
 

 

Årsberättelse för Djurgårdens Idrottsförenings bollafdelning 1906 
 

Ishockey ”Bandy” 
Liksom föregående år hade föreningen ett mycket godt hockeylag men till följe af den 
dåliga vintern kunde få täflingar afhållas. I Svenska bollspelsförbundets hockeyserie 
blef laget hoplottadt med Uppsala gymnasisters hockeyklubb. Genom förändring i 
sista stund af speltiden blef ej laget det ordinarie, men af den ojämna kampen kunde 
man dock se att laget skulle haft ganska stora utsikter om det varit samladt. Matchen 
slutade med 6–0 till Uppsalas favör, men blef den protesterad på grund af för sen 
kallelse och Sv BF styrelse beslöt att den skulle spelas om, hvilket dock vädret 
förhindrade. En hockeymatch i Norrköping med därvarande hockeyklubb slutade med 
5–2 till Djurgårdens favör. 
 
Föreningens reservhockeylag deltog i klass II men blefvo här efter en oafgjord match 
utslagna i andra omgången af Djursholmskamraterna. I första omgången slog laget K 
Krigsskolan vid Karlberg med 4–0. Något vidare om hockeyspelet finnes ej att anföra 
men har föreningen en god trupp af hockeyspelare, hvilka till ett annat år helt säkert 
skola föra föreningens runor med den äran. 
 

Fotboll 
Detta års fotbollsäsong började för föreningens första lag ej med så ljusa utsikter som 
det föregående, men som vi se i det följande blef dock denna säsong den för 
föreningen ärorikaste under de åtta år fotboll varit upptagit på dess program. Många 
af de gamla spelarna hade lagt upp och nya krafter insattes, men de olika spelarna, 
som ej speladt samman förut, litade ej på hvarandra och härigenom blef samspelet 
lidande så att laget syntes svagare än det verkligen var. I första omgången i 
täflingsserien kunde laget endast tillkämpa sig andra platsen efter 
Stockholmskamraterna och i täflingen om Corinthian Bowl blef det utslaget af dessa 
samma rivaler. I täflingen om distriktsmästerskapet för Stockholm–Uppland hade dock 
laget hunnit stadga sig och fått hvarje spelare på sin rätta plats, det afgick också med 
segern då de i finalen slogo Stockholmskamraterna med 3–0. Den andra omgången i 
täflingsserien gick laget obesegradt igenom och eröfrade därigenom första priset för 
hela serien med 15 poäng af 20, 6 vunna matcher 1 förlorad och 3 oafgjorda. 18 vunna 
och 5 förl mål. Vid matcherna mot Akademisk B.K. från Köpenhamn var laget utsatt 
att representera Stockholm såsom dess bästa lag. Matchen ägde rum den 3 sept och 
segrade A. B. knappt med 2–1. För att kvalificera sig till denna match hade laget att 
först spela mot Stockholmskamr och blef resultatet att Djurgårdens I.F. segrade med 
1–0. Såsom distriktsmästare var föreningens lag kvalificeradt till Svenska mästerskapet 
och efter en glänsande seger öfver I. F. Kamraterna Norrköping mötte laget i 
seriefinalen sina gamla motståndare Gefle I.F. om förra täflingarne om Rosenska 
pokalen. Matchen var mycket spännande och efter en i dubbel bemärkelse hård kamp 



 

 

utgick D.I.F. såsom segrare med 3–2. Härigenom hade laget kvalificeradt sig till finalen 
som ägde rum den 7 okt. mot Örgryte I.S. Matchen var motsedd med synnerligen stort 
intresse och laget öfverträffade betydligt de förhoppningar man ställt på detsamma. 
Genom ren otur och andra på laget ej beroende orsaker blefvo de slagna med 4–3 
efter en kamp som i intressant och fint spel är den säkerligen vackraste af alla matcher 
om Sv. Mästerskapet. Genom denna match visade sig laget vara af hög klass och såsom 
det efter Örgryte I.S. bästa laget inom Sverige. Laget hade i denna match tagit ut alla 
sina krafter så att då det två dagar efter mötte Stockholmskamr. i semifinalen om 
Wikanders välgörenhetssköld kunde det ej tillnärmelsevis prestera ett sådant spel som 
i finalen också afgick ”kamraterna” med seger. 
 
Reservlaget: Föreningen har detta liksom de föregående åren haft ett mycket godt 
reservlag, hvilket med heder deltagit i reservlagsserien och tillkämpat sig segern 
därstädes efter 7 vunna 0 förl o 0 oafgjorda matcher. 25 gjorda o 4 förl mål. Laget har 
äfven speladt en vänskapsmatch i Hudiksvall mot ett kombineradt Hudiksvallslag, 
hvarvid det blef besegradt med 2–1. 
 
En kort redogörelse för de spelare, hvilka bidragit till första lagets framgångar vore 
kanske på sin plats. Kaptenen i laget Axel Norling är såsom centerhalfback ett mycket 
godt stöd för laget. Han är alltid på sin plats och följer väl med i såväl angrepp som 
försvar; mången gång arbetar han för hela sitt lag. Med orubbligt lugn förenar han en 
fin uppfattning om spelet. Han är i synnerhet känd för sin säkerhet på hufvudkickar. 
Wilhelm Rosén, hvilken fotbollspelare har ej hört det namnet, är såsom centerforward 
den bästa D.I.F. och Stockholm någonsin haft och det vill icke säga litet. Han är sorgligt 
nog ej bosatt här numera men vid viktigare matcher har han alltid kallats till hjälp. Han 
har en särskild förmåga att sammanhålla forwardskedjan och att passa på tillfällen att 
göra mål. När Rosén spelar med kan man vara öfvertygad om att D.I.F. spelar med fart 
och kläm. Ivar Friberg och Einar Olsson resp högerytter och inner äro ett par som är 
fruktadt; I att kunna behandla bollen torde de ej behöfva erkänna någon öfverman. 
Den halfback som får spela mot dem önskar sig nog mången gång till ett bättre ställe. 
De spela mycket väl tillsammans och den ene bör ej ses för sig utan båda tillhopa. Ivar 
gör fina centringar och Einar hårda och väl placerade målskott, han har också gjordt 
de flesta målen för D.I.F. under säsongen. Vänsterytter Sam. Lindqvist är en för året ny 
man i laget men han har skött sin plats som en hel karl. Han är en god löpare och 
spelar med mycken energi. Många mål äro gjorda från hans goda passningar och 
många mål har han gjordt själf trots att han spelar särdeles osjälfviskt. Gösta Claussen 
(?) är visst född till bollspelare, han kan och har spelat alla platser i laget. När det gäller 
att få försvaret så starkt som möjligt så är det han som får byta, mest har han dock 
speladt center eller vänster inner forward. Vännen Gösta har ett synnerligen fint och 
behärskadt spel, han behandlar bollen med en viss elegans och är en mycket påpasslig 
och hård målskytt. H. Lagergren, högerhalfbacken, är såsom gammal, rutinerad och 
snabb spelare ett godt stöd både vid försvar och anfall. Det är synnerligen svårt att gå 



 

 

förbi såväl honom som vänsterhalfbacken B. Möller. Denne senare är trots sin ålder, 
han är den äldste i laget, en god löpare och är isynnerhet vid försvaret en god hjälp 
för laget. Backarna Ragnar Dahlstedt och Axel Käck äro ett par som ej skäms för sig, 
de lita på hvarandra  och hjälpa hvarandra. Den förre är snabb och spelar mycket 
elegant, den senare ”mannen som skall fram” är hastig och djärf. Båda äro svåra att 
komma förbi, åtminstone med bollen, och spela ett behärskadt fastän kraftigt spel. 
Såsom målvakter i laget hafva fungerat först Ernst Olsson och sedan han flyttadt från 
staden Gustaf Dahlberg. Båda äro mycket goda, med snabb uppfattning och god 
placeringsförmåga förenade stor säkerhet, och många äro de gånger då de klarat 
målet som genom underverk. Erik Lavass, Erik Åkerlund och Robert Nordlund hafva på 
olika tidpunkter under året varit med i laget, de kunna kanske ej nu fullt jämföras med 
de öfvriga men de hafva framtiden för sig och med arbete kunna de inom kort komma 
upp i jämnhöjd med de öfvriga. De hafva säkerheten inne, men rutinen och förmågan 
att anpassa sig efter spelets hastiga växlingar kommer först efter träget arbete. För 
öfvrigt hafva många såväl ”old boys” som unga spelare varit reserver i laget, men de 
torde antingen vara kända från föregående år eller också helt säkert i en snar framtid 
göra sig ett namn så att de behöfva ej här personligen nämnas. (se för öfvrigt tabell 
3). 
 
Som helhet var första laget, då alla ordinarie voro med, mycket stabilt och det 
utmärkte sig kanske mer för säkerhet på bollen än för kraft. och mer för fint samspel 
än för hårdt spel. 
 
Reservlaget har haft ganska god tillgång på jämngoda spelare. Ingen har där 
öfverglänst den andre om ej möjligen i längd men alla hafva skött sig förtjänstfullt och 
med energiskt arbete kunna många af dem komma upp i jämnhöjd med sina  äldre 
kamrater i första laget. 
 
Reservlaget har för öfvrigt vunnit träningsserien mellan föreningens båda lag, hvarvid 
de haft 4 mål i handicap hvarje match och segradt med 6 poäng, 20 gjorda och 22 
förlorade mål; första laget 2 poäng och hafva följande spelare deltagit i lag 2. 
J. af Klercker, E. Lemon, B. Thelin, G. Johansson, C. Lund, E. Åkerlund, A. Friberg, K. 
Sandlund, G. Friberg, B. Modén, R. Eriksson. 
Såsom afdelningens styrelse hafva under året fungeradt J. af Klercker, ordf, Axel 
Norling, sekr. och R. Dahlstedt  utan funktion. 
 
Antal matcher hvarje spelare deltagit i 
 
  lag I      lag II 
   serien    Summa      serien   Summa 
Einar Olsson  10  28  B. Thelin   7  9  
Sam. Lindqvist 10  28  E. Lemon   7  9 



 

 

Ragnar Dahlstedt 10  28  G. Johansson 6  6 
Birger Möller 10  26  K. Sandlund  7  6 
Ivar Friberg  8  24  E. Åkerlund  5  6 
Gösta Claussen (?) 10  23  J af Klercker  6  6 
Axel Käck  8  22  C. Lund  4   
H. Lagergren 7  22  A. Friberg  4   
Axel Norling  4  19  G. Friberg  4 
Erik Lavass  4  13  B. Modén  3  5 
E. Åkerlund  5  11  C. Robbert  3  5 
G. Dahlberg  1  10  M. Hartvig  3   
Ernst Olsson  3  7  H. Andrén  1  1 
B. Modén  3  7  O. Qvarnström 2  2 
W. Rosén  2  6  Lindberg  1  1 
G. Friberg  3  6  E. Ekenberg  3  3 
A. Schörling  2  5  K. Lundholm 1  2 
J. Österlund  2  4  E. Landin  2  2 
H. Andrén  2  3  H. Johansson -  2 
B. Thelin  1  3  G. Egnell (?)  -  1 
R. Norberg  1  5  F. Zetterberg -  1 
J af Klercker  2  2  G. Frykman  1  2 
C. Robbert  1  2   
K. Sandlund  -  1 
H. Jahnsson  1  1 
C. Jahnzon  -  1 
D. Norling  -  1        
    

Första lagets matcher 1906 

1 29 april I.F. Kamraterna, Stockholm Stockholm Vänskapsmatch 2-1 Seger 
2 6 maj I.F. Kamraterna, Uppsala Stockholm  Serien kl. I  1-0 Seger 
3 12 maj Mariebergs I.K.  Stockholm Serien kl. I  0-0 Oafgjordt 
4 13 maj Allmänna I.K.   Stockholm Vänskapsmatch 1-0 Seger 
5 17 maj Westermalms I.F.  Stockholm  Serien kl. I  4-0 Seger 
6  21 maj I.F. Kamraterna, Stockholm  Stockholm Corinthian Bowl 1-2 Nederlag 
7 26 maj I.F.     Stockholm Corinthian Bowl 4-0 Seger 
9 16 juni B.S. Drott   Stockholm Corinthian Bowl 7-2 Seger 
11    6 juli Allmänna I.K.   Stockholm Vänskapsmatch 1-0 Seger 
12    8 juli Mariebergs I.K.  Stockholm Distriktsmästersk. 1-1 Oafgjordt 
13  12 juli Mariebergs I.K.  Stockholm Distriktsmästersk. 3-1 Seger 
14  17 juli I.F. Kamraterna, Stockholm Stockholm Distriktsmästersk.  3-0 Seger 
15  21 juli Mariebergs I.K.  Stockholm Serien kl. I  1-0 Seger 
16  24 juli Westermalms I.F.  Stockholm  Serien kl. I  4-1 Seger 
17  31 juli Allmänna I.K.   Stockholm  Serien kl. I  3-0 Seger 
18   5 aug I.F. Kamraterna, Stockholm Stockholm  Serien kl. I  1-1 Oafgjordt 
19 23 aug Mariebergs I.K.  Stockholm       11 st bägare  3-1 Seger 
20 26 aug I.F. Kamraterna, Norrköping  Stockholm Vänskapsmatch 3-0 Seger 



 

 

21  31 aug  I.F. Kamraterna, Stockholm Stockholm Vänskapsmatch 1-0 Seger 
22    3 sept  Akademisk B.K., Köpenhamn Stockholm Vänskapsmatch 1-2 Nederlag 
23    9 sept I.F. Kamraterna, Norrköping Stockholm Sv. Mästerskapet 8-0 Seger 
24  16 sept  I.F. Kamraterna, Uppsala Uppsala Serien kl. I   0-0 Oafgjordt 
25  23 sept  Gefle I.F.   Stockholm Sv. Mästerskapet 3-2 Seger 
26  30 sept  I.F. Kamraterna, Stockholm Stockholm Invigningsfästen 0-0 Oafgjordt 
27   7 okt Örgryte I.S., Göteborg Stockholm Sv. Mästerskapet 3-4 Nederlag 
28   9 okt  I.F. Kamraterna, Stockholm Stockholm Wikanders sköld 0-2 Nederlag 

 
28 spelade matcher 18 vunna 5 oafgjorda 5 förlorade 67 gjorda 24 förlorade mål 


