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EN FYRAPOÄNGARE 
FÖR KVÄLLENS VINNARE

DJURGÅRDEN ÖPPNADE grundserien med en 5—4-se- 
ger borta mot kvällens gäst Timrå.

Det var en toppmatch, som hade ALLT. Ledning för DIF 
med 4—0 ett slag. Allt verkade upplagt för klar triumf.

Då började Timrås maskineri fungera. Vips var det 4—4. 
5—4 kom i grevens tid, som det heter.

* Brukar bli rejäl fight
Timrås ishockey har vunnit stor respekt genom åren. Och 

det är skönt notera, att matcherna mot Djurgården brukar 
ge åskådarna rejäla fighter. Offensiv hockey, i publikens 
smak.

Sen pudelkloke tränaren Eje Lindström tog över hos me
delpadingarna har även en säkerhet på defensiven, som im
ponerar stort, kommit med i bilden.

Förutsättningen för aftonens kamp är bästa möjliga.
* DIF 11 poäng,
* Timrå dito.
Och det gäller förstås STRECKSTRIDEN igen.
— En typisk fyrapoängsmatch, en sån man liksom måste 

Forts. 
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vinna med tanke på en plats i SM-serien, noteras det från 
bägge läger.

* Timrå moget för slutspel
Dock hörs en skarpare ton hos Djurgårdstrusten:
— Timrå klarar sig säkert till slutspel i vilket fall. Så bra 

är laget. Vi känner kanske en hårdare press på oss . . .
Det ser liksom ut att bli kamp Björklöven—Djurgården i 

första hand vid norrstrecket!
Så seger för DIF-kämparna i afton innebär inte bara fyra 

poäng. En välkommen överraskning för dess ledare också.

LASSE BJÖRNS ÅKERI AB
STOCKHOLM
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SE PÅ BERGGREN
— MAN FOR VM!

BO BERGGREN, 20-årig, reslig center i Timrå, är tack
sam att plocka ut som ett typexempel på TALANGEN hos 
medelpadingarna.

»Lill-Strimma» Svedberg är ett annat namn . . . Men det 
känner förstås herr och fröken/fru bland åskådarna till.

Bosse Berggren går under smeknamnet »Bulla».
Efter söndagens 5—2-seger mot MoDo konstaterade trä

naren Eje Lindström:
— »Bulla» är värd en satsning från förbundskaptenen Bill 

Harris sida. Grabben är stark, klok och målfarlig. Vår kan
ske tredje bäste center i landet just nu. Och ung!

Det lönar sig därför att studera »fyndet» i Isstadion. Och 
varför inte titta på andra OS-aktuella också då. T. ex. Åke 
»Tåget» Söderberg, Håkan Pettersson, Stefan Pettersson. 
Alla uppväxta i Timrås erkända puckarskola.
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DIF-PROFILEN

TORGEN PALM
BACK FRÅN
»SOLSTADEN»

* HAN ÄR LUGNET själv, privat.
* Han är välskolad från barnsben i en välskött pojk- och 

juniorkull.
* Han kan gärna bli lite tuffare, oräddare.
Och »han» är dagens DIF-profil, Jörgen Palm, 22, back.
Jörgen, studerande, kom till Djurgården förra säsongen 

från Färjestad i Karlstad, där han lämnade pappa Karl-Axel, 
gom är styrelseledamot i FBK.

— Jag trivs i Djurgården. Gjorde det snabbt, säger Jör
gen.

Han har meriter både från TV-pucken, juniorlandslaget 
och Vikingarna.

Ska det snart bli ett verkligt genombrott, ett som leder till 
prov för Tre Kronor?

— Varför inte, säger lagledaren i DIF, Rolle Stoltz. Jör
gen är dock lite för nervös och spänd i vissa matcher. Tyc
ker han kan koppla av lite mer i spelet. Inte så att han 
slaggar in. Bara att han tar i lite mer respektlöst. Han är 
faktiskt så duktig att han kan kasta respekten för alla mot
ståndare.

Jörgen själv försöker förstås att göra som Rolle säger. Det 
är ju bara så, att det lossnar när det gör det.

Och i vissa matcher har det i vinter gått mycket bra för 
unge Palm. Kanske även mot Timrå i kväll?
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Rolle Stoltz:

TVÅ POÄNG DENNA
VECKA NÖDVÄNDIGT

— Vi måste ta minst två poäng i denna veckas matcher 
mot Timrå (i afton) och MoDo (söndag borta). Annars är 
vi i omgången därpå passerade av Björklöven och spelade 
under slutspelsstrecket.

Det är DIF:s nye, populäre lagledare Rolle Stoltz som 
ställer denna kommentar.

Den låter ödesmättad.
— Och det ÄR ödesmättat det här med jakten på en slut

spelsbiljett, konstaterar Rolle. Man går dit bäst via egen 
kraft. Just därför måste vi knipa en dubbelpoängare mot en
dera Timrå och MoDo. Skönast om det går vägen redan mot 
Timrå. Då kan det bli två poäng till av bara farten. I så fall 
är vi i slutspelet hux flux. Vore toppen för nerverna.

* Är detta verkligen klokt?
Rolle kritiserade efter andra mötet (12—2) med Nacka se

rieuppläggningen.
Han menade:

Forts.
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— Här gör vi tjugo mål i dubbelmöte med t. ex. Nacka. 
Men åker vi under strecket försvinner plötsligt dessa meriter. 
Vi ställs på 0 poäng, liksom dom, i en nedflyttningsserie. 
Verkar ju inte klokt, att man inte ska ha ett skvatt för det 
man skrapat ihop under fjorton omgångar i grundserien.

Rolle är inne på omläggning av serierna:
— Slå ihop de bästa lagen till en elitserie. Helst med tolv 

lag. Jag sa tio i TV häromdagen. Tolv verkar, när jag mera 
tänkt över saken, bäst. Då skulle vi kunna ha slutspel med 
de fyra bästa. Och två gäng kunde åka ur direkt. Utan kö
spel.

Men nu gäller det alltså Timrå och MoDo. Vän av tips 
säger:

— Vinst i Ö-vik verkar mera logiskt än seger över Timrå, 
som verkar lika starkt som självaste Brynäs vissa stunder.

Kan DIF-laget vända på »tipparens» profetia?
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson

15 Peder Nilsson

BACKAR:
2 Jörgen Palm
5 Thomas Carlsson
3 Billy Sundström
7 L.-Å. Gustafsson

10 Anders Rylin

FORWARDS:
6 Stig Larsson
8 Björn Palmqvist

11 S. B. Lindström
18 Folke Bengtsson
17 B.-Å. Karlsson
24 P.-A. Wikström
19 Ulf Rydin
13 Claes-Göran Wallin
21 Thomas Palm
20 Ove Svensson

Mål Passning Utvisning

Domare:
11 Bengt Ståhlberg, Karlskoga
30 Roger Palmquist, Karlskoga



Timrå

MÅLVAKTER:
23 Christer Sehlstedt

1 Anders Claesson

BACKAR:
22 Stefan Pettersson
7 Tommy Lindgren
5 Lennart Svedberg
4 Jan-Erik Nilsson

13 Göte Markström

FORWARDS:
17 Finn Lundström
10 Olle Åhman
21 Håkan Pettersson

9 Lennart Norberg
11 Arne Lundström
12 Kent Lindgren
20 Ove Larsson
8 Bo Berggren

18 Åke Söderberg
6 Björn Broman

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DIVISION I NORRA
Brynäs . ...................  8 8 0 0 40—11 16
Södertälje ........................... 8 5 2 1 42—19 12
Timrå ................................... 8 5 1 2 41—25 11
Djurgården ........................... 8 5 1 2 40—25 11

Björklöven ........................... 8 3 2 3 38—34 8
MoDo .................................   8 2 0 6 29—34 4
Tunabro ................................ 8 1 0 7 14—49 2
Nacka ................................... 8 0 0 8 20—67 0

KVÄLLENS MATCHER
1 :a 2:a 3:e

A. Tunabro—Södertälje — — —
B. Brynäs—Nacka — — —
C. Björklöven—MoDo — — —
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DIVISION I SÖDRA
Frölunda ............................... 8 7 0 1 50—16 14
Leksand ............................... 8 5 1 2 44—23 11
AIK ....................................... 8 4 3 1 23—12 11
Färjestad ........................... 8 4 2 2 45-21  10

Tingsryd ............................... 8 4 0 4 40—35 8
Mora ................................... 8 1 2 5 25—40 4
Karlskoga ........................... 8 2 0 6 24—47 4
Surahammar ....................... 8 0 2 6 19—76 2

KVÄLLENS MATCHER
1 :a 2:a 3:e

D. Färjestad—Frölunda — — —
E. Mora—Surahammar — — —
F. KB—Leksand — —

DET GÄLLER SM!

Stöd Dina favoriter

NÄSTA GÅNG HEMMA:

Tunabro Hovet 5/12

Därefter, den 9/12, är det dags för en fight 
mot Björklöven hemma. Boka!
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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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DOMARTECKEN III:

Cross checking (stöt mot 
spelare med klubbskaftet) 
— händerna hålles framför 
bröstet som om man håller 
i en klubba.

Boarding (våldsam tack
ling mot sargen) — upp
repade slag med ena han
dens knytnäve mot andra 
handens öppna handflata 
framför bröstet.

Armbågstackling — lätt 
slag med hand mot arm
båge ca 3 gånger.

28



29



30



31



32



PRESSKLIPP

»DOM SKA VINNA MED 5—0
— ÅK UT OCH SLÅ DOM»

Ja, ungefär så där lär Södertäljes ledning ha sagt till sina 
spelare före söndagsmatchen mot Björklöven i Umeå.

Vi saxar ur Expressen:
»I Umeå är man upprörd över att det bland Täljespelarna 

spritts ett rykte att en hemmaledare sagt i radio att nu ska vi 
slå dom med 5—0.»

Södertäljespelarna åkte ut, ilskna och tända.
»Nu bör väl Umeåledningen inse att de kan vända på sina 

förhandstips mot oss», sa Lill-Stöveln Öberg efter slutsig
nalen.

Och Tälje vann ju med 5—1 . . . Senast blev det 5—5 i 
Tälje. Så visst tände förstadsklubben ordentligt på »lögnen».
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