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MED KNIV PÅ STRUPEN

När ishockeyns allsvenska fronter rullade i gång var väl 
expertisen tämligen övertygad om att samma åtta lag, som 
i fjol höll till i slutspelet, även den här gången skulle skaffa 
sig biljetter till detta paradis. Men människan spår och Gud 
rår. Därmed är det långtifrån givet att de gamla etablerade 
åtta storlagen har sitt på det torra. Redan nu knakar det 
i de åttas boning . . .

För att hålla sig till vad som intresserar mest i samband 
med Djurgårdens nyckelmatch här på Isstadion mot MoDo 
måste det konstateras att egentligen är det väl bara två lag, 
som väl något litet får räknas som sparvar i tranedansen. 
Det skulle alltså handla om Tunabro och Kiruna.

Och då har ändå Tunabro lagt Djurgården på rygg och 
Kiruna har påmint Södertälje om kringlornas dödlighet ge
nom att spela 4—4 med mersmak för »lapparna». Små nyt
tiga lärdomar för de etablerade att akta sig för underskatt
ning. I ishockey går allting så fort och bara någon se
kunds bristande uppmärksamhet kan duka för ett »oväntat» 
mål. Dessutom borde det ju vara en känd sak att det alltid 
är svårt att rycka till sig initiativet i en match, som man 
börjat med lågt tempo och låtit en »lätt» motståndare 
skaffa sig en smula utrymme i början.

Djurgården fick en läxa i Tunabro, och vill det sig illa 
kan den läxan betyda en bortplats i slutspelet. »Grabbarna 
var inte tillräckligt tända» hette det som förklaring till att 
Djurgården fick spela en andraplansroll.

Nu har Djurgården kniven på strupen. Samtidigt har man 
dock avgörandet i egna händer, och de tre närmaste mat
cherna innebär möjlighet till att säkra positionerna. I följd 
möter Djurgården nu MoDo (hemma i dag), Björklöven 
från Umeå (hemma på söndag) och så återigen Björklöven 
(på tisdag i Umeå). Med sex friska poäng i dessa tre mat
cher är möjligheterna till ljusning strax betydligt bättre. Med 
lika många förluster är Djurgården ur räkningen för slut
spelet.

MoDo och Björklöven är Djurgårdens huvudfiender...
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MOTDRAG I MODO

MoDo — en gång i tiden Alfredshems AIK — anser sig 
vara det lag, som mer än alla andra fått hårda törnar i 
olika avseenden. Man har fostrat upp talanger på löpande 
band och sedan fått se andra klubbar plocka till sig kon
fektbitarna. Det är naturligtvis ingen nyhet av i dag att 
spelarna cirkulerar litet oberäkneligt allt efter vad de stora 
förmånerna finns att häma, men visst har MoDo inne
burit en förnämlig plantskola. Nu är norrlänningarna fram
me med en ny giv begåvade ishockeyungdomar, som kan
ske inte slår ut i full blom redan denna säsong men som 
redan visat att MoDo alltid förstår att komma tillbaka.

Djurgården och MoDo har haft många nappatag. I fjol 
vann MoDo hemma över Djurgården med 7—4, varpå 
Djurgården fick revansch i returspelet med 5—3. Även i
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tidigare träffar har man tämligen lika fördelat vinster och 
förluster, och går man därför till statistiken måste även da
gens match betraktas som en öppen fråga.

I söndags, då Djurgården överraskade med att slå Timrå, 
prisades stockholmarna för sin kloka pudel-taktik. Man får 
utgå från att generalstaben i MoDo använt tiden sedan dess 
till att fundera ut lämpliga motdrag. Vad publiken minns 
här på Isstadion sedan Djurgården senast framträdde och 
fick en lektion av Brynäs (2—6) var hemmalagets »taktik» 
att inte hålla sig med någon säkring bakåt. Nästan varje 
kontring Brynäs gjorde resulterade i mål.

I fotboll brukar storlagen säga att man i alla lägen skall 
spela sitt eget spel och inte »lägga om» efter vad motstån
darna kan tänkas ha i bakfickan. Det gäller nog inte i 
ishockey i alla lägen. Om man inte heter Leksand för
stås . . .

HEMMA FÖR DJURGÅRDEN

Efter kvällens match mot MoDo har Djurgården kvar 
följande program inför sin hemmapublik:
Söndag 21 oktober: —Björklöven
Söndag 28 oktober: —Timrå 
Torsdag 1 november: — Tunabro
Söndag 11 november: —Kiruna

Ja, sedan kan allting vara över. Allt det roliga. Om inte 
slutspelet är nått. Annars bjuds det bara på fattigmanskost i 
blåbärsserien.
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STÖRSTA ÖVERRASKNINGEN?

Bland de knalleffekter som allsvenskan hittills bjudit på 
får Björklövens seger över Södertälje i söndags sättas främst. 
Matchen gick ju i Scaniarinken och hemma på mammas 
gata borde »Tälje-tokarna» vara oslagbara. Men, som det 
går att läsa i tidningarna, har ännu inte något lag vunnit 
en match bara på att vakna till liv i sista perioden. Söder
tälje sov sig igenom de två första perioderna, skriver Bobby 
i DN, och ger detta slumrande som förklaring till Björk
lövens sensation.

Samma Södertälje hade ju i matchen innan visat mer än 
slumrande (!) talanger, när man skottade ut Timrå med hela 
9—1. Och då gällde Timrå för att vara en säker aspirant 
på slutspelet. När Södertälje alltså tar i med alla krafter 
gör man sensationer framåt, medan man plöjer på öronen, 
då man vilar på spadarna.

Björklöven piskas fram av chansen till slutspelet och 
kostar aldrig på sig några sovperioder. När man därtill har 
Björn Palmqvist i uppställningen är det garanti för att 
Djurgården inte får det lätt på söndag. »Den buttre mu
raren» kan Djurgården utan och innan och är naturligtvis 
extra tänd för att få tacka för sist. ..

RUNT RINKARNA

»En lycka att vara djurgårdare» står det på en del s. k. 
T-shirts, som ingår i Djurgårdens rikliga souvenirprogram, 
och det har blivit en artikel av verkligt efterfrågat slag.

Djurgården säljer åtskilliga souvenirer, utom dessa T-shirts 
även vimplar, over-alls, bil- och andra klistermärken, scarfs 
och tändsticksaskar och mycket mycket mera. Allt detta 
hittar du i de olika försäljningsstånden här på Hovet, men 
skulle du sakna något kan du under dagtid handla alla 
Djurgårdssouvenirer i Stockholm hos Fynd-Shopen, Kungs
gatan 62. Där kan du även teckna på din anmälan som 
medlem i Djurgården.
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MOT FOTBOLLSMEDALJER

På fotbollsfronten gick Djurgården länge fram som en 
ångvält i höstas och allt talade för att den usla våren skulle 
helt kompenseras och ge en medaljplats. Plötsligt kom det 
dock en smula grus i maskineriet, och efter bortaförluster 
mot Malmö och Norrköping måste Djurgården i senaste 
omgången acceptera att AIK klättrade förbi i tabellen. 
Ännu finns emellertid chansen att plocka igen något av det 
förlorade försprånget. Två matcher finns kvar. Den för
sta borta mot Saab och sedan avslutningsdagen, den 2,7 ok
tober hemma på Stadion mot Gais.

Det kan alltså finnas medaljchanser.
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DE NYA I DJURGÅRDEN
Djurgården har i höst friskat upp sitt ishockeylag med 

en del nya inslag, vilka väl redan hunnit bli en smula be
kanta för publiken. Det kanske dock inte skadar att ännu 
en gång berätta om vilka nyheterna är:
Nr 19 Kent Nilsson 
egen produkt, som senaste vintern var S:t Erikscupens stora 
kulspruta, 18 vårar
Nr 11 Kenny Palmberg 
kommer från Nybro
Nr 2 Sven-Åke Svensson 
kommer från Kiruna
Nr 8 Kent Bengtsson 
kommer från Karlskoga 
Nr 23 Göran Johansson 
kommer från Örebro och Mora
Nr 4 Christer Holmström
kommer från Västerås IK

10 STORA GRABBAR I DIF
Djurgårdens stora grabbar med de nummer de fått vid ut

delningen är följande:
18) Erik Lindgren
32) Gösta Lill-Lulle Johansson
35) Lasse Björn
36) Sven Tumba
44) Hasse Tvilling
45) Stig Tvilling
52) Roland Stoltz
61) Carl-Göran Lill-Stöveln Öberg
63) Hasse Tjalle Mild
67) 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.
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson

15 Peder Nilsson

BACKAR:
2 Sven-Åke Svensson

16 Lars-Åke Lundell
10 Anders Rylin
7 L.-Å. Gustafsson
3 Billy Sundström
5 Thomas Carlsson

FORWARDS:
8 Kent Bengtsson

18 Folke Bengtsson
9 Anders Hedberg

13 Claes-Göran Wallin
17 Bengt-Åke Karlsson
6 Stig Larsson

24 Per-Allan Wikström
19 Kent Nilsson
21 Sören Johansson
11 Kenny Palmberg

Domare:
34 S. Karlsson
33 Å. Eriksson

Mål Passning Utvisning
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MoDo

MÅLVAKTER:
15 Ivar Larsson

1 Peter Holmqvist

BACKAR:
3 Sture Andersson

17 Ulf Wigren
4 Inge Thörnlund

21 Robert Frestadius
5 Anders Hagström
6 Jan Nyman

FORWARDS:
16 Lars Djuse
2 Ulf Torstensson

18 Håkan Dahllöv 
20 Anders Nordin 
22 Ulf Thors

8 Per Lundqvist
13 Assar Lundgren

7 Tomas Gradin
19 Bo Berglund
14 Ulf Norberg

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DIVISION I NORRA
Brynäs ..................................... 5 4 0 1 34—15 8
Björklöven ............................. 5 4 0 1 23—19 8
Södertälje ............................. 5 3 1 1 27—16 7
Timrå . . . . . . . .  5 3 0 2 29—21 6
Djurgården ............................. 5 2 0 3 27—22 4
MoDo ..................................... 5 2 0 3 22—21 4
Tunabro ................................. 5 1 0 4 16—38 2
Kiruna ..................................... 5 0 1 4 14—40 1

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Björklöven—Timrå — — —
B. Brynäs—Södertälje — — —
C. Kiruna—Tunabro — — —

Björklöven
med förre DIF-aren 

Björn Palmqvist i gänget 
nästa motståndare hemma

SONDAGEN 21/10 KL 17.00

Blir säkerligen en 
kul fight
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DIVISION I SÖDRA
Leksand ........... ............... . 5 5 0 0 21 — 5 10
Färjestad ........................... .. 5 3 1 1 21— 9 7
Västra Frölunda .......... . 5 3 1 1 20—12 7
AIK ................................. . 5 2 1 2 22—22 5
Mora ..................................... 5 2 0 3 16—14 4
Västerås ................................. 5 2 0 3 15—19 4
Tingsryd ............................... . 5 1 1 3 14—24 3
Örebro ........... ......................... 5 0 0 5 7—31 0

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. Frölunda—Färjestad — — —
E. Leksand—Tingsryd — — —
F. Örebro—AIK _ _ __
G. Västerås—Mora — — —
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BARA EN ANKDAMM ATT SE FRAM EMOT?

En av stans vanligaste kvällstidningar har avslöjat att 
åtminstone tre svenska medborgare jobbar hårt med kon
takter med den transatlantiska proffsishockeyvärlden. De 
jobbar genom att tipsa proffsgubbarna om lämpliga svenska 
spelare. Framför allt nämns Ove Sterner, bror till Uffe och 
verksam som spionöga från Göteborgs horisont. Om han 
har betalt? Nä, säger han i tidningen, men jag får ju en 
resa då och då till andra sidan.

Sin huvudsakliga försörjning påstår sig Ove Sterner inte 
ha som mellanhand i dessa proffsaffärer. De två andra i 
tidningen namngivna tipsarna till proffsdirektörerna är Arne 
Strömberg och tidskriften SE:s ishockeyexpert Ulf Jan
son.

Men visst finns det andra krafter i gång med väderkorn 
att det finns pengar att göra i branschen. Klubbarna och 
förbundet anklagas då och då för att de sätter bromsar i de 
hjul, på vilka landets bästa förmågor skall rullas i väg till 
proffsdirektörerna. Kanske man vill att det skall angivas 
som en huvuduppgift för klubbar och förbund att sälja ut 
alla stjärnor så att vi till sist bara har en liten ankdamm 
att låta kvarvarande spelare plaska omkring i.

BELÖNINGAR ATT HÄMTA

Vid Djurgårdens årsmöte den 5 oktober kommer en del 
ishockeykändisar att bli belönade. Vilka det rör sig om, 
blir som alltid i dylika sammanhang känt först i samband 
med årsmötet. Därför har medlemmarna anledning lägga 
tiden på minnet.

Måndagen den 5 oktober kl. 19.00 börjar årsmötet på 
Byggnadsföreningen, Norrlandsgatan 11, här i Stockholm. 
Alla medlemmar, vilka betalat sina årsavgifter, hälsas väl
komna.
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SÅ FICK DET BLI I FJOL

Striden kring strecket är det stora intresset i samband 
med grundserien. Vem som vinner tycks inte vara det vä
sentliga utan huvudsaken är att hamna på rätt sida kring 
det magiska strecket.

Minns du hur det gick i fjol, när det var dags för bok
slutet efter grundserien?

Jo, så här såg det ut, när agnarna sållats från vetet och 
ishockeyns överklass etablerats:

SLUTSTÄLLNINGEN
Div I Norra 1972—73
1 Brynäs IF 14 13 0 1 94—28 26
2 Södertälje 14 11 0 3 68-45 22
3 Djurgården 14 7 2 5 68—53 16
4 Timrå IK 14 5 3 6 54—51 13
5 Skellefteå 14 5 2 7 58—67 12
6 MoDo AIK 14 4 2 8 51—68 10
7 Björklöven 14 4 1 9 46—78 9
8 IF Tunabro 14 2 0 12 40—89 4

Div 1 Södra 1972—73
1 Färjestad 14 11 1 2 91—37 23
2 Leksand 14 11 T 2 85—32 23
3 AIK 14 8 4 2 63—48' 20
4 V:a Frölunda 14 5 3 6 49—47 13
5 Karlskoga/

Bofors 14 4 2 8 46—71 10
6 Västerås 14 4 2 8 42—72 10
7 Tingsryd 14 4 2 8 48—80 10
8 Mora IK 14 1 1 12 39—76 3

SM-slutspelet
Leksand 14 9 2 3 76—48 20
Södertälje 14 9 2 3 58—43 20
V:a Frölunda 14 6 5 3 53—45 17
Brynäs IF 14 6 2 6 48—38 14
Färjestad 14 5 4 5 51—49 14
AIK 14 4 1 9 58—72 9
Djurgården 14 4 1 9 50—72 9
Timrå IK 14 3 3 8 40—67 9

28



29



DET HÄR HAR HÄNT 
OCH SKALL HÄNDA

Vad som hittills spelats i allsvenskan och vad som skall 
spelas om finns i följande program att studera:

NORRA

Djurgården—Södertälje 5—6 
Björklöven—Kiruna 5—4 
Timrå—Brynäs 6—3
MoDo—Tunabro 9—1

Tunabro—Timrå 4—12 
Brynäs—Björklöven 10—3 
Kiruna—Djurgården 2—12 
Södertälje—Modo 6—3

Djurgården—Brynäs 2—6 
Björklöven—Tunabro 8—3
Timrå—MoDo 8—2
Kiruna—Södertälje 4—4

MoDo—Björklöven 0—4 
Tunabro—Djurgården 6—5 
Brynäs—Kiruna 11—2 
Södertälje—Timrå 9—1

Timrå—Djurgården 2—3
MoDo—Kiruna 8—2
Tunabro—Brynäs 2—4 
Södertälje—Björklöven 2—3
Torsdag 18 oktober
Djurgården—MoDo
Björklöven—Timrå
Brynäs—Södertälje
Kiruna—Tunabro
Söndag 21 oktober 
Djurgården—Björklöven
Tunabro—Södertälje
Brynäs—MoDo
Kiruna—Timrå

GRUPPEN
Tisdag 23 oktober 
Björklöven—Djurgården 
Timrå—Kiruna
MoDo—Brynäs 
Södertälje—Tunabro 
Torsdag 25 oktober 
Timrå—Björklöven 
MoDo—Djurgården 
Tunabro—Kiruna 
Södertälje—Brynäs 
Söndag 28 oktober 
Djurgården—Timrå 
Björklöven—Södertälje 
Brynäs—Tunabro 
Kiruna—MoDo
Torsdag 1 november 
Djurgården—Tunabro 
Björklöven—MoDo 
Timrå—Södertälje 
Kiruna—Brynäs 
Söndag 4 november 
MoDo—Timrå 
Tunabro—Björklöven 
Brynäs—Djurgården 
Södertälje—Kiruna 
Torsdag 8 november 
Tunabro—MoDo 
Brynäs—Timrå 
Kiruna—Björklöven 
Södertälje—Djurgården 
Söndag 11 november 
Djurgården—Kiruna 
Björklöven—Brynäs 
Timrå—Tunabro 
MoDo—Södertälje
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DJURGÅRDEN SIKTAR MOT 10.000

Djurgården är Sveriges största idrottsförening vad antalet 
idrottsgrenar beträffar. Man har 18 grenar på sitt omfattan
de program och skulle haft ännu flera om inte under årens 
lopp vissa rationaliseringar måst göras. Tennis, simning och 
skytte förekommer således inte längre, och även curling be
drivs mest på motionsbaasis.

I fråga om antalet medlemmar har Djurgården över 5.000 
sådana. »Vi är inte nöjda med den siffran, vi har siktet in
ställt på att under 1970-talet öka ut vår medlemskader till 
att bli 10.000, säger förenings ordföranden Carl-Hjalmar Bod
man. Dagligen strömmar det till nya medlemmar, särskilt 
efter någon stor seger i fotboll eller ishockey. Då ger sig 
medlemsvärvningen av sig självt.

Många idrottsintresserade undrar över hur det går till att 
bli medlem. Ingenting är enklare: det är bara att skicka in 
namn och adress till vårt kansli, så sänder vi över blanketter 
för påskrift. Enklast kan det ske genom att nedanstående 
kupong klipps ur och skickas till Stadion.
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