
Protokoll fört vid Djurgårdens I.F:s 

Överstyrelses sammanträde måndagen den 

20 juni 1938 i Klubblokalen, Stadion. 

Närvarande: Hrr Nordensköld, Einar 

Svensson, Schjöler, Lövgren, Nils 

Carlsson, Ahlström, Wasström, Lundberg 

Bertil Carlsson och Blomström.

Mötets öppnande.

§ 1

Ordf. Nordensköld hälsade välkommen, föredrog dagordningen 

vilken godkändes.

§ 2

Sekreterareval.

Brottn.sekt.

Fotbolltränare.

Då föreningens sekreterare hr Lindgren anmält förhinder val

des Clarence Blomström att fullgöra sekreterarens åligganden un

der kvällen.

§ 3

Skrivelse från D.I.F:s Brottningssektion /bil.l/ med begäran 

om ett anslag av 250 kronor för speciellt ändamål. Efter 

kortare förklaring av hr Wasström biföll överstyrelsen sektionens 

framställning.

§ 4

Hr Nordensköld inledde i frågan om tränare för D.I.F:s fot
bollslag. Han ställde sig oförstående inför de artiklar som under 
senaste tiden varit publicerade i Svenska Dagbladet och Stockholms 
Tidningen. - Utlänsk tränare kostar c:a 5.000 kr. om året och kan 
ej resultatet avhöras förrän tidigast om 1 á 2 år. Det innebär en 
kostnad som D.I.F. inte går i land med. Därtill kommer, att resul
tatet är obekant. Det kan bli bra men det kan också bli dåligt. Hr 
Nordensköld ansåg, att med det spelarmaterial som D.I.F. har, kan 
resultatet knappast bli bättre. Vår lagledare och tränare hr Svens 
son har gjort det bästa möjliga av läget. Hr Nordensköld har inget 
att erinra mot en diskussion i frågan och om andra och bättre vä
gar finnes så bör dessa prövas.

Hr Nils Carlsson: Varifrån har uppgifterna kommit till tid
ningarna? Finns det pengar för anställande av tränare?

Hr Einar Svensson: Meddelade att han såsom lagledare och trä
nare inte känt till frågan förrän Svenska Dagbladet publicerat upp 
gifterna. Hr Svensson har under våren 1938 hjälpt föreningen, genom 
sin verksamhet i fotbollsektionen, till en inkomst på c:a 15.000 
kronor. Och han har i dag väntat ett tack från föreningen och inte 
som nu höra om anställandet av utlänsk tränare.

Hr Ahlström: ”Orsaken till artiklarna är jag”. Hr Ahlström 
hade under en match på Råsundastadion antydningsvis nämnt om den 
saken och några tidningsmän voro närvarande, dessa utnyttjade på 
känt sett resonemanget. - I ärendet om tränare föreslår hr Ahl
ström, att en engelsk tränare skall anställas, som skäl noterades 
tre punkter: 1/ vi får inte låta Hammarby gå förbi oss, 2/ drar 
kvalificerade spelare, 3/ reklam. - Rusning av pojkar till före
ningen genom ny tränare. Taktiklära. - Hr Svensson skall själv
klart vara kvar.

Hr Svensson: Instämmer med hr Ahlström utom när det gäller 
taktiklära. Allt "skumrask” material inom föreningen är numera 
borta och flera goda pojkar finnes. Men det saknas hjälp, ensam 
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Beslut:

Brage I.F.

kan jag inte hålla ihop alltsamman.
Hr Ahlström: Det saknas något i spelarnas fotbollsutbild

ning.
Hr Nordensköld: D.I.F:s fotboll står i en kritisk situation. 

- Tränaren skall vara med och sätta ihop representationslaget. - 
Kritiken skall inte föras på gator och torg utan inom föreningen. 
Vi böra alla stödja hr Svensson och hans strävanden för fotbollen 
och föreningen.

Hr Svensson: ”5.000 kronor på en utlänsk tränare är i dagens 
situation bortkastade pengar”. - Vi måste ha spelare med fasta 
anställningar, som kunna deltaga vid träningar, m.m. Det skall bör 
jas från grunden med juniorerna men måste flera av medlemmarna 
deltaga i arbetet.

Hr Nils Carlsson: Större disciplin i lagen får vi med ut
länsk tränare.- Bättre kanske det inte blir nu men så småningom.

Hr Wasström: Vill föreningen framgång måste vi alla hjälpas 
åt. - Effektiv hjälp åt hr Svensson.

Korta anföranden av hrr Lövgren och Blomström.
Hr Ahlström: förslår, att inget beslut fattas i sak utan ä

rendet bordlägges tillsvidare under avvaktan på instundande fot
bollssäsong.

Överstyrelsen beslöt, att tillsvidare bordlägga ärendet.

§ 5

Hr Einar Svensson meddelade, att Brage I.F:s tränare hr Na

gy hade lovat hålla D.I.F i minnet för en träningsmatch under vå

ren 1959. Överstyrelsen beslöt, att ge hr Svensson i uppdrag att 

följa ärendet.

Serieföreningarna.

§ 6

Till D. I. F:s representant vid Serieföreningarnas program

uppgörelse utsågs hr Svensson.

Träningsplan 
rör fotboll.

§ 7

Hästgardets träningsplan upplåtes för D.I.F:s reserv- och 

juniorlag i fotboll mot ett pris av 500 kronor. Hr Svensson fick 

överstyrelsens uppdrag att sköta underhandlingarna.

Fören.Esta, 
Estland.

Nästa ÖS sam
manträde.

Skidbacken i 
Saltsjöbaden.

§ 8

Föreningen Esta, Estland hade i skrivelse inbjudit D.I.F:s 

representationslag att spela tvenne matcher i Tallinn, Estland. 

Fotbollssektionen hade tackat nej. Överstyrelsen instämde i sek

tionens beslut.

§ 9

Nästa Överstyrelse-sammanträde skall hållas måndagen den 1 

aug. 1938 om inget inträffar som nödvändiggör styrelsens samman

träffande vid annan tidpunkt.

§ 10

Hr Nordensköld meddelade, att han och hr Norling varit i 

förbindelse med hr Frick, Stockholms idrottstyrelse ang. Salt

sjöbadsbacken. - Dessa voro inte intresserade av backen, dels på 

grund av för stora kostnader, dels att det är en 55 meters backe 

och dels fyllnadproblemet av viken.
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Hr Bertil Carlsson: framhöll att Stockholm har f.n. flera 45-

50 meters backar varför dylikt behov ej föreligger. De aktiva hop

parna och publiken vill ha en backe med 55 á 60 meters hopp.

Hr Ahlström ansåg att föreningen skulle avvakta en ti d fram

åt det är inte "så överhängande”. - Närmare urdersökningar bör gö

ras dels ang. en 45-50 meters backe, dels skötseln av backen, om 

Saltsjöbadsbolaget Ombesörjer den saken. Yrkade bordläggning av 

ärendet till nyåret 1939.

Överstyrelsen beslöt bordlägga ärendet och skulle verkstäl

lande utskottet följa frågans utveckling.

§ 11

Avslutning. Ordf. hr Nordensköld avtackade de närvarande och förklarade 

sammanträdet avslutat klockan 22, 45.


