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KAMPEN KRING ETT STRECK
Liksom det varit nu en lång följd av år är vårt serie

system så ordnat, att bara fyra klubbar ur vardera av de 
två allsvenska grupperna får spela om SM. Det gäller alltså 
att hålla sig ovanför det streck, som skiljer societeten från 
blåbären. I norrgruppen är det egentligen bara tre platser 
att slåss om. Brynäs har sin plats så att säga given på för
hand.

De tre platserna, som de andra sju lagen krigar om, har 
de hetaste konkurrenterna i form av MoDo, Södertälje, 
Timrå och Djurgården. Umeå var med ett litet tag och såg 
allt i ljust efter hemmasegern över Djurgården med 7—4, 
men i returmötet i söndags här i Johanneshovshallen viss
nade »Björklöven» snabbt och räknas nu inte längre som 
någon aspirant på plats ovanför strecket. Av de fyra nämn
da huvudkonkurrenterna skall alltså ett lag slås ut. Djur
gården, som missat slutspelet några gånger, har i år visat lo
vande tendenser att med sin nya giv vara på väg, men vare 
sig Pelle Bergström eller Wladimir Zabrodsky törs tro på 
något slutspel i år. »Vi har siktat på nästa år, då de nya 
spelarna arbetats in ordentligt i maskineriet. Nu är det na
turligtvis bara att tacka, om vi skulle slingra oss över strec
ket, men vi kommer inte att sörja oss till döds, om vi inte 
håller tiden ut», säger Pelle och Wladimir. Tillägger: »Nyc
kelmatcherna står mot MoDo och Timrå. Dem måste vi 
vinna. Och det har vi inte gjort ännu. För att lyckas med 
det får inte någon lagdel gnissla. Det har det gjort några 
gånger — särskilt ödesdigert uppe i Umeå — och man har 
ingen garanti för att det kan börja gnissla nu på slutvarvet, 
då så mycket står på spel. Annars tror vi själva på vårt 
gäng, som visat sig kunna lyda order och också kunna mo
bilisera alla sina krafter.»
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MoDo ligger 14:e plats i maratontabellen
MoDos Ivar Larsson vann i fjol1 målvaktsligan i SM- 

slutspelet med 13,6 poäng före William Löfqvist i Brynäs 
(11,5), Ronny Andersson i Frölunda (9,0) och Honken 
Holmqvist i AIK (8,7). Att Ivar Larsson vann berodde på 
att han spelade blott 4 matcher och då avvärjde 136 skott. 
MoDos A-målvakt Gunnar Bäckman, som vaktade kassen i 
10 matcher och höll nollan i två av dessa, motade 249 
skott och släppte in 32 mål. På det hamnade han på 6:e 
plats i denna liga.

MoDos och Tre Kronors Anders Hedberg kom på 3:e 
plats i skytteligan i slutspelet med 19 poäng. Före honom 
kom Lars-Göran Nilsson, Brynäs och Hans Jax, Leksand. 
En annan MoDo-man, Christer Nilsson, blev 12:e man, Tor
björn Hübinette 15:e, Uffe Torstensson (känd från Djur
gården) 17:e och Lasse Öhman 24:e man.

Många skjutglada gossar i MoDo!

LASSE BJORNS ÅKERI AB
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NU KOMMER MODO!
Det här året skulle bli MoDos största år — nu skulle 

Öviks-gänget äntligen gå till storms och på allvar blanda 
sig i striden om SM-tecknen och det allsvenska guldet. Upp
laddningen hade varit perfekt och i inledningen började 
MoDo också hösta in poäng efter poäng, framför allt dub
belpoängare, i sina lador. Varpå det plötsligt kom grus i 
maskineriet. Sådant händer. Ibland händer det även att mäs
tarna från Brynäs får grus i sitt maskineri, men mera sällan 
händer det att Brynäs maskineri helt klappar samman. Man 
övervinner snabbt motorstörningarna och kommer alla för
hoppningar ute i landet på skam, att tiden är ute för mäs
tarna. Vilka förhoppningar? Jo, att Brynäs skall visa sig 
mera mänskligt och låta tala med sig. Allsvenskan vill 
man inte ha till en enda paradering. Det är vad Brynäs nu 
sysslat med ett antal år.

Hoppet har stått till MoDo och då och då har också 
»Kabben» Berglunds grabbar varit på väg. Det här året 
skulle alltså bli MoDos största år, men som redan nämnts 
hakade det upp sig i maskineriet, och när MoDo i söndags 
stötte samman med Brynäs gick det alldeles på sned. Det 
blev en överväldigande seger för Brynäs, 10—2, och hela 
ishockeyvärlden hickade till av både skräck (för Brynäs) och 
förvåning (för MoDos kappsejsning). Är SM inte längre nå
gon öppen affär, är det inte lika bra att skicka upp SM- 
tecken och allsvenska guldmedaljer till Brynäs? Ja, så frå
gar man sig och tongångarna är inte nya. På sin tid hette 
det att Sovjet är en hopplös övermakt. Ingen idé att spela 
om VM med sådana giganter. Nu är det »ingen idé» att 
vara med så länge Brynäs bara blir bättre och bättre genom 
att samla på sig (köpa) de största talangerna. Men i detta 
hopplösa mörker lyser i alia fall MoDo upp som ett hoppets 

Forts.
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stjärna. Att dagsformen kunde varit bättre mot Brynäs är 
förvisso sant, men man gissar nog inte alltför fel med att 
tro att MoDo inte satte till alla klutar mot Brynäs. Det gäl
ler att hushålla på krafterna.

MoDo har sparat sitt krut med att gå ut mycket lugnt och 
bara då och då kört pedalen i botten för att se var man 
har sin förmåga. Då har MoDo varit mycket likt MoDo av 
fjolårets stora format. Man skall alltså inte lura sig av 
MoDos smäll mot Brynäs i söndags. Den bjöd man in till 
alldeles själv. Krafterna behövs mot mera mänskliga mot
ståndare. Som i dag mot Djurgården. Vid senaste mötet i 
Ö:vik förvånade Djurgården med att vinna en taktikseger 
med 2—1. Man kan nog ana sig till att MoDo lärde åtskil
ligt av vad som då hände och också kommer med motvapen 
i dag.

Varning alltså för MoDo. Laget innehåller så mycket 
stjärnfolk, att det bara behövs en lyckostart för att MoDo 
inte skall gå att stoppa. Hittills har MoDo gått ut lugnt. 
Nu trycker man gaspedalen i botten.

BLIR HAN NÄSTE UFFE STERNER
Bland MoDos många stjärnor finns det särskild anledning 

rikta blickarna mot Anders Hedberg, underbarnet, som på 
nolltid gick in i Tre Kronor. Han var i vintras i vårt silver
lag i VM den stora positiva överraskningen och förvånade 
den internationella expertisen med ett moget och mästerligt 
spel. Naturligtvis blev han ett uppskattat byte på värvar- 
marknaden, men eftersom Anders går i skolan och har för
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ståndiga föräldrar, som vägleder honom, hade värvarna in
genting för sina övertalningsförsök.

Visserligen har den här säsongen inte fått se en Anders 
Hedberg i högsta trim ännu, men rapporterna säger att han 
nu börjar hitta melodin och därmed är både MoDo och Tre 
Kronor att gratulera.

Anders Hedberg är en förbättrad Sven Tumba, mätt efter 
den måttstock som användes då Tumba slog igenom, och 
Anders anses också som den givne efterträdaren till Uffe 
Sterner som Tre Kronors nyckelfigur.

Anders fyller 20 år i februari, korades två år i följd till 
Sveriges främste junior, blev bäst vid junior-EM i Schweiz, 
tränades av »Kabben» Berglund som 16-åring och var som 
17-åring mogen att gå in i vårt VM-lag om han inte tackat 
nej för läroverksstudierna. Nu kan han allt i ishockey.
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ÄNNU FARLIGARE FÖR MÅLVAKTERNA
I och med att den nya regeln om utvisning av målvakt 

införts i svensk ishockey — alltså än så länge inte, i den 
internationella puckarvärlden — fick man vänta länge på 
att se bestämmelsen praktiserad. Men det hände i söndags 
här i Johanneshovshallen, då Umeås målvakt Christer Grahn 
fick ta sitt pick och pack och ge sig i väg till utvisnings
stolen, där han vaktades av Djurgårdens ishockeykassör 
Lasse Lindgren. Utvisningen — historisk eftersom det var 
den första i denna hall — motiverades med att målvakten 
hade »blockerat pucken». Enligt domarna.

Att målvakterna ofta fått blockera pucken och tjuvhålla 
den har man hunnit vänja sig så pass, att man inte räkna
de med att detta oskyldiga tilltag skulle bli orsak till den 
historiska första utvisningen. Men domarna tyckte i detta 
fall att Umeåmålvakten alltför ofta gömde pucken i sitt för
kläde utan att göra försök att befria sig från den, varför 
de slog till i slutet av matchen och visade ut honom. Tre 
sekunder får en målvakt hålla pucken, sedan måste han göra 
sig av med den. Förutsatt att han inte är så låst till händer 
och fötter att han ligger underst i en hög av spelare och 
inte kan röra sig förstås. Men då brukar domarna ha blåst 
för länge sedan.

Men är målvakten fri och ledig skall han alltså göra 
sig av med pucken på stubinen om han vill slippa sitta i 
utvisningsbåset. Reservmålvakten skall i ett sådant fall hop
pa in i buren och får inte chansen till någon uppvärmning. 
Nog så hårt, ty de två minuterna kan bli flera om det inte 
blir någon avblåsning i spelet. När de två minuterna är av
tjänade måste givetvis en utespelare (som skall sitta parkerad 
i utvisningsbåset vid målvakten) hoppa in i spelet. En mål
vakt med sina ladugårdsbreda benskydd duger givetvis inte 
mycket till som utespelare. Först vid en avblåsning kan mål
vakterna åter skifta plats.

Nu lever alltså målvakterna dubbelt farligt. Först i skott- 
eld från motståndarna och sedan utan rätt att gömma puc
ken eller på annat sätt bryta mot reglerna i medvetande att 
en utespelare får avtjäna straffet. Nu drabbar detta målvak
terna direkt. Likhet inför lagen alltså.
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Djurgårdens IF
(blå tröja)

MÅLVAKTER:

1 Roland Einarsson
23 Kenneth Olsson

BACKAR:

2 Jörgen Palm
5 Thomas Carlsson

10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
3 Billy Sundström
7 Kent Söderlind

FORWARDS:

11 S.-B. Lindström
8 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

18 Folke Bengtsson
14 Åke Eklöf
19 Ulf Rydin
24 Per-Allan Wikström
13 Per Lundström
20 Owe Svensson

Domare:

4 Stig Karlsson
6 Einar Boström

Mål Passning Utvisning



MoDo
(röd tröja)

MÅLVAKTER:

1 Gunnar Bäckman
15 Ivar Larsson

BACKAR:
3 Sture Andersson
5 Kjell-Rune Milton
6 Lage Edin

17 Ulf Wigren
4 Per Olof Uiusitalo

FORWARDS:
9 Håkan Nygren
2 Ulf Torstensson

20 Anders Nordin
10 Lars Öhman
14 Kenneth Nordenberg
12 Tore Öhman
7 Torbjörn Hübinette

16 Anders Hedberg
11 Christer Nilsson
13 Assar Lundgren

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DIVISION 1 NORRA
Brynäs ................................. 8 7 0 1 71—25 14
Södertälje ........................... 8 6 1 1 34—23 13
Djurgården .................... . . 8 5 0 3 30—26 10
Timrå .................................. 8 4 1 3 28—30 9
MoDo ................................... 8 4 0 4 37—28 8
Umeå .......................... 8 3 0 5 31—44 6
Heffners ............................... 8 1 0 7 19—42 2
Skellefteå .............. . ......... 8 1 0 7 28—60 2

KVÄLLENS MATCHER
1 :a 2:a 3:e

A. Brynäs—Timrå — — —
B. Heffners/O.IF—Södertälje — — —
C. Skellefteå—Umeå — — —

Skellefteå 
mot DIF I NÄSTA MATCH

SÖNDAGEN 22 NOV. KL 17.00

Bör bli t v å friska

DIF-poäng
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DIVISION 1 SÖDRA
AIK ......................... .......... . 8 5 2 1 43—22 12
Leksand ......... ..................... 8 4 3 1 45-23 11
Färjestad ............................. 8 5 1 2 38—26 11
V:a Frölunda.................. . 8 5 0 3 45—28 10
Västerås ............................. . 8 4 0 4 26—38 8
Tingsryd ............................. 8 3 1 4 31—42 7
Mora ........................... . 8 2 1 5 30—33 5
Fagersta ......... . .................. 8 0 0 8 15—61 0

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. Färjestad—Mora — — —
E. Leksand—Västerås — —
F. Tingsryd—AIK
G. Fagersta—V:a Frölunda — — —
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RUNT KRING MODOS STJÄRNOR
Innan MoDo blev MoDo hette klubben Alfredshems AIK 

men så tyckte Mo och Domsjö-koncernen att deras eko
nomiska investering på ishockeysidan borde synas en smula. 
Därmed sa man adjö till Alfredshems AIK och döpte om sig 
till MoDo AIK. Postadressen är dock fortfarande Alfreds
hem.

SAXAT OCH KLIPPT
Sämre kan det inte bli, skrev Martin Lehman i Sv. D. 

och menade att 6.000 åskådare lockats till Johanneshov i 
söndags under falska förespeglingar. Efter två timmar kan 
man inte säga annat än detta obarmhärtiga: aldrig har ett 
så billigt allsvenskt ishockeylag som Umeå gästat Johannes
hov. Ett skott i sargen 3 meter vid sidan av målet var en 
kollega från Umeå beredd anteckna som något positivt. . .

Detta kan vara nyttig läsning för Djurgården för att inte 
tro att deras 4—1-seger över Umeå innebar något som helst 
bevis på att man redan är ett storlag . . .

★

Mera läsning:
» dagens Djurgården finns inga stjärnor längre.»

(Leif Emsjö i Aftonbladet)

★

»Nya Djurgården är ett kollektiv. Laget håller sig med en 
enda landslagsstjärna, Björn Palmqvist.»

(Leif Emsjö i Aftonbladet)
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TA CHANSEN — BLI NR 10.000!
Vill du bli en av Djurgårdens 10.000 blivande medlem

mar? Redan den medlem, som får nummer 5.000, kan räkna 
med alldeles speciella förmåner. Och när medlem nr 10.000 
blir inregistrerad blir det ännu högtidligare och ännu mer 
givande för den nye medlemmen. Anmäl dig redan i dag! 
Det sker enklast genom att du klipper ur denna kupong 
och skickar in den till Djurgårdens IF. Då kommer det strax 
besked om alla detaljer.

Men gör det redan i dag!

Till Djurgårdens IF, Klocktornet, Stadion,
114 33 Stockholm

Jag vill bli medlem!

Namn ............................................................................

Födelsedatum: ................. /..................... .

Adress: ..........................................................................
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VAD SOM HÄNT FRAM TILL I DAG
Djurgårdens tidigare matcher i höst har gått så här: 

—Timrå (b) 3—5 
—Brynäs (h) 0—7
—Södertälje (h) 4—1
—Skellefteå (b) 6—3
—MoDo(b) 2—1
—Heffners/Ortviken (h) 7—1
—Umeå (b) 4—7
—Umeå (h) 4—1

Närmaste programmet handlar om:
15 november: —Heffners (b)
19 november: —Södertälje (b)
22 november: —Skellefteå (h) 
26 november: —Timrå (h)
29 november: —Brynäs (b)
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