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DJURGÅRDENS  MATCHPROGRAMClaes G Bengtsson
Mr S:t Erikscupen
2160!

Så många lag spelar med i S:t Erikscupen i 
fotboll, som i år arrangeras för 24:e året i 
följd av Stockholms Fotbollförbund och tid
ningen Expressen.

Givetvis handlar deltagarsiffran om nytt re
kord.

I fjol sparkade 1989 lag med.
S:t Erikscupen är öppen för både flickor 

och pojkar i åldrarna 6—16 år. Det finns 15 
olika åldersklasser — alltifrån flickor A till 
pojkar födda 1972 och senare.

På pojksidan är de yngsta åldersklasserna 
populärast, på flicksidan, 14-årsgruppen.

Här är den totala fördelningen lag per ål
dersgrupp:

Flickor:
A — 81 lag, B — 135 lag, C — 70 lag, D — 

75 lag, E — 73 lag och F — 59 lag. (I 
F-gruppen får flickorna vara nio år och 
yngre.)

Pojkarna spelar i rena åldersgrupper enligt 
följande: Pojkar födda 1964 — 102 lag, 1965 
— 121 lag, 1966 — 151 lag, 1967 — 160 lag, 
1968 — 166 lag, 1969 — 198 lag, 1970 — 266 
lag (populärast), 1971 — 258 lag, 1972 — 245 
lag.

2160 lag innebär närmare 35 000 bollsparka
re runt om i stockholmsdistriktet.

Därmed kan S:t Erikscupen utan överdrift 
kallas för ”en av världens största ungdomstur
neringar i fotboll”.

Vi har skrivit så i flera år och ännu inte bli
vit motsagda — så säkert stämmer det.

Deltagarsiffran visar också att det inte bara 
handlar om elitidrott, som så många i dag rea
gerar emot på ungdomssidan.

Visst finns det lag och klubbar som satsar 
elitmässigt, men det stora flertalet sparkar boll 
bara för att det är så förbaskat kul.

Att sen den stora bredden på sikt skapar elit 
är ju bara i sin ordning.

Tävlingen har de senaste åren dominerats av 
Brommapojkarna — på pojksidan och Tyresö 
FF — på både pojk- och flicksidan. Tyresö 
blev i fjol bästa klubb totalt.

Här är några kuriosa från de hittills avver
kade 23 säsongerna:

En spelare genom tiderna har samma säsong 
spelat både i S:t Erikscupen och i landslaget. 
Det var dåvarande Hammarbyflickan Lena Is

berg, som 1974 debuterade i damlandslaget 
mot Finland (1—0). Samma år spelade hon 
med i Hammarby i ”cupen”.

Djurgården har också en rekordhållare. Ro
ger Lindevall är på pojksidan ensam om att ha 
spelat både allsvenskt och i S:t Erikscupen 
samma år. Det inträffade 1976 då Roger spela
de en allsvensk match mot Norrköping. Nu
mera håller han till i Vasalund.

Det har under åren gjorts många mål i S:t 
Erikscupen. Målrekordet i en match innehas

av Enskede IK:s småknattar som hösten 1978 
vann med hela 35—0 över Älta IF. Men ingen 
skugga faller över Ältagrabbarna. De var alla 
ett år yngre än kompisarna i Enskede.

Målrekordet i en match innehas av Hasse 
Eriksson, Boo SK. I en match mot IFK Stock
holm häromåret svarade Hasse för hela 16 
fullträffar!’

Djurgården har genom åren fått fram 
mängder av spelare i S:t Erikscupen. Här är 
ett försök till ”all star team”:

Björn Alkeby — Tommy Davidsson, Chris
ter Willborg, Jan-Erik Sjöberg, Tomas Hans
son — Lasse Sandberg, Lars Stenbäck, Pär 
Lövfors — Håkan Stenbäck, Tommy Berg
gren, Dan BrzokoupiL
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Jämna matcher mot Öster
Enligt vad som försports mig brukar matcher
na mellan DIF—Öster normalt vara jämna 
tillställningar mellan offensiva, spelglada lag. 
Förra veckans möte i Växjö föll kanske något 
ur ramen vad beträffar matchens andra spel
period då Öster efter 1—0-målet i 13:e min bå
de bildlikt och bokstavligt fick vinden i ryg
gen.

Första halvlek var dock traditionsenligt sig 
lik. Två jämna mittfält stötte pannorna mot 
varandra och spelarna ”tog ut” varandra i 
stort varannan gång.
Inga öppna chanser
Lagen höll varandra i schack och försvaren 
tillät inte de två anfallen att skapa några direk
ta målchanser. I våra egna led spred Björn Al
keby lugn omkring sig och de unga spelarna i 
backlinjen höll disciplinerat de uppgjorda de
fensiva riktlinjerna. Uppspelen via mittfältet 
genomfördes också enligt ritningarna. Östers 
måltillfällen var kanske något vassare, men 
0—0 i paus måste anses vara helt rättvist.
0—1 en kalldusch
I andra halvlek gick Öster till offensiv på bred 
front med den starka vinden i ryggen. Vi 
trycktes tillbaka genom hemmalagets kort
passningsspel och uppspel från lagdel till lag
del. Ett inkast från vänster var upprinnelsen 
till 0—1. Rolle hamnade på fel sida om And
reas Ravelli som blev helt fri med Björn. En 
frispark för vår del var nog motiverad mo
mentet före när Teitur lite väl bryskt trängde 
undan Birger Jacobsson.

Eftersom vi väl stått emot Östers press un
der första kvarten, tycker jag att målet kom 
som en kalldusch vid fel tillfälle.
Ny spelstil
I våra två tidigare matcher — tre om vi räknar 

in cupmatchen mot Blåvitt — mot HBK och 
IFK Göteborg har vi mött lag med ganska lik
artad spelstil — oftast långa bollar direkt från 
de bakre leden upp till spjutspetsar i anfallspo
sition. Denna gång mötte vi ett ”spelande” lag 
som genom skickligt kortpassningsspel mellan 
lagdelarna spelar sig fram över planen och 
som har mittfältsspelare som hela tiden är be
redda att snabbt och på ”rakt spår” sticka 
fram i luckorna. En spelstil som vi själva har 
som målsättning.
Kort tid till intrimning
Tyvärr har vi endast haft två tillfällen efter 
matchen mot HBK och Göteborg att träna in 
motdrag mot ”Östertaktiken”. Nu ska vi ar
beta vidare med vårt unga spelarmaterial och 
ge dem chansen att förbättra det som gått bra 
och försöka rätta till det som brustit i den tak
tiska speluppläggningen. Analysera såväl de 
positiva som de negativa erfarenheter mat
cherna givit. Vi måste utveckla vårt eget spel
system i förhållande till varierande motstånd, 
sträva efter att bättre behålla bollen inom la
get och få de olika lagdelarna att rytmiskt 
”följas åt” i såväl anfall som försvar.
Svår serieupptakt
Helt klart har vi haft ett svårt öppningspro
gram i årets serie. Vi har mött tre av de ”sed
vanligt” bästa lagen och spelmässigt gjort bra 
ifrån oss. Målsättningen är fortfarande att 
uppnå en bättre placering än ifjol och det har 
vi goda förutsättningar att klara.

Landskrona, Åtvidaberg och Kalmar väntar 
självfallet är alla matcher viktiga matcher och 
just nu är dagens match mot Landskrona in
ledningen till en ny ”trestegsetapp” av stor be
tydelse.
Hur spelar ”nya” BOIS?
Våra gäster har väl närmast tidigare spelat ef
ter taktiken: snabba, raka bollar upp till spjut
spetsarna Mats Aronsson och Sonny Johans
son. Ett frågetecken för oss, när vi gjort upp 
planerna för dagens match, har varit att bedö
ma hur spelare som Tommy Larsson och Pus
kas Ljungberg påverkat Boisarnas spel. Spelar 
man enligt MFF-modell, som Tommy och 
Puskas är mest vana vid, eller har man skapat 
sig en egen spelprofil? Vi tror oss ha kommit 
på det rätta svaret och jag är helt säker på att 
mina grabbar kommer att genomföra matchen 
efter de ritningar vi dragit upp.

Vi hoppas på Ditt stöd från läktaren och 
hälsar Dig och våra skånska gäster välkomna 
till Stadion! Arwe Mokkelbost
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”Gnagare” från början 
Blårand av en slump

Ingenting är längre som det en gång var:
Förr var man Djurgårdare, man blev det in

te. Hade man sen de minsta känsloanknyt
ningar till AIK var Djurgården något otänk
bart.

Så är det nu en gång för alla inte längre.
Som nu med unge Roger.
Han heter Casslind i efternamn och tillhör 

de fem, sex unga djurgårdare som i år slagit 
sig in i A-lagstruppen. Han tillhör det gäng 
som ledningen satsar på, och har i år — delvis 
på grund av diverse skador — funnits med i A-
lagssammanhang från start.

Sympatier för AIK
Men hör och häpna; denna dag då vi efter trä
ningen slår oss ned på Stadions övergivna läk
tare, några friidrottsflickor tänjer på muskler
na, avslöjar Roger att han från början var 
”Gnagare”.

Kanske berodde det på att hans första klubb 
hette Farsta AIK, antyder jag.

— Att jag blev Gnagare från början är pap
pas fel inte på att Farsta hette AIK, han var 
ur-Gnagare.

— Men att jag hamnade i Djurgården beror 
på en kompis jag hade. Han lirade i Djurgår
dens lag för B-pojkar och jag hängde med.

Perspektiv
22 år gammal har han hunnit få lite perspektiv 
på sig själv, åtminstone på sin fotboll. Han 
har slagit sig in i A-laget.

— Vill minnas att jag debuterade mot Norr
köping borta förra säsongen. Det var inte så 
märkvärdigt som jag trodde. Värst var det 
timmarna innan matchen.

— Det är ganska tufft att hålla en plats och 
jag har väl haft en del tur. Från början var det 
inte meningen att jag skulle vara med i trä
ningsmatchen mot AIK, men så blev Thomas 
Hansson skadad.

— Jag skulle sitta på bänken men när jag 
kom fick jag besked att spela från början.

Djurgården vann med 3—0 på Stadion och 
sedan dess har Roger Casslind funnits med. 
Han satsar hårt och har i framtiden svår att se 
en återgång till B-laget om det nu skulle bli ak
tuellt.

— Sedan jag kom till Djurgården som 14- 
åring har jag varje år gått in i respektive lag. 
Det har bara rullat.

— Visserligen var det lite si och så första sä
songen som junior, då fick jag skifta på så 
många platser.

Roger Casslind är ursprungligen ytterback. 
På den platsen har han spelat sedan juniorti
den.

Numera är han markerande innerback. En 
ganska svår och inte alltid världens roligaste 
uppgift.

— Det är ingen spelande uppgift, utan 
egentligen gäller det att ta bort sin gubbe...

Pojklag, juniorlag, allsvenska och sedan?
Landslaget?
Så brukar ju den traditionella drömmen för 

en ung spelare se ut:
— Ta det lugnt, jag nöjer mig med ett år i 

taget och har inte tittat speciellt långt fram och 
därför inte heller ägnat landslaget en tanke.

Roger tvekar lite grann om hans talang och 
kunskaper räcker så långt och på frågan om 
hans styrka drar han på svaret:

— Nja, jag är nog ganska jämn, men det 
mesta skall förbättras.

Roger är född 1958 och livet för honom 
kretsar nästan enbart kring ”sambon” Lena 
och fotbollen. Han har gått ut gymnasiets tre
åriga ekonomiska gren, men inte hunnit fun
dera kring något yrke för framtiden.

— Nu arbetar jag på en mattfirma och kör 
ut mattor. Jag är ”massäck”, något som 
chauffören har med sig till hjälp.

— Det blir nämligen inte så mycket mer än 
fotboll, i år har vi ju ökat träningsdosen med 
nästan det dubbla.

I åtta år har Roger varit ”Blårand” nu, 
hans ”ungdomssynder” som ”Gnagare” är 
förlåtna, men man frågar sig lite hur det gick 
för kompisen, som lockade med Roger till 
Djurgårdens träning?

Jo, honom ”gick det utför med”, han lade 
av med fotbollen och varvar ned med basket. 
Men visst vore han värd ett par friplåtar från 
Djurgårdsledningen för den ”billiga värvning
en”?

OLA PERSSON

7



8



Mats Aronsson — allsvensk skyttekung 1977 — 
på väg mot nya, djärva mål!



Vara vanligaste
När vi talar eller läser om fotboll stöter vi ofta 
på taktiska fackuttryck. För det mesta är inne
börden klar för alla. Men ibland tolkar vi nog 
fotbollstermerna lite olika. Det är viktigt att vi 
talar samma språk i fotbollsfamiljen. Det un
derlättar förståelsen för spelet.

Därför presenterar vi här definitionerna på 
våra vanligaste fotbollstermer. De är hämtade 
från Svenska Fotbollförbundets fotbollskola.

Speldjup innebär att bollhållaren ska ha 
medspelare både framför (speldjup framåt) 
och bakom sig (understöd i anfall).

Passningsskugga är området bakom den 
motspelare som angriper (pressar) bollhållaren 
och till vilket bollhållaren inte kan spela bol
len.

Spel på markerad spelare. Bollhållaren pas
sar till en spelare som med ryggen i anfallsrikt
ningen och trots markering eller press kan ta 
emot bollen och antingen driva bollen själv el
ler göra ett tillbakaspel till någon medspelare.

Överlappning, överlämning och väggspel är 
grundläggande begrepp i anfallspelet. De är 
exempel på hur man kan passera en motspela
re utan att bli tvungen att dribbla förbi ho
nom. Istället skapas en 2 mot 1-situation ge
nom att bollhållaren får hjälp av en medspela
re.

Överlappning eller komma på ”utsidan” in
nebär att bollhållaren får hjälp av en medspe
lare, som från en position bakom bollhållaren 
rycker fram utanför honom och erbjuder pass
ningsmöjlighet på djupet i anfallsriktningen. 
Detta spelmönster skapar bredd och spelmöj
lighet på utsidan av den försvarande.

Överlämning är en 2 mot 1-situation som 
skapas genom att två spelare rör sig mot var
andra. Den ene är bollhållare. När de möts 
lämnar bollhållaren över bollen till sin med
spelare som fortsätter i motsatt riktning.

Väggspel bygger på att bollhållaren i en 2 
mot 1-situation passar till sin medspelare, 
”väggen” (som gjort sig spelbar vid sidan av 
motståndaren) och därefter rycker förbi mot
spelaren utan boll för att sedan få tillbaka bol
len. ”Väggens” uppgift är att direkt vidarebe
fordra bollen i bollhållarens löpriktning.

Press. Bollhållaren angrips av närmaste för
svarande spelare och får därigenom svårt att 
passa eller driva bollen framåt. Syftet med 
press är i första hand att vinna tid för att övri
ga försvarande spelare ska hinna ge under
stöd, täcka och markera.

I det djup som är nödvändigt i försvarsspe
let skiljer man mellan understöd och täckning.

Understöd i försvarsspel. Man ger under
stöd åt den medspelare som pressar bollhålla
ren. Om medspelaren blir överspelad av mot
spelaren ingriper den spelare som ger under
stöd.

Täckning. Ju längre bort från bollen en spe
lare befinner sig, desto mer kan han släppa av 
på sin egen markering och istället täcka spel-



fotbollstermer
ytor bakom sina medspelare, täckning.

Markering ska vara så nära att försvarsspe
laren kan bryta en passning innan anfallsspe
laren får kontroll över bollen.

Forechecking. Ett offensivt försvarsspel 
som flera spelare i samarbete utövar mot mot
ståndarlagets fyrbackslinje.

Zonmarkering utgår från en zonindelning 
av planen. Varje spelare ansvarar för sin zon 
och ska markera den spelare som uppträder 
inom hans zon. Zonområdet varierar beroen
de på motspelarnas positioner. Försvarsspe
larna byter motspelare när dessa skiftar zon.

Man-man-markering innebär att man i för
svarsspelet har en bestämd motspelare att 
markera oavsett var denne uppträder på pla
nen.

Anfallsspelare. När eget lag har bollen är 
samtliga spelare anfallsspelare.

Försvarsspelare. När motståndarlaget har 
bollen är alla i eget lag försvarsspelare.

Markerande innerback. Ofta kan de två in
nerbackarna ha en bestämd arbetsfördelning i 
försvarsspelet. En av dem kan markera inner
backen, markerar en av motståndarlagets ked
jespelare, vanligen centern.

Libero. Den andre innerbacken, liberon, 
har ingen markeringsuppgift utan ansvarar för 
att ge understöd och täcka framför allt bakom 
den markerande innerbacken och de två ytter
backarna så att han kan ingripa om någon av 
dessa överspelas. Även i anfallsspelet kan de 
båda innerbackarna ha en bestämd arbetsför
delning så att en av dem kan förstärka anfalls
spelet.

Andra våg. Avståndet mellan kedja och 
mittfält får inte bli för stort. Mittfältare och 
backar måste flytta upp sina positioner för att 
hjälpa till att hålla kvar anfallet och ge under
stöd. Inte minst vid inlägg och vid hörnor är 
det viktigt att anfallande lag har en andra våg, 
så att inte hela anfallet upphör om motspelar
na lyckas avvärja inlägget i första skedet.

Vända spelet. Att i anfallsspelet flytta över 
spelet från ett område med dåliga spelytor till 
en annan del av planen. Ofta sker överflytt
ningen från den ena kanten av planen till den 
andra.

Spelsystem innebär att:
1) organisera spelarna så att grundförut

sättningarna för anfalls- och försvarsspel upp
fylls.

2) arbetsfördelningen blir så jämn som 
möjligt.

3) de enskilda spelarnas starka sidor utnytt
jas maximalt.

Taktik innebär att lagets spel anpassas efter 
de för matchen gällande förutsättningarna. 
Spelsystem och taktik ska fungera som en ram 
inom vilken varje spelare under eget ansvar 
fritt ska kunna utveckla sitt fotbollskunnande.

Mats först med DN-målet
Mats Aronsson i Landskrona blev den snab
baste målskytten i fotbollsallsvenskan 1980. 
Han gjorde 1—0 mot Sundsvall på en straff. 
Då hade det gått 4 minuter och 23 sekunder av 
matchen.

Dagens Nyheter låter sedan 1959 läsekretsen 
tippa den snabbaste målskytten och delar ut 
ett pris till den som klipper till först. Det är en 
klocka med ”måltiden” ingraverad.

Mats får före matchen i dag motta belöning
en.

Det är första gången som en spelare i 
Landskrona slår till först.

1968 var en djurgårdare först. Det var Dan 
Brzokoupil, senare allsvensk i Landskrona 
och i Hammarby, som gjorde 1—0 borta mot 
Helsingborg. ”Brådskan” tog 5 minuter och 
42 sekunder på sig.

Den snabbaste målgöraren i allsvenskan se
dan DN införde denna tävling 1959 är Holm- 
sunds Kenneth Sjöblom. Han gav sitt lag led
ningen med 1—0 efter bara 25 sekunder borta 
mot Gais 1967.

Längsta tiden har Glenn Holm i Göteborgs- 
kamraterna som behövde 11 minuter och 27 
sekunder på sig innan han i fjol drog dit en fri
spark mot Kalmar.

Hur länge dröjer det innan vi får se första 
målet i dag?

BENGT LANS
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Här och där 
lirar Djurgår’n

Allsvenska Reservlagsserien 1980
Lördag 19 April kl. 14.00

DIF—IFK Sundsvall 3—0
Lördag 26 april kl. 13.00

DIF—Brage 2—0
Söndag 4 maj kl. 13.00

DIF—Åtvidaberg Spånga
Fredag 9 maj kl. 19.00

Örebro—DIF
Onsdag 14 maj kl. 19.00

DIF—AIK Stadion
Tisdag 27 maj kl. 19.00

Västerås SK—DIF
Måndag 2 juni kl. 19.00

DIF—Nyköping Stadion
Måndag 9 juni kl. 19.00

HIF—DIF Söderstadion
Fredag 13 juni kl. 19.00

DIF—IFK Västerås Stadion
Tisdag 17 juni kl. 19.00

Norrköping—DIF
Måndag 23 juni kl. 19.00

DIF—BP Stadion

Allsvenska ungdomsserien 1980
Söndag 20 april kl. 13.00 

DIF—Vasalund 2—0
Söndag 27 april

Västerås SK—DIF 1—1
Fredag 2 maj kl. 19.00 

DIF—BP Kista
Söndag 11 maj

Gefle—DIF Gävle
Fredag 26 maj kl. 19.00 

DIF—Sirius Kista
Måndag 26 maj

AIK—DIF Solna
Söndag 1 juni kl. 13.00 

DIF—IFK Västerås Spånga
Söndag 8 juni

Hamamrby—DIF Stockholm
Onsdag 18 juni kl. 19.30 

DIF—Eskilstuna Kista

Damer div II Östra Svealand — 1980
Söndag 27 april kl. 14.00

DIF—IKSirius 5—1
Söndag 4 maj kl. 16.00

Rönninge—DIF
Lördag 10 maj kl. 15.00

Ronna—DIF
Söndag 18 maj kl. 14.00

DIF—Hemse Årsta IP
Tisdag 27 maj kl. 19.00

Knivsta—DIF
Fredag 30 maj kl. 19.00

DIF—Roslagsbro Årsta IP
Söndag 8 juni kl. 15.00

AIK—DIF
Måndag 16 juni kl. 19.00

DIF—Skå Årsta IP
Måndag 23 juni kl. 19.00

Rågsved—DIF

13
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Djurgårdens IF Mörkblå tröja
Mörkblå byxor Landskrona BOIS Röda tröjor 

Röda byxor

Här är spelarna med 
deras framträdanden 
i landslag och för klubben

Lands- 
lags
matcher

Totalt
Allsvenska

1980
Tot. Allsv.

M
at

ch
er

M
at

ch
er

A u J

1. Björn Alkeby 0 9 0 202 0 3 0
2. Roger Eklund 0 0 1 0 0 0 0
3. Tommy Berggren 3 2 0 226 40 3 0
4. Tommy Davidsson 0 3 8 161 0 3 0
5. Birger Jacobsson 0 0 0 141 0 *3 0
6. Mika Leinonen 0 5 6 3 0 3 0
7. Sven Lindman 21 2 0 304 45 1 0
8. Anders Grönhagen 18 9 8 96 33 3 1
9. Håkan Stenbäck 0 4 0 184 38 2 0

10. Lars Sandberg 0 0 0 3 0 3 0
11. Ronald Åman 7 8 9 17 0 3 0
12. Tomas Hansson 0 0 10 8 0 0 0
13. Roger Casslind 0 0 0 9 0 3 0
14. Vito Knezevic 0 4 8 55 4 1 0
15. 0 0 0 0 0 0 0
16. Lars Stenbäck 0 2 0 77 3 3 0
17. Gary Williams 0 0 0 36 0 2 0
18. Björn Jansson 0 0 0 8 0 0 0
19. Christer Willborg 0 0 0 3 0 3 0
20. Hans Holmqvist 0 0 3 18 0 0 0
21. Ronnie Aronsson 0 0 0 0 0 0 0

Radio Djurgården
Du vet väl om att Djurgår’n har egna sändningar i närradion, två gång
er i veckan. Lyssna och Du får höra matchkommentarer, analyser, all
mänt DIF-nytt och intervjuer blandat med musikinslag.
Du hittar oss på FM-bandet, 88 MHZ, onsdagar kl 08.00—08.30 och 
söndagar kl 10.00—11.00

Här är spelarna med 
deras framträdanden 
i landslag och för klubben

Lands- 
lags
matcher

Totalt 
Allsvenska

1980
Tot. Allsv.

M
ål

M
at

ch
er

M
ålA u J

1. Arni Stefansson 0 0 0 3 0 3 0
2. Per-Åke Theander 0 0 0 62 5 0 0
3. Jörgen Augustsson 18 7 6 99 0 3 0
4. Claes Cronqvist 16 11 0 214 23 3 0
5. Stefan Nilsson 0 11 0 177 9 3 0
6. Stuat Baxter 0 0 0 3 0 3 0
7. Christer Jacobsson 0 5 13 16 0 0 0
8. Göran Pettersson 0 6 17 167 8 3 0
9. Anders Ljungberg 8 11 0 3 0 3 0

10. Sonny Johansson 3 5 0 220 105 3 4
11. Mats Aronsson 0 1 0 61 28 2 2
12. Roger Magnusson 0 0 0 8 2 2 0
13. 0 0 0 0 0 0 0
14. Tommy Larsson 4 1 0 20 1 2 0
15. Jan Rasmusson 0 0 0 7 0 0 0
16. Kenneth Elgström 0 0 0 42 1 0 0
17. Håkan Eriksson 0 0 0 40 0 3 0
18. Mats Törnkvist 0 0 3 1 0 1 0
19. Stefan Mårtensson 0 0 0 5 0 3 0
20. Stefan Bengtsson 0 0 0 2 0 0 0
21. 0 0 0 0 0 0 0

Tränare: Keith Spurgeon
Lagledare: Sven Malmborg

SerieTabellen.
Malmö 3 2 1 0 5—0 5 Öster 2 1 1 0 2—0 3 Malmö 2 1 1 0 4—0 3
Landskrona 3 2 0 1 6—2 4 Landskrona 2 1 0 1 4—1 2 Kalmar 2 1 1 0 3—2 3
Öster 3 1 2 0 2—0 . 4 Malmö 1 1 0 0 1—0 2 Elfsborg 2 1 1 0 1—0 3
Göteborg 3 1 2 0 4—3 4 Norrköping 2 1 0 1 4—4 2 Landskrona 1 1 0 0 2—1 2
Elfsborg 2 1 1 0 1—0 3 Göteborg 2 0 2 0 3—3 2 Göteborg 1 1 0 0 1—0 2
Norrköping 3 1 1 1 5—5 3 Hammarby 2 0 2 0 1—1 2 Brage 2 0 2 0 2—2 2
Kalmar 3 1 1 1 3—6 3 Sundsvall 1 0 1 0 0—0 1 Åtvidaberg 2 1 0 1 1—1 2
Brage 2 0 2 0 2—2 2 Halmstad 2 0 1 1 1—2 1 Djurgården 2 1 0 1 1—2 2
Hammarby 2 0 2 0 1—1 2 Brage 0 0 0 0 0—0 0 Norrköping 1 0 1 0 1—1 1
Åtvidaberg 2 1 0 1 1—1 2 Elfsborg 0 0 0 0 0—0 0 Öster 1 0 1 0 0—0 1
Djurgården 3 1 0 2 1—3 2 Åtvidaberg 0 0 0 0 0—0 0 Halmstad 0 0 0 0 0—0 0
Halmstad . 2 0 1 1 1—2 1 Djurgården 1 0 0 1 0—1 0 Hammarby 0 0 0 0 0—0 0
Sundsvall 3 0 1 2 2—7 1 Mjällby 2 0 0 2 0—2 0 Mjällby 0 0 0 0 0—0 0
Mjällby 2 0 0 2 0—2 0 Kalmar 1 0 0 1 0—4 0 Sundsvall 2 0 0 2 2—7 0

NÄSTA OMGÅNG:
Söndag 11/5 Göteborg—Norrköping,
Halmstad—Landskrona, Hammarby—Öster,
Kalmar—Brage, Malmö—Elfsborg, Mjällby—Sundsvall, 
Åtvidaberg—Djurgården

Signalsystemet.
A Brage—Öster.....................................................................

B Elfsborg—Norrköping......................................................

C Kalmar FF—Halmstad....................................................

D Malmö—Mjällby .............................................. ...............

E Sundsvall—Hammarby....................................................

F Åtvidaberg—Göteborg ....................................................

G BP—Hudiksvall...............................................................

H Degerfors—Vasalund.......................................................

Bli medlem 
i Djurgår’n.

Dagens Domare

Domare: Johnny Börjesson, Tvååker 
Linjemän: L-G Enternäs, Västerås

L Carlsson, Köping
Johnny Börjesson (35 år), debuterar 
som allsvensk domare i år. Yrke: me
tallarbetare. Hobby: Allmänt sport
intresserad. Dömde
Helsingborg—DIF i Sv. Cupen 1979.
Reslutat: 0—3.

Djurgår’n-Kalmar söndag 18 maj kl 19 Stadion
4 mål: Sonny Johansson, LBOIS
2 mål: Roger Hansson, Brage, Tord Holmgren, 

Gbg, Tomas Sunesson, KFF, Tommy 
Hansson och Robert Prytz, MFF, Leif 
Anglesjö, Norrköping

1 mål: Bl. a. Anders Grönhagen, DIF
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DJURGÅRDENS MATCHPROGRAM

Från 
Generalsekr.
TANKLÖS DUMHET
I fjolårets program — nr 9, den 20 aug. — ha
de jag tyvärr skäl att använda ovanstående 
rubrik med anledning av en del incidenter som 
inträffat under några av de tidigare matcherna 
på Stadion. Då gällde det i första hand att 
komma till rätta med ofoget att misskreditera 
domare och gästande lag genom en mängd 
otrevliga tillrop och genom att kasta in flaskor 
o. dyl. mot funktionärer och spelare.

Det blev bättre i fjol, i det här stycket — 
men fortfarande återstår en del ofog, som vi 
måste få bort från våra matcher.

VÄGGMÅLANDE OCH SKADEGÖRELSE
Stadionledningen kunde såväl efter den första 
matchen mot Göteborg som efter den andra 
konstatera att ett stort antal toaletter och min
nestavlor på Stadion var nerkladdade, ett an
tal toalettstolar och armaturer nedbrutna och 
förstörda. Detta sker huvudsakligen på stå
plats och förorsakas av att en grupp unga 
”supporters” som av någon för oss obegriplig 
anledning kallar sig djurgårdare.

SKA VI BEHÖVA STÄNGA STÅPLATS
Vi måste skapa trivsel på läktarna för den del 
av vår publik som vill vara där. Vi kommer att 
sätta in extra vakter och polis för att komma 
till rätta med ofoget. I värsta fall tvingas vi att 
stänga ståplats — vilket vi beklagar bl. a. där
för att det förorsakar den ”riktiga” ståplats
publiken extra kostnader.

Man frågar sig också var omtankten om 
föreningen ligger hos dessa marodörer. Vem 
tror man ska betala skadegörelsen? I slutän
dan kan det bli föreningen och det var väl kan
ske inte vad man tänkt!

MISSHANDEL — ALLVARLIGA SKADOR
Om förhållandet gentemot domare och gäs
tande lag blivit bättre under matcherna, så 
finns det tyvärr andra tendenser som är än mer 

oroande. I första hand gäller det kontakten 
emellan supportergrupperna efter matcherna.

Vid förra matchen mot Göteborg brände 
våra s.k. supporters den blåvita fanan och en 
del av gästerna utsattes för misshandel. Vid 
den andra matchen var det än värre. Djur
gårdsledare, som försökte hindra en fortsätt
ning på slagsmålet, misshandlades av sina eg
na ”supporters” och göteborgarnas buss fick 
bakrutan inslagen.

PÅFÖLJDER
Vi hade förvarnat polisen — visa av händelser
na vid första matchen — och bett om extra be
vakning. Tyvärr gjorde personalläget att en
dast två polismän kunde avdelas och det var 
inte tillräckligt för att förhindra en upprep
ning.

Vad som förefaller mest oroande är dock att 
den dag tycks närma sig då någon i obetänk
samhet gör sig olycklig genom att förorsaka 
annan person så allvarlig kroppsskada att 
rättsliga påföljder med stora skadeståndsan
språk blir aktuella. För att inte nämna det per
sonliga lidande av psykiskt, fysiskt och ekono
miskt slag som den skadade får utstå.

Vi varnar för detta och vädjar till de unga 
supportergrupper det här gäller, TÄNK EF
TER FÖRE SA SLIPPER DU ÅNGRA DIG 
EFTERÅT!

FÖRENINGENS GODA NAMN
Vi vädjar också till de ungdomar som finns i 
den här gruppen och som trots allt är RIKTI
GA DJURGÅRDARE — och sådana finns 
det, bl. a. de som jag personligen talade med 
efter senaste matchen — hjälp oss att behålla 
vår förenings goda namn och rykte. Skilj dig 
ifrån mängden, ta avstånd från slagskämpar
na och skydda därigenom både dem och deras 
offer. Utan hejarklack, som passivt ser på, 
tappar slagskämparna snart intresset att ”ut
märka sig”. Uppträd själv på ett sådant sätt 
att du vill och vågar bära djurgårdsfärgerna 
när du besöker andra arenor runt om i landet 
där vårt lag spelar.

Vi kräver av dig att du hedrar din förening 
genom att hjälpa oss komma tillrätta med de 
personer som genom missriktad förenings- 
känsla både bokstavligt och bildligt svärtar 
ner föreningens namn.

19



D
jurgårn dricker

 Pripps Sport 
för

 att
 lättare

 kunna
 spöa sina

 gästen





22



23



DJURGÅRDENS MATCHPROGRAM

Klubbjacka-DIF

Klubbjacka med klubb
märke. Storl. 110—130 
cl________ :___ 240:— 
140—170 cl   260:— 
46—56 280:—
Klubbprylar i vår Klubb
shop, NK-Hamng., 2 tr. 
NK-Farsta, NK-Täby.

Djurgårdens 
Spelartrupp

1. Björn Alkeby. Till Djurgården som junior 1970 
från moderförenigen Danderyds SK. 9 gånger i U-
landsaget. Född den 17 juli 1952.

2. Roger Eklund. Till Djurgården 1980 från Spånga 
IS. 1 J-landskamp. Född den 28 januari 1957.

3. Tommy Berggren. Kommer från Djurgårdens egna 
pojklagsled. Tre A-landskamper och tre matcher i U-
laget. Allsvensk skyttekung 1978. Född den 20 april 
1950.
4. Tommy Davisson. Kommer från Djurgårdens egna 

pojklagsled. Har 3 U-landskamper och 8 matcher i ju
niorlandslaget. Född den 9 september 1952.

5. Birger Jacobsson. Till Djurgården från Älvsjö AIK 
1974. Född den 17 oktober 1949.
6. Mika Leinonen. Till Djurgården 1979 från Brom

mapojkarna. Har spelat 5 U- och 6 J-landskamper. 
Född den 5 oktober 1957.

7. Sven Lindman. Till Djurgården 1965 från Lycksele 
IF. Moderföreningen heter Ormsjö IF Uven i Dorotea, 
Västerbotten, har också varit proffs i Rapid Wien. 21 
A- och 2 U-landskamper. Född den 19 april 1942.

8. Anders Grönhagen. Började sin karriär i Kramfors 
IF och kom via GIF Sundsvall till Djurgården 1975. 
Har spelat 18 A-, 9 U- och 8 J-landskamper. Född den 
22 maj 1953.

9. Håkan Stenbäck. Kommer från Djurgårdens egna 
pojklagsled. 4 U-landskamper. Född den 28 oktober 
1951.
10. Lars Sandberg. Kom till Djurgården i år från 
Brommapojkarna. Född den 25 juni 1957.
11. Ronald Åman. Kom till Djurgården 1979 från 
Örebro SK. Har spelat 7 A-landskamper samt 8 U- och 
9 J-kamper. Född den 31 januari 1957.
12. Tomas Hansson. Kommer från Djurgårdens poj
lagsled. Har spelat 10 J-landskamper. Född den 20 ju
ni 1962.
13. Roger Casslind. Kommer från Djurgårdens pojk
lagsled. Född den 9 februari 1958.
14. Vito Knezevic. Kom 1977 till Djurgården från 
Norrby IF i Borås. Har spelat 4 matcher i U-landslaget 
och 8 i J-landslaget. Född den 25 januari 1956.
16. Lars Stenbäck. Kommer från Djurgårdens pojk
lagsled. 2 matcher i U-landslaget, alla under 1977. 
Född den 11 januari 1956.
17. Gary Williams. Kom 1977 från Tranmere, Eng
land. Född den 14 maj 1959.
18. Björn Jansson. Kom till Djurgården 1976 från 
Roslags-Kulla. Född den 23 juni 1958.
19. Christer Willborg. Kommer från Djurgårdens 
pojklagsled. Född den 27 augusti 1962.
20. Hans Holmqvist. Kommer från Djurgårdens pojk
lagsled. Har spelat 3 J-landskamper. Född den 27 april 
1960.
21. Ronnie Aronsson. Kommer från Djurgårdens 
pojklagsled. Född den 14 juni 1961.
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SÄSONGSBILJETT
OCH FÖRKÖP SOFIAVÄGEN!

Skaffa Dig en egen numrerad sittplats till DIF:s återstående 10 
hemmamatcher på Stadion och till de två matcherna mot Bajen på 
Fotbollstadion. Du slipper köa, Du sitter under tak, har alltid de bäs
ta platserna att tillgå — på Stadion på sektionerena N eller O, på Fot
bollstadion på sektionerna B eller D. Ring vårt kansli och boka, tel. 
14 37 95. Pris för hela paketet: 410:—.
Du kan också köpa biljetter till enskilda matcher på följande ställen:
DIF:s kansli, Klocktornet, Stadion, tel. 14 37 95
Stockholms Turaffär, Vasagat. 36, tel. 21 65 84
Dahlbergs Tobak, Götgatan 69, tel. 43 12 10
Hedlunds Tobak, Vällingby Centrum, tel. 87 10 15

DIF — FOTBOLL
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Det här kortet 
bör varje sann 
Djurgårdare ha!
Javisst, gör slag i saken nu.
Stöd klubben genom att bli aktiv 
medlem. Det är ju ändå så att du 
innerst inne är Djurgårdare, 
eller hur?
Att vara aktiv medlem ökar ditt 
intresse och engagemang för gamla 
fina Djurgår’n.
Det blir också en god hjälp att 
göra klubben ännu bättre.

Välkommen till Djurgårdens IF!
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