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Kring fotbollen

Landslaget mot Danmark nästa söndag skall tas ut på måndag 
och mängder av olika förslag har framskymtat i tidningsspalterna. 
Sista avsyningen av kandidaterna göres i dag. Av Stadionspelarna 
är Olle Åhlund alltjämt aktuell, och i Djurgården torde Knivsta-
Sandberg kunna räkna med att få behålla platsen som vänsterytter. 
Även ”Cacka” Andersson har plötsligt kommit på tapeten efter sin 
starka comeback, och en och annan anser även Ove Nilsson mogen 
att få en chans. Men när UK inte ens anser Torsten Lindberg i 
Norrköping — trots väldiga meriter hos målvakten — vara värd att 
bli ihågkommen bara för att hans ålder inte längre ligger på 
”rätt” sida av 30-årsgränsen, har väl även Ove, som också är över 
de 30, svårt at vinna gehör hos UK-herrarna.

Om UK var bunden av de s. k. spelarbörser, som på sina håll no
teras varje måndag och som markerar allsvenskans bästa spelare, 
skulle det bli stora omvälvningar i landslaget. Senaste veckan hade 
en dylik ”börs” kommit till följande resultat:

Torsten Lindberg, Norrköping — Hasse Malmström, Hälsingborg, 
Douglas Nyman, Elfsborg — Olle Åhlund, Degerfors, Allan Broling, 
Jönköping, Stig Andersson, Gais — Egon Jönsson, Malmö, Arne 
Selmosson, Jönköping, Ingvar Rydell, Malmö, Jan Aronsson, De
gerfors, Gösta Sandberg, Djurgården.

Är det någon som tror att våra landslagsinrar kommer att heta 
Aronsson och Selmosson mot Danmark ? Eller är det någon som tror 
att Douglas Nyman skall peta Erik Nilsson eller tror någon att 
Allan Broling blir centerhalv? Räck i så fall upp en hand.

Reino Börjesson, son till Erik Börjesson, en av svensk fotbolls 
legendariska spelare, har kommit i ropet samtidigt som Göteborgs- 
kamraterna promenerat uppåt på den allsvenska seriestegen. Reino 
leder nu skytteligan och delvis i kraft härav men även till följd 
av starkt spel i övrigt anses han nu mogen att göra klivet in i 
landslaget. Vore det inte för att Reino har litet krångel med sina
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luftrör, kunde man nog tänka sig honom som landslagsman, men 
så här på höstkanten i rå och fuktig luft blir det kanske mera 
klimatet än UK, som fäller honom vid måndagens uttagning.

Hur som helst leder han nu i den s. k. målspottartabellen med 
9 gjorda mål. På andra plats klubbkamraten Sven Sjöblom 
med 7 mål och sedan följer dessa 6-målsskyttar: Holger Källgren, 
Norrköping, C. O. Claesson, Jönköping och Karl-Alfred Jacobsson, 
Gais.

515608 — vet ni vad det är för siffra? Jo, den allsvenska publiken 
på de 9 matchomgångar, som hittills avgjorts.

I italienska ligan har det varit motigt för nyuppflyttade Legnano 
med tre svenskar i kedjan: Ivar Eidefjäll, Calle Palmér och Ramon 
Filippini. Idel nederlag hittills. Redan har Filippini petats. Ata
lanta har haft det motigt på sitt sätt: stryk med 1—6 i senaste 
matchen. Hasse Jeppson är tydligen lika efterlängtad som han var 
i Åtvidaberg, men skall han ensam kunna förvandla Atalanta till 
något stort? Sigge Löfgren håller under tiden på att göra succés i 
Lazio i Rom.
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Schackdrag av tränare
Degerfors hotades ett tag att dras in i köstriden, och i den situa

tionen bad tränaren, ungraren Imre Markos, om fullmakt att få 
göra cm laguppställningen. Han lär i så fall ha ”garanterat” vinst 
mot Örebro. Han fick förtroendet och avslöjade strax att hans första 
åtgärd skulle bli att peta hål på det stabila försvaret.. . Han behövde 
nämligen Olle Åhlund i kedjan. Någon verkligt kvalificerad man att 
sätta i stället stod inte till buds, men tränaren fick sin vilja igenom 
och Olle Åhlund avdelades för anfallet, medan Ernst Bohlin häm
tades från reservlaget för att fylla den lediga platsen i halvbacks
linjen. Tränarens recept höll. Åhlund blev den framspelare han 
velat ha honom till, och om också landslagshalvan höll bollen litet 
länge i en del situationer förstod han att ge de övriga en smula 
andrum och att åstadkomma öppningar i motståndarförsvaret. Själv 
var han med och prickade in ett av Degerfors tre mål. För de andra 
svarade Lasse Larsson, vänsterinnern, som är allsvenskans ende 
juris kandidat och ende halvmiljonär, son som han är till en stor 
motorfirma i Kristinehamn. Degerfors av den modell, som be
segrade Örebro med 3—0, är ett farligt lag, och Djurgården får 
nog tänka ut mycket listiga ritningar för att kunna stå emot.
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Fotbollsavsked
När DIF möter DIF i dag på Stadion — Djurgårdens IF mot 

Degerfors IF — innebär det samtidigt säsongens avsked på Stadion, 
eftersom där snart skall bredas ut den konstfrusna ishockeybanan. 
På de grästorvor, som i dag skall smekas (eller söndersparkas) av 
de allsvenska fotbollsfötterna för sista gången detta händelserika 
år, kommer redan i morgon Stadions mest skarpslipade saxar att 
gå fram för att klippa sönder det gröna täcket och bära ut det i 
småbitar. Ett offer för att ishockeybanan skall få det underlag, som 
är nödvändigt för att det skall gå att pucka där. Tack- och avskeds- 
föreställningen för den gångna fotbollssäsongen bör bli en trevlig 
tillställning. Djurgården har visserligen haft litet svårt med po
ängplockningen vid hemmamatcherna i höst, medan det gått desto 
lättare på bortaplanerna, men i och med att den blårandiga for
wardkedjan äntligen fått de förstärkningar, som i månader legat 
på is, har man anledning vänta bättre fart även på hemmaplanerna. 
Svagheten med Djurgårdens kedja har varit den rikliga förekomsten 
av lilleputt-spelare. Nu har spelarmaterialet börjat bli mera högrest. 
Jompa Eriksson, som kom efter Hasse Jeppson, har större tyngd 
än Italienfararen, och ”Hinken” Holmberg och Stig Eriksson — 
de två nytillskotten sedan i söndags — är också ett par herrar 
med tyngd och kraft. De bägge senares debut i Djurgårdströja mot 
Råå var mycket löftesrik. Trots att de inte kunnat få någon or
dentlig matchträning gled de ganska fint in i det allsvenska tempot, 
vilket måste noteras som en mycket stor överraskning eftersom 
ingen av de två någonsin prövats i allsvenskt sammanhang tidigare. 
”Hinken” har ju förkovrat sig i div. II-fotbollen i Hammarby, me
dan Stig Eriksson hört hemma i Nicolai en bit ned i Stockholms- 
serien. Den här gången har man inte behövt gå över ån efter vatten. 
Firma Holmberg & Eriksson är två inhemska produkter från kungl. 
huvudstaden. Därför följer man deras march mot toppen med desto 
större intresse.
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Djurgårdens IF — Degerfors IF
i allsvenska serien söndagen den 14 okt. 1951 kl. 13.30 på Stadion:

Domare: B. Fast, Norrköping 

linjedomare: Y. Johansson, Västerås och H. Holmqvist, Häverödal.

Djurgårdens IF ljus- och mörkhlårandig tröja, vita byxor Degerfors IF röd tröja, vita byxor
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1. O. Nilsson

2. K.E. Andersson

3. I. Petersson

4. B. Stenman

5. B. Ivegren

6. A. Larsson

7. S. Eriksson

8. J. Eriksson

9. F. Holmberg

10. N. Cederborg

11. G. Sandberg

1. M. Bergström

2. A. Hagman

3. T. Karlsson

4. E. Bolllin

5. G. Lundin

6. S. Bergsten

7. Lindskog

8. O. Åhlund

9. K.E. Jacobsson

10. L. Larsson
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Djurgården skiftar färg
— När Djurgården lärt sig att spela borta blir laget att räkna 

bland favoriterna.
Den repliken fällde en blårandig spelare för ett år sedan, och 

tittar man efter i statistiken säger den att Djurgården i fem all
svenska år varit ett av de bästa hemmalagen samtidigt som man 
varit ett skröpligt bortalag.

Säsongen 45—46 tog Djurgården 13 av 16 poäng hemma. 46—47 
blev det 13 hemma och 7 borta, och 47—48 (degraderingsåret) 11 
resp. 6 poäng.

I div. II tappade Djurgården endast en poäng och det var i en 
bortamatch mot Sleipner. 49—50 i allsvenskan igen, 13 hemma och 
5 borta. I fjol slutligen blev det 15—8. Sammanlagt på fem år 
blir poängen 65—29.

Men nu i år har tydligen stans enda allsvenska fått den erforder
liga rutinen och samlat ihop inte mindre än 8 poäng på fem borta- 
matcher. Men vad händer? Jo, Djurgården tar stryk hemma i stället. 
Tre futtiga pinnar på fyra relativt lätta matcher är allt man lyckats 
prestera. Aldrig får man vara riktigt glad, kan djurgårdssupporters 
med rätta utropa.

Men hur skulle det vara med litet bättre koncentration och 
geist mot ”de lättare lagen” hemma. Förr om åren visste spelarna 
med sig att dom var piskade att vinna sina hemmamatcher för 
att klara sig kvar. Nu kan man med fullt fog påstå att den dag 
Djurgården lär sig spela hemma blir laget att räkna med bland fa
voriterna. (Aftonbladet)
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Är Du DIF-supporter?
Du har säkerligen den senaste tiden uppmärksammat i tidningspressen, att det på 

ett flertal platser i vårt land bildats Supporterklubbar, vilka ha till uppgift att ge 
sina respektive idrottsföreningar sitt stöd. Dessa uppgifter kan väl endast uppfattas så, 
att man även i vårt land börjat inse värdet och nyttan av vad en Supporterklubb kan 
ge den idrottsförening, till vilken den bekänner sin färg.

Vet Du,
att Djurgården har vårt lands första och största 
av 1952 funnits till i 5 år.

Supporterklubb och att den i början

Vet Du,
att till Djurgårdens Supporterklubb kommer en ständigt växande ström av bra män
niskor, sådana som på grund av bristande tid, ålder eller annan orsak ej kan utöva 
aktiv idrott, men ändå känner behov av att göra en liten insats för Djurgårdens IF

Du kanske ställer frågan, vad nytta Djurgårdens Supporterklubb gör sin Moderför
ening?

Ja, det är faktiskt en hel del. Vi tjänstgör som funktionärer vid DIF:s tävlingar, 
t. ex. Skansenloppet, Djurgårdens Skidbacke, där vi förresten varje söndag en tid fram
åt skall göra åtskilliga arbetstimmar. Vi har bekostat lovande spelare i ishockey- och 
fotboll, så att de fått komma utomlands, för att se och lära. Vi ordnar små fester, 
till vilka de aktiva inbjudes. Vi skänker priser till Djurgårdens olika sektioner 
och mycket annat.

Inom klubben har vi på sommaren en träffkväll i veckan, med motion i fotboll- och 
handboll, samt anordnar cykelturer. På lördagar och söndagar ordnar vi bussresor till 
Djurgårdens bortamatcher för betydligt nedsatta priser.

Även vintertid träffas vi på Djurgårdens matcher i Ishockey, Bandy, Boxning, Brott
ning och Handboll. Vi anordnar även då en träffkväll med underhållning och dans. 
Sådana kvällar kan Du få höra idrottskåserier av våra idrottspojkar, se film och 
mycket annat.

På Stadion har vi från och med idag reserverade platser på Sektion P, dit våra med
lemmar äger tillträde mot uppvisande av Supporterklubbens medlemskort.

Tycker Du inte allt detta låter trevligt och att Du själv skulle vilja vara med?
Du blir medlem genom att ifylla nedanstående talong och insända den under klubbens 

adress: Djurgårdens Supporterklubb, Stockholm 5. Telefon: 67 80 39. Postgiro: 352 120-

Styrelse: Hedersordförande: Doktor Gustaf Munthe
Ordförande: Skådespelare Hans Bjerkeling tel.: 52 82 16
Sekreterare: Folke Engström, tel.: 67 80 39
Skattmästare: Gösta Nilsson, tel.: 31 59 90

PS. Torsdagen den 18 okt. kl. 19,30 har klubben kamratafton på Rest. Kungsbrohof. 
Ur programmet: Skådespelaren Hans Bjerkeling sjunger, Djurgårdens backhoppare Dan 
Netzell berättar, ”hur det kändes att hoppa 1351/2 meter i Oberstdorf”, dans och kaffe
komplét allt till ett pris av 3:—.

Anmälan kan göras till Klubbmästare Erik Hedin, tel.: 62 49 55.
Vi önskar hjärtligt välkomm







Soneson & Rydells Boktr., Sundbyberg 1951


