
Styrelseberättelse 1911—12 
Detta är en kopia från Djurgårdens Idrottsförenings Medlemsblad 1912 #7 

Den vid Djurgårdens Idrottsförenings årsmöte den 31 Maj 1911 valda öfverstyrelsen får härmed 

framlägga följande berättelse öfver sin verksamhet. 

Styrelsen, som från och med nämnda årsmöte består af 12 ledamöter med 3 suppleanter, fördelade 

funktionerna på följande sätt: ordf. C. Hellberg, vice ordf. N. A. Hedjersson, sekr. J. af Klercker, vice 

sekr. N. Björk, skattm. V. N. Petsén, vice skattm. E. Ekberg, intendent D. Sandkvist, vice intendent E. 

Nilsson, utan funktioner: B. Nylund, A. Norling, F. Dahlström, G. Frykman, suppleanter O. Bomgren, D. 

Pettersson och C. Jahnzon. 

Styrelsens arbetsbörda har under året varit mycket stor förnämst genom arbetet med föreningens 

idrottspark vid Traneberg, hvilket arbete dock till största delen utförts af den af styrelsen tillsatta 

byggnadskommittén bestående af herrar: A. Norling, V. N. Petsén och B. Valla, suppleanter C. Hellberg 

och E. Ekberg. Idrottsparken blef färdig för användning redan hösten 1911, dåden invigdes, men allt 

arbete är dock ännu ej färdigt, under årets lopp torde dock så blifva förhållandet. För närvarande 

finnes uppförd sittplatsläktare under tak, i det närmaste inredd, plank rundt idrottsplatsen, staket 

kring fotbollplanen samt en dansbana, därjämte är under uppförande en ståplatsläktare. 

Fotbollplanen är under omläggning för att vara i förstklassigt skick vid Olympiska spelens täflingar. 

Styrelsen har nämligen på förmånliga villkor uthyrt platsen till Olympiska spelens kommitté för tiden 

1 Juni—5 Juli 1912. Styrelsen har för öfrigt försökt sköta anläggningen af idrottsplatsen så billigt men 

dock förstklassigt som möjligt samt hoppas att den inom några år skall kunna vara skuldfri. 

Bland inre angelägenheter märkas de nya stadgar styrelsen utarbetat för föreningen och som denna 

antagit, nya stadgar för seriebägare, villkorsmedaljer, tiokamp, mästerskap m. m.  

Föreningens idrottsliga verksamhet har under året gått stadigt framåt och ökats med en afdelning för 

atletik och brottning, hvilken på ett utmärkt sätt representerat föreningen. Föreningen har vidare 

inträdt i Svenska serien, då styrelsen genom idrottsparken ansåg sig vara garanterad mot förluster.  

Arbetet har för öfrigt genom de stundande Olympiska spelen i mångt och mycket lidit afbräck, 

styrelsen tror dock att, sedan denna stora världshändelse är öfver utvecklingen skall fortgå lugnt och 

säkert. 

Medlemsantalet har under året ökats betydligt och får man hoppas att medlemsafgifterna skola 

lättare än hittills inflyta genom de förmåner erläggandet i tid af afgifter medför. 

Föreningens ekonomiska ställning framgår af revisionsberättelsen, men styrelsen vill framhålla att 

såväl sommaren 1911 som vintern 1912 ej lämnade någon behållning från täflingar, på grund af 

diverse ogynnsamma omständigheter, bland annat snöbrist under vintern. Till följd däraf, och då 

styrelsen framför allt måst tänka på idrottsplatsen, har ej föreningsmedlemmar i större utsträckning 

kunnat sändas till täflingar utom Stockholm. De olika täflingsgrenarne ha behandlats i medlemsbladet, 

hvarför någon redogörelse rörande dem ej här meddelas. För öfrigt kommer en del statistiska 

uppgifter om föreningen att publiceras i något af Medlemsbladets följande nummer. Redaktören för 

föreningens 20-årsbok har meddelat att till följd af ökat arbete för annat och obetydlig hjälp från andra 

föreningsmedlemmar har arbetet med boken tills vidare måst anstå. Den torde dock rörande tiden 

intill 1912 års slut föreligga färdig vid samma tid samt kan sedan utkomma under år 1913 eller ock 

undan för undan fullbordas för att utkomma vid föreningens 25-års jubileum 1916, hvilket senare 

alternativ torde vara det lämpligaste. 



Vid den utlottning af styrelsens medlemmar, stadgarne föreskrifva, som af styrelsen gjordes den 18 

Mars, utföllo: A. Hedjersson, A. Norling, N. Björk, J. af Klercker, E. Ekberg och V, N. Petsén. 

Till sist vill styrelsen på förekommen anledning föreslå årsmötet till antagande, följande  bestämmelse: 

medlem, som under året startat för annan förening i allmän täflan utan styrelsens medgifvande, äger 

ej utfå i föreningstäfling inom D.I.F. samma år och samma idrottsgren eröfrade priser. 


