ISSTADION

SM-semifinal

DJURGÅRDEN - V. FRÖLUNDA
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Och så var det bara fyra kvar...
Åtta förhoppningsfulla lag gick upp till SM-ishockeyns
slutspel, de fyra första i norra och södra grupperna. Redan
den första kontakten inbördes avskilde hälften av lagen,
och särskilt illa gick man åt norrlagen. Endast ett av dessa
klarade sig till semifinalspel, medan AIK, Wifsta/Östrand
dök ned per omgående i avgrunden. Leksand försvarade
norr-anseendet men tvingades som enda part att spela tre
matcher, innan Södertälje låg på rygg. Främst var det ett
verk av skarprättaren Nisse Nilsson.
Läget för dagen är alltså, att semifinalerna heter:
Djurgården—Västra Frölunda
Leksand—Brynäs
Det innebär att en trio gamla mästare är med in i det
sista. De tre senaste årens mästare finns med: Djurgården
1963, Brynäs 1964 och Västra Frölunda 1965. För Leksand
får man leta förgäves i SM-statistiken. Kanske tiden är mo
gen i år?
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Nya linjen kom med Frölunda
När Västra Frölunda bestämde sig för att kliva in på is
hockeymarknaden och den vanliga vägen (värvningsvägen)
skapa ett storlag, fanns det många, som trodde att det hela
skulle bli en dagsslända. Storishockey i Göteborg — det kan
väl aldrig hålla . . . Men var så säker, det höll ordentligt,
och under några år utvecklade sig »de vilda Västern-kri
garna» till svensk ishockeys stora komet. Vad som grund
lades i samband med att Sura-Pelle och Lars-Erik Lund
vall värvades och placerades på en bensinstation var en ny
linje i ishockeyvärlden. Två rutinerade rävar och bakom
dessa diverse tuppkycklingar, som plockades litet här och
var. Några infödda göteborgare gick naturligtvis inte att
uppbringa, ty i den stan föds ingen människa med ishoc
keyskridskor på fötterna men väl med fotbollskor. Värv
ningarna sköttes med stort raffinemang och välgörande
klokhet, och det är eldsjälen »Bittan» Johanssons stora in
sats i Göteborgs ishockeyvärld. Han fick också bästa pre
senten i fjol, då hans lag tog SM-titeln från oslagbara Bry
näs. Dom var inte oslagbara, när Frölunda stod på andra
sidan. Och även helt nyligen i serieavslutningen lade Frö
lunda de tilltänkta mästarna på rygg på Ullevi-isen. »Bit
tan» och hans boys förde in massor med färg i storishoc
keyn och än håller deras gamla märken. Sura-Pelle och
Lars-Erik Lundvall slår till när man minst väntar det . . .
Varning alla i Djurgården !
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Det jubileras
Våra storklubbar blir äldre och äldre. Häromåret fyll
de en av de största, Örgryte i Göteborg, 75 år, och nu är
turen kommen till Stockholms egna »tvillingklubbar» att
bli lika gamla. AIK fyller i veckan och den 12 mars är det
dags för Djurgården att bli 75 år. Evenemanget kommer att
firas med ett födelsedagskalas i Stadshuset, där det blir
middag i Gyllene Salen och senare på kvällen storbaluns
med pop-musik och dylikt för ungdomen i Blå Hallen. »Vi
vill gärna visa, att vi är en folkets klubb och slår därmed
ett slag för all ungdom i stan att få vara med på ett hörn
och ha roligt på en lördagskväll», lovar man i Djurgården.
Bli medlem i Djurgården — den uppmaningen har
anammats av många i vinter och Djurgården är landets
största idrottsförening med närmare 4.000 medlemmar.
Men det finns plats för många flera. Djurgården har 17
sektioner och därmed stora möjligheter att ta hand om
all slags idrottsungdom. För att bli medlem fordras bara
att skriva några rader till Djurgårdens IF, Stadion, Stock
holm ö och berätta om att man är intresserad att bli med
lem, varpå det kommer närmare besked från det blåran
diga högkvarteret.
Vill du bli medlem i Djurgården, så använd denna
kupong:

Till Djurgårdens IF, Stadion, Stockholm Ö.
Jag önskar närmare uppgifter för att bli medlem.
Namn:

r.

.................. ............................ ..

Född den:........... /...... 19............

Adress:

................................ ...........................
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Djurgården

18 Tommy Björkman
2. Roland Stoltz
4. Eddie Wingren
12. Lars Björn
14. Kurt Thulin
5. Sven Tumba
16. Lars-Åke Lundell
7. Gösta Westerlund 11. Carl-Göran Öberg
19. Ulf Rydin
10.
Henry Svensson
20. Kent Lindgren
8. Björn Palmquist

(Blå tröja)

19 Gert Nyström
6 Leif Henriksson
16 Åke Moberg
9 Roger Olsson
11 Kj. R. Pettersson
2 Kj. O. Gustavsson
13 Lars Eric Lundvall
3 Berny Karlsson
4 Jan Olsén
2 Arne Carlsson
10 Gert Blomé
Frölunda
15 Ingemar Caris
(1 Eine Olsson)
(Vit tröja)

18 Kjell Jönsson
8 Göte Boström
14 Ronald Pettersson

Domare: O. Dahlberg o. I. Johansson, Surahammar

Speaker: Rolf Berggren
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Äntligen loss ur norrländska bojor
Det var åtskilliga spelare, som genom att de ville byta
sida i ishockey, kom på kant med sina gamla klubbar och
därför belades med spelförbud tills nästan hela säsongen
var förbi. Den 15 januari slog befrielsens timme, och det
var inte minst för Djurgården ett viktigt datum. Då skulle
man få loss de tre norrlänningarna från Alfredshem, Kent
Lindgren, Björn Palmqvist och »Henna» Svensson, vilkas
arbetsgivare (MoDo) i samband med att övergången blev
aktuell inte hade något intresse att »prata pengar» med
Djurgårdens värvningsdetalj. Av den varan hade man över
nog, och det ledde till att det blev ett långt spelstopp för
de tre till Stockholm längtande spelarna.
Hela hösten, medan det var upp och ned för Djurgården
i serien, hette det ständigt: »vänta bara till den 15 ja
nuari då skall räddningen komma». Trycket på herrar Kent,
Björn och Henna i debutmatchen borta mot Örebro blev
därmed påfrestande. Att gå omkring och känna sig som en
klubbs räddare och bara ha 20—21 år på nacken är ingen
avundsvärd uppgift. Förväntningarna skruvades också upp
enormt, och när sedan debutmatchen inte direkt blev nå
gon pangmatch för de tre, återstod för laget i övrigt att
skärpa sig och hålla smågossarna under armarna.

Är de räddarna för Djurgården? Hur som helst, de tre nya
ansiktena i Djurgården är från vänster Kent Lindgren,
Henry Svensson och Björn Palmquist.
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Det behövdes bara ett par matcher för att nerverna skulle
ha lugnat sig, och sedan var det dags för Lindgren, Palm
qvist och Svensson att gå in som väl så värdefulla kuggar
som alla de andra i Djurgården. Och i första matchen mot
AIK (6—1) blommade de ut för fullt och svarade för tre
av målen. De började äntligen likna något av lagets räd
dare.
AIK:s generalstab ansåg sig ha »kontroll» över alla andra
djurgårdare men anmälde osäkerhet kring hur de tre nya
länkarna skulle slås sönder. Befogad oro. Trion sprängde
sönder AIK:s fasta bastioner. I returen mot AIK (7—1)
hade »Svartingarna» bättre metoder att stoppa de tre, men
då steg i stället Uffe Rydin, Gösta Westerlund och LillStöveln Öberg fram och skickade in fyra puckar bakom
»Honken» Holmqvist.

Kent Lindgren är målare, Björn Palmqvist murare och
Henna Svensson studerande. »Vi trivs alla tiders i vår
nya miljö och längtar inte hem. Nu äntligen börjar li
vet», säger Björn på alla tres vägnar.

Kring publikrekorden
I och med att det välsignade taket över Johanneshovs
hallen kommit till, kan de gamla publikrekorden från ut
omhustiden inte hotas. Det nu gällande rekordet står sig
sedan 1960, då Djurgården och Gävle GIK samlade 18.070
betalande åskådare. Nu lär siffran kunna pressas upp till i
närheten av 15.000. En tröst att det inte går in flera, finns
att hämta på kassafronten. Det är dyrare att se ishockey
i dag inomhus än förr under den djupfrysta tid, som man
inte längtar tillbaka efter.
Svenskt publikrekord i ishockey har Göteborgs Ullevi att
uppvisa med 22.603 betalande passagerare när Västra Frö
lunda och Djurgården möttes 1963 i SM. Då plankade än
då ungefär 10.000 människor in.
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17 år i allsvenskans backlinje
Kapten i Djurgården är Lasse Björn, som ur många syn
punkter är en märklig herre. Han gör i år sin 17:e all
svenska säsong och det är naturligtvis rekord bland dagens
spelare. Egentligen har Lasse varit beredd att lägga upp
litet då och då under de senaste säsongerna, men när man
i Djurgården blåst i stridslurarna, har han varit en av de
första att lystra till de eggande tonerna. Därför är han med
även i år och sina 34 år till trots är han alltjämt en vär
defull kugge i Djurgårdens maskineri. Men troligen är det
oåterkalleligen sista säsongen. Nästa år kanske vi får åter
se honom som tränare.
— Fast det skulle förstås vara kul att avsluta allt liran
de med en ny mästerskapstitel. Det skulle i så fall bli min
10:e, och det är naturligtvis ett mål att sträva efter. Men
Västra Frölunda är ju ena otäcka rackare, som gör att vi
väl inte ens får vara med om nöjet att gå upp i finalen.
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— Några andra synpunkter, de gamla björntagen är dom
lika hårda som förr?
— Tycker jag väl inte, har gått över till en mera teknisk
och ekonomisk stil, men det verkar som om vissa domare
alltjämt tycker, att jag skall straffas för att jag är stor
växt. Det gör att man åker på en och annan utvisning,
bara för att man skrämmer småknattarna i motståndar
laget. Varför skall vi fullvuxna lida för att vi är större till
formatet än alla dessa små stuvbitar, som flyger omkring
som torra skinn och inte ger oss många chanser att kom
ma åt dom? Om man då i alla fall lyckas stoppa en stuv
bit, tror en och annan domare, att man inte kunnat göra
det med vanliga medel. Och så sitter man där på utvis
ningsbänken och solar sig. Nej, mera rättvisa åt oss . . .
säger Lasse Björn.
Han får trösta sig med att på den tid när han härjade
i Tre Kronor var alla hans tacklingar inte blott tillåtna
utan efterlängtade och avgörande. Då ropade ingen »ut med
Lasse» . . .
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Vinn en resa för två personer
med M/S Fennia till Finland
Detta program ger Er chansen
Innan Ni idag lämnar »Hovet» kanske just Ni fått med
delande genom högtalaren att Ni blivit den som i vår blir
Siljarederiets gäst ombord på det nya passagerarfartyget

m/s Fennia, som i vår sätts i trafik. Här nedan är Ert lottnummer — blir Ni vinnare kontakta då efter den 1 mars
dir. Gösta Ryning, AB Finlandstrafiken, tel. 24 86 10, som
ordnar alla detaljer för Er vistelse ombord.

ERT LOTTNUMMER ÄR

1288

*

M/s Fennia är det största reguljära passagerarfartyget i
Östersjötrafik. En besättning på 120 man ser till att de 1.200
passagerarna trivs ombord. Bland de många nyheterna
ombord på m/s Fennia är 2 bastubad med stor swimming
pool och direkt hiss till solbadsdäck. Vidare finns biograf
och stort lekrum för barnen. En stor restaurant med många
läckra rätter hör även till det, som bidrar till en härlig och
avkopplande Finlandsresa. Har Fru Fortuna inte givit Er en
resa — varför då inte kontakta närmaste auktoriserade
resebyrå, som har just Er resa.

AB SILJAREDERIET

REDERIET MED DE
STORA BILFÄRJORNA
A.B. REALTRYCK 1966

