
 

 

Styrelseberättelse för Djurgårdens Idrottsförening 1907 - 1908 
 
Den nu afgående styrelsen, hvilken tillträdde sitt mandat den 12 mars 1907, gjorde detta med större 

förutsättningar att kunna fylla sin uppgift än någon annan af föreningens styrelser, som fungerat under 

de senare åren. Den ekonomiskt goda ställning, som föreningen vid årsskiftet 1907 hade, gjorde det 

möjligt för styrelsen att mera arbeta för det rent idrottsliga inom föreningen samt bringa förvaltningen 

mera i nivå med nutida fordringar. Den oreda, hvari föreningens förvaltning råkat under de närmast 

föregående åren, på grund af dålig ekonomi, har dock gjort arbetet mångdubbelt vidlyftigare och mera 

ansträngande än som annars varit behöfligt. Arbetet är visserligen ej färdigt, men början är gjord och 

torde det ej möta någon större svårighet för den kommande styrelsen att fullborda densamma. 

 

Styrelsen vill här nedan lämna en kort öfversikt öfver de viktigare beslut och handlingar, som 

föreningen och styrelsen gjort under året äfvensom öfver det idrottsliga arbetet inom föreningen. 

 

Det beslut, som föreningen fattade den 12 april om instiftandet af ett hedersmärke till belöning för 

förtjänster inom föreningen, kommer helt säkert att visa sig till stort gagn för föreningen. Hvarje 

föreningsmedlem kan nämligen erhålla densamma; det enda som fordras härför är arbete, antingen 

inom föreningen eller på idrottsfältet och det är just detta arbete, som föreningen behöfver men hittills 

i allt för ringa grad kommit i åtnjutande af från föreningsmedlemmarnas sida. 

 

Bland öfriga beslut föreningen under året fattadt torde det viktigaste vara ändringen af 

juniorbestämmelserna. 

 

Genom den lydelse dessa bestämmelser nu fått har deltagandet i föreningens juniortäflingar blifvit 

mycket lifligare och kommer det helt säkert inom kort att visa sig vara till föreningens bästa, som 

ändringen skett. 

 

Vidare har villkorsbestämmelserna reviderats och bringats i nivå med den ståndpunkt idrotten för 

närvarande har. 

 

Beslut har vidare fattats om bildandet af en simafdelning och en tennisafdelning fr.o.m. 1908; detta 

kommer helt säkert att utbreda intresset bland föreningens medlemmar för resp. idrottsgrenar. 

 

En del stadgeändringar har äfven gjorts af föreningen och torde ändringen af § 3 mom 3 vara af största 

intresset för föreningens medlemmar. Detta mom. erhöll ett tillägg att medlem, som tillhört 

föreningen 10 resp. 20 år och fullgjort sina skyldigheter skulle blifva ständiga medlemmar mot en 

afgift af 15 kr för de förra och utan någon afgift för de senare. Genom detta beslut kommer föreningen 

att få i sina led behålla många äldre medlemmar, hvilka annars så småningom skulle dra sig tillbaka. 

Det viktigaste beslutet föreningen fattade var dock godkännandet af styrelsens åtgärd att hos K. Maj:t 

begära tombolarättigheten för en basar. Denna basar som hölls den 1-3 nov å Runan, gjorde nämligen 

liksom föregående års stor succés och inbragte mellan 3-4.000 kr. Af vinsten afgick dock 400 kr till 

inköp af gevär för Sthlms skarpskytteförenings 6te komp. Denna basar gjorde det möjligt för styrelsen 

att låta föreningen blifva representerad vid täflingar i landsorten. Föreningen har under året 1907 

afhållit följande allmänna täflingar. 

 

Söndagen den 17 jan Terränglöpning å skidor Sickla – Saltsjöbaden hvari deltogo 36 man, ett för 

Stockholms förhållanden ovanligt stort antal. Genomgående goda resultat uppnåddes. 

 

Söndagen den 10 febr. Terränglöpning 30 km. I denna deltogo 17 man, ett för en så pass ansträngande 

täfling ovanligt stort antal. Äfven i denna täfling nåddes utmärkta resultat. 

 



 

 

Några andra allmänna täflingar hölls ej under vintern, men tillsammans med Mariebergs I.K. den 17-

19 aug. samt M.I.K. och I.F.K. den 22 aug anordnade D.I.F. internationella täflingar i allm. idrott.  

 

I dessa täflingar deltogo två af Englands bästa löpare, mr Montague och mr. Duncan. 

   

Resultaten blefvo genomgående goda och lämnade täflingarne, trots det väderleken ej var den bästa 

ett mycket godt ekonomiskt resultat. 

 

Samtidigt med de ofvannämnda täflingarna höll föreningen den årliga skandinaviska 

velocipedtäflingen Stockholm - Enköping – Stockholm. 

 

Några andra allmänna täflingar har D.I.F. ej under 1907 afhållit, men däremot enskilda täflingar inom 

nästan alla grenar af idrott. Troligen finnes ingen förening inom Sverige och därmed inom hela 

världen, som kan i mångsidighet konkurrera med D.I.F. 

 

Bland öfrigt af intresse från föreningens verksamhet kan nämnas att under 1907 invoterades 89 och 

utvoterades 5 medlemmar, hvarjämte 2 st aflidit. Under jan- mars 1908 har invoterats 39 och 

utvoterats 3, hvarjämte 1 aflidit. Medlemsantalet utgör den 28 mars 1908 293. 

 

Föreningens styrelse har under året haft 26 sammanträden och att arbetet ändock räckt till på (?) 

hvarje visar styrelseprotokollen, hvilka stundom uppnått ända till 20 §:er. Utom in-och utkvoteringar 

af medlemmar, har styrelsen haft att behandla förslag och ansökningar angående representering vid 

täflingar, afgifvande af yttrande öfver ärenden som föreningen sedan skolat afgöra, behandling af 

ärenden rörande förvaltningen och förslag till program för idrottsafdelningarna m.m. 

 

Af styrelsens ledamöter hafva i medeltal 6-7 varit närvarande vid sammanträdena. 

 

I styrelsens sammansättning har inträffat en förändring i det att kassören K. A. Fredriksson på hösten 

afflyttade från staden och då ingen af styrelsens öfriga medlemmar ansåg sig kunna öfvertaga hans 

arbete, måste styrelsen anmoda en utom styrelsen stående föreningsmedlem, hr B. Walla, att åtaga sig 

kassörssysslan under den kvarvarande delen af arbetsåret. 

 

Den nu afgående styrelsen har en del ej afslutade arbeten i arf att öfverlämna till den kommande 

såsom i början af berättelsen är nämnt. Bland dessa arbeten äro visserligen en del, som ej ännu blifvit 

utredda, men torde det ej möta någon större svårighet att afsluta desamma. 

 

Det gångna året 1907 och kanske ännu mer vintern 1908 har visat att föreningen är en af landets 

främsta och lifskraftigaste och hoppas styrelsen att så allt framgent må blifva förhållandet. Detta kan 

dock ej ske utan energiskt och samvetsgrannt arbete på alla händer. 
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