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DIF—IFK KIRUNA 
i kval till elitserien 

den 10 mars 1975 på Johanneshov

HELA KVALET EN MÅLSKILLNADSAFFÄR?
Kval — det betyder tydligen framför allt nerver.
Det gäller att ha kalla nerver, och det gäller kanske 

dessutom att »inte ha något att spela för». Det senare sagt 
av de stora experterna, vilka menar att de etablerade all
svenska lagen Djurgården och Södertälje har ett väldigt tryck 
på sig. De »måste» vinna till varje pris. De får helt enkelt 
inte ta stryk av uppstickarna från en lägre serie. Det är att 
ha kniven på strupen och det gör nerverna oroliga. Deras 
konkurrenter i kvalet har inte detta tryck från sina suppor
ters på sig. Man kan spela ut på ett annat sätt i medvetande 
om att varje liten framgång är en positiv händelse. Man 
spelar efter sin egen förmåga. Går det, så är det bra. Miss
lyckas man, är det inget att gråta över. Att falla mot etable
rade storheter kan accepteras.

Djurgården hade trycket på sig redan i öppningsmatchen 
mot Hofors. Där gick det mesta snett för »de etablerade», 
vilka kom av sig i den ovanliga omgivningen i en folkpark 
på uteis. På samma sätt kom Södertälje av sig mot Bäcken 
i Göteborg fast man inte behövde framträda i en folk
park .. .

Djurgården lärde läxan från förlusten i Hofors och drog 
i gång hela maskineriet mot Hammarby i en match, som 
fick betyget att ha bjudit på säsongens stora raffel. Om
sider lyckades Djurgården få balans på matchen och i sista 
perioden slå till med de avgörande målen. Även i Kiruna 
i onsdags fungerade tydligen maskineriet väl. Nu gäller det 
returmöte på »Hovet». Djurgården har inte råd att förlora en 
endaste poäng, ja varje plusmål kan komma att behövas. 
Mycket talar nämligen för att kvalet blir en målskillnads
affär. Och detta bara för att Djurgården föll framstupa i 
folkparken i Hofors ...
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ETT ANDRA FÖRSÖK
Kiruna är det nordligaste lag, som spelat allsvenskt över 

huvud taget. Och än så länge endast i ishockey. Natur
ligtvis är önskedrömmen att nå allsvenskan i fotboll, men 
så långt sträcker man sig nog inte i sina förhoppningar i 
gruvstaden. Klimatiska skäl i första hand. Det är ju knappt 
att de efter kustremsan norröver placerade lagen har möj
ligheter att spela fotboll i allsvenskan. Gästspel av Luleå 
är vad som förekommit. Ett ettårigt gästspel.

När Kiruna häromåret nådde allsvenskan i ishockey till
troddes det årets lag, som hette Kiruna AIF, inte särskilt 
stora möjligheter att etablera sig och alltså stanna kvar i 
det fina sällskapet. Det blev ju också bara en 1-årig pa
rentes. Men nu är ett annat Kirunalag alltså tillbaka och 
knackar på dörren i hopp om att tiden skall ha mognat.

Om årets kvallag kan man säga, att det var det lag, som 
vann sin div. Il-grupp mest överlägset. 9 poäng före tvåan 
Kiruna AIF, och då var man på väg att vinna ännu mer 
överlägset. I de sista matcherna sparade man emellertid på 
krutet och åkte på ett par nederlag. Om det var för att få 
de kommande kvalmotståndarna att tro att Kiruna var ett 
blåbärslag är inte känt, men hur som helst lyckades man 
inte med den finten. Således tog Hammarby i ordentligt och 
visade all nödig respekt för Kiruna, när det första kvalet 
spelades upp här på »Hovet». Då hängde Kiruna med 
länge och väl, innan »Bajen» tryckte gasen i botten och 
drog ifrån med klar marginal. Att Djurgården gjorde un
gefär sammalunda i onsdags uppe i Kiruna, är ingen ga
ranti för att inte norrlänningarna låter sig tämjas en gång 
till.

BEHÖVS STÖRRE UTRYMME?
Hur stor kapacitet har egentligen Isstadions läktare här 

på Johanneshov? Det undrade framför allt de åskådare, 
som i söndags stängdes ute från matchen Djurgården—Ham
marby. Tidigare har det sagts att 12.000 skall ha möj
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lighet att trängas ihop på Isstadion, men i och med att 
många ståplatser gjorts om till sittplatser finns det inte 
längre möjlighet att nå 12.000-strecket. I söndags var det 
som sagt utsålt och med ungefär 4.000 tilltänkta åskå
dare utan möjlighet att pressa sig in. Även ståplats hade 
bommats igen en halvtimme före matchen. Publiksiffran 
uppgavs till 9.900 och där ligger alltså Isstadions kapaci
tet.

Om Stockholm skulle få upp ett par lag av stort format 
i elitserien — heja AIK! — är det tydligt att publiken skulle 
behöva ha utrymmen bortemot 20.000 platser. AIK satsar 
ju hårt och talar redan om att införskaffa ett par proffs
backar från Amerika och Kanada. Samma satsning på ame
rikanskt som basketklubbarna gjort i år och därmed fått 
fullsatta salonger.

SAMLING VID STENEN
Djurgården stiftades den 12 mars 1891 och denna fö

delsedag firas varje år. Som sig bör är firandet förlagt till 
Kungl. Djurgården, där de första medlemmarna bodde. 
Från början var det för övrigt ett villkor för att bli med
lem i föreningen att man bodde på Djurgården. Nu krävs 
inte detta längre.

»Jag är väl egentligen den ende, som kan leva upp till 
detta krav att bo på Djurgården, menade Prins Bertil vid 
Djurgårdens senaste jubileumsfest. Och jag skulle alltså ha 
rätt att få medlemskort.»

Som sagt — det drar ihop sig till födelsedagsfest, och 
denna börjar kl. 19.00 den 12 mars, då djurgårdarna drar 
i väg till Skansen och samlas vid den sten, som är rest 
till minne av Sveriges första backtävling. Denna tävling 
startade intill Bredablick i Sirishofsbacken, varifrån de täv
lande störtade i väg utför branterna och hamnade på Djur
gårdsbrunnsvikens is. Här har rests en Djurgårdssten, och 
kring denna är det samling varje födelsedag. Sedan blir 
det fortsättning med en matbit på Hasselbacken.
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KVALETS ALLA MATCHER
Så här långt har kvalen i ishockey hittills nått:

Hofors—Djurgården 
Hammarby—Kiruna
Djurgården—Hammarby
Kiruna—Hofors
Kiruna—Djurgården
Hammarby—Hofors

5— 2
9—3
6— 2
4—2
2—8
2—1

Det här återstår att avverka:
I dag:
Djurgården—Kiruna
Hofors—Hammarby
11 mars kl. 19.00:
Hofors—Kiruna
12 mars kl. 19.00:
Hammarby—Djurgården
16 mars kl. 17.00:
Djurgården—Hofors
Kiruna—Hammarby

I södra gruppen:
2 mars: HV/71—Fagersta 6—3 

Bäcken—Södertälje 7—7
5 mars: Fagersta—Bäcken 1—3

Södertälje—HV/71 8—4
9 mars: HV/71—Bäcken

Fagersta—Södertälje
12 mars: Bäcken—HV/71

Södertälje—Fagersta
16 mars: Fagersta—HV/71

Södertälje—Bäcken
19 mars: Bäcken—Fagersta

HV/71—Södertälje
Som synes drar det södra kvalet ut tre dagar längre än 

det norra. Vem vinner på det tidsprogrammet?
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ÖVERLÄGSNASTE DIV. II-VINNARNA
Hur årets tre norra kvallag vann sina grupper framgår 

av detta utdrag ur tabellerna:

Div. II, norra A:
IFK Kiruna 20 17 0 3 149—79 34
Kiruna AIF 20 12 1 7 111—61 25
Medle 20 12 0 8 102—70 24

Div. II, norra B:
Hofors 22 17 1 4 128—63 35
Heffner 22 15 2 5 132—61 32
Tunadal 22 15 2 5 100—76 32

Div. II, östra:
Hammarby 22 15 5 2 100—65 35
Nacka 22 16 2 4 112—45 34
Huddinge 22 12 7 3 93—54 31

Kiruna AIF, som i fjol var allsvenskar, samlade ihop 
summa 2 poäng med två oavgjorda matcher på hemmaplan 
mot Södertälje med 4—4 och Tunabro med 2—2. Annars 
blev det stryk efter noter med största förlusterna mot Bry
näs (11—2), Timrå (13—2) och MoDo (8—2) på borta
planerna.

Hemma blev det också en del stora förluster mot Brynäs 
(7—0) och Djurgården (12—2).

Notera alltså att det handlade om Kiruna AIF. I år är 
det IFK Kiruna, som kvalar och inte har några kom
plex ...
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FOTBOLLEN RULLAR I GÅNG
Fotbollen har rullat i gång och Djurgården har gjort sina 

premiärsparkar på Stora Mossen med en klar seger över 
Bromma-Pojkarna. En ny tränare har trätt till i form av 
Pengt Persson, i fjol i Eskilstuna-Kamraterna och tidigare 
bas för juniorlandslaget. Hans motto är offensiv till varje 
pris. Redan mot BP visade Djurgårdskedjan ett rörligare 
spel än på länge, och särskilt gällde detta Håkan Stenbäck, 
som nu inte längre skall förekomma på ytterkanterna utan 
röra sig mera i centrum. Därifrån stänkte han också in två 
fina mål.

Av de gamla kämparna är det bara Arne Skotte, som läm
nat laget och flyttat västerut, till Örebro, varifrån milen 
inte är så långa och många hem till fädernebygden i Deger
fors som från Stockholm.

Som förstärkning i laget hoppas Djurgården så små
ningom få klarsignal från Malmö för en av dess backar, 
som går och pluggar i Stockholm och därför vill slippa re
sorna söderöver.

En del av Djurgårdens juniorer, i fjol landets ledande, 
skall prövas i A-laget. Åtskilligt väntar man sig av Ove 
Rübsamen, »Ryssen» kallad, som kanske kan bli något mot
svarande vad en annan junior på ishockeysidan, Kent Nils
son, utvecklat sig till.

PLATS I MÅLET
Hur stort (eller litet) är nu ett ishockeymål? Svaret på 

den frågan kan man ge på så sätt att man plockar bur
öppningen full med puckar. Då går det åt inte mindre än 
1.152 puckar. I ett mål i bandy måste man plocka in 2.030 
bollar för att få det fullt, i fotbollsmålet finns det plats för 
352 bollar och i handboll går det åt 176. Att göra mål 
(plocka poäng) i basket innebär utrymme för endast 2 bol
lar.

Billigaste delen i en ishockeymatch är själva pucken. Det 
är också därför alla puckar, som försvinner över sargen, 
får bli åskådarnas egendom. Skulle motsvarande generositet 
gälla i fotboll, blir det dyrt, eftersom priset på en matchboll 
ligger kring 200 kronor.





Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
9 Leif Svensson
7 L.-Å. Gustafsson

10 Anders Rylin
8 Kent Bengtsson
5 Thomas Carlsson
2 S.-Å. Svensson

FORWARDS:
13 Cl.-G. Wallin
14 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

17 Tommy Eriksson
21 Sören Johansson
19 Kent Nilsson
18 Folke Bengtsson
20 Owe Svensson
12 Peter Gudmundsson
24 P.-A. Wikström

Domare:
11 N. Roos

C. Carlsson

Mål Passning Utvisning



Kiruna

1 Lars Wahlman
15 Peter Lindmark
3 Kj.-Åke Johansson
4 Dennis Holmgren
5 Lars Älvero
6 Roger Bergman

12 Ingemar Paldanius
17 Stig Karlsson
18 Lars Thorneius
22 Robert Ostlund

2 Ulf Zetterström
7 Lauri Lindberg
8 Roger Mikko
9 Hans Hellgren

10 Rolf Älvero
13 Hans Edlund
14 Tore Blank
19 Roger Roshed
20 Thomas Hedin
21 Bo Henriksson
11 Henrik Sandström

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



RAPPORTSYSTEMET
l:a 2:a 3:e

A. Hofors—Hammarby — — —
B. HV71—Bäcken — —
C. Fagersta—Södertälje — — —

KVAL TILL ELITSERIEN
Norra gruppen:

Djurgården ............................ 3 2 0 1 16—9 4
Hammarby ............................ 3 2 0 1 13—10 4
Hofors .................................... 3 1 0 2 8—8 2
Kiruna .................................... 3 1 0 2 9—19 2

Södra gruppen:
Södertälje ............................ 2 1 1 0 15—11 3
Bäcken ................................ 2 1 1 0 10— 8 3
HV 71 .................................... 2 1 0 1 10—11 2
Fagersta ................................ 2 0 0 2 4— 9 0
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INGA MYROR
När en domare intensivt viftar med armarna utåt, som 

om han simmar bröstsim, beror inte viftandet på att han fått 
myror under tröjan. I stället vill han ha sagt att spelarna 
skall fortsätta att lira och inte räkna med att han tänker 
blåsa för någon förseelse.

När domaren sträcker ena handen upp i luften utan att 
dock blåsa är det inte för att pröva luftens fuktighet utan 
då kan lirarna räkna med att en avvaktande signal är på 
gång så snart laget, som gjort ett regelbrott, får tag i puc
ken. Då kommer blåsningen och — utvisningen.

Det finns många tecken, som domarna använder för att 
markera varför han blåser. Vanligaste tecknet är för icing. 
Då lägger domaren armarna i kors över bröstet. Numera 
drabbas ett lag, som slår i väg en långpuck till icing, inte 
av avblåsning om detta lag har en gubbe i utvisningsbåset. 
En barmhärtighetsåtgärd, som infördes häromåret.
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VEM ÄR VEM I DJURGÅRDEN
1 Roland Einarsson, målvakt, 26 år, moderklubb Djurgår

den, ekonom, 9 A-lagssäsonger, 5 A-kamper i landslaget, 
10 B, 10 J

2 Sven-Åke Svensson, back, 24 år, Kiruna AIF, gymnastik
lärare, 1 A-lagssäsong

3 Billy Sundström, back, 26 år, Kiruna AIF, ingenjör, 5 
A-lagssäsonger

4 Staffan Söderberg, forward, 21 år, Huddinge IF, stude
rande

5 Thomas Carlsson, back, 28 år, Djurgården, brandman, 8 
A-lagssäsonger, 13 B

6 Stig Larsson, forward, 27 år, Djurgården, snickare, 8 
A-lagssäsonger, 15 A, 15 J

7 Lars-Åke Gustavsson, back, 24 år, Djurgården, elektriker, 
3 A-lagssäsonger

8 Kent Bengtsson, back, 22 år, KB Karlskoga, studerande, 
1 A-lagssäsong

9 Leif Svensson, back, 23 år, Djurgården, gymnastiklärare, 
3 B

10 Anders Rylin, back, 25 år, Djurgården, snickare, 6 A-
lagssäsonger, 9 B

11 Kenny Palmberg, forward, 21 år, Nybro IF, studerande, 1 
A-lagssäsong, 5 J

12 Peter Gudmundsson, forward, 21 år, Leksands IF, el
ingenjör, 1 A, 19 B, 21 J

13 Claes-Göran Wallin, forward, 22 år, Almtuna IF, gym
nastiklärare, 3 A-lagssäsonger, 15 B, 16 J

14 Björn Palmqvist, forward, 30 år, MoDo, brandman, 8 
A-lagssäsonger, 167 A

15 Peder Nilsson, målvakt, 23 år, Bodens BK, polis, 2 A-
lagssäsonger, 3 B

16 Lars-Åke Lundell, back, 28 år, Djurgården, brandman, 13 
A-lagssäsonger, 3 A, 15 B, 10 J

17 Tommy Eriksson, forward, 20 år, Mora IK, studerande, 
8 J

18 Folke Bengtsson, forward, 30 år, Leksands IF, gym
nastiklärare, 5 A-lagssäsonger, 68 A

19 Kent Nilsson, forward, 18 år, Djurgården, studerande, 
1 A-lagssäsong, 22 J

Forts.

25



26



20 Owe Svensson, forward, 25 år, Djurgården, reklamman, 
6 A-lagssäsonger

21 Sören Johansson, forward, 20 år, Ösmo, studerande, 2 
A-lagssäsonger, 37 J

22 Hans Wahlin, forward, 20 år, Täby, studerande
23 Reino Sundberg, målvakt, 17 år, Skuru, studerande
24 Per-Allan Wikström, forward, 23 år, Djurgården, försäl

jare, 6 A-lagssäsonger, 12 J

Tränare:
Carl-Göran »Lill-Stöveln» Öberg, Gävle GIK, ingenjör

Lagledare:
Kurt Thulin, Djurgården, ingenjör

12 STORA GRABBAR
Jämnt ett dussin »stora grabbar» finns i Djurgården. Äldst 

bland dessa är Wille Arwe och yngst är Anders Hedberg, 
som fick märket i fjol. Då gick stora grabben nr 2 i Djur
gården Erik »Tattarn» Lindgren ur tiden. Några av dessa 
stora grabbar har skaffat sig poäng på märket även med spel 
i andra klubbar. Det gäller bl. a. Lill-Stöveln Öberg och 
Björn Palmqvist. Samtidigt redovisas Folke »Totte» Bengts
son som stor grabb för Leksand. Sedan åtskilliga år tillbaka 
framsläpar han ju numera sitt ishockeyliv i Djurgården.

Här är Djurgårdens 12 stora grabbar med de nummer, 
som de fått sina märken i turordning:

6) Wille Arwe
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
85) Anders Hedberg

Forts.
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SOUVENIR-JAKTEN
»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 i butikerna hos Fynd-
Shopen, Kungsgatan 62, Odengatan 26 och Karlbergsvägen 
42. Där kan du även teckna på din anmälan som medlem i 
Djurgården.
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VILL DU BLI EN AV 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.

Ishockey och fotboll är de största sektionerna med en 
väldig bredd framför allt på ungdomssidan. Bortåt 500 spe
lare i de yngsta åldrarna är i gång!

I fråga om antalet medlemmar har Djurgården över 5.000 
sådana. »Vi är inte nöjda med den siffran utan vi har siktet 
inställt på att under 1970-talet öka ut vår medlemskader till 
att bli 10.000», säger man i föreningens högsta ledning. Dag
ligen strömmar det till nya medlemmar, särskilt efter någon 
stor seger i fotboll eller ishockey. Då ger sig medlemsvärv
ningen 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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AB REALTRYCK 1975


