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1917
En suck öfver det gångna året och ett förhoppningsfullt loftal till det nya.
Den blågula sköld med blodrött band
den vilja vi ära,
med heder den föra kring Skandinaviens land
den trohet vi svära.
(J. af Klercker)

Sedan förra medlemsbladet utkom har världen förändrat sig så till vida, att ett
nytt år har börjat. Ett faktum, som äfven hos den mest tanklöse Djurgårdaren bör
ha väckt till lif en smula själfrannsakan. 1916 var nämligen intet glädjens år i Djur
gårdens historia. Där fanns mera mörka fläckar än ljusa, och den gamla Djurgårds
energien, som skaffat oss så många lagrar och brutit så många nya vägar, hade fått
vika för två demoraliserande egenskaper, som heta slapphet och likgiltighet för för
eningens intressen. Men 1916 har gått till sina fäder, och som ressällskap ha vi
lämnat alla våra svikna förväntningar och svaghetstecken. I dess ställe har infunnit
sig ett ungt, spänstigt och lifskraftigt tidens barn som heter 1917.
Ett nytt år föder alltid nya förhoppningar. Det skänker ungdomens tillförsikt och
kämpens djärfhet åt alla dem, som ej allt för mycket slöat till under lifvets enahanda
Då vill man spänna krafterna till nya tag, då vill man reparera, hvarest det förut
brustit. Det nya året ligger framför oss lockande som det okända landet för upp
täckarens ögon, och vi behöfva endast beslutsamt utnyttja våra muskler och sinnen
och det hela skall vara vårt. Allt detta är ju gamla, välkända sanningar för Djur
gårdaren, men dock ej så gamla att de ej tåla vid att upprepas. Vi ha ett par år
alltför mycket lefvat på gamla lagrar, och segerkransarne ha börjat vissna på sina
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krokar. Vi måste därför tänka på att skaffa friska

En bortglömd fotbollselva

blad att fläta in i de gamla, blad, som kunna visa
världen att äfven den nya Djurgårdsgenerationen
kan hvad de äldre voro mästare i nämligen konsten
att segra — öfver sig själfva först, om det behöf
des, och sedan öfver de idrottsliga motståndarne.
— Det är därför, som vi hoppas och vänta, att
1917 skall komma med friska fläktar. Fläktar,
som andas entusiasm, arbetsglädje och segervilja.
Det blir säkerligen många tillfällen för dessa
egenskaper att göra sig gällande, om de tagas
med som stridskamrater under det kommande året.
Ty framför andra blir 1917 ett arbetets och stri
dens år, som kräfver hvarje Djurgårdares krafter
och intresse. Våra vinteridrottsmän — skidåkare
och bandyspelare — få öppna leken med en rad
hårda strider, och särskildt Nordiska spelen blir
då för dem ett kärkommet tillfälle att häfda för
eningens traditioner på vinteridrottens område.
Och det flitiga träningsarbete, som nu bedrifves
låter oss hoppas det bästa för Djurgårdens rep
resentanter vid denna årets största täflingsfest.
Men konkurrensen blir säkerligen hård och det
fordras fasta grepp kring skidstafvar och bandy
klubbor om segerprisen skola kunna hemföras.

eller

Hvad som sedan året kan bära i sitt sköte på
vårens sommarens och höstens valplatser — segrar
eller nederlag — blir en annan fråga. Vi vänta
inga underverk, endast att hvarje man gör sin
plikt, låter sina personliga intressen en liten smula
jämka på sig för de gemensamma — föreningens —
och resultaten skola säkert infinna sig. Arbets
glädje och samhörighetskänsla; se där de två
egenskaper, som från början varit och äfven i fort
sättningen skola vara föreningens fastaste grund
pelare. Kommen dessutom ihåg hvad en af talarne
yttrade vid föreningens jubileumsfest förra året:
“När jag första gången hörde talas om Djurgår
darne“ sade han “och deras bragder inom idrotten,
då gick min tanke till de rotfasta ekarna därute
på Djurgården, som stå oböjliga i stormarna“.
Liknelsen var smickrande, men den kan bli sann
om vi vilja — under år 1917.
Jn.

tredje-laget lägger korten på bordet och
fordrar sin plats i solen.
Det var härom kvällen. Klockan gick på 11,
och redaktören för Medlemsbladet, som lefver ett
lif efter sunda principer, hade redan i öfver en
timma vandrat omkring i de lyckliga drömmarnas
rike. Han satt för ögonblicket på Stadions
läktare och väntade med hjärtat i halsgropen på
att Djurgårdarne skulle göra det vinnande målet
i 1917 års svenska fotbollsmästerskapsfinal.
Efter en fenomenal dribbling som kommit applåd
åskorna att formligen eka mellan Stadion-murarne
hade just Knata listat sig förbi hela motståndar
laget inclusive målvakten, och bollen skulle
mänskligt att döma passera mellan stolparne, då
en bomb faller ned och med en fruktansvärd
skräll plånar ut Stadion, Knata och redaktörens
intensiva förhoppningar på mål. En ny skräll
och redaktören sätter sig yrvaken och häpen
upp i sängen, samtidigt som hans ögon genom
nattdunklet riktas mot dörren, där ett par hårda
näfvar metodiskt höras hamra som om det gällt
att väcka hela vår hufvudstad och inte bara en
enda af dess fyra hundra tusen innevånare. Med
så mycket mildhet i tonfallet, som tiden, rummet
och de öfriga omständigheterna tilläto, framröt
redaktören ett: Stig in! Dörren öppnades, och
i skenet från den i hast tända lampan uppen
barade sig Per Ul, oppositionens fruktade ledare
inom Djurgården. Redaktören, hvilken liksom
så många andra ej hör till de fullkomligaste
varelserna här i världen, drog af Per Uls bistra
anletsdrag genast den slutsatsen, att hans redak
törsskap för föreningens Medlemsblad numera
endast räknade lika många minuter, som han
förut räknat år. I ett längre anförande ämnade
han just framhålla, att det endast varit beklag
liga tillfälligheter, som hindrat, att Per Uls
speciella syn på Djurgården och Djurgårdarne
ej kommit till synes i Medlemsbladet, då Per Ul
med ett: "Klif bara på grabbar", gaf redaktören
annat att tänka på. Hela rummet fylldes näm
ligen i en handvändning af en samling ungdomar
som med synbar vördnad och intresse följde
hvarje rörelse af Per Ul. “Vi äro", började Per
Ul, samtidigt kastande en blick af tillfreds
ställelse öfver de församlade “Djurgårdens bort
komna tredjelag — seså bocka dej nu Pjutten.
— Det vill säga, vi äro inte bortkomna på fot
bollsplanen utan i Djurgårdarnes medvetande.
Frågar man en Djurgårdare, hvad han tycker om
tredjelaget, sannerligen ser han inte lika häpen
ut, som om han blifvit intervjuad om fotbolls
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förhållandena på månen. En gång vände vi oss
till intendenten, den stora bollexperten Jönsson,
med anhållan om en skorem till tredjelaget. Han
bara spände ögonen i oss och skrek: “Jag har
inga pengar för något tredjelag. De medel, jag
förfogar öfver, skola användas till supéer åt
juniorspelarne och till inköp af bomull att linda
dem och Bång i, så att de ej taga skada af
vinterkylan."
Vid ett annat tillfälle höll föreningssekreteraren
ett loftal öfver alla våra fotbollags bedrifter, men
— naturligtvis — inte ett ord om tredjelaget,
som kanske bäst förtjänat det. "Än tredjelaget
då", inföll en af oss. "Skämt tillåtes först efter
sammanträdet", afbröt då barskt sekreteraren.
Per U1 hade talat sig trött, men efter ett ögon
blicks paus fortsatte han åter. "Trots allt lefver
dock tredje laget mera intensivt än något annat
af föreningens bollag. Djurgården och fotbollen
är vårt lif och att sluta som stjärnspelare vår
dröm. Visserligen blefvo vi endast fyra i serien,
men därför äro vi ej osynliga. Med litet tur
kunde vi ha blifvit tvåa. Kanske då Jönsson och
de andra lagdt märke till oss — trots de "stora"
juniorerna som skymma utsikten. Nu ha vi
emellertid fått lefva på Guds försyn, och de
gröna ärtor, som vi själfva kunnat plocka. Men
jag skall berätta våra öden från början.
Vi hade otur och mötte i första matchen Kust
artilleristerna, seriens starkaste lag, på Aspuddens
fotbollsplan som befann sig i ett tillstånd, som
skulle väckt skandal i själfva Grönköping. Borta
vid "Kustens" mål fanns det en lergrop, som det
tog en halftimma att komma öfver, och själfve
Brahavo — stig fram gosse — som inte är
ängslig af sig, bad sin kvällsbön, hvar gång han
skulle åt det hållet. Dessutom voro Djurgårds
spelarna alltför småväxta och ännu varmt fästade
vid lifvet för att komma till rätta med de mera
krigsvana, jättelika "Kustarne". Vid halftid ledde
Kusten med 4—0, men då vaknade Djurgårds
humöret, och vi trummade in två mål, trots
Kusten hela tiden låg på försvar.
Matchen mot Baltic däremot hämtade vi hem
utan ansträngning 2 — 1, och särskildt Pelle satte
sig då i en vördnadsfull respekt hos Baltics
spelare. Ja, så var det den där sorgematchen
mot Göta 1—2, där domaren skänkte segern åt
Göta-grabbarne genom ett offsidemål, så groft
att domaren borde gått och skjutit sig af sam
vetsförebråelser om han bara haft vett till det.
Vi fingo visserligen strax efteråt en chans vid en
straffspark, men välplacerade straffsparkar ser
veras inte på fat, och då förstår ni resten. Väster
malmarnes lag togo vi ej riktigt på allvar, annars
hade segern blifvit öfverväldigande i matchen
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mot dem. Nu fingo vi nöja oss med 3 — 2 och
göra som fotbollsgrabben i Folkans revy skratta
invärtes åt en straffspark, som Västermalmarne
satte öfver. Hårdast gick det i alla fall till mot
Järla. Det var pojkar, som kunde dribbla en
kula, och samspelta som ett engelskt proffs-lag.
"Aber hast Du mir gesehen", som tysken säger,
den som visade, att Järla ännu ej trampat ut
barnskorna i fotboll, det var tredjelaget.
Per U1 tystnade, och drog ett djupt andedrag,
innan han åter fortsatte. "Ja detta är hufvud
dragen af tredjelagets insats i serien. Ni kanske
vill klandra mig för att jag ej omnämnt neder
laget mot Traneberg 4—5. Det var jag och ej
laget, som spelade bort den chansen. Förresten
Vår Herre agar ibland äfven sina käraste barn,
så den saken är ej så mycket att orda om. Att
däremot äfven referera våra vunna vänskaps
matcher skulle vara detsamma, som att stanna
kvar här och invänta soluppgången, och det ha
vi ej tid med. Det sagda får vara nog och nu
vänta och fordra vi ett omnämnande i Medlems
bladet. Skrif nu upp hvad jag har att meddela
om hvarje spelare, och ni grabbar stiga fram,
allteftersom jag nämner Eder vid namn, och visa
i sätt och åthäfvor, att ni äro förtjänta af de vits
ord, som jag gifver Eder.
Först då ett par ord om mig själf. Jag är
lagets målvakt. Jag vill ej säga, att jag är den
bäste i serien, men ta’ i alla fall fram en, som
är bättre, och jag skall lyfta på hatten för honom.
Öfvergå vi så till laget ha vi först Back-Pelle —
fram Pelle. — Ett rifjärn som aldrig blinkar i ett
kritiskt ögonblick, studdig och hård samt en kul
grabb och gängets humorist. Ruben Sundberg,
högerback, är orädd, bollsäker och energisk.
Blifvande stjärnspelare, när han fått mera spel
vana och smidighet i kroppen. Nisse Sund,
högerhalfback, representerar genom sitt kamrat
liga, vinnande sätt sammanhållningen i laget.
Har en äkta Djurgårdares hela energi och en
Hindenburgs beräknande taktik i spelet. Walle
Odenrick, vänsterhalfback, är en spelare med
vaken blick och god placeringsförmåga. Hans
spark på bollen kanske är en smula för lös, men
det tar sig väl, sa’ pojken om skrikningen. Nils
Nilsson, centerhalfbacken, spelar finfint med stor
energi och brytningsförmåga. Har långa ben
och stor räckvidd. “Göken“, E. Berglund, är
äfven en bra spelare med beräkning och boll
behandling. Litet mera snabbhet och hårdhet
skulle inte skada. Edvin Sundberg, vänsterinner
och vänsterhalfback, har många förtjänster, men
bör öka på sin energi med ett par hästkrafter.
“Brahavo" Wallenström, specialist på hårda kulor,
har skött vänsterytterplatsen. Ibland varit finfin,
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ibland gått för långt ned för att kunna hinna
upp passningarne. Östlund, vänsterinner, är en
snabb och farlig spelare. En handlingens man,
samt en arbetsförmåga för två. Knatas efter
trädare — en gång i tiden. “Keva“ Fagerberg,
centerforward, lagets bäste bollbehandlare och
ganska god målskytt. Men litet mera energi
och gåpåarlust skulle göra honom dubbelt far
ligare. Abbe Öjermark, högerinner och lagets
tusenkonstnär. Dribblar som Ekis, skjuter som
Börjesson och har dessutom en Djurgårdsspelares
alla goda egenskaper. Framtiden tillhör Abbe.
Kurt Widgren, i hvardagslag "Pjutten", spelar
högerytter, snällt och påpassligt som en sådan
skall göra, men borde färglägga sitt spel med
mera handlingskraft. Är den enda i tredjelaget,
som vunnit J. A. Carlssons sympati och erkännande
och misstankes därför — kanske med orätt —
vara hemlig A. I. K-vän. Så ha vi spelarnes
mönster och förebild, veteranen Möller, som ofta
lämnat oss en kraftig hjälp. Alltid till tjänst med
sin spelskicklighet eller med goda råd — en
Djurgårdare ut i fingerspetsarne, som aldrig
sviker sin förening.
Tycker Ni verkligen, att detta lag förtjänar att
tigas ihjäl, därför att det bättre än något annat
fattat sina plikter mot föreningen. Hos oss
strejkar ingen vid matcherna. Tvärtom vi äro
sugna på fotboll som en andramajfirare efter
dricksvatten, och intresset alldeles kliar oss i
tårna dagarna före en match. För närvarande
ser jag dock ingen annan räddning för oss än
vi få försöka åter bli barn på nytt, så kanske vi
få spela med och bli höjda till skyarne — i
juniorlaget." — Per Uls sista ord nästan drunk
nade i ett bifallssorl från de närvarande, och rörd
skyndade redaktören fram att trycka Per Uls
hand. "Och nu lita vi på", sade Per U1 med
skärpa, då alla gjorde sig redo att troppa af,
"att mina ord föras vidare i Medlemsbladet",
och på denna billiga fordran svarade redaktören
ett ja.
Så kom det sig att tystnaden och mörkret åter
sänkte sig öfver redaktörens lugna kula. Endast
utanför smällde kölden då och då i knutarne.
Men det hörde inte redaktören. Han satt åter
uppe på Stadions bänkrader och jublade och
skrek — i sömnen — öfver Abbe, Kurt, Brahavo,
Keva och Göken, som klämde in mål efter mål
på det danska federationslaget.
Jn.

Djurgårdarnes bandymatcher under

januari.

En lofvande början på säsongen.
Att lägga en fast grundval till att bygga vidare
på har de senaste åren ej alltid varit Djur
gårdarnes starkaste sida när det gällt fotboll
eller bandy. Guds försyn är ju alltid bra att
kunna trygga sig till, men i vissa fall har denna
tilltro till högre makters hägn hos Djurgårdarne
drifvits en smula för långt. Det är därför man
med särskildt nöje konstaterar, att de i år tagit
de idrottsliga åtgörandena mera i egen hand och
resultaten ha också redan börjat visa sig till det
bättre. Vi behöfva endast se på bandylagen.
Genom en fast, enhetlig organisation, och
rationell träning kunna vi i år uppvisa ej mindre
än tre bandylag, som i sammansättning och
spelduglighet ej behöfva stå tillbaka för ett enda
af sina konkurrenter i respektive klasser. Hvad
då första laget beträffar spådde visserligen en
del pessimister detsamma en mindre lyckosam
säsong, förnämligast på grund af Melcher Johans
sons frånvaro på centerforvardsplatsen. Men den
själftillit, som den snabbfotade skjutsäkre Melcher
städse representerade, har lyckligtvis gått i arf
till hans efterträdare i kedjan K. G. Karlsson,
som detta år tyckes upplefva en ny renässans.
Som en verklig stjärnspelare har detta år äfven
dokumenterat sig vår mångsidige, unge idrotts
man Reutersvärd, om hvars intelligenta, effektiva
spel många loford sjungits i fackpressen. På
högerytterplatsen debuterar en annan ungdom,
Pagel, en spelare med stora utvecklingsmöjlig 
heter, och i målburen regerar äfvenledes en ny
tillkommen, själfsäker herre, som heter Jansson.
I öfrigt består laget af de gamla välkända stötte
pelarne från tusen och en matcher, främst då
den fruktade halfbackskedjan Skoglund, Frykman,
Wicksell, om hvilka det brukar stå i referaten,
att de voro en källa till ständig förargelse för
motståndarnes forvards.
Andra laget, som representerar föreningen i
Pokalserien, torde äfven komma att draga upp
märksamheten till sig. Det rymmer inom sig
mycken idrottslig entusiasm och intresse samt
utgöres af en samling jämngoda, energiska
spelare. Flera af lagets medlemmar ha redan
med framgång uppträdt i gästroller i representa
tionslaget och därvid visat prof på mer än van
liga bandyegenskaper. Bland de mera kända
namnen inom laget märkas de båda backarne
Wiesner och Stengård, centerhalfven Holmgren
samt bland de öfriga bröderna Rockström, Hult
gren, Heiroth, Fagerberg m. fl., den utmärkta
målvakten Brahavo Wallenströmej att förglömma.
Att Bångs sedvanliga, kända företagsamhet ej
heller nu skulle förneka sig visste man förut,
och resultatet har denna gång visat sig i ettväl
organiseradt, vältränadt juniorlag, som med stor
tillförsikt motser segern i sin speciella serie,
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juniorserien. Samtliga spelarne äro ännu relativt
okända storheter, men alla hoppas innan vinterns
slut höra till de klarare ljusen inom föreningen.
Då detta skrifves ha redan två lyckosamma
strider utkämpats nämligen mot Södertelje Sport
klubbs och I. F. Olympias juniorer. I den först
nämnda var resultatet 2 — 0 och i den senare 3
— 1. “Det är fart och sammanhållning öfver
pojkarnes spel", försäkrade lagets lycklige fader
Bång vid ett samtal. “Visserligen finnes en del
små anmärkningar att göra, men i stället kunna
juniorspelarne uppvisa vilja och energi för minst
två lag", tillade han med en liten välförståelig
öfverdrift. Vid matcherna ha alla spelarne skött
sig mönstergillt, och som bevis på försvarets
styrka kan framhållas att i Söderteljematchen
målvakten inte hade att taga ett enda allvarligt
skott. Det enda hårda kraftprof som målvakten
förresten fått genomgå var mot Olympia, då han
med glans klarade ett hårt skjutet frislag. Bland
forvards ha särskilt framträtt högerinnern Josef
Johansson samt vänsterinnern Nordström, vilken
senare dock skulle lägga litet mera band på sin
iver och nervositet. Centerhalfbacken Abbe Öjer
mark, en för öfrigt mycket god spelare, bör som
en stor strateg anstår äfven ha ett öga på sina
medspelare och särskildt komma ihåg, att det
finnes två yttrar, som längta eften bollen. Lagets
sammansättning från v. y. är följande: B. Wies
nell, O. Nordström, E. Berglund, J. Johansson, C.
Björklund; Y. Sjöström, A. Ojermark, A. Hülphers,
R. Rosberg, A. Rockström; F. Skoglund. För att
ytterligare egga ungdomarne till ett träget arbete
ha uppsatts några poängpris, som efter om
röstning inom laget skola tilldelas de spelare,
som bäst skött sig under säsongen.

Första lagets matcher.

Djurgården - Sirius 4-5.
Uppsala den 7/1
Årets första match spelades i Uppsala mot
Sirius. Flera af de ordinarie spelarne saknades,
men de ersattes förtjänstfullt af Wiesner, Sten
gård och Fagerberg. Under första halftiden hade
Djurgårdarne svårt att finna sig tillrätta mot de
vältränade, i känd Uppsastil arbetande Sirius
pojkarne och kunde ej hindra tre bollar att hitta
till Djurgårdsmålet. Först med andra halftiden
började Djurgårdarne få det rätta greppet på
spelet, och bollen drogs alltmera ned mot mannen
i Siriusmålet, som fick rikliga tillfällen att visa
sin förmåga. På mindre än tjugo minuter hade
Djurgårdarne utjämnat, och pressade äfven i
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fortsättningen hårdt. Snart lyckades dock Sirius
få ledningen, men Djurgårdarne svarade med en
motattack — åter lika mot lika. Först i matchens
sista skede blef det Siriuspojkarne förunnat att
genom ett vackert anfall och ett femte mål till
kämpa sig segern. Trots den ringa träningen
— flera af Djurgårdens spelare stodo nu första
gången på sina skridskor — skötte sig samtliga
bra, orädda och med god blick för situationerna
både i försvaret och i anfallet. Matchen var en
vänskapsmatch.

Djurgården -Hammarby 4-1.
Hammarby d. 14/1.
Djurgården, som spelade sin första match för
säsongen här i Stockholm, ställde upp med
följande spelare från v. y.: Johansson, Eriksson,
Karlsson, Reutersvärd, Pagel; Skoglund, Fryk
man, Wahlgren; Öhman, Backlund; Jansson.
Matchen blef från början en angenäm öfver
raskning för de många Djurgårdsentusiaster, som
infunnit sig. De svartblå visade sig sitta inne
ej blott med den gamla välkända energien, utan
äfven med sammanhållning och beräkning i
spelet. K. G. Karlssons vackra centerspel, Fryk
mans orubbliga kraft, Reutersvärds smidighet och
Pagels goda passningar höjde snart Djurgårds
åskådarne till ett lyckotillstånd, som under
matchens fortgång bekräftades och stadgades
genom de med jämna mellanrum inspelade
målen. Början gjordes af Frykman, som från
hörna sköt en järnhård kula i mål, och sedan
dröjde det ej länge, innan K. G. hade skickat
både en andra och tredje — efter benägen hjälp
af Pagel — samma vägen. Hammarbyspelarne
gjorde visserligen stora ansträngningar att ut
jämna, men alla deras försök stannade på de
trygga, kallblodiga Djurgårdsbackarne, Öhman
och Backlund, som inte gåfvo Hammarbyforvards
så mycket andrum, att de hunno lyfta sina
klubbor till ett målskott. "Gamle" Öhman kunde
inte ens motstå frestelsen att leka forvard och
det med ett så lyckligt resultat som ett fjärde
mål för Djurgården. Hammarbys enda mål
gjordes af Gunnarsson i matchens sista skede.
Sammandrabbningen ingick i distriktmästerskapet.

Djurgården—Johanneshof 4-0.
Östermalms Idrottsplats d. 21/1.
D. I. F.: Fagerberg, Eriksson, Karlsson, Reuter
svärd, Pagel, Skoglund, Frykman,Wicksell,Öhman,
Backlund, Jansson.
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Det goda intryck, som Djurgårdslaget lämnade
efter sig från matchen mot Hammarby, stadgades
ytterligare under mötet med Johanneshofvarne
på Östermalms Idrottsplats. Man kade väntat
ett hårdt arbete för Djurgårdselfvan gentemot de
finfina, lofprisade söderspelarne, men det hela
blef endast en lagom motion för Djurgårdarne
att skaffa sig aptit till middagen. Från början
till slut dominerade de svartblå, och bollen hade
en nästan pinsam respekt för Djurgårdens plan
halfva.
Halfbackskedjan Skoglund, Frykman,
Wicksell spelade storartadt och den Hofvare som
slapp förbi dem, var då så pass vimmelkantig,
att det blef en barnlek för Backlund och Öhman
att skicka honom tillbaka igen. Snart voro
Hofvarne inringade uppe vid sin egen målbur,
men trots trängseln lyckades Djurgårdens på
passliga forvards smälla ej mindre än fyra bollar
i nät. Eriksson lotsade in den första, Reuter
svärd var vägvisare åt den andra och tredje, och
den otörbrännelige K. G. tog hand om den
fjärde. Som vänsterytter skötte sig den unga
"Keva" bra. Matchen var en vänskapsmatch.

Djurgården —Hammarby 3 — 1.
Östermalms Idrottsplats d. 28/1.
D. I. F.: Johansson, Eriksson, Karlsson, Pagel,
Björklund; Berglund, Skoglund, Reutersvärd,
Öhman, Backlund; Jansson.
Som synes af uppställningen saknade Djur
gården två af sina bästa män, men de båda
juniorerna Berglund och Björklund som insattes
i deras ställe skötte sig bra trots en föregående
match i juniorserien några timmar förut. Spelet
fördes hela tiden af Djurgårdarne med en rasande
fart, men ändå lugnt och behärskadt.
Skoglunds centerhalfbacksspel var något ena
stående, och Reutersvärds säkra klubba sekunde
rade detsamma värdigt. På det bakre försvarets
lott föll många kritiska situationer, men Öhman,
Backlund och Jansson klarade allt med ett irri
terande lugn, som totalt tog udden af Hammarby
forvards lust att skjuta mål. I kedjan var det

mest K. G. och Pagel, som hade hand om ini
tiativen, och från deras klubbor kommo också
målen. Pagel sköt påpassligt och vackert ej
mindre än två under det K. G. efter ett genom
brott i Sune Almkvist-stil gjorde ett tredje. Som
belöning för godt arbete fingo sent omsider äfven
Hammarbyspelarne ett mål. Matchen ingick i
Svenska mästerskapet.
P. S.

En tredje seger för juniorerna 13 — 0.
Albano d. 28/1.
Juniorlaget synes för närvarande vara den mest
framåtsträfvande samlingen af idrottsmän inom
Djurgården. Det är åtminstone en sorglig er
farenhet, som Västermalms juniorer fingo göra
förra söndagen. De unga Djurgårdarnes spel
emot dessa var helt enkelt öfverraskande, och
det fanns inte en, som ej skötte sin plats mönster
gillt. Ett särskildt kapitel förtjänar dock den
lilla knatten “Jocke", som endast är så pass lång
att han kan komma upp på en stol utan att an
vända stege och hans tre gånger så långa sido
kamrat, centern, “Göken“. Dessa bägge foro
ibland omkring, dribblade och sköto målskott
som om Västermalmarne varit bara luft eller på
sin höjd bedrägliga synvillor för åskådarnes ögon.
Västermalmarnes målvakt, som efter åldern och
sin jättelika växt att döma kunde varit pappa
till samtliga spelarne på isen, fick ej mycket tid
öfver till privata funderingar, och hans arbete i
målburen gaf närmast illusion af en olycklig
medmänniska, som tänkt slå sig till ro i en bi
svärm. Nu lyckades han klara 99 proc. af mål
skotten, men 13 bollar gingo dock in. Och det
bör ju räcka äfven i dessa de höga anspråkens
tider.
fn.
Räkneuppgift för Tegnér och Ceve
i Idrottsbladet.
Hur många mål hade det blifvit, om målvakten
missat på alla målskotten?
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PROGRAM
SALTSJÖBADSDAGEN 1917
D. I. F:s INTERNATIONELLA SKIDTÄVLINGAR

Ledare af täflingarne: C. HELLBERG

Biträdande ledare: E. EKBERG

Intendenter: V. N. PETSÉN, K. SUNDHOLM
Domare: Kapten K. V. AMUNDSEN, AX. NORLING, B. NYLUND
Hoppmätare: Kapten FINN QVALE D. NILSSON, A. KÄCK
Sekreterare: HJ. SKOGLUND, HJ. ÅKERHOLM

Backchef: B. GILLSTRÖM
Starter: T. DAMSTEDT

Ordningsmarskalkar: G. GRÖNSKOG, C. JAHNZON

Saltsjöbadens skidkarta
anvisar de härligaste

skidvägar i terrängen

säljas å alla banans stationer, pris 10 öre.
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Backlöpning
Internationell om Järnvägs A.-B. Stockholm-Saltsjöns vandringspris.
Innehafvare R. Westnes, Norges Skiforbund.

Söndag kl. 1,30 e. m.
DELTAGARE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jörgen Hansen, Norges Skiforbund
J. Jonsson,
,,
B. Norling, Norra Real.
A. Langseth, D. I. F.
Hj. Björk,
„
Lief Hjort-Johansen, Norges Skiforbund.
K. Andersson, D. I. F.
Bjarne Nilsen, H. I. F.
J. Bomgren, Flottan.
E. Lindholm, D. I. F.
O. Tandberg,
„
R. Vestnäs, Norges Skiforbund.
E. Arlon, D. I. F.
L. Alexandersson, D. I. F.
A. Lindström,
,,
T. Bratli, Norges Skiforbund.
J. Jonsson, I. K. Framåt.
J. Lundgren, Flottan.
E. A. Andersson, D. I. F.
A. H. Nilsson,
„
E. Svärd,
„
J. Gustafsson, I. F. Baltic.
B. Nordin, Härnösands S. K.
A. Enberg, D. I. F.
S. Steinwall, „

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

R. Grönskog, D. I. F.
G. Wilhelmsson, D. I. F.
C. F. Andersson,
„
C. Lundgren, Flottan.
C. Wilhelmsson, D. I. F.
D. Bergqvist,
„
S. Lindqvist, Saltsjöbaden.
O. Aasen, Norges Skiforbund.
M. Jakobsson, D. I. F.
E. Johansson,
„
G. Johansson,
,,
H. Svedberg,
„
J. Enbom,
„
E. Olsson,
,,
G. Olsson,
„
E. Norling,
„
N. Sund,
„
R. Jonsson, Saltsjöbaden.
A. Isaksson, D. I. F.
C. Sandström, Södert. I. F.
N. Lind, D. I. F.
G. Andersson, I. F. Baltic.
E. Lindqvist, Saltsjöbaden.
N. Haggren, I. K. Framåt.
G. Tandberg, D. I. F.
G. Torbjörn, D. I. F.
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Kombinerad back- o. terränglöpning
Internationell om Konsul Helge Ax:son Johnsons vandringspris.
Innehafvare O. Aasen, Norges skiforbund.
Samling vid Badhotellet lördag kl. 1 e. m. Första start kl. 2 e. m.
Banans längd c:a 15 km.
Ledare för terränglöpningen: B. Nylund.
Tidtagare: D. Sandquist, D. Nilsson, E. Almlöf.

1.
2.
5.
6.
9.
11.
12.
15.
16.
19.
20.
21.
24.
25.

DELTAGARE:
Jörgen Hansen, Norges Skiforbund
27. G. Wilhelmsson, D. I. F.
J. Jonsson, D. I. F.
28.
C. F. Andersson,
„
Hj. Björk,
„
29. C. Lundgren, Flottan I. F.
Lief Hjort-Johansen, Norges skiforbund
30. C. Wilhelmsson, D. I. F.
J. Bomgren, Flottan I. F.
33. O. Aasen, Norges skiforbund
O. Tandberg, D.I.F.
34. M. Jakobsson, D. I. F.
R. Vestnäs, Norges skiforbund
36. G. Johansson,
,,
A. Lindström, D. I. F.
38. J. Enbom,
„
T. Bratli, Norges skiforbund
39. E. Olsson,
„
E. A. Andersson, D. I. F.
43. R. Jonsson, Saltsjöbaden
A. H. Nilsson,
„
44. A. Isaksson, D. I. F.
E. Svärd,
„
45. C. Sandström, Södert. I. F.
A. Enberg,
„
50. G. Tandberg, D. I. F.
S. Steinwall,
„

Längdlöpning 10 km.
för damer. Första start söndag kl. 12,30.
E. Lokrantz.
Ax. Nyström, Gösta Johansson.

Ledare:
Tidtagare:

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Greta Skoglund, D. I. F.
Hilda Johansson,
„
Elsa Kjellin, Kvinnliga I. K.
Edit Dahl,
Guli Beckman, D. I. F.
Karin Eriksson, Lunda S. K.
Ruth Carlsson, Kvinnliga I. K.
Märta Jönsson, D. I. F.
Ruth Eriksson,
„
Lisa Belander, I. K. Framåt

DELTAGARE:
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107,

Fru Ally Nylund, D. I. F.
Märta Johansson,
„
Elsa Dahl, Kvinnliga I. K.
Hilda Hedjersson, D. I. F.
Nanny Sandström, ,,
Anni Degerman, Malmbergets I. F.
Ebba Svensson, Hammarby I. F.
Judith Anderberg, D. I. F.
Alice Johansson, I. F. K. Djursholm
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Längdlöpning 30 km.
Nationell om Saltsjöbadskannan.
Innehafvare G. Wahlgren, Djursholms-Kamraterna.

Start söndag kl. 12 midd.
Ledare: Hjalmar Skoglund.
Tidtagare: D. Sandquist, E. Norberg.

60. Sven Björk, Stocksunds I. F.
61. J. Magnusson, I. K. Göta.
62. P. Mattson, D. I. F.
63. G. Wernborg, I. K. Göta.
64. N. A. Hejdersson, D. I. F.
65. H. Bergman, I. F. K. Dj.
66. O. Wiklund, I. K. Göta.
„
67. H. Stenström,
68. O. Hansson, D. I. F.
69. G. Wahlgren, I. F. K. Dj.
70. Albert Sandström, D. I. F.
,,
71. O. Söderberg,
,,
72. Alfred Sandström,

DELTAGARE:
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Å. Wetterlind, D. I. F.
B. Möller,
„
Albin Sandström,
„
E. Skog, I. K. Framåt.
G. Nordgren, I. F. K., Gefle.
K. Bellander, I. K. Framåt.
O. B. Gabrielson, I. F. Swithiod.
K. Skog, I. K. Framåt.
Holger Eiden, I. F. K., Gefle.
R. Lindgren, I. K. Framåt.
Nils Frykberg, I. F. K., Gefle.
H. Nilsson, I. K. Framåt.
S. S. Carlsson, D. I. F.

Längdlöpning 50 km.
Internationell om Nordiska Kompaniets vandringspris.
Innehafvare G. Wahlgren, Djursholms-Kamraterna.
Banans längd 25 km. löpes 2 gånger.
Samling vid Badhotellet Saltsjöbaden onsdagen den 7 februari kl. 9 f. m. Första start äger rum kl. 10 f. m
Ledare: B. Nylund.
Tidtagare: D. Sandqvist, E. Almlöf, Ax. Nyström, D. Nilsson.
109. Furir Leiman, Östersund
110. Ivar Bahre, I. F. Thor Uppsala
111. O. Tandberg, D. I. F.
112.
,, Lundqvist,
„
113. G. Wahlgren, I. F. K. Djursholm
114 A. Sandström, D. I. F.

DELTAGARE:
115. Å. Wetterlind, D. I. F.
116. O. Hansson,
„
117. Furir C. Carlsson, Östersund
118. O. Söderberg, D. I. F.
119. G. Wernborg, I. K. Göta
120. G. Tandberg, D. I. F.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

11

Skidlöparna rusta för
Spelen.
Nå goda resultat både under träning
och i täflan.

Allting här i lifvet kan Djurgårdaren bära med
jämnmod — nederlag, motgångar och annat —
men en vinter utan snö anser han sig ej utan
protest kunna finna sig i. När därför december
dimmorna ligga tunga och fuktmättade öfver
vår stad får man ofta höra honom tala hårda ord
om en tillvaro, som synes i innehållslös och
tung. Men börjar endast kölden att bygga sina
broar öfver vattendragen och småsjöarna utanför
hufvudstaden, och dessutom en och annan snö
storm klär landskapet i sin hvita dräkt, då skakar
han genast af sig vinterdåsigheten och lefver upp
på nytt.
Vill man då träffa Djurgårdaren får man söka
efter honom ute på de snötäckta vidderna, där
han med ursinnig fart jagar fram eller på de
branta stupen vid skidbackarne ute vid Saltsjö
baden och Fiskartorpet. Då lefver han helt i
den hvita värld, som vintern och snöstormen
skapat. Så har det varit sedan föreningen stifta
des och kommer säkerligen — få vi hoppas —
att bli äfven i fortsättningen. På skidorna vunno
nämligen Djurgårdarne sina första berömmelser,
och på detta område ha de sedan förstått att
troget bevara traditionerna. Träget och oförtrutet
har skidafdelningen — mönsterafdelningen inom
föreningen — arbetat, och år efter år har den,
trots allt hårdare konkurrens, förstått att hålla
sig främst, inte bara i Stockholms skidlöparvärld,
utan i hela Sveriges. Finns det bara snö, nog
finns det Djurgårdare, som våga ett slag för
föreningens skidlöparära. Norrlands storrännare
ha många gånger fått se dem på ryggen, och
våra föregångsmän på andra sidan Kölen våga
ej känna sig alltför säkra om segerprisen, när de
veta, att Djurgårdarne äro med i leken.

Med samma omsorg och intresse som före
gående år ha föreningens skidlöpare äfven denna
vinter gått till sitt träningsarbete. Ute på Djur
gården kan man förresten ibland om kvällarna
få se en lång rad af kraftiga skidlöpartyper, som
glider ut ur skogen vid Manilla och i ursinnigt
tempo fortsätter vidare utåt Djurgården.
Det är skidafdelningen, som i de regelbundet
hvarje vecka återkommande träningstäflingarne
samlar stål i muskler och lemmar för de väntade,
hårda kraftmätningarne under vintern. Flera af
löparne befinna sig redan i sin högsta form, något
som framgår af resultaten i distriktmästerskapen, och
både vid Saltsjöbaden och Fiskartorpet ha dess
utom våra backåkare visat, att den gamla djärf
heten och säkerheten finnes kvar. Genom en
beklaglig olyckshändelse är likväl Esse Schuman
ur leken, och härmed ha vi detta år gått miste
om ett af våra säkraste segerhopp. Varen dock
vid godt mod, Djurgårdsentusiaster! Så länge
Hansson, Söderberg, Einar Olsson, bröderna
Sandström, Hejdersson, och allt hvad de nu heta
våra skidhjältar hålla sina stafvar fast kan hela
världen och litet till eröfras!
Jn,
Här nedan följa några korta referat öfver Djur
gårdens deltagande i skidtäflingar under januari.

Budkaflelöpningen.
Denna täflan gick af stapeln den 14 januari
och ej mindre än fem lag från Djurgården del
togo. Banan var som vanligt indelad i tre
distanser, Stallmästargården—Åkersberga, Åkers
berga—Väsby, Väsby—Stallmästaregården. Vädret
var ej det bästa. En stickande snöstorm satte
krafter och uthållighet på hårda prof, men löparne
kastade sig med godt mod in i striden. Djurgårdens
första man Schuman lät dock af någon anledning
förleda sig att taga en lång omväg, som beröfvade
laget en dyrbar halftimma. På andra sträckan
presterade emellertid Söderberg och Hejdersson en
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utmärkt löpning och lyckades taga in en del af
tidsförlusten på det ledande laget, Djursholmarne.
Vid Väsby återstod ännu en dryg kvart, men den
lilla, sega, Hansson klämde i med en fart som
aldrig förr och låg vid målet nästan i hälarne
på Djursholmaren. Hundra meter till och segern
hade varit Djurgårdens. Nu stannade den och
mästerskapet hos Djursholmarne med 18 sek.
bättre tid. Men bra gjordt i alla fall, Hansson!
Resultat:
1) I. F. K., Djursholm, 18.31.29. 2) D. I. F.,
I (Schuman, Söderberg, Hansson) 8.31.47. 3) D.
I. F., V (Hejdersson, Alb. Sandström, Alf. Sand
ström) 8.37.15. 4) D. I. F., III (Wetterlund, A.
Karlsson, H. Eriksson) 8.37.57.

Distriktet på 30 kilometer.
Striden om 30 kilometersmästerskapet för Stock
holm utkämpades söndagen den 21 januari med
många Djurgårdare som deltagare. Hansson
visade sig än en gång som vår starke man och
segrade med glans på 2 t. 22 m. 38 sek. O.
Söderberg, som likaledes presterade en god löp
ning inkom som tvåa och som femma A. Sand
ström. Söderbergs tid var 2 t. 24 m. 52 sek.
Första lagpriset gick till D. I. F. med 8 poäng
(1+2+5). I en 10 kilometers löpning för damer
skötte sig som vanligt våra representanter ut
märkt om också segerpriset för den här gången
gick till Djursholm. Som andra pristagarinna
stannade dock fröken N. Sandström, närmast
följd af fru A. Nylund. Deras respektive tider
voro 1 t. 1 m. 39 sek. och 1 t. 3 m. 32.7 sek.

Distriktmästerskapen i backåkning och
kombinerad löpning.
I strålande vinterväder med köld och sol för
siggingo dessa täflingar ute vid Saltsjöbaden lör
dagen den 20 och söndagen den 21. I terräng
löpningen segrade Isaksson öfver Einar Olsson,
men Lill-Einars öfverlägsna prestationer i backen
skänkte denne mästerskapet. För öfrigt hoppade
alla Djurgårdarne genomgående bra, och Einar
Olsson satte nytt rekord för backen med ett
språng på 37½ meter. Samtliga mästerskapen
gingo till Djurgården och som totalomdöme kan
sägas, att våra backlöpare stå väl rustade att möta
norrmännen.
Resultat: Kombinerade löpningen: Klass I:
1. Einar Olsson, distriktsmästare, 132,5 poäng.
2. A. Isaksson, 116,5 poäng. 3. S. Steinwall,
114,5 poäng. Klass II: 1. A. Enberg, 112
poäng. 2. R. Johnsson, 112 poäng. 3. C. Lund
gren, 110 poäng.
Backtäflingen: Klass I: 1. Einar Olsson,
distriktsmästare, 115,5 poäng. 2. Nils Lind, 110,75
poäng. 3. J. Enbom, 99,5 poäng. Klass II: 1.

C. Lundgren, 101,5 poäng. 2. A. Enberg, 100,5
poäng. 3. C. Arlon, 99,5 poäng. Old boys: R.
Grönskog, 97 poäng.

Backtäflingen vid Fiskartorpet.
Den första täflingsdagen ute vid Fiskartorpet
hade samlat många Djurgårdare som deltagare.
Backen befann sig i sitt bästa skick, och på höj
derna och slätterna därnedanför låg snön gnist
rande hvit i den solmättade vinterdagern. Våra
pojkar skötte sig utmärkt och presterade både i
fråga om djärfhet och säkerhet vackra saker.
Dagens hjälte och segrare i klass I blef Nisse
Lind, som åkte med en storartad kraft från an
satsen till nedslaget.
Hopplängderna blefvo
också respektive 37½ och 36½ meter. Dess
utom har Nisse Lind alltid en gudaingifven
gåfva med på luftfärderna — ett godt humör.
Olle Tandberg åkte som vanligt djärft med stabila
nedslag och hos Isaksson lade man märke till
den vårdade goda skidföringen. Steinvall skattade
åt elegansen på fartens bekostnad, under det
Jocke Enbom släppte på för fullt och skördade
sin obligatoriska applåd. K. Andersson, A.
Andersson och A. Langseht hoppade likaledes i
god stil. Einar Olsson och M. Jacobsson hade
oturen att ramla i ett hopp, men gjorde sedan
finfina saker, särskildt Lill-Einar, hvars stil och
hållning ännu är ouppnådd.
I klass II hoppade segraren, den nya stjärnan
Enberg, med en nästan otrolig säkerhet och torde
snart stå bland de främsta. Hopplängderna 34
— 35 m. A. Nilsson åkte med kraft, men be
höfver tänka på stilen. Djärfhet och långa hopp
var det utmärkande draget från en annan ung
dom, A. Lindström. Alexandersson, Arlon och
Svedberg föllo första hoppet, men klarade det
andra med desto större säkerhet.
Bland de
yngsta III-klassen observerade man särskildt 13-
åringen Mannerstedt, som visade en säkerhet
som pekar framåt mot mästaren. Samma kan
sägas om Berghoof med visserligen korta, men
vårdade hopp. Äfven de Djurgårdare, som af
slutade luftfärden med att stå på hufvudet efter
nedslaget, kanske förtjäna eloge. Det är näm
ligen inte alla, som ha mod att göra en kuller
bytta — offentligt. Endast jobbare och större
finansmän bruka våga den kuppen
Jn.
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En mönstring af våra all

männa idrottsmän
och en undersökning av deras framtida
utvecklingsmöjligheter.
Av
EDVARD NORDBERG.

Nu när det nya året börjar torde det intressera
våra allm. idrottsmän att höra ett omdöme om
värdet av deras prestationer förra sommaren
samt, i anslutning därtill, något om de framtids
utsikter som vederbörande kunna räkna med,
under det fortsatta arbetet på tävlingsbanan. Men
lita dock ej alltför mycket på de här uttalade
framtidslöftena, att ni glömma träningen, ty huru
stora förutsättningar för en idrottsgren en idrotts
man än må ha så fordras det en trägen och för
ståndig träning för att göra sig gällande under
nuvarande hårda konkurrens.
Eftersom uthållighetslöparna under året preste
rat det bästa arbetet, och en hel del av dem
tillhöra en mycket hög klass, vill jag börja med
dem.
R. Wåhlin har arbetat mest under sommaren
och hans fina placeringar i årets största löpningar
berättiga honom till hederstiteln: föreningens
bäste idrottsman. Kraften och energien ha ej
kommit till sin fulla rätt vid alla tävlingar och
detta har medfört en del besvikelser om väntade
ännu bättre placeringar. En marathonlöpare
bör vara väl inne i kroppens fysiologiska förrätt
ningar under en ansträngande löpning. And
ningen, blodomloppet och trötthetsämnenas neu
traliserande äro viktiga saker, liksom också till
varatagandet av de psykologiska möjligheterna.
Energiens hushållande är även ett mycket litet
studerat område bland våra idrottsmän. En mäs
tare har mycket att studera innan han definitivt
kan lämna massan bakom sig. Vad tekniken be
träffar så är därom ej mycket att säga. Den är
i stort sett tillfredsställande. Dock ett gott råd,
deltag ej alltför mycket i alla möjliga tävlingar
utan koncentrera sig på marathon. Denna sträcka
fordrar mer än någon annan idrottsgren en ut
vilad kropp och magasinerad energi.
K. Alm var i sin högsta form på hösten och
dokumenterade sig därvid som en löpare av
mästareklass på 10,000 m. och timlöpning. Över
kroppens och armarnas arbete är något orent
och svagt. Försök tillägna H. Kolehmainens
idealiska överkroppsrörelser och en plats bland
glänsande stjärnor är given. Det arbetet blir ej
svårt. En noggrann träning bör föra fram Knutte
till främsta ledet av våra långdistansare.
E. Hellgren har varit ganska slö i sommar. Tid
vis bra. Med sin energi borde han ha kunnat
uppnå fina placeringar på marathondagen. Den
stil jag såg Knatten använda vid tävlingen om
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föreningsmästerskapet i terränglöpning var en av
de vackraste jag sett hos någon svensk löpare.
Där fanns ej något tekniskt fel att upptäcka och
vad stilens praktiska sida beträffar så är den både
kraftig och snabb. Alltså en idealisk stil. Visa
den stilen något oftare!
A. Berglunds "civila" arbete i sommar har ej
möjliggjort någon systematisk träning. De na
turliga förutsättningarna äro mycket goda. Vad
som mest fäster sig i ögat vid Berglunds löp
ning är bristen på beslutsamhet. Med bättre
kläm i löpningen kunde stora ting uträttas. Berg
lunds stil återfinnes även hos en del andra löpare,
av vilka jag endast hos finnen Anttila sett denna
väl utarbetad. Denna stil har de största utveck
lingsmöjligheter framför sig. Fotens och knänas
arbete är det karaktäristiska i denna stil och
medför god balansering jämte stor kraftkon
centration. Jag hoppas att jobbet nästa sommar
tillåter en bättre träning än i år.
S. S. Karlsson hör till old-boys men borde
ännu kunna göra sig även bland de yngre. S. S.
hör till dem som hade kunnat bliva goda löpare,
men vilka ej i tid erhållit den rätta utbildningen.
En löpare av ungefär Vides klass har därmed
gått oss ur händerna. Kroppsställningen har
aldrig fått en ordentlig justering och av denna
omständighet lida sedan även rörelserna i sin
helhet. Bålens, benens och armarnas rörelser äro
så intimt beroende av varandra att ett fel i en
dera av dem återverkar på de övriga. Ännu bör
S. S. kunna arbeta ned sig till c:a 4.16 på 1,500
m. om han vill.
K. Sundholm, vår gamla Kalle, har även lagt
upp de stora triumferna och övergått till old
boys. Det nätta löpsättet var en fägnad för ögat
och hade kunnat bliva mycket effektivt genom
en liten modernisering. Förutsättningarna här
till voro goda, det såg man av terränglöpningarna,
där nödvändigheten medförde ett stadigare fot
fäste i marken. Vid löpning skall fotbladet
läggas så stadigt i marken att man kan motstå
en kraftigare örfil utan att vackla. Därefter fjäd
ras hälen till eller nära marken och samtidigt
som benet sträckes hastigt bakåt sprättar vristen
ett kraftigt slag, med kraften riktad framåt. Ben
musklerna äro i halv vila ända till det ögonblick
då sparken göres. Kom ihåg detta till nästa
sommar, gamla Kalle!
E. Eriksson här dragit uppmärksamheten åt sig
vid höstens klubbtävlingar. Liten men energisk
och med god uppfattning av uthållighetslöp
ningens teknik. Den rullande benföringen, à la
Tatu Kohlemainen, synes vara som skapad åt den
"lille". Var inte blyg utan slå sig i. samspråk
med de gamla och många lärdomar kunna däri
genom inhämtas. Mångsidig kroppsutbildning
under uppväxtåren är absolut nödvändig för en
blivande uthållighetslöpare.
E. Hagman blir allt bättre och bättre fast krop
pen ännu ej fått sin rätta muskelbildning. Det
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dröjer länge innan en vanlig människas muskler
tänjes ut så att de bliva lämpliga för en uthållig
hetslöpare. Löpsättet är tör tungt. Lekande och
lätt skall det gå om man vill komma till något
resultat och till målet.
B. Nyman kan bliva en god timlöpare om han
sköter sig ordentligt. Rökningen är skadligast
därför att man får en mattlustsperiod genast
kroppsvärmen stiger. Denna kan vara av över
gående natur, men vanligast komma även andra
kroppsfunktioner ur gängorna samtidigt och löp
ningen blir ojämn. Fortsätt med ordentlig trä
ning.
E. Höglund är vår mest lovande medeldistans
löpare och har redan gjort några vackra löp
ningar. Smidigheten i rörelserna bör bearbetas
genom lämpliga gymnastiska rörelser. En smi
dig kropp känner genast om en rörelse är bra
eller ej. Detta har varit en svår stötesten för
Höglund hittills, men när detta en gång över
vunnits så hava vi en medeldistanslöpare av
mästerskapsklassen. Tekniken är ännu ej färdig
men på den inslagna vägen bör denna mogna
fort.

Th. Karlsson har större intresse av bollen än
av löpningen. Annars vore han något att göra
av. Alla förutsättningarna äro goda och i tek
niskt avseende behöves ej stort arbete.
N. Johansson hör ännu till småpojkarna men
presterar redan ett gott arbete. Nisse är ett gott
exempel på vad en god iakttagelseförmåga för
mår uträtta. Att bara löpa iväg har ingen fram
tid för sig utan man bör även noga aktgiva på
hur man bör löpa. Fortgår det så bra som hit
tills så kan det finare detaljarbetet börja redan
denna sommar.
A. Öjermark hör till de s. k. underbarnen, god
i allting trots sina 16 år. Det lurar en stor fara
för alla tidigt utvecklade idrottsmän. Energien
är mycket ömtålig under uppväxtåren och kan
totalt fördärvas om man tävlar ofta. Bästa sättet
att hindra detta är att öva lätt alla möjliga
idrottsgrena utan att ägna en tanke på speciali
sering förrän tidigast vid 18 år. Framgångsrikast
bliva de som specialisera sig först när kroppen
mognat fullständigt, d. v. s. vid omkring 20 år.
Energiens förslöande försämrar kroppens presta
tionsförmåga i hög grad. Deltagandet i mång
sidiga mindre tävlingar, utan specialträning, med
för ingen större fara.
O. Nordström bör läsa föregående stycke. Jag
tror att Olle redan ansträngt sig för mycket vid
sina tidigare år. Det vilar något af övermättad

idrottsman hos hela uppträdandet. Någon tids
vila från fysiskt ansträngande tävlingar äro att
rekommendera i så fall. Någon fara för öfver
ansträngning föreligger ej ännu, det såg man av
senaste 400-m.-loppet, men försiktighet är av
nöden. Under vilotiden kan man provtävla någon
gång men låt ej förleda sig av de otvivelaktigt
goda resultat, som därvid uppnås, till hårdare
träning. Efter en period af vila uppnår man
nämligen bättre resultat än vanligt i en del
idrottsgrenar. Förutsatt att det ej är en gammal
specialist.
Forts.

Skidlöpning.
Februari 1917.
Febr. 4. Internationell backlöpning, komb. backoch terränglöpning. Nationell terränglöp
ning 30 km. om Saltsjöbadskannan. Längd
löpning för damer 10 km.
Febr. 7. Internationell terränglöpning 50 km.
Febr. 25. Längdlöpning 60 km. om distrikts
mästerskap.
*

*

*

Täflingarna äro öppna endast för amatörer. I
de internationella täflingarna samt i täflan om
mästerskap måste deltagare vara 18 år fyllda.
*

*

*

Träningstäflingar anordnas tisdagar och tors
dagar med start vid Östermalms idrottsplats kl.
7.30 e. m.
*

*

*

Täflingsdata för skidtäflingar 1917.
Febr. 25. Skidtäftingar vid Holmenkollen, Falun,
Göteborg m. fl. ställen.
Mars 4. ''Främjandes" täflingar vid Fiskartorpet.
*

*

*

Fullgör prov för Idrottsmärket

Tid och plats kunna bestämmas efter överens
kommelse med någon av styrelseledamöterna i
allm. idrottsavdelningen.

Stockholm 1917. C. A. Löjdquists Tryckeri.

