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Föreningens sedvanliga vårfest med prisut

delning för vintersäsongens tävlingar anordnas 

å Saltsjöbadens Grand hotell. Söndagen den 

15 April 1917 kl. 11,30 f.m.

Frukost serveras till ett pris af 3,75. Som 

denna fest är en af de mest populära fester som 

föreningen brukar anordna hoppas komiterade 

på en talrik tillslutning.

De som önskar deltaga i frukosten torde 

godhetsfullt sätta sig i förbindelse med för

eningens expedition eller till B. Nylund A. T. 

Saltsjöbaden 81 före fredagen den 13 dennes.

Brödkort torde medtagas.

Tåg afgå från Stadsgården kl. 10 f. m. 

Komiterade.

Årsmöte.

Djurgårdens Idrottsförenings medlemmar 
kallas härmed till årsmöte Onsdagen den 25 
April kl. 8 e. m. å Föreningens lokal, Stadion, 
Västra Tornet, n. b., ing. från Sturevägen.

Föredragningslista:
1. Val af ordförande att leda förhandlingarne.
2. Val af två justeringsmän för dagens

protokoll.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val af ordförande för kommande arbetsår.
7. Val af 6 styrelseledamöter och 3 suppl.
8. Val af två revisorer med suppl.
9. Behandling af inkomna förslag.

På grund af de viktiga frågor som föreligga 
till behandling, uppmanas medlemmarna att 
infinna sig mangrant.
Styrelsen.
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Det upsalienska bandyväldet 
ställes på hårdt prof.

Djurgården levererar Sirius och Upsala-
Kamr. ett par heta duster.

Djurgården — Sirius 6—2.
Österm:s Idottspl. den 11 mars.

Djurgården hade en liten skuld till Sirius sedan 
trettondagen att klarera. Detta mellanhafvande 
gjordes nu upp till allmän belåtenhet. Ur djur
gårdssynpunkt sedt åtminstone. Det är inte hvar 
dag man får vara med om att ett stockholmslag 
leder med 6 — 0, öfver någon af Upsalas bägge 
matadorer.

Visserligen måste fastslås, att Sirius spelade under 
sin form, men Djurgårdens öfverlägsenhet, Djur
gårdens seger och Djurgårdens revanch var för 
öfverväldigande för att man skulle kunna tänka sig 
en motsatt utgång, äfven om Elias & Co. varit som i 
de dagar, då de gåfvo sina lokalkonkurrenter så 
mycket att göra. Första halftid gjorde Djurgårdarne 
nästan efter behag med sina gäster. Sju gånger 
gäckade de Siriusmålvakten, fastän domaren, 
hvilken räknade på fingrarne och ej ville taga af 
sig mer än ena vanten, tyckte det kunde räcka med 
fem. Under tiden kunde "Abbe" Jansson i lugn 
och ro underhålla sig med den bakom Djurgårds
målet stående Pagel, hvilken hade mycket att 
berätta från juniorfinalen tidigare på dagen. Då 
andra halftid pågått i 42 sekunder, lade Reuter
svärd bollen n:r 6 (8) bakom mannen i upsalaburen 
och domaren, som i hast fick utaf sig andra vanten, 
bleknade märkbart inför de för honom föga 
lockande utsikterna att få traska omkring barfota 
i och för tåräkning då tiotalet var passeradt. Men 
Den Barmhärtige, som väl dock i dessa tider är 
strängt engagerad, på alla krigsfronterna, visade 
sig hafva ett öga öfver åt en stackars bandydomare 
långt uppe i det oansenliga lilla Sverige. Herr 
Östman slapp taga af sig skorna. Om det nu var 
detta Guds finger eller annan orsak, alltnog, Djur
gårdarne slutade upp att göra mål. Och när Sirius
pojkarne så småningom blifvit vana härvid, började 
de att allt mer och mer visa sig närgångna mot 
Jansson, som nu ej hade någon att prata med 
längre, sedan Pagel efter pausen fått remplacera 
"K. G." hvilken skulle bort på middag. "Abbe" 
lät emellertid ej öfverraska sig så lätt och det var 
först mot slutet af matchen, som han tvenne gånger 
gaf efter.

Djurgårdens uppställning var följande: “Keva" 
Fagerberg, Ströbeck, K. G. Karlsson, (2:dra half
tid Pagel), Reutersvärd, "Skutis" Johansson; Skog
lund, Frykman, "Empa" Eriksson; Öhman, Back
lund; Jansson.

Djurgården — Upsala-Kamr. 2—2.
Stadion den 18 mars.

Lördagen d. v. s. "da’n före da'n" hade haft att 
uppvisa ett strålande solsken och allt tydde på

att söndagen skulle bli en af dessa härliga vår
dagar, då folk i massor drager ut på promenad 
och de flesta med välbehag låta sin person trona 
å någon idrottsplats, såvida där inne bjudes på 
något förstklassigt. Och den här söndagen skulle 
det ju bli elitföreställning uppe på Stadion, dit 
Sveriges starkaste bandylag, de oövervinneliga 
Upsala-Kamraterna voro inbjudna till ett nappatag 
med Djurgårdarne, hvilka senare väl trots Idrotts
bladet och motgången i distriksmästerskapet af 
majoriteten bandyintresserade blifvit korade till 
hufvudstadens “primus inter pares". Och då 
“Gänget" på lördagskvällen lämnade sitt stambord 
nere på Feiths, gick hvar och en hem till sig för 
att drömma om det stora evenemanget: admini
stratören Sundholm seende ett fullsatt Stadion och 
de inrullande sekinernas mångfald samt entu
siasterna “Rubbe" och “Pjutten" seende Säfwen
bergs fåfänga ansträngningar att hindra Djur
gårdarne från att taga en blodig revanch för 7—2 
nederlaget ute på Råsunda.

Och sedan vaknade Djurgårdaren på söndags
förmiddagen, gnuggade sig i ögonen, tittade ut 
genom fönstret, gnuggade sig åter i ögonen, tittade 
ännu en gång ut och sade därpå något, som annars 
är mycket opassande, särskildt på en söndag. Men 
hvad skulle han göra? Där ute hven stormen och 
yrde snön som aldrig förr i vinter. Det låter 
osannolikt, men den som skrifver dessa rader har 
verkligen träffat folk med så liten bildning att de 
uttalat sig betviflande angående den högre (eller 
rättare sagt lägre!) makt, som fått namn af DJUR
GÅRDSVÄDER!

Men det var inte om detta utan om kraftmät
ningen Djurgården—Upsala, detta skulle handla. 
Alltnog, Djurgårdsväder hafva vi redan konsta
terat. Och följaktligen ett ganska klent besatt 
Stadion. Och fint spel från Djurgårdarnas sida. 
Det är märkvärdigt, men Djurgården tycks komma 
i någon slags vårform motsvarande deras be
ryktade höstform i fotboll. Ja, nu tänker jag inte
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på förra året förstås! Ty faktum är, att Djur
gårdens spel mot “de oöfvervinneliga" denna 
gång var det bästa, laget presterat på hela vintern. 
Och vi förmoda att Upsala lifligt erkänner att 
det var deras hårdaste dust under hela säsongen. 
Ty närmare nederlaget ha de gula nog ej varit, 
icke ens om man räknar med de segslitna matcher
na med Sirius. Djurgårdarna förbluffade med att 
redan från början ligga hårdt åt sina motståndare, 
och förnämligast tack vare den ypperliga half
backstrion, som för dagen syntes riktigt i humör, 
kom Upsalas försvar att få det nästan hetare än 
motsidans. Detta för publiken alldeles nya för
hållande bragte genast hejarlagen i funktion och 
att hålla reda på, hur många gånger “Reuters", 
“Puttarnes" och “Raggarnes" namn kom öfver 
folkets läppar, skulle vara liktydigt med upp
giften att räkna himmelens stjärnor en klar vinter
kväll. Men Djurgårdarnas pressning blef resultat
lös under de första 45 minuterna, ty där en eller 
flera blårandiga voro församlade framför Upsala
gluggen, där var ock Lindkvist midt ibland dem. 
Och hvad denne “guldfisk" förmår uträtta, är allt 
för bekant för att här närmare behöfva relateras. 
Då lagen lämnade banan för att hvila några mi
nuter, kunde Jansson och Säfwenberg taga hvar
andra i hand, ty bägge hade klarat nollan.

Så kom en andra halftid och denna hade 
knappast begynt, förrän mästerskapslaget hade 
någonting att taga på. “Reuter" hade kommit 
fri och dragit ett par försvarsspelare till sig, 
passade i rätta ögonblicket bollen till Pagel, som 
lugnt spelade den i nät. Upsala högg naturligt
vis i af alla krafter för att taga igen det förlorade 
och vid en hörna slog Sune med all kraft bollen 
mot mål, men någon Djurgårdare hann få sitt 
ben emellan och situation syntes nästan afklarad, 
då Wodzak, eller hvem det nu var, lyckades peta 
in kulan. Publiken tjöt på Djurgårdarna att 
kvittera och det dröjde ej heller så värst länge, 
förrän dessa genom v. y. Söderberg hade åter
tagit ledningen. Inte långt härefter hade Reuter
svärd matchens finaste måltillfälle i sin hand, 
— men minns läsaren Melcher förra finalmatchen? 
Alldeles likadant var det nu. “Reuter" hade 
endast Säfwenberg mellan sig och buren men 
petade kulan i famnen på den knäfallande Up
salamålvakten. “Segern ur dina händer, o, konung", 
som någon historisk person lär ha yttrat, måste 

man här citera, ty hade den bollen gått dit den 
var ämnad, hade man med all säkerhet kunnat 
sätta som öfverrubrik till detta stycke: “Upsala
äran in memoriam". Ja, det kanske kunde ha 
gått därhän i alla fall, om ej Jansson stått fel
placerad för ett af Bohlins förrädiska backhand
slag från vänstersidan i slutet af matchen. Som 
det nu var, blev slutresultatet 2-2, hvarmed 
Djurgården åstadkommit Stockholms största fram
gång gentemot Upsala under den gångna sä
songen.

Att ett möte som detta måste blifva hårdt, är 
själfskrifvet, men att spelet aldrig urartade, be
visas bäst därigenom att inte en enda klubba 
slogs sönder på hela 90 minuter, ett rekord som 
torde vara nog så märkligt, då man hört talas 
om matcher, där det blifvit kaffeved af 21 klubbor. 
Men 21 går ju ej att straffa, så denna abnorma 
siffra torde väl stå sig i det längsta.

Djurgårdens spelare: Söderberg, Pagel, Karls
son, Reutersvärd, Johansson; Skoglund, Frykman, 
Wicksell; Öhman, Backlund; Jansson.

Mr X.

Djurgården blef utan bandy
mästerskap i vinter.

Juniorerna vunno sin semifinal med glans 
men förlorade finalen efter hård strid.

Djurgårdens Juniorer — Olympia 5 — 0.
Albano den 4 mars.

Djurgården hade till juniorsemifinalen blifvit 
hoplottadt med Olympia och med tanke på den 
rätt så hårda kampen mellan dessa bägge lag 
tidigare under säsongen väntade man sig en 
spännande match. Ryktet ville också berätta, att 
antagonisterna hade att förvänta hjälp från Söder
telje och “pappa" Bång lär ha haft hemska dröm
syner de sista nätterna före den 4 mars. För att 
lägga lök på laxen råkade så “Jocke" vid ett försök 
att spräcka isen uppe på Stadion att själf gå upp 
en smula i fogarna, hvarför han måste ersättas 
med Wicander, målvaktsfenomenet från i somras.

Men då matchen pågått omkring en kvart, var 
all pessimism bortblåst hos Bång och alla öfriga, 
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som gått i dystra tankar, ty då var saken klar. 
D. v. s. Wicander hade redan vid denna tidpunkt 
gjort synligt resultat af sin entré och Abbe Öjer
mark slagit in en hörnboll efter alla konstens regler. 
Dessutom tydde allt på, att Skoglund skulle få, 
det lika fridfullt som vanligt — tyvärr! Halftiden 
utgick också med Djurgården ledande med 2 — 0. 
Och någon ändring till det bättre blef det sedan 
ej. För Olympia vill säga. Men tvärtom. "Göken", 
som ju en gång varit hemma i Olympia, kom visst 
i pausen litet okontant med sina forna kamrater 
och så flög hämndtanken i honom. Rätt som det 
var slank han igenom de rödas försvar och så var 
mål n:r 3 serveradt. Men "den store" Pagel då, 
hvad gjorde han under allt detta? Jo Kurre började 
visst känna sig generad, var borta ett tag och 
bytte ut en trasig skridsko och kom tillbaks och 
gjorde två mål. Det sista alldeles enastående på
passligt gjordt, medan Olympias målvakt låg på 
isen och både hör- och synbarligen fröjdade sig 
åt ett af "Gökens" till synes fullkomligt förfelade 
skott. Med 5 — 0 gick Djurgården upp i finalen.

Om referenten fått deltaga i pojkarnes omröst
ning om tre bästa spelarne, hade lappen upptagit 
följande namn: Hülphers, Öjermark, Pagel.

Djurgårdens Juniorer — Swithiod 2—4.
Råsunda den 11 mars.

Så hade då pojkarne hunnit så långt i sin serie, 
att de fingo vara med om "sista paret ut". Dagen 
till ära hade den glänsande himlakropp, som i 
skapelsehistorien benämnes “det stora ljuset", 
anlagt sin allra vänligaste uppsyn för att gifva 
mera glans åt Djurgårdspojkarnes seger — trodde 
man. Men den gången blef det en missräkning. 
Ty som ett obestridligt faktum framstod så godt 
som genast från början att Swithiod var det bättre 
laget af de två. Visserligen hade Djurgården ännu 
ett stycke in på andra halftid ledningen med 2—1, 
men man kände på sig, att nederlaget var ound
vikligt, så vida ej Fortuna gynnade Djurgården. 
Och hon svek. Swithiod fick den ordinarie spel
tiden draw 2 — 2 och under de två extrakvarterna 
som lades till för att få matchen afgjord, hamnade 

ytterligare två bollar bakom Skoglund. Och så 
voro Djurgårdarne utan något bandymästerskap 
denna vinter.

Oafsedt att laget denna gång mötte ett mot
stånd, hvarvid det ej var vant, spelade det nog 
under sin form på de flesta händer. Forwards
kedjan gjorde intet godt intryck med sina meren
dels individuella genombrottsförsök. Olle Nord
ström kan visst omöjligt bli utaf med sin nervositet. 
Många gånger fick man se Olle komma farande 
för full maskin men med bollen bakom sig. Snälla 
lilla Olle, försök att vara litet mer behärskad, så 
blir alldeles naturligt kontrollen öfver klubba och 
boll bättre. Pagel hade för stort rykte om sig 
för att göra sig denna match. Kom bollen till 
“Kurre", så kunde man vara öfvertygad om att 
han var kringränd af 3 à 4 motspelare. "Göken" 
bör lära sig, att det finns ett ord, som heter brådtom, 
hvilket merendels tillämpas i praktiken vid bandy
spel. "Jocke" och Björklund voro bäst, hvilket 
dock ej vill säga så värst mycket. Halfbackskedjan 
var totalt oigenkännlig. Hülphers och Sjöströms 
goda humör var visst alldeles bortblåst och om 
Öjermark glimtvis framträdde, så var det, för att 
han fysiskt ställt sig i respekt hos motståndarne. 
Under backarnes mången gång hårda arbete fram
stod Rockström som en af förgrundsfigurerna på 
planen. Det är otroligt, hur denne spelare kunde 
behålla sitt lugn äfven i de mest kritiska situa
tioner och ändock för det mesta gick segrande ur 
duellerna med motsidans forwards. Rockströms 
temperament är något för Olle att tänka på! Jäm
förd med sin kamrat var Rosberg ganska blygsam 
men assisterade dock efter bästa förmåga. Hans 
ansatser att rädda de två sista målen voro mycket 
vackra och borde åtminstone i ena fallet ha krönts 
med framgång. Skoglund i målet kanske kunde 
ha varit bättre men hade nog otur också åtminstone 
vid första målet.

Och så några ord om publiken. Där ute voro 
"Brahavo", "Rubbe", Nisse Sund, “Pelle", Pétsen 
och Söderqvist och så förstås Mr X.

P. S. Var voro de öfvriga? Swithiodpubliken 
var minst den femdubbla!
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Notiser.

Glöm ej att fullgöra Edra skyldigheter till 
föreningen och såmedelst kvalificera Eder röst
rätt till det stundande årsmötet!

* **

Afgifter i D. I. F. äro:
Inträdesafgift.............................................. Kr. 2: —
Årsafgift, öfver 20 år..................................„ 5: —

,, 17 —20 år............................. „ 3: —
,, under 17 år (ungdomsafd.) . „ 2: —

Ständig medlemsafgift............................. „ 30: —
Ungdomsafdelningen och ständig medlem be

talar ingen medlemsafgift.
* **

Kassören, K. Sundholm, träffas å expeditio
nen i Stadion tisdagar och fredagar kl. 7,30 — 9 
e. m. Bostad: Jungfrugatan 21, II Stockholmstel. 
Österm. 61 34.

* **

Sekreteraren, C. Hj. Skoglund, bostad: Al
strömsgatan 19,1 Sthlmstel. Kungsh. 24 70.

* **

Expedition: Stadion, (Västra Tornet). Stock
holmstel. Österm. 18 25.

* **

Boxning. Träning under instruktör pågår 
måndagar och torsdagar kl. 7 — 9 e. m. å klubb
lokalen i Stadion.

❖

Brottning. Träning hvarje tisdag och fredag 
kl. 7 — 9 e. m. å klubblokalen i Stadion.

* **

Allm. idrott. Instruktören träffas å lokalen i 
Stadion onsdagar kl. 7 — 9 e. m.

* **

Bandyspelare inom resp. lag torde i och 
för underlättande af intendentens arbete inlämna 
föreningen tillhörande materialier omedelbart.

❖ **

Till auktoriserade domare i skidlöpning för 
Norge har Norges Skidförbund utnämt herrar 
B. Nylund samt A. Norling från vår förening; 
nämnda utmärkelse innehafves förut af ett tiotal 
norska domare i skidlöpning.

* **

En mönstring af våra all
männa idrottsmän

och en undersökning af deras framtida 
utvecklingsmöjligheter.

Av
EDVARD NORDBERG

(Forts. fr. föreg. n:r.)
Ivar Reutersvärd räknas som en av våra främsta 

uppgående idrottsmän. Och detta är icke heller 
någon överdrift ty Reuter äger allt som erfordras 
av en blivande idrottsmästare. Utmärkt kropps
byggnad och hållning, snabb och intelligent upp
fattning samt förmågan att själv bedöma sina 
prestationer. Detta senare är särskilt en stor för
del för den som ämnar skaffa sig ett mästare
namn. Är man icke i stånd att själv uppfatta 
vad som bör göras och dessutom kunna bestämma 
gränserna för det egna och tränarens arbete, då 
har man ej stora utsikter att lyckas. En god 
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tränare kan även lägga märke till mycket, vid 
sidan av det rent tekniska, men att djupare in
tränga i det rent personliga är en omöjlighet. 
Och det är på, det rent personliga och individu
ella söm arbetet för danandet av en mästare måste 
baseras. Idrottsmannen måste således själv in
passa de tekniska rörelserna så att de bilda en 
helhet med de individuella egenskaperna. Liksom 
en murare staplar tegelstenarna på en stadig 
grund och fogar samman dem med murbruk, så 
skall även idrottsmannen bygga upp sin idrott. 
De tekniska detaljerna fogas till grundstommen 
medan övningen och tanken bilda den samman
hållande kraften. Förstår man allt detta, och äger 
förmågan att praktiskt tillämpa detta, så har man 
tillägnat sig den kraft som skapar mästaren. Den 
skapande kraften är mycket sällsynt hos yngre 
idrottsmän. Och för resten inom alla andra om
råden. Det är den mogna tanken och en riklig 
erfarenhet som uppamma den självständiga 
skaparekraften. En sådan idrottsman, som Reuter
svärd, bör äga förutsättningar till ett lyckligt ut
förande av detta arbete. Känner man den rikt
ning, efter vilket arbetet bör bedrivas, så kan man 
påskynda arbetet betydligt. Då arbetet därmed är 
mycket svårt till en början, skall jag här nedan 
lämna några exempel på olika riktningar av den 
skapande kraften hos kända mästare.

Hannes Kolehmainens kraft är teoretiskt out
vecklad. Det är den vid strävsamt och försakande 
arbete uppfostrade enslingens filosoferande som 
upptänt den tänkande gnistan. Den verkliga 
selvmade mannen har tankar och erfarenheter 
som den stora massan ej begriper. Och att hålla 
inne med dessa saker betyder ett stort plus i ens 
själskraft. Skrävelmakaren är alltid liksom en 
tom bullrande tunna. Kolehmainens instinkt och 
känsla är naturmänniskans, som låter leda sig av 
den inneboende driften. Huru mycket han egent
ligen känner till av den teoretiska idrotten vet 
nog knappast någon utomstående. Till 1911 var 
den dock knappast någon, men sedan han nämnda 
år lärde känna några egenheter i muskelarbetet, 
uppdök han genast som den oövervinneliga 
världsmästaren. Tillvaratagandet av erfarenheter 
och deras tillgodogörande medelst naturmän
niskans instinkt, ha här gjort stora saker. Fack
män ha hjälpt honom med rörelsernas tekniska 
putsning.

Taipale har även mycket av dessa krafter, men 
deras vidare utveckling hindras av något som för 
den utomstående verkar som konservatism och 
lojhet. Detta utåt missvisande arbetssätt har dock 
djupare grunder. Den fattige ynglingen, som på 
eget arbete blivit jurist, är så uppfylld av bittra 
tankar över livets svårigheter att han blivit i högsta 
grad egoistisk. Hans oerhörda själskraft användes 
huvudsakligast till arbetet för existensen och fram
tiden medan det idrottsliga arbetet enbart blivit ett 
medel att återställa själsjämvikten vid det enformiga 
studiearbetet. Förhoppningarna om diskusrekor
dets flyttande långt bortom 50 m. gränsen ha här 
grusats av stora själsstrider som splittrat kroppens

och själens harmoniska samarbete. Det som 
håller Taipale uppe i mästareklassen är en bitter 
envishet och en durkdriven smartness att rätta 
sig efter yttre omständigheter. Än flyger diskusen 
högt i luften och än viner den efter marken. 
Med samma goda resultat. Det är juristens finter 
som här tillämpas, fast ej i ordets egentliga be
märkelse. Den intelligenta beräkningen tager 
vindens bärkraft till hjälp ena stunden, och hjälper 
ej detta, så får den råa kraften driva diskusen i 
vindens marvatten nära marken. En finurlighet à 
la Hedjersson, behöver krafter som ej äro alldag
liga och alla förunnade.

En tredje grupp av skapande kraft återfinnes 
hos Peltonen. Det är den gedigna beräkningen 
som här spelar huvudrollen. Arkitektens estetiska 
blick, parad med förmågan att noga beräkna den 
matematiska effekten, ha här uppfostrat en verk
ligt gedigen kraft. Sådant arbete kan aldrig miss
lyckas. Men en spekulativ fantasi, som ej är 
bunden av förutfattade meningar, vore här till 
stor nytta. Dylika spekulationer äro ej heller 
främmande för Peltonen, men spjutkastningens 
fordran på' speciell muskelutbildning, binder dock 
friheten vid experimenterandet.

Jag har nämnt dessa exempel på skapande 
kraft för att illustrera olika vägar till världsmäster
skapet. Jag kunde nämna flera, men alla dessa 
ha mer eller mindre gemenskap med dessa huvud
grupper. För Reuter passa ej någon av dessa 
direkt, men då själsegenskaperna äro mycket in
dividuella, kan ej något direkt efterapande komma 
ifråga. En lärdom här och en annan där blir 
till slut en god grundstomme för det en gång 
påbörjade arbetet._____________________ (Forts.)
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