
PROTOKOLL fördt vid öfversty

relsens sammanträde å Svenska Fotboll

förbundets kansli torsdagen den 6 maj 

1926.

Närvarande: hrr Hedjerson, Carlsson, Frostell, 
Lindgren, Lindner, Sandlund och 
Ekberg.

§ 1.

Protokollen från Öfverstyrelsens sammanträden den 

19 och 29 april föredrogos och godkändes.

§ 2.

Allm. Idrottsektionens framställning om att den 

21 maj få anordna en telefonmatch i löpning 800 meter 

mot Uppsala I.F. godkändes med rätt för sektionen att 

utdela 1 st. liten silvermedalj och 3 st. små bronsme

daljer.

§ 3.

Allm. Idrottsektionen beviljades anslag till föl

jande materialier:

3 st. spjutskaft à 5:-,
1 st. slägga o. 1 st. vikt till c:a 55:-, 
Tillverkn. af en banrits 7:- à 8:-, 
Hoppribbor 10:-,
Rep. af hoppställn. o. häckar, 
Trä till bänkar.

§ 4.

Beslöts att å allmänt sammanträde upptaga frågan 

om hedersmärkets utdelande.

§ 5.

Beslöts att till 11 st. A-lagsspelare i bandy ut

dela stora silvermedaljen med band o. inskription: ”Ban

dy 1926”.

§ 6.

Uppdrogs åt ledaren för A-laget i fotboll att själf 

afgöra, när han ansåge massage för spelarne af behofvet 

påkallad.



§ 7.
Allm. Idrottsektionens förslag till instiftande 

af standardmedaljer godkändes med följande stipulati

onsgränser:

B rons:Silver:

Löpning 100 mtr.................................. 11.4 s. 11.9 s.
" 200 " .................................. 23.6 " 24.8 "

400 ” .................................. 53.0 54. 5 ”
” 800 ” .................................. 2.04 m. 2.08 m.
" 1500 ” .................................. 4.12 ” 4.20 "
" 5000 " .................................. 16.00 " 17.00 ”

10000 " .................................. 34.00 " 35.30 ”
" 20000 " .................................. 1 t. 11 m. 1 t. 15 m

40200 " .................................. 2 " 50 ” 3 ” 10 "
Häcklöpn. 110 ” .................................. 17.0 s. 17.8 s.

” 400 ” .................................. 60.0 " 63.0 ”
Höjdhopp.................................................... 175 cm. 165 cm.
Längdhopp.................................................. 660 " 625 "
Trestegshopp........................................... 1350 ” 1250 "
Grenhopp.................................................... 230 " 222 "
Mellanhopp............................................... 410 " 385 "
Stående höjdhopp.................................. 145 " 138 "

” längdhopp................................ 295 " 285 "
Stafhopp.................................................... 325 " 300 "
Kulstötning............................................. 12.00 m. 11.00 m.
Diskuskastning...................................... 37.50 " 34.00 "
Spjutkastning......................................... 52.00 " 47.00 "
Släggkastning......................................... 40.00 " 35.00 ”
Viktkastning........................................... 9.00 " 7.50 "
Femkamp...................................................... 3.000 po. 2.600 po.
Tiokamp...................................................... 5.500 ” 4.600 "

Högst 2 bronsmedaljer men obegränsadt antal sil
vermedaljer utdelas pr säsong och medlem. - Inomhus
hoppen inberäknas därvid icke bland öfriga grenar.

§ 8.

Med anledning en ansökan från Sven Jonsson om 

ständigt ledamotskap mot en reducerad afgift beslöts 

meddela J. att sådant medlemskap kunde förvärfvas en

dast mot erläggande af stipulerade Kr. 30:- + stadgad 

inträdesafgift Kr. 2:-.

§ 9.

Efter meddelande att föreningens låneansökan hos 

Centralföreningen afslagits föredrog sekr. förslag till 

en låneansökan hos konsul Axel Ax:son Johnson, hvilkets 

formulering godkändes.

§ 10.
Beslöts att skriftligen anhålla hos Svenska Skid

förbundet om återbekommande af för Hammarby skidbacke 

kvarliggande Kr. 500:-.



§ 11.

Beslöts att med utnyttjande af föreningsmedlemmar 

som arbetskraft låta tjärstryka taket å dansbanan vid 

Traneberg.

§ 12.

Verkställande Utskottets beslut att antaga ett af 

installationsfirman "SEL" ingifvet anbud å elektrifie

ring inom Tranebergs Idrottspark, slutande å Kr. 1565:-, 

godkändes.

§ 13.

Åt skattmästaren uppdrogs att infordra lägsta of

fert å assuranssprutor för Tranebergs Idrottspark.

§ 14.

Beviljades anslag till inköp af 1 st. fogsvans, 

1 st. stämjärn och 1 st. borrsväng med uppdrag åt Tra

nebergsvaktmästaren att verkställa inköpen.


