
Eder ordförande, som tyvärr i dag är knuten vid sängen 

och endast i tankarna kan följa detta årsmötes förhandlingar vill 

till alla inom Djurgardens Idrottsförening rikta ett tack för ett 

gånget arbetsår.

Jag tackar överstyrelsens medlemmar för deras insats; 

visserligen ha några till följd av bristande tid ej kunnat fort

sätta året ut men andra återigen ha nedlagt ett verkligen upp

offrande och samvetsgrant arbete till föreningens bästa. Men för 

att icke vissa skola betungas med för strängt arbete måste alla 

i Överstyrelsen vara besjälade av arbetsglädje och initiativ och 

genom lämplig arbetsfördelning kan mycket göras och måste mycket 

ytterligare organiseras och förbättras.

Inom föreningens olika sektioner har jag haft glädjen 

att se talrika bevis på idrottsintresse, kamplust och framåtanda, 

betingelser som äro outplånligt förenade med framgång i tävlings

leken, men träningen, vilken hos många bedrivits med noggrannhet 

och omtanke, har åter hos många tagits mera på skämt. Kom ihåg 

att i nuvarande tid göres inga idrottsresultat utan samvetsgrann 

förberedelse evad det gäller allmän idrott, fotboll, brottning, 

skidor, boxning och så vidare.

Och kom särskilt ihåg att ha ögon och öron öppna för 

äldre erfarna kamraters goda råd.

Den ena sektionen är lika berättigad som den andra un

der förutsättning att den sköter sig.

Låtom oss gemensamt glädjas åt olika sektioners framgångar 

men skrävla icke och uppträd icke så att den verklige Djurgårda

rens ära skadas.

Låt småsinnet och avundsjukan vika för föreningens bästa.

Tig ihjäl den idrottspress' smutskastning, vilken vill 

försöka röra upp storm i ett vattenglas.

Föreningsmedlemmar!

Hjälpen till att svara med dubbelt intresserat idrotts- 

arbete, goda resultat och gott kamratskap!



Låt det gångna årets idrottsbragder sporra till nya.

Betänk att vi med detta årsmöte avsluta vårt 39:de idrotts 

år och att det 40:de påbörjas. Må de fyra decennier, vilka den 12 

mars 1931 gå till ända kunne, visa tillbaka på stolta minnen, må det 

40:de året ge den glans åt föreningens idrottsnamn, som äldre gene

rationer hoppas, som gamla traditioner fordra och som nuets aktiva 

djurgårdare kunna.

Till sist vill jag rikta en vädjan till årsmötets medlem

mar att vid val av styrelse verkligen välja dem som ha tid och ar

betslust och som äro lämpade att ingå i överstyrelsen.

Jag uttalar en förhoppning om att årsmötet måtte ge en vär

dig bild av föreningens idrottsliga arbete.

Med kamratliga hälsningar

B.T.F. Nordenskjöld.


