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UNDER ELLER ÖVER STRECKET
Både Djurgården och Timrå torde ha ett enda önskemål
inför dagens nyckelmatch här i Johanneshovshallen: att slut
spelet skulle inrymma 5 lag från vardera gruppen. Med en
sådan ordning skulle något av nervtrasslet kring strecket
undvikas.
På rekordkort tid avverkas kvalomgången. Spelarna hin
ner knappt andas förrän man står där inför ödesmatcherna.
Dessa måste vinnas till varje pris. Hela säsongen är spo
lierad, innan den egentliga säsongen är inne. Försäsongen
är nästan mer krävande än själva slutspelet. Där slåss det
bara om SM-titeln — om nu Brynäs tillåter det ... — men
i kvalserierna slåss man för livet. Säg gärna det det sätter
krydda på anrättningen, men knappast något lag torde ha
något emot att den kryddan får försvinna.
Eftersom Ishockeyförbundet anses ha minimalt intresse
att åstadkomma en annan form på det allsvenska serie
spelet i enlighet med det förslag, som debatterats i åratal
och som går ut på en enda allsvensk serie, kanske klub
barna har möjligheter att vinna förståelse för den antydda
mildringen av kampen kring strecket. 10 lag i slutspelet och
bara sex lag i en gemensam blåbärsserie?
Det är emellertid långt dit, och i dag gäller det för Djur
gården och Timrå att se sanningen som den är: bara ena
parten överlever dagens match. Förloraren är borta, vin
naren går vidare till soligare tider.
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ASTRONOMISKA SIFFROR
Nu har ekonomiska betydelsen av att komma med i slut
spelet nått astronomiska siffror. Förr i tiden hette det att så
där en 100.000 kronor skilde mellan att komma under och
ovanför strecket, men för Djurgårdens del rör det sig om
600.000 kronor i brutto. Om man får tro Aftonbladet, som
kommit på idén att prata med U. Ericsson i Djurgårdens
ishockeyledning. I slutspelet räknar vi att få 50.000 åskå
dare mer än i nedflyttningsserien. Två matcher mot AIK be
tyder utsålda hus. Men i »ruinserien» får vi högst 2.000 i
genomsnitt. Säger U. Ericsson, som är den betydelsefulla per
son, som står och släpper ut och in sitt folk i dörren vid
spelarebåset.
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URSÄKTA ATT MAN EXISTERAR ...
Vad är det som saknas i svensk ishockey men som finns
så mycket av i framför allt kanadensisk ishockey. Några
gamla Djurgårdsledare stod och funderade över problemen
efter det att blåränderna i söndags hade buntat ihop Skel
lefteå med 8—3 i en match, som siffermässigt borde för
anlett en del glada kommentarer men som nu betecknades
som ett prov utan värde. Som sagt — man frågade sig
följande: hur kan så många bra spelare åstadkomma så
litet, varför exploderar man inte?
Svaret blev:
— Tja, det är just gnistan vi efterlyser, den där för
mågan att rycka sig ur ett slött mönster och göra litet mer
än det rent rutinmässiga. Däri ligger skillnaden mellan Djur
gårdens forna storspel och de senaste årens trevande för
sök.
— På den tiden gick det att reta upp grabbarna så att de
kom ut ilskna på isen beredda att slåss om varenda puck.
Nu kommer man åkande ut på isen nästan med en ursäkt
i blicken att man skall behöva anstränga sig.
Var finns spelglädjen, var finns ilskan, finns ingen läng
re som kan reta upp en kille till stordåd? Tänk om alla var
som Stig Larsson, Uffe Rydin och Thomas Carlsson, som
verkligen bjuder till för fullt och tydligen hatar att för
lora!
Dom är kanske inte så stora som stjärnor men de lyfter
sig i håret och spelar med den där härliga gnistan som
vårt fotbollslag bjuder på. Kämpatag behövs i ännu högre
grad i ishockey. Det får inte bli för mycket teknik och s. k.
positionsspel i alla lägen.
Sades det alltså bland de ledare, som var med på Djur
gårdens storhetstid. Vem åtar sig att reta de tama djuren så
att de blir vilda djur?
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UTVISADE MÅLVAKTER?!
Från och med den här säsongen måste målvakterna skär
pa sig eftersom det kommit nya regler. Tidigare har »Vän
av ordning» ofta hört av sig och klagat över att målvak
terna sluppit att sitta av en utvisning. Då har i stället en
utespelare fått sitta av straffet, medan målvakten fått vara
kvar i bur och fortsätta med att dra på sig utvisningar.
Nu är dessa sötebrödsdagar slut. Drar en målvakt på sig
en utvisning, får han ge sig i väg till straffbåset och tjäna
av sina minuter medan reservmålvakten kastas in i buren.
Eftersom en sådan reserv aldrig är ordentligt uppvärmd
kan en utvisning av den ordinarie målvakten bli extra ödes
diger.
I fall även reservmålvakten blir utvisad får denne stanna
kvar på isen medan utvisningsminuterna läggs på den or
dinarie målvaktens kvarvarande tid. Enligt vad högsta sak
kunskap försökt förklara för programredaktören.

★
Om en spelare blir skadad i samband med att han också
dragit på sig en utvisning, slipper han att sitta i utvisnings
båset utan får åka direkt (respektive bäras på bår) till om
klädningsrummet, men då skall i stället en annan spelare
sättas på straffbänken.
★
Om en målvakt blir skadad eller av annan orsak måste
lämna planen — han kan ju få ett viktigt affärssamtal —*
skall han omedelbart ersättas av reservmålvakten.

★
Om en spelare gör mål med för hög klubba (över axelhöjd alltså) skall målet ogillas, men gör spelaren ett självmål
på samma sätt, blir det godkänt.
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MINNS 8—2 I BAKEN!
Djurgården och Timrå är inga nya bekantskaper för var
andra. Man har mötts i många avgöranden, och man har
också mötts när nervpressen inte varit så bekymmersam som
i dag. I fjol missade bägge lagen slutspelet och fick fightas i
plommonserien. Det tänker Timrå inte göra en gång till. Vi
har länge varit ett lag för slutspelet, i år måste det ske. Så
lyder parollen norrifrån. Så Djurgården bara vet . . .
I fjolårets serie vann Djurgården bortamatchen i Timrå
med 5—4, men i returen i Stockholm formligen flög Timrå
förbi ett antal statyer i Djurgårdens försvar och vann med
8—2.
Det blev sedan fortsättning i nedflyttningsserien, där man
delade ljuvt och lett i de två matcherna, som båda slutade
5—5. I sluttabellen hamnade man på samma målskillnad
31—22, men Timrå hade en poäng bättre. Clemensnäs, som
slog Djurgården med 5—2, fick i sällskap med Sandåkern av
stigningspapper.
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FORNSTORA DAR: 10 STORA GRABBAR I DIF
Det finns 76 stora grabbar i ishockey och de flesta här
stammar från fornstora dar, då Göta i Stockholm domine
rade marknaden. Från den tiden kan Göta tillgodoräkna sig
inte mindre än 13 stora grabbar.
Djurgården som fick sin första stora grabb i Erik »Tat
tarn» Lindgren som nr 18 har 10 man med på denna lista.
Hammarby har också 10 och AIK 6 stora grabbar.
Djurgårdens stora grabbar med de nummer de fått vid ut
delningen är följande:
18)
32)
35)
36)
44)
45)
52)
61)
63)
67)

Erik Lindgren
Gösta Lill-Lulle Johansson
Lasse Björn
Sven Tumba
Hasse Tvilling
Stig Tvilling
Roland Stoltz
Carl-Göran Lill-Stöveln Öberg
Hasse Tjalle Mild
Björn Palmqvist

Dessutom kan man tillgodoräkna sig i Djurgården något
litet av Folke Totte Bengtsson, som blev stor grabb medan
han tillhörde Leksand. Nu dock etablerad i Djurgården.

VISSTE DU . . .
... att Djurgården är ensamt om rekordet att ha vunnit
sex SM-titlar i följd, åren 1958—1963. Brynäs var på god
väg om inte Leksand stuckit en käpp i hjulen genom att
vinna 1969. Dessförinnan hade Brynäs 3 raka och tog 1970
års titel. Det kunde varit fem raka och så den 6:e nu i
år . . .

★

... att Brynäs och AIK har vardera 5 SM i ishockey och
väl ligger närmare än Djurgården, Hammarby och Göta
att öka sitt förråd av SM-titlar den här säsongen. Dom
flesta tippar Brynäs före AIK.
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18

19

Djurgårdens IF
(blå tröja)

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson
23 Kenneth Olsson
BACKAR:
2
5
10
16
3
7

Jörgen Palm
Thomas Carlsson
Anders Rylin
Lars-Åke Lundell
Billy Sundström
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
21 Thomas Palm
20 Owe Svensson

Domare:
4 Stig Karlsson, Gävle
41 Runar Söderström, Gävle

Mål

Passning

Utvisning

Timrå
(röd tröja)

MÅLVAKTER:
15 Kent Othberg
1 Anders Claesson
BACKAR:

22
4
3
5
13

Stefan Pettersson
Jan Erik Nilsson
Jan Johansson
Lennart Svedberg
Göte Markström

FORWARDS:
17 Finn Lundström
16 Rolf Larsson
19 Lennart Broman
9 Lennart Norberg
11 Arne Lundström
7 Åke Lundström
20 Ove Larsson
8 Bosse Berggren
21 Håkan Pettersson
6 Björn Broman

Speaker: Rolf Berggren

Mål

Passning

Utvisning

DIVISION I NORRA
Brynäs .......................
Södertälje ..................
MoDo .........................
Djurgården

. ..........11
. .......... 8
.......... 6
.......... 6

0 121 116—31
2 122 55—38
2 124 53—41
2 124 45—39

22
18
14
14

Timrå ................... . . ..
Umeå .........................
Skellefteå
...............
Heffners ......................

..........
..........
12
..........

2 124
0 129
1 9
1 1210

14
6
5
3

6
3
2
1

46—49
45—68
44—87
26—77

KVÄLLENS
A. Heffners/O.IF—Umeå
B. Skellefteå—MoDo

C. Södertälje—Brynäs

INGEN DANS PÅ ROSOR
Trots 8—3 mot Skellefteå i söndags fick Djurgården mått
ligt med rosor:
Djurgården spelar ishockey av allsvensk sekundaklass och
har trots spridda tecken på motsatsen inte något att göra
i slutspelet.
(Sv. D.)
Det var mest »sparrissoppa» som Djurgården och Skel
lefteå bjöd på och det var inte underligt med en sådan över
väldigande mängd sparrisspelare, som på en och samma
gång samlats inom samma rink.
(DN)

22

9
7
8
7

2
3
0
1

1
2
4
4

65—32
69—34
65—44
54—40

20
17
16
15

7
4
2
0

0 5
1 7
1 9
0 12

39—47
44—59
40—62
29—87

14
9
5
0

—
—

—
—

—
—

—
—

23

24

25

26

VI VINNER, SÄGER EJE I TIMRÅ
— Jag tror vi vinner, säger Eje Lindström för Timrås räk
ning, sedan Strimma & C:o klarat nyckelmatchen: mot Umeå
med 4—3. Visst har Djurgården en del grabbar med rutin
och vi får därför svårt, men mina grabbar börjar gå allt
bättre och bättre. Och har man sen en sån som »Strimma»
är man helgarderad. (Aftonbladet)

TREA I MARATONTABELLEN
Ishockeyn håller sig med en maratontabell för allsvenskan.
Den leds av Södertälje SK, som varit med i 35 säsonger
och närmast följer AIK 30 säsonger, Djurgården med 22
och Hammarby med 27 säsonger. Djurgården tog alltså flera
poäng på sina 22 än Hammarby på sina 27 års möjligheter.
Fram till i dag (med alltså även söndagens matcher in
räknade) är de sex främsta lagen dessa (första siffran antalet

2)
3)
4)
5)
6)

AIK
Djurgården
Hammarby
Leksand
Brynäs

397 239
312 218
325 193
292 185
214 135

521
455
422
398
283

Längst ner på listan ligger Karlstads-Göta, som 1955 gjor
de sin enda allsvenska säsong och då inte lyckades vinna
en enda poäng på sina 10 matcher. I mål åstadkom »de röda
tomtarna» (bandylagets beteckning) 24—101. Inte mycket
mer att skryta över har Öster från Växjö, som också gjorde
en säsong, då med 14 matcher, och knaprade ihop 1 st.
poäng 35—111 i målsiffror.
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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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MÄSTARE PÅ VILLOSPÅR
I dagens Djurgårdslag finns ingen svensk mästare, men
en man är dock registrerad att spela för blåränderna den
här säsongen och han är svensk mästare. Gissa vem? All
deles riktigt: det är Rolle Stoltz. Han är kvar från Djur
gårdens stora ishockeyepok — den som slutade med att
Djurgården år 1963 blev svenska mästare. Men än har Rolle
inte behövt mobiliseras. Han är med och tränar för att
kunna hoppa in, om det börjar brinna i knutarna och ung
domarna behöver någon att hålla i handen.
Djurgården har i alla fall en svensk mästare med i all
svenskan just nu, men felet med honom är att han spelar i
»fel» lag. Det gäller Lill-Stöveln Öberg, som efter en ut
flykt till Småland och Tranås återvänt till allsvenskan i Sö
dertälje Sport. Han har tre SM-titlar från sin tid i Djur
gården. Kanske är det bara en mellanlandning på väg från
Småland, som han gjort i Södertälje?
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