
  

Årsberättelse för Djurgårdens Idrottsförenings bollafdelning 1905 – 1906 

Detta års fotbollsäsong ingick för DIF:s bollafd med de bästa utsigter. Ett efter svenska förhållande 

mycket godt täflingslag med goda reserver, bra reservlag samt många täflingar att deltaga i. Vi skola i 

det följande se om de förhoppningar, som man kunde ställa på den kommande säsongen, blefvo 

uppfyllda. 

För sjunde gången öppnade D.I.F. fotbollsäsongen i Stockholm med en match mot A.I.K. den 30 april. 

Segern blef D.I.F:s med (2-1). 

Därefter började matcherna i Stockholmsserien klass I. Den 7 maj spelade D.I.F. mot I.F.K. Spelet var 

hårdt och matchen blef oafgjord med (2-2). På ”barnens dag” den 14 maj möttes D.I.F. och Örgryte 

I.S. från Göteborg på Idrottsparken, men här måste D.I.F. krypa till korset och Ö.I.S. segrade med (1-

0). I de nu spelade matcherna visade det sig att det som fattades i laget, var sammanhållningen i 

anfallet. Försvaret var på alla händer godt. I serien slog D.I.F. sedan Stockholms Idrottsklubb och 

Östermalms I.F. Därefter mötte laget, äfvenledes i serien, I.F. Kamraterna Uppsala i Uppsala den 28 

maj. Bland spelare och publik trodde många att Uppsala-Kamraterna skulle segra, men D.I.F:arna 

visade hvad de kunde och segrade med (1-0) efter att hela matchen ha legat öfver. Sista matchen i 

första omgången var mot A.I.K., äfven här segrade D.I.F. 

I andra omgången slog D.I.F. först Stockholms I.K. och mötte sedan den 16 juni ånyo Uppsala-

Kamraterna i Stockholm. De svartblåa Djurgårdarne segrade med (5-0). Ett öfverväldigande resultat, 

men så spelade också laget som aldrig förut, hvarenda spelare skötte sin plats utmärkt och anfallen 

gingo med fart och kläm. Hade lagets sammansättning blifvit bibehållen, så som den var då hade 

troligen Svenska mästerskapet stannat i Stockholm. Härefter inträdde ett längre uppehåll i spelet. Den 

16 juli gästade laget Söderhamns I.F., hvilken det slog med (5-1). Söndagen därpå mötte D.I.F. I.F. 

Kamraterna Stockholm i kvalifikation till mästerskapet. D.I.F. låg öfver och bombarderade 

motståndarnes mål med resultat att de fingo 5 mål, men en kvart innan full tid slappnade laget och 

Kamraterna gjorde 5 mål. Matchen blef således oafgjord. Vid omspelet blef en af halfbackarna 

oskadliggjord i början af matchen och till följd häraf segrade Kamraterna med (2-0). 

Härnäst D.I.F:arna ställde upp var det mot sina gamla motståndare från Gefle I.F. Det var en 

vänskapsmatch och den slutade med (1-1). 

Till täflingen om Wicanders välgörenhetssköld uttogs de fyra bästa Stockholmslagen, nämligen D.I.F., 

I.F.K., A.I.K. och Ö.I.F. Vid lottningen kom D.I.F. mot I.F.K. Matchen slutade oafgjord med (1-1) efter 

ett godt spel på båda sidor, den inräknades äfven i serien kl. I. Vid omspelet segrade Kamraterna med 

(2-1) tack vare god tur. 

3) I de fortsatta serietäflingarna slog D.I.F. sedan Ö.I.F. och den 6 nov. A.I.K. Denna sista match, den 

sista för året, var mycket intressant. I D.I.F:s forwardskedja hade en del omplaceringar företagits. Tack 

vare detta gingo anfallen utmärkt. Många vackra anfall gjordes och sammanhållningen i 

forwardskedjan var trots farten något att fästa sig vid. Försvaret skötte sig som vanligt bra. De svartblå 

segrade med (4-2). 

D.I.F:s lag II tillhörde under säsongen klass III i serien och visade sig såsom det bästa laget i denna klass. 

Det spelade 4 matcher och segrade i alla, samt slog I.K. Svea, Eriksdals I.F. m. fl. 

Mellan föreningens båda lag har en handicapserie ägt rum nu af föreningen uppsatta 11 medaljer. I 

denna segrade lag II med 6 poäng 4 gjorda mål och 20 mål i handicap. Lag I hade 2 poäng 18 gjorda 

mål. 



  

1) I täflingsserien klass I segrade Djurgårdens Idrottsförening med 10 spelade matcher 8 vunna 2 

oafgjorda 23 vunna mål 6 förl. mål 18 poäng. Närmaste lag var I.F.K. Uppsala med 13 poäng. 

2) Allt som allt har lag I haft 19 matcher däraf segrar 10 oafgjorda matcher 5 och nederlag 4 med 43 

vunna och 24 förlorade mål. 

4) Lag II har spelat 4 matcher vunnit alla; gjort 13 och förloradt 5 mål. I dessa äro ej inräknadt matcher 

inom föreningen. 

De förhoppningar som ställdes på säsongen blefvo visserligen ej till fullo uppfyllda, men det var dock 

en af de bättre som föreningen haft. 

Inom afdelningen har tennistäflingar afhållits under hösten och blef Herr B. Swarz segrare i dessa med 

Herr A (?) som 2-de man och A. Lindström 3dje. 

I hockeytäflingarna (?) har två lag från föreningen deltagit i L.B.F. täflingar. Första laget spelade i klass 

I och blefvo lottade mot Uppsala H.K. och blefvo af dessa slagna med (7-0). 

Andra laget tillhörde klass II och slog Krigsskolans kadetter i första omgången med (4-0). Spelade sedan 

oafgjordt med Djursholmskamraterna (1-1) och blefvo vid omspelet utslagen med (2-1). 

En serie i hockey mellan två lag inom afdelningen blef igångsatt men endast 2 matcher kunde spelas. 

I afdelningen har under årets lopp inkommit en hel del unga spelare, hvilka visa goda anlag och en 

gång, när de äldre lägga upp, kunna intaga deras platser och föra föreningens färger med den äran. 

Som afdelningens styrelse under det gångna året har fungert J. af Klercker ordf H. Andrén sekr samt 

Herr C Jahnzon. 

Kaptener i fotbollslagen har varit i lag I H. Andrén och i lag II Hj. Skoglund. 

I hockey i lag I B. Swarz och lag II J. af Klercker. 

De medlemmar i lag I hvilka erhållit Sv. B. Förb:s(?) seriemedaljer äro: 

I. Friberg 10 spelade matcher i serien 19 

A. Käck   10 spelade matcher i serien 18 

H. Andrén 9 spelade matcher i serien 18 

R. Dahlstedt 9 spelade matcher i serien 18 

R. Andersson 9 spelade matcher i serien 17 

A. Norling 9 spelade matcher i serien 16 

E. Ohlsson 9 spelade matcher i serien 16 

A. Schörling 8 spelade matcher i serien 16 

G. Olausson 8 spelade matcher i serien 10 

E. Lavass 7 spelade matcher i serien 10 

H. Lundell 4 spelade matcher i serien 9 

De medlemmar som erhållit föreningens silfvermedaljer äro. Hrr 

I. Friberg 19 

A. Käck  18 

H. Andrén 18 

R. Dahlstedt 18 

R. Andersson 17 



  

A. Norling 16 

E. Ohlsson 16 

A. Schörling 16 

E. Lavass 14 

G. Olausson 10 

N. Lundell 9 

B. Möller 7 

Bronsmedaljerna i lag II tillföll 

G. Danielsson 

A. Ingmansson 

G. Friberg 

Hj. Skoglund 

C. Lund 

O. Lemon 

G. Eriksson 

B. Modén 

S. Lindkvist 

H. Hansén 

A. Leger (?) 

Herr G Friberg hade äfven deltagit 7 matcher i lag I och 2 i lag II och således gjort sig förtjänt af 

uppmuntran, men till följd af sekreterarens slarf ej blifvit anmäld till föreningens styrelse för 

erhållande af sådan. 


