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Djurgården—Helsing
borg 2—3.

Helsingborg den 13 Maj.
Djurgården: Rudén; Fryk

man, Backlund; Wicksell, Ek
berg, Hemming; G. Johansson, 
Englund, Schlaaf, Gustavsson, 
Vicke Jansson.

En Helsingborgsreferent be
rättar:

I förlitande på sitt goda för
svar var Djurgården säker på 
seger, enligt utsago af deras 
ledare. Att så icke blef för
hållandet måste tillskrifvas Hel
singborgsbackarnas arbete.

Det är nog så, att målre
sultatet är rättvist i förhållande 
till de resp. lagens prestationer 
på planen. Båda lagens forwardskedjor gingo för 
öfrigt dåligt ihop, med H. I. F. som ödeläggare 
af de flesta chanserna. Frykman i Djurgården 

Djurgårdens målvakt, Rudén, som tack vare sitt 
goda spel mot svartingarne för andra gången 
får ståta i Medlemsbladet. Som ett exempel på 
ödets ironi kan framhållas, att bilden är hämtad 

ur A. I. K:s Medlemsblad, Idrottsbladet.

som i början af spelet gick 
höger back, förflyttade sig snart 
nog upp på centerhalfbacks
platsen, där han tvifvelsutan 
gjorde större nytta, och Georg 
Bengtsson placerade sig mot 
matchens slut på högerinner
platsen för att söka få mera 
stabilitet i kedjan, hvilket emel
lertid knappast hjälpte upp sa
ken. Det är tecken på svaghet 
när Ström och Bengtsson skifta. 

Det första måltillfället hade 
Djurgården. “Köping" spelade 
sig fri, men det hårda skottet 
gick i stolpen. H. I. F. tog led
ningen, Georg Bengtsson lade 
in en centring, som Erik B. 
mötte med hufvudet. Bollen 
flög förbi Rudén i högra hör
net. Ett par hårda målskott 
från Malm klarade Rudén 

utmärkt. Målet nummer två var Erik Bengtsson 
också mästare för. Han snodde förbi Frykman 
och hård fart på bollen, äfven nu i högra hörnet.

N:o 5.
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Djurgården hade också ett par vackra anfall, 
vid hvilka Finte gjorde publiken nervös genom 
att nära gluggen fånga bollar, som målvakten 
hade bort få behålla för sig själf.

Vicke Jansson gjorde Djurgårdens första mål. 
Utan att på något sätt bli attackerad satte han 
in ett hårdt skott rätt under ribban. Jack stod 
placerad vid motsatta sidan af målet.

Halftid slöt med 2-1 till H. I. F:s favör.
I början af den andra gick Djurgården upp 

ett par gånger på högersidan, men Calle Carlsson 
bröt resolut. Vid ett annat tillfälle räddade han 
så godt som gifvet mål genom att slänga sig 
framför Gustafsson, som endast ett par meter 
från öppningen satte foten till skott. Jack var 
då ute på planen. Djurgårdens höger inner hade 
ett par minuter efteråt ett tillfälle till utjämning, 
men sköt bredvid. Detsamma gör "Staaff". Georg 
Bengtsson hade också en bra chanse, men i stället 
för att skjuta — måhända var vinkeln för liten — 
lade han bollen till centern. Passningen var 
emellertid för lam och fångades af Backlund, 
som var i utmärkt form.

Efter en af Malm lagd boll går Erik Bengtsson 
igenom och gör sitt lags tredje mål. Med en 
så behaglig ledning är man säker på stor seger 
för H. I. F., men det brister i markeringen upp
repade gånger och vid ett sådant tillfälle nätar 
Gustafsson. Liksom fallet var med Jansson blef 
han icke antastad. Jack borde ha kastat sig efter 
bollen i stället för att sparka den. Att anteckna 
är vidare ett genombrott af Malm, som dock 
blef trängd vid skottet, samt en förrädisk boll af 
Vicke Jansson.

Som ofvan antydts gingo ingendera lagens for
wardskedjor godt ihop, hvilket emellertid inte 
hindrade att båda målvakterna hade flera tillfällen 
att visa hvad de förmådde.

Djurgården har ett starkt försvar, men det har 
också H. I. F. Båda äro naturligtvis svårast att 
bryta på egen plan, och det skall säkerligen inte 
förvåna någon om Djurgården vid nästa samman
träffande med H. I. F. tar revanche för neder
laget.

Djurgården-Norrköping 4-2.

Traneberg d. 17 maj.
Rudén, Frykman, Backlund; Wicksell, Ekberg, 

Hemming; Johansson, Englund, Schlaaf, Gustavs
son, Karlstrand.

Man kan ej påstå, att Djurgårdarnes första upp
trädande på hemmaplan blef den angenäma öfver
raskning, som mången säkerligen väntat. Visser
ligen vunno de svartblå matchen, men de känslor 
och intryck som densamma lämnade efter sig 
voro ej alla uteslutande af det glada slaget. Nu 
är det förstås ett kändt faktum, att Djurgårdarne 
sällan spela så dåligt som mot Norrköpings-
Kamraterna, men det hindrar ej att man ändå 
för hvarje match hoppas, att Djurgårdarne som 
många andra syndare skola inse sin skuld i detta 
afseende och göra bot och bättring. Fast hittills
dags förgäfves.

Nu som så många gånger förut var det öfver 
forwardsspelarnes axlar som åskådarne öste sin 
vredes och missräknings galla. Det var minsann 
inte ofta som anfallskedjan — frånsedt de in
spelade målen - kunde väcka någon större en
tusiasm hos de eljest ganska lättrörda Djurgårds
beundrarne. Otaliga tillfällen till mål försuttos 
eller observerades ej ens, och när det gällde sam
spel verkade kedjan som fem främlingar, hvilka 
ville ha så litet att göra med hvarandra som möj
ligt. Den nya ungdomen på högerinnerplatsen 
Englund visade i alla fall lofvande anlag och 
vann själfva Einar Olssons gillande, som bäst 
bör veta hur den platsen skall skötas. Gästerna 
öfverraskade med sitt vackra, rappa spel och ett 
i matchens början utomordentligt påpassligt skjutet 
mål.

Djurgårdarne däremot fingo hålla på en ganska 
god stund innan deras forwards gentemot det 
ganska svaga bakre Norrköpingsförsvaret fingo 
sä mycken stadga i benen och säkerhet i ögat 
att de kunde utjämna. Efter många om och men 
hittade ytterligare tre bollar vägen genom Norr
köpings målöppning, en målsiffra som dock gä
sterna något reducerade genom ett lyckadt anfall 
i början på andra halftid.

Matchen blef likväl en Pyrrhusseger för de 
svartblå. Frykman, inkarnationen för Djurgårds
styrkan och Djurgårdsviljan, justerades svårt, och 
måste troligen för detta år lämna sin plats i laget. 
Och hvad denna förlust såväl inåt som utåt be
tyder förstår hvarje Djurgårdsentusiast.
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Djurgården—Helsingborg 1—2.

Traneberg d. 20 maj.
Djurgården: Rudén, Wicksell, Backlund; Elm

blad, Ekberg, Hemming; Johansson, Englund, 
Schlaaf, Gustafsson, Karlstrand.

Matchen mot helsingborgarne blef hvad Djur
gårdarnes spel beträffar en trogen kopia af mötet 
mot Norrköpings-Kamraterna. Och hvad värre 
var den trots allt väntade segern byttes mot ne
derlag. Själfva "Lucka" var arg och svor högt 
och rent på, att antingen måste han eller också 
Djurgårdslaget lämna Stockholm, om det här 
skulle fortsättas. Det var knappast mer än Hem
ming som fick nåd inför hans ögon, under det 
de öfriga nagelforos på ett sätt som om det skulle 
återgifvits i Medlemsbladet hade tvingat “Luckan" 
att ingå i Stockholms skyddskår och dessutom 
skaffat ansvarige utgifvaren ett par månaders 
oväntad internering på Långholmen. Och det 
låg nog inte så litet sanning i Luckans tempe
ramentsfulla kritik. Djurgårdslaget spelade ge
nomgående utan den friska gåpåartaktik, som förr 
om åren brukat prägla de svartbiås uppträdande. 
Det var endast glimtvis de visade de gamla egen
skaperna, och då blef det genast förvirring i 
Skåne-leden. Men efter dessa uppryckningsperioder 
följde långa stunder, då skåningarne fingo fara 
fram ungefär som de ville. Den som var in
tresserad för den högre akrobatiken fick emellertid 
glädja sig åt en kullerbytta af Ekberg komplet
terad med en halsbrytande saltomortal af Hem
ming. På tal om Ekberg så visade han äfven 
den beslutsamheten att göra Djurgårdarnes enda 
mål under matchen, väl placeradt, tätt invid högra 
stolpen. Det var en invit åt forwards att fort
sätta vidare, fast den uppfattades ej. Men ej en
dast anfallsmännen visade sig omöjliga. Den 
annars så påpasslige Rudén lade i dagen en oför
klarlig osäkerhet — kanske beroende på den hårda 
vinden — och bägge motståndarnes mål kunna 
skrifvas på hans konto.

Djurgården—A. I. K. 0-0.

Stadion d. 24 maj.
Djurgården: Rudén; Wicksell, Backlund; Nor

denskjöld, Ekberg, Hemming; Johansson, Jansson, 
Gustafsson, Schlaaf, Karlstrand.

Som en ljusglimt efter alla de föregående motig
heterna kom ändtligen matchen mot A. I. K. 
Nocke gick nu — fast otränad — högerhalfback, 
och Vicke Jansson ersatte den justerade Englund 
på högerinnerplatsen. Det blef denna gång en 
annan fläkt och fart öfver Djurgårdens spel och 
svartingarnes alla försök att få igång sina farliga 
anfall strandade ohjälpligt på våra pojkars oböjliga 
motstånd.

Nocke körde snart stridshumöret ur både Ek
roth och Ansén, och Hemmings rotationsspel 
verkade, fast gammalt och välkändt som en oför
klarlig nyhet för Bergström. Hvad som sedan 
fanns öfver af svartingarnes företagsamhet smu
lades sönder inför Wicksells och Backlunds träff
säkra fötter. Men lyckades trots all vaksamhet 
Iffa eller Gunnarsson komma i skottläge fångades 
deras skott med en oförliknelig säkerhet af mål
vakten Rudén. Forwardskedjan arbetade däremot 
ej med samma framgång som försvaret. Visser
ligen låg äfven här hvarje man i för brinnande 
lifvet, men sammanhållning, beslutsamhet och 
skjutskicklighet saknades — som vanligt suckar 
säkerligen läsaren — när det gällde att utnyttja 
målchanserna. Därtill kom, att Todde Malm spe
lade som aldrig förr och obeveklig som ödet ingrep 
just i de ögonblick, då Djurgårdsentusiasterna 
redan halfvägs hade rest sig upp från bänkarna 
för att med ett förlossande jubelskrän hälsa det 
vinnande målet. En gång under matchen hade 
A. I. K. vid en straffspark segern i sin hand, 
men Ekroth — Gud signe hans goda hjärta — 
lade bollen så Rudén utan svårighet kunde fånga 
densamma. Striden slutade sålunda oafgjord utan 
något mål på någondera sidan.

J. A. och Idrottsbladet påstodo, att det var en 
dålig match. Det bevisar bara, att den var mot
satsen.

Dessutom sade J. A.: "Om Djurgården spelat 
så mot Helsingborg hade de utan svårighet vunnit." 
Och Helsingborgarne lär ha skött sig bra, enligt 
ofvannämnda experters omdömen.
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Alliansen fick mothugg i 
Köpenhamn.

Man erkände — redan före afresan — att det 
var ett vågstycke utan like af “alliansen", att ge 
sig ned till Köpenhamn, innan vårträningen knap
past hunnit mer än påbörjas. Den resan kunde 
endast sluta på ett sätt — med nederlag.

Här hjälpte ej ens den mest uppskrufvade op
timism till för att lugna våra sinnen och den 
enda hälsning vi kunde sända med våra bort
dragande spelare var: försöken att göra neder
laget så litet som möjligt. Men ingenting är 
grymmare än verkligheten. Äfven denna vår lilla 
blygsamma förhoppning måste vi se grusad, när 
underrättelsen om den första katastrofen för "al
liansen" 0—11 nådde hit upp. Den dagen tänkte 
säkerligen “alliansens" många beundrade mer än 
de talade. Först när nyheten om utgången af 
den andra matchen — äfven den ett nederlag 1—4 
för de allierade — lästes i tidningsfönstren repade 
man åter mod och började mera ingående di
skutera händelserna.

Voro emellertid intrycken af nederlagen öfver
väldigande här uppe, så voro de det ännu mera, 
fast af motsatt anledning nere i Köpenhamn.

"Segern är öfverväldigande, kolossal" skrefvo 
triumferande de danska tidningarne efter första 
matchen, men efter den andra stämmes tonen 
ned och bl. a. framhåller Nationaltidende, "att 
det svenska laget nu gjorde ett bättre intryck 
berodde på, att tur och otur fördelades med 
större rättfärdighet än föregående gången. Sven
skarne fingo ej som då nederlagets brutala näfve 
i ansiktet redan i början af matchen." Och i detta 
uttalande får man söka främsta anledningen till 
den första katastrofen.

Med tre mål på halsen efter 19 minuters spel 
och sex vid halftid var vid detta tillfälle lagets mo
raliska kraft snart bruten. Härtill kom en syn
nerligen olycklig sammansättning af forwards
kedjan, där isynnerhet en ledande man på center
platsen saknades, samt de danska anfallsmännens 
offensivanda, som bragte förvirring i det svenska 
försvaret. Om Djurgårdaren Elmblads förmenta 
andel i nederlaget gjorde på sin tid Idrottsblads
redaktören ett stort nummer, som han dock säker
ligen önskat ogjort, alldenstund det sedan kostade 
honom för 8 kronor bakelser nere på Feith. Ett 
offer som han måste göra Djurgårdarne och Elm
blad för att lugna sitt samvete, och för sin per
sonliga säkerhets skull. Elmblad lär nämligen 
lofvat, att vid ett eventuellt möte med Tegnér 
inte komma sig till last ett enda af de missgrepp 
han blifvit beskylld för i Idrottsbladet.

Öfver den andra matchen, i hvilken det deltog 
ett större antal Djurgårdare — i den första voro 
de endast Elmblad och Gotte Johansson — återge 
vi här ett referat ur Berlingske Tidende, där man 
kan få en ganska god uppfattning om hur “alli
ansen" bär stridens börda gentemot de vältränade, 
af en brinnande revanchlust för federationslaget 
besjälade danska spelarne.

I går spelades den andra svensk-danska fot
bollsmatchen på Idrottsparkens bana. Det svenska 
laget var mycket förstärkt. Rudén, Frykman, Ek
berg, Svensson och Karlstrand voro tillkallade 
pr iltelegram. Och tack vare detta försiktighets
mått blef matchen något helt annat än fredags
kampen, med hård fart och stark spänning, fast 
slutresultatet äfven denna gång blef till danskarnas 
fördel. Det fanns många svenskar på åskådar
platserna, och deras uppmuntrande: “Heja, heja", 
öfverröstade ofta den danska åskådarmassans larm. 
Det danska laget räknade följande spelare: Sofus 
Hansen, Neergaard, Brix; Hans Hansen, Berth, 
Gröthan; Otto Larsen, Anton Olsen, Sofus Nielsen, 
Sven Holm, Ernst Petersen. Det svenska åter 
utgjordes af Rudén, Malm, Frykman; Lindström, 
Ekberg, Groth; Bergström, Gunnarsson, Svensson, 
Ekroth, Karlstrand.

Danskarne få börja spelet med solen emot sig. 
Vinden är nordlig och sveper tvärs öfver banan. 
Den svenska forwardskedjan går genast till anfall, 
och vänsterinnern Ekroth har ett lämpligt tillfälle 
att skjuta, men han är nervös och Sofus målman 
klarar med lätthet den icke alltför invecklade si
tuationen. Det danska försvaret lyckas snart pressa 
bollen upp till sina anfallsmän, och Sofus med 
de krokiga benen och Anton med åskviggen 
börja röra på sig. Den med åtskilliga volyms
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enheter utrustade Ernst Petersen, som fått på sin 
lott att hålla den ingalunda svältfödde Frykman 
i schack, slänger in en af sina utmärkta bollar. 
Sofus ämnar just börja sin steppdans, då sven
skarna, som äro honom för snabba, med en säker 
spark afbryta hans solonummer. Denna brist på 
vördnad för hans person sätter endast upp hu
möret på Sofus och han ökar på sitt speltempo. 
Han lyckas komma igenom försvaret och kan så 
i lugn och ro lista in bollen i det svenska nätet. 
Det har då gått 9 minuter. Nu har Sofus fått 
blodad tand, och det kommer fart och lif öfver 
hans uppträdande. Med en för honom ovanlig 
fart löper han några minuter senare åter genom 
svenska försvaret och sänder ett jordstrykande 
skott, som Rudén ej heller denna gång har någon 
möjlighet att klara. Två mål på en kvart. Då 
kan man godt hinna med 11—0 på den tid, som 
återstår. Men nu spänner Putte — svenskarnas 
smeknamn på Frykman — hårdare åt sitt bälte 
och lofvar tyst och heligt att det skall bli mera allvar 
i spelet. Han och hans sidokamrat Malm rensa 
först terrängen framför det svenska målet och 
bollen får i stället göra en tur upp till Sofus 
Hansen. Ett skott smäller hårdt i stolpen och 
Sofus hinner nätt och jämnt att rädda. Bollen 
studsar ut till högerinnern Gunnarsson, som med 
ett ilsket skott sänder in den i det danska nätets 
hörn.

Det är nu mera sammanhållning och fart öfver 
svenskarne än i fredags, men jämngoda med 
danskarne äro de icke, som ha de flesta an
greppen. Särskildt yttrarne arbeta bra som förra 
matchen om också centringarne ej äro så farliga. 
Det fattas höjd på deras bollar. Rudén har fullt 
upp att göra, särskildt Sofus Nielsen har ett godt 
öga till honom, och Sven Holm lämnar honom 
heller ingen ro. Han klarar sig dock. Det danska 
lagets svaga punkt är backarne. Brix är någor
lunda, men Neergaard är osäker. De svenska 
forwards och halfbackarna pressa ofta hårdt på. 
Det kommer en period i kampen då det är mera 
blått än rödt vid danskarnas mål. De blå kom
binera raskt, och hade de bara hunnit skjuta så ...

Men deras bollar mot det danska målet sakna 
den rätta dommedagsfarten. Dessutom tröttköras 
snart de svenska forwards af de snabba danska 
halfbackarne och danskarne ta åter till offensiven. 
Anton Olsen är upphofsmannen för det tredje 
målet. Han sänder långt ute från plan en järn
hård kula mot Rudén. Den svenska målvakten 
har otur. Vinden fångar bollen. Rudén tror, 
att den skall gå till vänster men i stället tar den 
vägen åt höger. Han når den dock genom att 
kasta sig, men den hårda bollen glider ur hans 
grepp.

Under andra halftiden har danska laget solen 
i ryggen och fortfarande det mesta af spelet. 
Det går ganska hett till uppe hos klöfverbladet 
Rudén—Malm—Frykman, men svenskarna göra 
ett hårdt motstånd och ha ändå krafter öfver till 
angrepp. Bristerna i deras forwardsspel ligga 
dock i öppen dag. De spela alltför mycket kort

passningspel och hålla bollen envist mellan de 
tre innermännen. Sällan skickar centern Svensson 
en ärlig långboll ut till sina yttrar. Han sätter 
dem på fullständig svältkur. Det är ett spelsätt, 
som många af de professionella skottska och 
engelska lagen, som gästat Danmark användt sig 
af, men det lönar sig icke alltid mot ett på
passligt försvar. Goda backar och halfbackar 
trasa snart sönder deras vackra broderier. Det 
blir ett oafbrutet fiasko eller på sin höjd en marsch 
på stället. Det danska forwardsspelet är bäst 
när yttrarne äro goda. Dessa skola hafva bollen 
helst när det fientliga försvaret är koncentreradt 
mot midten. Då få ytterspelarna luft och fri väg. 
Då rusha de upp längs sidolinjerna och sända 
höga bollar in mot mål. Då kunna också de 
tre innermännen skjuta, då skapas ett otal af 
farliga situationer. Detta är en kombination af 
kort- och långpassningstaktiken. Den förstnämnda 
är ett spelsätt för häxmästare, som dessutom måste 
ha ganska svaga och oerfarna motståndare emot 
sig. Till slut kommer också att forwards, som 
offra åt kortpassningen merendels skjuta illa. De 
passa bollen fram och tillbaka — tricsa och dansa 
kring densamma — ända fram till mållinjen utan 
att kunna samla sig till ett afgörande skott.

Midt under andra halftid få danskarne sitt fjärde 
mål. Otto Larsen centrar, och den outtröttlige 
Sven Holm möter bollen med hufvudet och sätter 
den säkert i nätet. Annars är det både si och 
så med spelet under denna halftid. Sofus Nielsen 
och Anton Olsen få inga tillfällen till genom
brott. Deras spel verkar ofta långsamt och tungt. 
De svenska forwards utnyttja icke heller luckorna 
i det danska försvaret. Med 4—1 mattas striden 
så småningom och när allt är öfver ha danskarne 
vunnit sin andra seger öfver det utvalda svenska 
laget.

Den 6 maj var en historisk dag för Avesta. 
Då gästades nämligen samhället för första gången 
af ett Djurgårdslag, där det fanns stora stjärnor 
som Wicksell, Köping och Backlund samt små 
diton som Per Ul, Abbe och Pjutten.

Djurgårdarne lekte sig till en seger med 9—0 
öfver Avesta skarpaste fotbollselfva, och lade 
härmed grunden till den nya tideräkning, som 
numera allmänt användes däruppe. Efter matchen 
blef det middag med taffelmusik och tal i långa 
banor. Till slut utbragte Jönsson ett lefve för 
värdarne, men det gjorde han så dåligt att Wicksell 
måste göra om det — med bättre lycka, Var 
Avesta nöjd med sina gäster så voro dessa å sin 
sida nöjda med Avesta.

Härom kvällen mötte jag Per Ul och konsta
terade en tår i hans vänstra öga. '‘Hvadan detta", 
sporde jag. “Jag längtar efter en middag i Avesta", 
snyftade Per Ul fram.

Glöm ej årsafgiften för 1917
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Andra och tredje lagets matcher.

Djurgården II —A. I. K. II 0-3.

Djurgårdslaget saknade dugliga forwards för 
att kunna uträtta något i denna match. Putte 
Öhman jobbade visserligen med sin kända, envisa 
energi, men alltid förgäfves och högeryttern Rock
ström, som visade ansatser till att sitta inne med 
goda möjligheter, utnyttjades sällan. Försvaret 
däremot var bättre. Back-Jonsson var helt enkelt 
utmärkt, och Nisse Linds spel på centerhalfbacks
platsen hörde också till matchens glanspunkter. 
Målvakten Öhrström verkade osäker och hela 
laget otränadt.

Djurgården ll-Baltic 3-5.

Djurgårdarne mötte upp till matchen utan 
målvakt och häri får man söka främsta anled
ningen till nederlaget. Ingen af de båda Djur
gårdsspelare, som under matchens lopp fuskade 
i målvaktsyrket, visade nämligen några i ögonen 
fallande egenskaper för detsamma. Djurgårds
laget bars upp af backen Jonsson, som dessutom 
en gång utförde kraftprofvet att från sin plats 
dribbla rätt igenom hela Baltic-laget och skjuta 
ett rungande mål, när han tyckte forwards voro 
alltför tröga i det afseendet. “Gurra Plåtis" ar
betade bra, och bland forwards åstadkommo åt
minstone Johannesson och högeryttern Friberg 
synliga resultat.

Djurgården III-Enskede I K. 5-0.

Tredje laget hade lyckan och äfven förmågan 
att vinna sin första match för säsongen öfver 
Enskede I. K. Laget visade sig genomgående 
godt om också forwards måste öka upp farten 
och beslutsamheten åtskilligt för att blifva riktigt 
farliga gentemot snabba motståndare. Abbe sköt 
emellertid några granna skott — af hvilka två 
hittade nätet — och Pjutten öfverraskade med 
en påpasslighet framför mål som man knappast 
trodde möjlig hos hans flegmatiska natur. Half
backarne spelade synnerligen effektivt med Burman 
som förgrundsfiguren och det bakre försvaret 
klarade allt hvad som föll på deras lott.

Edvin Hellgren har bland de Djurgårdare 
som deltagit i vårens täflingar i terränglöpning, 
nått de bästa placeringarne. Vid Sleipners terräng 
d. 30 april återfinna vi sålunda Hellgren på tredje 
plats med tiden 40.40.1, efter Öhman och Tern
ström. I årets svenska mästerskapstäflan hade 
han däremot mindre lycka och nådde endast upp 
till sjunde plats. Tid 34.35.

Föreningsmästerskapet i terränglöpning 
hemfördes för året af Hellgren. Tid 25.26. Hans 
svåraste konkurrent den alltjämt framåtgående H. 
Eriksson kunde visserligen ej göra mästaren se
gern stridig, utan måste nöja sig med andra 
plats på tiden 26.02, men man konstaterade hos 
denna nya förmåga stora anlag, som rätt utnyttjade 
snart skola låta tala om sig. S. S. Karlsson pla
cerade sig som trea, under det kassören, Kalle 
Sundholm, som numera endast har brådtom när 
det gäller pengar, höll till godo med fjärde plats.

Resultat från klubbtäflingen d. 17 maj. 
Kulstötning: 1) R. Skoglund 20.25, 2) C. Svan
berg 16.71, 3) F. Wahlgren 16.01. Ynglingar: 
1) A. Öjermark 16.28, 2) H. Kjellstrand 13.55, 
3) E. Haag 13.21. Längdhopp: 1) G. Johansson 
6.30, 2) E. Svärd 5.71, 3) B. Andersson 5.06, 4) 
S. Mattsson 4.97, 5) A. Sundblad 4.86. Ynglingar:
A. Öjermark 6.00, 2) E. Haag 4.76. Diskuskast
ning: 1) R. Skoglund 61.72, 2) S. Mattsson 46.77, 
3) F. Wahlgren 45.-, 4) C. Svanberg 42.04, 5)
B. Andersson 41.25. Ynglingar: A. Öjermark 
53.10, 2) H. Kjellstrand 43.26, 3) E. Haag 32.70.
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