

Allm. Tranebergsbro 66.

Tage Carlsson, Åsögatan 28, 3 tr.
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Terränglöpning i Västerås.

Svenska mästerskapet i brottning.

Djurgårdarna segrade.

Djurgårdarna W. Pettersson och Wasström mästare.

Den 7 maj voro Hellgren, Alm, Berglund,
Sundholm och S. S. Carlsson i Västerås för att
tävla om Direktör J. S. Edströms nyuppsatta vand
ringspris i terränglöpning. Konkurrensen bestod
av Södermalms I. K:s gamla välkända terräng
löpare. Fredrikshovs 2:dra lag, 1:sta laget tävlade
i Gävle samma dag, lag från Västerås klubbar
m. fl., så att de tävlande uppgick till ett 40-tal
i klass I. Striden om 1:sta lagpris kom genast
från starten att stå emellan Södermalm och D. I. F.
Med Sörle Karlsson i teten och Sundholm i kön
sattes genast god fart i den synnerligen lätta
terrängen. Vid passerande av idrottsplatsen första
varvet var det endast Hellgren av djurgårdarna
som var med i teten men så småningom arbetade
sig de andra upp. Hellgren tog hand om ledningen.
"Sörle" måste släppa och sedermera även de övriga
och Hellgren "vindade" på för att komma så fort
som möjligt till målet och segern. Värre var det
för de övriga djurgårdarna. Banan som var an
nonserad till cirka sex km. var drygt åtta, varför
Sundholm och Carlson som inte tränat på så lång
distans, såväl som Alm, måste taga ut sina sista
krafter för att orka fram och därmed rädda lag
priset åt djurgården. Berglund tog det lugnt och
slutade ett gott stycke efter.
Placeringen blev: 1. E. Hellgren, D. I. F., 34 min.
1,3 sek. 2. K. Mannheim, Södermalms I. K. 34 min.
24 sek. 3. B. Larsson, d:o 34 min. 27 sek. 4. S. S.
Carlsson, D. I. F., 34.33 2/5, 4 K. Sundholm, d:o
34.39, 7. K. Alm.
1:sta lagpris D. I. F. 17 poäng, 2:dra lagpris
Söderm. I. K. 19 poäng.

I årets svenska mästerskapstäflingar deltogo tre
Djurgårdare och dessa lyckades hemföra två
mästerskap. Gottfrid Svensson har tunnat af och
gått ned i fjäderviktsklassen, men detta har icke
varit till fördel för hans krafter. I täflingen mötte
han först Påhlson, Malmö, och behöfde trots ett
sorgfälligt utnyttjande af chanserna 24 min. innan
skåningen låg med skuldrorna i mattan. Hary
Larsson besegrade sedan Svensson på 18 min.,
medan den sistnämnde lade Malmöbon C. Anders
son på 24 min. Efter två föregående brottningar
var Svensson trött när han mötte C. G. Anders
son och kunde endast brottas oafgjort med denne.
Lotten utföll till skåningens fördel, hvarefter
Svensson var ur leken, besegrad endast af mästaren.
W. Pettersson mötte i första omgången 1915
års mästare i lättvikt Lindberg från Eskilstuna.
Matchen var intressant, men slutade oafgjord och
lotten gynnade Pettersson. I semifinalen möttes
sedan P. och Lindgren från Malmö och det utspann
sig en vacker strid. P. var vid ett tillfälle i svår
knipa, men visade sig sedan som den bättre.
Efter att flera gånger förgäfves ha applicerat sitt
speciella nacktag, lyckades han vid ett blixtsnabbt
grepp få ett efter allt att döma platt fall på mal
möbon, och majoriteten af domarna tilldömde
stockholmaren, trots Lindgrens och Skånedomar
ens protester.
Wasström befanns vid vägningen något för
tung för mellanvikt B och fick gå i tungvikt, där
han genom en dubbelnelson lade Larsson från
Göteborg. I finalen stod göteborgaren Hultberg
60 min mot W. genom att endast parera.
I fjädervikt segrade H. Larsson, i mellanvikt A
J. Nilsson och i mellanvikt B Cl. Johansson.

Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.

