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MIRAKEL INTRÄFFAR ALDRIG?
Inte mycket återstår att spela om för Djurgården i den 

allsvenska ishockeyn. Vändningen, den definitiva (?) vänd
ningen, kom i söndags mot Timrå och med 2—4-förlusten 
i den matchen försvann optimismen även från de allra 
blåaste supporters. Ett mirakel var vad som hade behövts i 
och med att första matchen mot Björklöven hade förlo
rats. När sedan även match nr 2 mot Björklöven gick snett 
krävdes dubbla mirakel för att hoppet om framtiden skulle 
finnas kvar. När så även Timrå sänkte Djurgården, var 
det inte mycket att tro på. Mirakel inträffar helt enkelt inte 
i den hårda och krassa ishockeyvärlden.

Varför gick det snett för Djurgården? Utgångsläget har 
ju varit detsamma för alla 16 allsvenska lagen. Samma hårda 
komprimerade program, samma svårigheter att hinna träna 
mellan matcherna och samma slags domare . . .

Och inte betydde det något att Djurgården bytte kostymer 
i dubbel bemärkelse, dels med inplacering av en rad nya 
rätt orutinerade spelare dels med ny generalstab efter paret 
Zabrodsky/Stoltz. Denna uppfriskning skulle i stället ha va
rit ett plusmoment, och på något längre sikt kommer det 
också säkerligen att visa sig vara en klok och riktig 
satsning.

Varför det gick snett i alla fall? Svårt att säga, men var 
inte roten till det onda vad som hände i bortamatchen mot 
Tunabro. En match som skulle tas med en klackspark på 
samma sätt som Djurgården »klackade» sig till en storseger 
över Kiruna med 12—3. Men Tunabro ville något annat och 
satsade allt, när man upptäckte att Djurgården var ett högst 
mänskligt och skröpligt lag av vanliga människor. Tunabros 
seger gick sedan aldrig att kompensera för Djurgården. 
En olycka kommer sällan ensam.
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HUR DET GÅR TILL I PLOMMONSERIEN
Det kan finnas anledning berätta om hur det spelas i ned

flyttningsserien. Där hamnar ju de lag, som inte lyckas hålla 
sig på rätt sida om strecket i grundserien. Eftersom det ser 
ut att finnas möjligheter för Stockholms trogna ishockey
publik att behöva bekanta sig med livet på skuggsidan, 
skall vi berätta något om det här med nedflyttningsserien.

I bara namnet ligger ju uttryckt att man spelar om ned
flyttning. Eftersom alla vill undvika just denna nedflyttning 
borde ju namnet vara ett annat och mera inspirerande och 
kanske är det också därför som man då och då plockat 
fram namn som lingonserien, plommonserien eller blåbärs- 
serien. Det låter kanske inte fullt så dystert som detta med 
nedflyttningsserien.

Hur som helst spelas den här serien efter nytt mönster 
i år. Det blir en enda 8-lagsserie, där alla möter alla. 14
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matcher per lag alltså. De två sämst placerade lagen åker 
ned i avgrunden. Två vinnare i div. Il-grupperna flyttas 
upp.

Spelstart i nedflyttningsserien är samtidigt med slutspelet, 
alltså den 25 november i år.

Man spelar 10 söndagar och 4 vardagar (torsdagar) och 
slutar samtidigt som slutspelet.

I nedflyttningsserien satsar förbundet c:a 100.000 kronor 
som extra bidrag, hälften gällande placering i serien, hälften 
bidrag till resekostnader.

Alltid något i den stora konkursen . . .

KIRUNA I ANTÅGANDE
Efter dagens match mot Tunabro har Djurgården bara en 

match kvar på Isstadion, och den spelas mot Kiruna den 
11 november.

Troligen kommer inte så värst mycket att stå på spel 
den kvällen, men visst är »lapparna» högst sevärda. Glöm
mer man att de råkat ut för ett par rejäla avhyvlingar, 
kan det erinras om hur de spelat oavgjort mot Södertälje 
med 4—4 och haft ett par andra storheter i gungning. 4—5 
mot Björklöven och 2—2 och 2—3 mot Tunabro. För visst 
vill man kalla Tunabro för en storhet efter deras seger över 
Djurgården med 6—5.

Kiruna är annars det lag, som snällast inkasserat örfilar
nas mängd och nekat att tro på en framtid. Bland de största 
förlusterna: 2—12 mot Djurgården, 2—11 mot Brynäs och 
2—13 mot Timrå.

Utöver hemmamatchen mot Kiruna har Djurgården när
mast nu at spela borta mot Brynäs (söndag) och mot Söder
tälje (nästa torsdag). Inte precis några lätta uppgifter, men 
hyggliga resultat i dessa och något av självförtroendet kan
ske är återställt i Anders Hedbergs lag.
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GO’NATT DJURGÅRDEN
Go’natt Djurgården! Så förkunnade Stockholms två stora 

kvällsdrakar, sedan Björklöven från Umeå vunnit de två 
nyckelmatcherna, som skulle gett Djurgården fyra poäng om 
allt gått som man hade beräknat i Stockholm med omnejd. 
Nu gick de fyra poängen i stället till Umeå. Därför var häls
ningen »Go’natt Djurgården» inte omotiverad.

Men så lyfte sig Djurgården igen och slog MoDo. Där
med tändes ett litet hopp, att ett under var på väg att in
träffa. Över 7.000 åskådare rusade iväg till Johanneshov 
för att se om inte även Timrå kunde läggas på rygg och att 
därmed hoppet skulle leva vidare.

Men ack, ack — ett par domare, som av okänd anled
ning getts en sådan här svår match att debutera i, råkade 
inte se hur Anders Hedberg, som var på väg igenom med 
ett psykologiskt mål, stjälptes över ända. Domarna reagera
de inte med en min.

Bobby Byström i DN skrev:
Ingen kan anklaga DIF för en bristande vilja att ta 

vara på chansen mot Timrå. Hemmalaget gjorde faktiskt en 
bra andra period i Isstadion, men knäcktes ändå i dess upp
takt.

Strax efter att Anders Hedberg blivit regelvidrigt fälld 
utan påföljd för syndaren ökade »Bulla» Berggren elegant 
till 3—0.

Den domarmissen gick sedan inte att reparera för »blå
ränderna», som misslyckades en handfull gånger ensamma 
med utmärkte målvakten och ex-djurgårdaren Christer Sehl
stedt.

★

Därmed var matchen förlorad, och rubriken om »Go’natt 
Djurgården» hade åter rättfärdigats.

Trots att de nära 8.000 åskådarna tyckte att Timrå lik
nade ett mästarlag och också fick erkännande av UK-basen 
Kjell Svensson som ett ovanligt »färdigt storlag med tyngd 
och kraft bakom sitt agerande» kom Timråledaren Eje Lind
ström med hårdare besked om de sina: ingen av våra bättre 
matcher, men mot ett lag, som spelar utan metodik, räckte 
det denna gång.

Go’natt, Eje!
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OM STORA RUBRIKER
»Vore jag ishockeyspelare, skulle jag gå till en klubb, 

som inte bara pratar pengar utan har råd att förlora. Jag 
är dödled på allt snack om kosing. När varje tackling, varje 
skott, varje dragning sägs betyda 100.000 kronor, påver
kas spelarna i negativ riktning. Det är inte ledarna, som går 
till spelarna och säger att de måste rycka upp sig för att 
det gäller stora pengar. Nej, det är de stora rubrikerna i 
tidningarna, som får spelarna att tappa lugn och harmoni.

Pengar är bra att ha men det går inte att räkna allt i 
kosing.»

(Bertil Jansson i Expressen)
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DJURGÅRDEN OCH LIGORNA
I de olika ligor, som talar om bästa poängplockare, 

skyttar och annat fint, förekommer Djurgårdens spelare inte 
särskilt många gånger.

I skytteligan syns inte många spår av verksamheten, men 
i något som handlar om utvisningar har vi en snygg tredje 
plats. Där leder Timrå med bara 62 minuters utvisningstid 
med Leksand (63) och Djurgården (65) närmast.

Mesta utvisningarna har Kiruna med 78 och individuellt 
leder Lill-Pröjsarn Nilsson i AIK och Roine Persson i Öre
bro med 28 minuter.

I s. k. power play (förmåga att göra mål i underläge) 
syns Djurgården inte till, men i fråga om »box play» (för
måga att hålla undan i numerärt underläge) leder Djur
gården och MoDo med bara var sitt insläppt mål. Dessvärre 
släpper Djurgården in desto flera mål, när fullt lag finns ute 
på banan.

84:e ÅRSMÖTET
Djurgården och AIK är Sveriges äldsta storklubbar. Föd

da samma år 1891. Nu drar det ihop sig till årsmöte för 
Djurgården. Tidigare hölls det på födelsedagen den 12 mars, 
men nu firas den dagen mest som en minneshögtid med 
tal och facklor på Skansen. Själva årsmötet är förlagt till 
hösten, och på måndag kl. 19.00 kallar således Djurgården 
sina medlemmar till det 84:s årsmötet på Byggnadsförening
en, Norrlandsgatan 11.
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
3 Billy Sundström
5 Thomas Carlsson
2 Sven-Åke Svensson
8 Kent Bengtsson

FORWARDS:
24 Per-Allan Wikström
13 Claes-Göran Wallin
9 Anders Hedberg

21 Sören Johansson
11 Kenny Palmberg
6 Stig Larsson

18 Folke Bengtsson
19 Kent Nilsson
20 Owe Svensson
14 Åke Eklöf

Domare:
18 L. G. Björkman
19 O. Cerwall

Mål Passning Utvisning



Tunabro

MÅLVAKTER:
1 Göran Högosta
8 Juha Raninen

BACKAR:
23 Agne Norberg
19 Bert Bäckman
6 Jan Johansson

10 Stig Andersson
5 Tommy Hagström
3 Håkan Norström

FORWARDS:
13 Anders Kallur

7 Roland Eriksson
20 Bo Eriksson
22 Rune Eljas

9 Ivan Hansen
12 Kenneth Orrgårde
24 Lars Thoréus
21 Ingemar Snis
18 Christer Ju resta
16 Stefan Elfving

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DIVISION I NORRA
Timrå .......................................... 10 8 0 2 59—28  16
Brynäs .......................................... 10 7 1 2 68—29  15
Björklöven ................................... 10 7 0 3 38—32  14
Södertälje__ .. . __  10__6 1 3_48—32 13
Djurgården .................................. 10 4 0 6 42—41 8
MoDo .......................................... 10 3 1 6 43—48  7
Tunabro ...................................... 10 2 1 7 23—67  5
Kiruna .......................................... 10 0 2 8 26—70 2

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

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

KIRUNA
Sista hemmamatch 

i grundserien

SONDAGEN 11 NOV. KL 17.00

Seriedebut för laget 
på Isstadion
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DIVISION I SÖDRA
Leksand ................................. 10 10 0 0 52—17 20
Färjestad ........................... . 10 6 1 3 53—24 13
AIK ......................................... 10 6 1 3 50—36 13
Västerås ................................. 10 6 0 4 34—31 12
Västra Frölunda ..................... 10 5 1 4 38—28 11
Tingsryd ........................... . 10 2 1 7 31—52 5
Mora ..................................... 10 2 0 8 23—32 4
Örebro ..................................... 10 1 0 9 17—78 2

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. Frölunda—Mora — — —
E. Leksand—Färjestad — — —
F. Tingsryd—AIK — — —
G. Västerås—Örebro — — —
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BÄSTA FOTBOLLSTJEJERNA
Djurgårdens bästa fotbollsspelare finns i — damsektionen. 

Medan Djurgårdens manliga lirare fick nöja sig med en 
tredje plats i allsvenskan (starkt även det!) kunde dam
laget slå sig fram till seriesegern i Stockholm före AIK 
och Hammarby. Avgörandet föll i sista omgången, då 
Djurgårdsflickorna hade bästa nerverna och vann över 
Göta med 2—0, varmed fotbollsguldet var på säkra si
dan.

När det gällde SM-fotbollen fick Djurgårdens tjejer inte 
ställa upp. Därför kunde Hammarby, Leksand och Öxna
bäck dansa som råttor på SM-bordet när Djurgårdens kattor 
var borta. Nästa år kan bli ett blårandigt år för Djurgårds
flickorna. På måndag får de sina belöningar, när Djur
gården har årsmöte på Byggnadsföreningen.
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KRING LANDSLAGEN
Det var en tid då Tre Kronor kryllade av Djurgårds

spelare — en gång åtta stycken i landslaget — men den 
tiden har nu lagts till historieböckerna. Helt bortglömt är 
Djurgården dock inte när Kjell Svensson sätter sig själv vid 
sammanträdesbordet och väljer ut Tre Kronors manskap.

Mot tjeckerna, som närmast står på tur för Tre Kronors 
uppladdning inför nästa års VM-duster i Finland, kom An
ders Hedberg med i A-truppen och är tänkt i en kedja 
tillsammans med Leksandsparet Mats Åhlberg och Dan Sö
derström.

— Tror att Anders snabbt skall hitta sig själv, när han 
kommer i en omgivning, som kan stötta honom bättre än i 
Djurgården, där han får slita för mycket och dessutom mest 
hela tiden är punktmarkerad, säger Kjell Svensson.

I juniorlandslaget har han gett plats för Kent Nilsson och 
i Vikingarna för Claes-Göran »Myggan» Wallin.

RÅD FRÅN TIMRÅ
»Om jag skall ge Djurgården något råd hur ishockey ska 

spelas, handlar det om att dämpa farten något och att inte 
låta ett vansinnestempo döda spelet», menade Timråträ
naren Eje Lindström efter söndagsmatchen här i Isstadion 
och fortsatte:

»Det går inte att spela ishockey utan metod. Det duger 
inte att bara tuta och köra. Visst kan jag förstå att ett lag 
i ett utsatt läge sätter allt på ett kort och bara vräker på 
för att nå fram till de efterlängtade målen, men därmed 
blottar man sig för kontringar och därtill är man för het på 
gröten, när en egen chans dyker upp. Ta’t lugnare alltså, 
spela med metod utan att därför börja praktisera gå-ishoc
key, skulle bli mitt råd till Djurgården.»

Säger Timråbasen.
Det finns många kloka råd i ishockey. Ett är att slå till 

på en gång och chocka motståndarna med ett par tre mål i 
baken. Ett annat är att fisklira och sätta in kontringar. 
Ett annat är en släpande center etc. etc.
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I FAROZONEN
Efter en säsong mellan hopp och fruktan satte Djur

gårdens fotboll punkt på ett strålande sätt i lördags med att 
»köra över» Gais och vinna med 5—2. Det betydde 3:e 
plats i allsvenska tabellen och 2.000 kronor i extra bidrag 
för de fem målen av ett bensinföretag. Dessutom betydde 
det en plats i tipstotocupen och en plats i UEFA-cupen. Blir 
det berömda klubbar som motståndare, kan det också be
tyda en slant.

Men det här med slantar är svårt. Dagen efter 5—2-segern 
över Gais kom DN med en rapport om intresset hos proffs
agenter att lägga sig till med de bästa produkterna, däribland 
Håkan Stenbäck och Tommy Berggren. Och detta innan 
Djurgårdstränaren Antonio Duråns rop efter ett par tre nya 
spelare till nästa säsong hunnit förklinga . . .

DN är alltid först med nyheterna vad gäller att svenska 
spelare, antingen det gäller fotboll eller ishockey, skall 
säljas till utlandet.

Så länge man får ha något kvar i spelareförrådet gläds 
Djurgården över tillvaron. Trea i allsvenska tabellen i fot
boll var en plats man gärna hade velat se även ishockeyn 
belägga inför slutspelet ...
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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 GRUPPEN

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

Djurgården—MoDo 6—5 
Björklöven—Timrå 2—3 
Brynäs—Södertälje 7—2
Kiruna—Tunabro 2—2

Djurgården—Björklöven 1—4 
Tunabro—Södertälje 1—3 
Brynäs—MoDo 8—3
Kiruna—Timrå 1—5

Björklöven—Djurgården 3—1
Timrå—Kiruna 13—2
MoDo—Brynäs 3—3 
Södertälje—Tunabro 7—1

Timrå—Björklöven 5—0 
MoDo—Djurgården 3—5
Tunabro—Kiruna 3—2 
Södertälje—Brynäs 6—1

Djurgården—Timrå 2—4 
Björklöven—Södertälje 6—3 
Brynäs—Tunabro 15—0
Kiruna—MoDo 5—7
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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KOM MED BLAND 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 motionsbasis.

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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