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Överst på bilden ser vi lagkaptenen 
Thomas Eriksson tillsammans med årets 
nykomlingar. Övre raden: Anders Huusko, 
Stefan Ketola, Mariusz Czerkawski och 
Thomas Johansson. Därunder Petter 
Rönnqvist och Erik Huusko.

DIF Hockey laddar 
för nya stordåd!
Bäst i Europa 1991! Svenska Mästare 
tre år i rad: 1989, 1990 och 1991! 
Lägg därtill att också flera djurgårds
spelare förra säsongen fick vara med 
om det största som kan hända en 
ishockeyspelare - att få ta VM-guld!

Vilket Sportsligt facit - och vilka idrotts
liga utmaningar att anta framdeles. Hur 
kan det då kännas att som ny spelare 
komma till denna stolta och anrika för
ening? För som vanligt, är man benägen 
att konstatera, har Stockholms Stolthet 
”värvat” nya spelare med förstånd.

Interna värvningar
Satsningen på de egna ledens spelare 
(Nacka inberäknat) fortsätter, och däri
från kommer också Petter Rönnqvist, 
18-årigt målvaktslöfte, och Thomas Jo
hansson, 21-årig lovande back.

Utifrån, men ändå med Stockholms- 
anknytning, kommer de andra förvär
ven: Det 20-åriga tvilling- och forwards
paret Anders och Erik Huusko från

Av Torbjörn Althén

Märstaklubben RA 73 och 19-årige 
forwarden Stefan Ketola från Mora och 
tidigare IFK Tumba. Stefan upptäcktes i 
viss mån av den gamle djurgårdsträna
ren Leif Boork.

Polsk landslagsman
Det kanske mest spektakulära ny
förvärvet är Mariusz Czerkawski, 19-
årig polsk landslagsman från klubben 
Tychy, en mycket lovande, tekniskt 
skicklig ishockeyspelare, som för övrigt 
redan är ”draftad” av Boston Bruins.

Mariusz Czerkawski, som så sent 
som för något år sedan spelade lands
lagshockey för Polen i VM i Jugoslavien, 
har nu bott och tränat i Sverige i ca fyra 
månader. Det har ibland varit en svår 
omställning, det gäller ju att anpassa sig 
- inte bara till ny hockey, utan också till 
nya samhällsförhållanden.

-Jag har legat i en hel del för att lära 

mig språket. Det är, som jag ser det, en 
förutsättning för att bli en bra hockey
spelare. För mig är det viktigt att kunna 
kommunicera med mina spelarkom
pisar, tränare och ledare.

-Kontakten med hemlandet kan jag 
behålla, bl a genom att mina föräldrar 
kommer på besök, men även via två 
polska kompisar som också spelar 
hockey i Sverige, i Köping och i Mora.

Stora skillnader
När vi kommer in på hur den polska 
hockeyn klarar sig vid en jämförelse 
med den svenska, svarar Mariusz:

-Det går egentligen inte att jämföra. 
Det är som natt och dag, två helt olika 
storheter. Framförallt gäller det organi
sationen av spelet på banan. Och sedan 
finns det ju så oerhört många tekniskt 
skickliga ishockeyspelare i Sverige. Se 
bara på dem som tog hem VM-guldet 
senast!

-Kanske har jag lite svårt för DIF:s
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-Kanske har jag lite svårt för DIF:s 
spelsystem ännu, men jag lär mig hela 
tiden, så det ska nog också gå bra.

Snabba beslut
För Stefan Ketola och Anders och Erik 
Huusko var det inget problem att be
stämma sig när Djurgården hörde av sig. 
Anders och Erik hade flera attraktiva 
erbjudanden, bl a från AIK, Västerås och 
Malmö, medan Malmö, Frölunda och 
AIK gick med stora håven efter Stefan.

-När DIF hörde av sig tvekade An
ders och jag inte en sekund, säger Erik. 
DIF är den överlägset bästa klubben och 
sammanhållningen bland spelare, trä
nare och ledare är fantastisk. Alla spe
lare, som ju kommer nästan uteslutande 
från Stockholmstrakten, präglas av sam
ma positiva mentalitet. Anders och jag 
blev mycket väl mottagna i föreningen.

-Jag ville tillbaka till Stockholm, be
rättar Stefan. Och eftersom DIF är den 
förening idag i Sverige som har de 
hockeymässigt bästa förutsättningarna, 
så var valet aldrig svårt. Att det sedan, 
dessutom, är en kittlande utmaning att 
ta plats bland alla dessa meriterade spe
lare, gör inte saken sämre - tvärtom!

-Det snackades tidigare om kontrakt 
med AIK, men den föreningen hade ald

rig något bindande kontrakt med mig, 
fortsätter Stefan.

Egna djurgårdare
Från de egna leden kommer så Petter 
Rönnqvist och Thomas Johansson.

-Jag började 1980 i DIF:s hockey
skola, säger Petter. Men från början spe
lade jag i Vendelsö. Det var egentligen 
min pappa som tyckte att jag skulle spela 
i Djurgården. Det var dels en storklubb 
och dels en väl organiserad sådan, tyck
te han. Men redan från början hade jag 
bestämt mig för att bli just målvakt.

-DIF-andan är en realitet, fortsätter 
Petter. För mig är det en förmån att få 
träna och arbeta tillsammans med Tho
mas Magnusson. Thomas är inte bara en 
mycket bra kompis, han är dessutom en 
oerhört skicklig målvaktstränare. Varje 
målvaktsträning tillsammans med To
mas håller mycket hög klass. Att sedan 
konkurrensen oss målvakter emellan är 
stenhård, är bara positivt. Det gör att vi 
hela tiden utvecklas.

-Jag har spelat i Nacka i två år, säger 
Thomas Johansson. Innan dess var det 
Djurgården, men från början spelade 
jag, precis som Petter, i Vendelsö. Jag 
kom till DIF sista året i St Erikscupen 
och innan dess hade jag också hunnit 

med ett år i Nynäshamn.

Bra blick för spelet
-Jag är vänsterback och tycker nog själv 
att jag har ganska bra blick för spelet 
samt att jag har ett bra skott. Kanske kan 
jag förbättra rörligheten i sidled en del.

-Eftersom jag redan har tränat med 
DIF i två år, så känner jag många av 
spelarna. För mig känns det också vik
tigt att vid sidan av ishockeyn ha en 
meningsfull sysselsättning, så jag funde
rar på att börja arbeta som gymnastik
lärarvikarie.

Till sist frågar vi Thomas om ett tips 
inför den stundande säsongen. Vilket 
eller vilka lag blir egentligen att räkna 
med i SM denna säsong?

-Det är alltid svårt att sia om sådant, 
men nog tror jag Färjestad eller Malmö, 
vid sidan av DIF, vill ha ett eller ett par 
fingrar med i spelet. Och sedan vill jag 
också resa varningsflagg för Leksand, 
fast jag inte riktigt vet var de står.

Då är det bara att önska alla lovande 
nyförvärv lycka till i fortsättningen och 
hoppas att också de, efter denna säsong, 
får kalla sig Svenska Mästare, Europa
mästare och kanske t o m Världsmäs
tare.

Vem vet?

• •Mängder av intressanta
SAMARBETSFORMER!

RING 08-11 57 11!

DIF KANSLI
Öppettider Måndag-torsdag 

Fredag 
Måndag-fredag

08-11 57 11
08-21 15 83

08.30-16.30
08.30-15.00
11.30-12.30Lunchstängt

Telefon
Telefax

Vi finns på Stockholms Stadion i Klocktornet
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Mästerskap

SM-finaler och Mästare
Djurgårdens IF leder "maratonligan" - 
14 svenska mästerskap - bland de 
allsvenska klubbar som vunnit SM-tec
ken i ishockey sedan 1922.

År Lag Final
1922 IK Göta-Hammarby IF 6-0
1923 IK Göta-Djurgårdens IF 3-0
1924 IK Göta-Djurgårdens IF 3-0
1925 Södertälje SK-Västerås SK 3-2
1926 Djurgårdens IF-Västerås SK 7-1
1927 IK Göta-Djurgårdens IF 5-1
1928 IK Göta-Södertälje SK 4-3
1929 IK Göta-Södertälje SK 2-1
1930 IKGöta-AIK 2-0
1931 Södertälje SK-Hammarby IF 2-0
1932 Hammarby IF-Södertälje SK 2-1
1933 Hammarby IF-IK Göta 3-1
1934 AIK-Hammarby IF 1-0
1935 AIK-Hammarby IF 2-1
1936 Hammarby IF-AIK 1-1, 5-1
1937 Hammarby IF-Södertälje SK 1-0

DIF-spelare i andra Elitserielag
I årets elitserie finns det några spelare som tillsammans spelat 100-tals matcher 
i DIF-dräkten, men som idag spelar i andra elitserielag.

Här följer ett bildgalleri över dessa spelare samt aktuell klubbtillhörighet.

Reino Sundberg
Södertälje

Björn Carlsson
Södertälje

Tomaz Eriksson
Södertälje

Peter Ekroth
Södertälje

Mats Ytter
Västerås

Jörgen Holmberg
Västerås

1938 AIK-Hammarby IF 2-0
1939 Tävlingen ej genomförd
1940 IKGöta-AIK 4-1
1941 Södertälje SK-IK Göta 3-2
1942 Hammarby IF-Södertälje SK 3-0
1943 Hammarby IF-IK Göta 4-1
1944 Södertälje SK-Hammarby IF 3-2
1945 Hammarby IF-Södertälje SK 3-2
1946 AIK-Södertälje SK 5-1
1947 AIK-IKGöta 3-2
1948 IK Göta-Matteuspojkarna 3-2
1949 Tävlingen ej genomförd
1950 Djurgårdens IF-Mora IK 7-2
1951 Hammarby IF-Södertälje SK 3-2
1952 Tävlingen ej genomförd
1953 Södertälje SK-Hammarby IF

2-2, 5-1
1954 Djurgårdens IF-Gävle GIK

5-1, 1-1
1955 Djurgårdens IF-Hammarby IF

6-3, 11-2
1956 Södertälje SK

1957 Gävle GIK
1958 Djurgårdens IF
1959 Djurgårdens IF
1960 Djurgårdens IF
1961 Djurgårdens IF
1962 Djurgårdens IF
1963 Djurgårdens IF
1964 Brynäs IF
1965 Västra Frölunda IF
1966 Brynäs IF
1967 Brynäs IF
1968 Brynäs IF
1969 Leksands IF
1970 Brynäs IF
1971 Brynäs IF
1972 Brynäs IF
1973 Leksands IF
1974 Leksands IF
1975 Leksands IF
1976 Brynäs IF
1977 Brynäs IF
1978 Skellefteå AIK
1979 MoDo AIK
1980 Brynäs IF
1981 Färjestads BK
1982 AIK
1983 Djurgårdens IF
1984 AIK
1985 Södertälje SK
1986 Färjestads BK
1987 IF Björklöven
1988 Färjestads BK
1989 Djurgårdens IF
1990 Djurgårdens IF
1991 Djurgårdens IF

Sammanställning
över mästerskap
Lag Ant
Djurgårdens IF 14
Brynäs IF 10
IK Göta 9
Hammarby IF 8
AIK 7
Södertälje SK 7
Leksands IF 4
Färjestads BK 3
Gävle GIK 1
Västra Frölunda IF 1
Skellefteå AIK 1
MoDo AIK 1
IF Björklöven 1
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Spelprogrammet 1991/92
Omgång 1
Torsdag 26 sept kl 19.00
Luleå-V Frölunda 
Malmö-MoDo 
Brynäs-Djurgården 
Södertälje-Färjestad 
AIK-Leksand
HV 71-Västerås

Omgång 2
Söndag 29 sept kl 17.00
Västerås-AIK
Leksand-Södertälje 
Färjestad-Brynäs
Djurgården-Malmö 
MoDo-Luleå
Tisdag 1 okt kl 19.00
V Frölunda-HV 71

Omgång 3
Torsdag 3 okt kl 19.00
Luleå-Djurgården 
Malmö-Färjestad
Brynäs-Leksand
Södertälje-Västerås
AIK-HV71
MoDo-V Frölunda

Omgång 4
Söndag 6 okt kl 17.00
HV 71-Södertälje
Västerås-Brynäs 
Leksand-Malmö
Färjestad-Luleå 
Djurgården-MoDo
V Frölunda-AIK

Omgång 5
Torsdag 10 okt kl 19.00
Luleå-Leksand 
Malmö-Västerås
Brynäs-HV71
Södertälje-AIK
Djurgården-V Frölunda 
MoDo-Färjestad

Omgång 6
Söndag 13 okt kl 17.00
AIK-Brynäs
HV 71-Malmö
Västerås-Luleå
Leksand-MoDo 
Färjestad-Djurgården
Tisdag 15 okt kl 19.00
V Frölunda-Södertälje

Omgång 7
Torsdag 17 okt kl 19.00
Luleå-HV71
Malmö-AIK
Södertälje-Brynäs
Färjestad-V Frölunda

MoDo-Västerås
Tisdag 5 nov kl 19.00
Djurgården-Leksand

Omgång 8
Söndag 20 okt kl 17.00
Södertälje-Malmö
AIK-Luleå
HV71-MoDo
Västerås-Djurgården 
Leksand-Färjestad 
Brynäs-V Frölunda

Omgång 9
Torsdag 24 okt kl 19.00
Luleå-Södertälje 
Leksand-V Frölunda 
Färjestad-Västerås 
Djurgården-HV 71 
MoDo-AIK
Fredag 25 okt kl 19.00
Malmö-Brynäs

Omgång 10
Söndag 27 okt kl 17.00
Brynäs-Luleå 
Södertälje-MoDo 
Västerås-Leksand 
HV 71-Färjestad
Tisdag 29 okt kl 19.00
AIK-Djurgården
V Frölunda-Malmö

Omgång 11
Torsdag 31 okt kl 19.00
Malmö-Luleå
Västerås-V Frölunda 
Leksand-HV 71 
Färjestad-AIK 
Djurgården-Södertälje 
MoDo-Brynäs

Omgång 12
Söndag 3 nov kl 17.00
Luleå-Malmö
Brynäs-MoDo 
Södertälje-Djurgården 
AIK-Färjestad 
HV71-Leksand
V Frölunda-Västerås

Omgång 13
Torsdag 14 nov kl 19.00
V Frölunda-Luleå 
MoDo-Malmö 
Färjestad-Södertälje 
Leksand-AIK
Västerås-HV 71
Tisdag 26 nov kl 19.00
Djurgården-Brynäs

Omgång 14
Söndag 17 nov kl 17.00
Södertälje-Leksand 
Brynäs-Färjestad 
Malmö-Djurgården 
Luleå-MoDo
HV71-V Frölunda
Tisdag 19 nov kl 19.00
AIK-Västerås

Omgång 15
Torsdag 21 nov kl 19.00
Djurgården-Luleå 
Färjestad-Malmö 
Leksand-Brynäs 
Västerås-Södertälje
HV71-AIK
V Frölunda-MoDo

Omgång 16
Söndag 24 nov kl 17.00
Södertälje-HV 71

Brynäs-Västerås 
Malmö-Leksand
Luleå-Färjestad 
MoDo-Djurgården 
AIK-V Frölunda

Omgång 17
Torsdag 28 nov kl 19.00
Leksand-Luleå 
Västerås-Malmö
HV 71-Brynäs
AIK-Södertälje
V Frölunda-Djurgården 
Färjestad-MoDo

Omgång 18
Söndag 1 dec kl 17.00
Brynäs-AIK 
Malmö-HV 71 
Luleå-Västerås 
MoDo-Leksand 
Djurgården-Färjestad 
Södertälje-V Frölunda

Omgång 19
Torsdag 5 dec kl 19.00
Brynäs-Södertälje
HV71-Luleå
AIK-Malmö
V Frölunda-Färjestad 
Leksand-Djurgården 
Västerås-MoDo

Omgång 20
Lördag 7 dec kl 16.00
Djurgården-AIK
Söndag 8 dec kl 17.00
Luleå-Brynäs 
MoDo-Södertälje
Fäijestad-HV 71 
Leksand-Västerås 
Malmö-V Frölunda

Omgång 21
Torsdag 12 dec kl 19.00
Södertälje-Luleå
Brynäs-Malmö
V Frölunda-Leksand
Västerås-Färjestad
HV 71-Djurgården 
AIK-MoDo

Omgång 22
Söndag 15 dec kl 17.00
Malmö-Södertälje
Luleå-AIK 
MoDo-HV71 
Djurgården-Västerås 
Färjestad-Leksand
V Frölunda-Brynäs
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Spelarfakta 
Djurgården Hockey 
1991-92

CHRISTIAN DUE-BOJE
Back, 661012, försäljare. 
Säsonger: 5. Längd: 170. Vikt: 76. 
Landskamper: 22 B, 31 J.
Moderklubb: Hammarby IF.
SM: 1989, 90, 91.

7

JOAKIM PERSSON
Målvakt, 700504, ishockeyspelare.
Säsonger: 2. Längd: 180. Vikt: 77. 
Landskamper: 29 J.
Moderklubb: Vallentuna BK.
SM: 1990, 91.

TOMMY SÖDERSTRÖM
Målvakt, 690717, NC operatör. 
Säsonger: 2. Längd: 175. Vikt: 69. 
Landskamper: 11 A, 11 B, 37 J. 
Moderklubb: Älta IF.
SM: 1990, 91. VM: 1991.

ARTO BLOMSTEN
Back, 650316, ishockeyspelare. 
Säsonger: 8. Längd: 190. Vikt: 90. 
Landskamper: 17 A, 22 B, 9 J. 
Moderklubb: Nacka HK.
SM: 1989, 90, 91.

4

PETTER RÖNNQVIST
Målvakt, 730207, studerande.
Säsonger: Längd: 180. Vikt: 70. 
Landskamper: -.
Moderklubb: Djurgårdens IF.
Ny från Nacka HK.

ORVAR STAMBERT
Back, 600930, försäljare.
Säsonger: 8. Längd: 180. Vikt: 85. 
Landskamper: 13 A, 30 B.
Moderklubb: Rågsveds IF.
SM: 1989, 90, 91.

KENNETH KENNHOLT
Back, 650113, ishockeyspelare. 
Säsonger: 3. Längd: 191. Vikt: 90. 
Landskamper: 30 A, 7 B.
Moderklubb: SPAIF.
SM: 1989, 90, 91. VM: 1991.
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MARCUS RAGNARSSON
Back, 710813, studerande.
Säsonger: 2. Längd: 185. Vikt: 91.
Landskamper: 19 J.
Moderklubb: Östervåla HC.
SM: 1990, 91.

THOMAS ERIKSSON
Back, 591016, studerande.
Säsonger: 10. Längd: 189. Vikt: 89.
Landskamper: 179 A, 10 J.
Moderklubb: Djurgårdens IF.
SM: 1983, 89, 90, 91.

6

ANDERS HUUSKO
Forward, 710824, studerande.
Säsonger: -. Längd: 184. Vikt: 85. 
Landskamper: 30 J.
Moderklubb: RA-73.
Ny från RA-73.

PER NYGÅRDS
Back, 651222, ishockeyspelare. 
Säsonger: 1. Längd: 189. Vikt: 87. 
Landskamper: -.
Moderklubb: Evanston Hockey. 
SM: 1991.

CHARLES BERGLUND
Forward, 650118, försäljare. 
Säsonger: 4. Längd: 177. Vikt: 76. 
Landskamper: 37 A, 15 B.
Moderklubb: IFK Tumba.
SM: 1989, 90, 91. VM: 1991.

JENS ÖHLING
Forward, 620403, banktjänsteman. 
Säsonger: 12. Längd: 184. Vikt: 84. 
Landskamper: 104 A, 3 B, 40 J 
Moderklubb: Nacka HK.
SM: 1983, 89, 90, 91.

THOMAS JOHANSSON
Back, 700818, ordermottagare.
Säsonger: -. Längd: 186. Vikt: 83. 
Landskamper: -.
Moderklubb: Djurgårdens IF.
Ny från Nacka HK.

ERIK HUUSKO
Forward, 710824, studerande.
Säsonger: -. Längd: 184. Vikt: 85. 
Landskamper: 30 J.
Moderklubb: RA-73.
Ny från RA-73.

PETER NILSSON
Forward, 620610, studerande. 
Säsonger: 8. Längd: 182. Vikt: 82. 
Landskamper: 15 A, 8 B, 36 J. 
Moderklubb: Hammarby IF.
SM: 1989, 90, 91.
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MAGNUS JANSSON
Forward, 691116, banktjänsteman.
Säsonger: 2. Längd: 176. Vikt: 80. 
Landskamper: 6 B, 18 J.
Moderklubb: Skuru IK.
SM: 1991.

FREDRIK LINDQUIST
Forward, 730621, studerande.
Säsonger: 1. Längd: 181. Vikt: 75. 
Landskamper: 7 J.
Moderklubb: IFK Tumba.
SM: 1991.

JAN VIKTORSSON
Forward, 640727, säljare. 
Säsonger: 8. Längd: 173. Vikt: 73. 
Landskamper: 38 A, 16 B, 4 J. 
Moderklubb: Handens SK.
SM: 1989, 90, 91. VM: 1991.

25 29

OLA JOSEFSSON
Forward, 670907, banktjänsteman.
Säsonger: 3. Längd: 180. Vikt: 84. 
Landskamper: 3 A, 4 B.
Moderklubb: Huddinge IK.
SM: 1989, 90, 91.

MIKAEL JOHANSSON
Forward, 660612, försäkringstjänste
man. Säsonger: 6. Längd: 178. Vikt: 
80. Landskamper: 82 A, 8 B, 20 J. 
Moderklubb: Huddinge IK.
SM: 1989, 90, 91. VM: 1991.

JOHAN LINDSTEDT
Forward, 720128, studerande.
Säsonger: 1. Längd: 172. Vikt: 74. 
Landskamper: 13 J.
Moderklubb: Boo IF.
SM: 1991.

MARIUSZ CZERKAWSKI
Forward, 720413, studerande. 
Säsonger: -. Längd: 182. Vikt: 83. 
Landskamper: Polska landslaget. 
Moderklubb:
Ny från Tychy, Polen.
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Ordföranden i DIF Ungdomsishockey, 
Björn Carlsson:

Ungdomshockeyn är nyckeln
Detta är den femte säsongen för Djur
gårdens Ungdomshockey sedan verk
samheten skulle läggas ner i samband 
med klubbens ekonomiska problem. Vi 
har inte bara överlevt, vi har överträffat 
de vildaste förväntningarna.

Djurgården har vunnit Ispucken under 
de senaste tre åren, vilket innebär att vi 
varit den mest framgångsrika klubben i 
St Erikscupen, föreningens 15-åringar 
har vunnit Pojk-SM de senaste tre åren 
och ungdomshockeyn har levererat spe
lare till såväl Nacka som DIF:s A-lag i 
större omfattning än någon kunnat 
drömma om.

Så består till exempel Nackas A-lag i 
år till 80 procent av spelare som kommer 
från Djurgårdens Ungdomshockey och 
som fortfarande är i junioråldern.

Men åter till den egentliga ungdoms
hockeyn. Efter allt som skedde förra 
hösten, vad gäller plötsliga förändringar 
av DIF:s spelartrupp, inser man lätt hur 
betydelsefull ungdomshockeyn är. Man 
inser hur viktigt det är att ungdomsle
darna lyckas i sina arbetsuppgifter att 
hitta talangerna och utbilda dem som 
skall bli framtidens ishockeyspelare un
der 1990- och 2000-talen i Djurgården 
Hockeys A-lag.

Låt oss tillsammans - ledare, tränare, 
spelare, föräldrar, sponsorer och andra 
supportrar - stödja och stötta våra olika 
lag, så att Djurgården behåller sin tätpo
sition inom svensk ishockey - på alla 
olika nivåer.

Det finns många som är delaktiga i 
våra framgångar. Givetvis spelare, trä
nare och ledare samt föräldrar, men 
minst lika mycket de sponsorer som 
möjliggjort verksamheten med sina eko
nomiska bidrag.

Sanningen är den att utan sponsorer 
så hjälper det inte hur mycket vi än 
anstränger oss. Tack alla ni som hjälper 
oss! Jag tror att ni är nöjda med våra 
resultat hittills och hoppas att ni fortsät
ter att stödja oss.

Sponsorerna är inte minst viktiga 
med tanke på att Djurgårdens hockey-

Från hockeyskolans avslutning med i övre raden från vänster Thomas Magnusson, Fredrik 
Lundqvist, Owe Kjellin och Håkan Södergren. I nedre raden Kenny Johansson, Camilla 
Holmquist och Mikael Laurell.

verksamhet, A- och U-hockey, blev en 
egen förening från nyåret.

Tanken bakom denna omorganisa
tion är att ekonomin för Djurgården som 
helhet på detta sätt skall förbättras. 
Varje del i föreningen skall känna eget 
ekonomiskt ansvar. Om vi kan hålla oss

Björn Carlsson.

inom våra ekonomiska ramar skall res
ten av föreningen inte drabbas.

Ytterligare en nyhet för året är att vi 
inlett ett samarbete med andra klubbar i 
Stockholmsområdet när det gäller de 
allra yngsta. Här handlar det om att 
bredda basen för ishockeyn i Stock
holmsområdet genom att försöka intres
sera så många ungdomar som möjligt 
för ishockey.

Från och med i år kommer vi därför 
att tillsammans med en rad klubbar i och 
omkring Stockholm driva gemensam
ma hockeyskolor.

Vi från Djurgården kan ställa upp 
med vårt namn och våra duktiga tränare 
samtidigt som de yngsta spelarna kan 
utvecklas under lekfulla former i sin 
egen närmiljö.

Vi tror att denna satsning nästan är 
viktigare än något annat vi håller på med. 
Kan vi få fler och fler unga att tycka att 
ishockeyn är det absolut roligaste som 
finns så kommer Djurgården också i 
fortsättningen att vara en klubb med 
spelare i A-laget från Stockholmsregio
nen och från de egna leden.





Sportkommitté och lagledning

Djurgårdens lagledning 1991-92

SPORTKOMMITTÉ 1991-92

LASSE FALK 
Tränare 

5:e säsongen

STEFAN LUNDH
Tränare/lagledare 

2:a säsongen

THOMAS MAGNUSSON
Målvaktstränare 

9:e säsongen

ÅKE BERGDAHL 
President

JOHAN KELLERSTAM 
Materialförvaltare

MATS KELLERSTAM 
Materialförvaltare

ÅKE TIENSUU 
Sjukgymnast

LARS-ERIK LINDGREN
Tandläkare

BENGT GUSTAFSSON 
Läkare

ULF JÖNSSON 
Massör
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Presidenten har ordet:

Med vinnande 
hockey håller 

vi publikintresset 
brinnande

Jag utger mig för att vara idrottsledare 
för en säsongssport: Ishockey. Kom
mande säsong startade med bar
marksträning den 6 maj 1991, och 
sista omgången i VM i Prag slutar den 
17 maj 1992. På tal om säsong!

Är vi rätt ute när vår idrott pågår året 
runt? Det är inte bara spelare och ledare 
som får ishockeyn som yrke, utan vi 
kräver att vår publik skall komma och 
titta på oss nästan 9 månader av årets 12. 
Och vad har fotbollen gjort för fel när 
deras publiksnitt sjunkit så drastiskt de 
senaste fem-sex åren? Det finns inget 
enkelt svar, utan det är en massa små 
detaljer som spelar in. En av de viktigas
te faktorerna för att kunna behålla publi
ken är att så långt det är möjligt ha fasta 
speldagar. Som hockeyn, söndag och 
torsdag. Vi har på grund av för många 
landskamper och internationella turne
ringar blivit tvungna att spela vissa tisda
gar, och då är det helt klart mindre pu
blik.

Det är med stor oro som jag blickar

DIF Hockeys 
Matchprogram 
Elitserien 91-92

Ansvarig utgivare
Åke Bergdahl

Programredaktion
Bengt Högström, redaktör

Grafisk formgivning, sättn, original
Scandinavian Racing
Bureau AB, Djursholm

Tryckeri
GuidenTryck AB, Bromma 1991

Åke Bergdahl, DIF-president.

fram emot kommande säsong. Djurgår
dens Ishockeys största inkomstkälla är 
publikintäkterna. Av de totala intäkterna 
på ca 22 miljoner kronor för grundserien 
kommer ca 13,5, eller ca 61%, från pub
likintäkterna, ca 7.700 åskådare per 
match i snitt.

O hemska tanke, att våra stora trog
na publik väljer att sitta hemma framför 
TV:n och titta på det stora utbudet av 
såväl nationell som internationell idrott!

Som ledare för Sveriges idag bästa 
ishockeyförening känner jag att vår 
största uppgift är att se till att laget kon

tinuerligt håller den rätta sammansätt
ningen av spelare, både åldersmässigt 
och mentalt. För jag är övertygad om att 
om vi spelar bra och vinnande ishockey 
kan vi hålla intresset hos vår publik i 
topp.

Det finns ingenting som är så svårt 
som att försvara titlar- alla jagar ledaren. 
Vi har att försvara ett Europamästerskap 
och tre raka SM-guld.

Jag är övertygad om att Djurgårdens 
hockeylag har så hög kvalitet att detta 
inte är en omöjlighet. Men hindrena är 
många och svåra. Det är millimeter mel
lan succé och en dålig säsong. Detta får 
inte glömmas när vi skall summera kom
mande säsong i april 1992.

Personligen tror jag att Malmö IF 
samt Västerås IK är starka kandidater 
till ett semifinalspel i vår. Färjestad går 
aldrig att räkna bort i dessa samman
hang, så varför inte DIF-VIK och FBK-
MIF i semifinalspel april 1992?

Väl mött till en ny säsong! Kom och 
stöd oss på Globen och Hovet - vi behö
ver ert stora stöd.
Djurgårdens Ishockey förening

Åke Bergdahl
President
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Falkens krönika

Mot AIK såg vi vikten 
av disciplin i spelet

Jag har predikat disciplinens bety
delse för mina spelare, och några 
utanför truppen kanske har miss
uppfattat saken. Det handlar inte 
om militär disciplin, om att alla 
måste göra på ett visst sätt, utan 
om att disciplinerat hålla platserna, 
krympa ytorna för motståndarna och 
undvika att ge de blottor de väntar på.

Som vi gjorde mot AIK i tisdags.
En skön seger, som Thomas Eriks

son helt riktigt i en tidning sammanfat
tade som ”ett fall framåt”. Vi fick se våra 
backar hålla positionerna, se spelarma 
komma närmare varandra på ett sätt 
som inte gav utrymme för AIK-spelarna.

Långa perioder kom dessa knappt 
över vår blå linje- en följd av att vi spelade 
taktiskt riktigt - och disciplinerat.

Lossnat nu
Det gällde ju att undvika att få motstån
dare att komma susande mot oss, med 
pucken under kontroll, i ”100 knyck”, 

om det uttrycket tillåts.
Det gjorde vi.
Därför vann vi den svåra match som 

ett derby mot AIK, med extra ladning,

Publikligan!
R Lag Mtch Hemma Borta Totalt
1 V Frölunda 10 47.115 31.138 78.253
2 AIK 10 40.792 33.194 73.986
3 Malmö 10 27.387 35.039 62.426
4 Djurgården 9 27.486 34.717 62.203
5 Brynäs 10 26.107 26.672 52.779
6 Leksand 9 23.546 27.358 50.904
7 HV 71 10 19.495 29.589 49.084
8 Södertälje 10 23.800 24.775 48.575
9 Västerås 10 27.651 19.682 47.333

10 Luleå 10 24.106 22.444 46.550
11 Färjestad 10 21.972 21.764 43.736
12 MoDo 10 18.917 22.002 40.919

Lasse Falk

extra prestige och extra betydelse, alltid 
är.

Jag tror att det lossnat för oss nu, att 
det något knackiga spelet är ett minne 
blott. För så konstig är ju ishockeyn.

Ingen har tvivlat på vår förmåga. 
Djurgården kan, det vet alla.

Ändå har det 
inte gått bra. 

Varför? Ja, en bra 
fråga som det 

inte finns något 
riktigt svar på.

Tar SSK pä allvar
Men på något vis känns det 

som om det lossnat nu, att 
nervknutama släppte lite. 

Skönt och viktigt när vi möter 
Södertälje i dag. 

Jag vill understryka att den här 
matchen måste tas på verkligt all

var, och att vi också vinnlägger oss om 
att göra det. Trots tabellpositionen är 
SSK alltid en farlig motståndare - vi har
ju stjärnsmällen 0-5 från i fjol i minnet.

Och ett lag som kämpar med kniven 
på strupen är också en extra farlig mot
ståndare. Får Södertälje första målet kan 
deras nervknutar lossna, precis som vå
ra mot ”Gnaget”.

Alltså: Det känns bättre för oss efter 
segern över AIK. Men för den sakens 
skull tar vi inget för givet idag.
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Dagens Djurgårdsprofil

STEFAN KETOLA

Tillbaka till hetluften
Av Torbjörn Althén

Stefan Ketola: "I Djurgården är allt så mycket större". Foto: Claudio Bresciani.
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Som så många andra framstående is
hockeyspelare, började Stefan Ketola 
med klubba och puck redan i förskole
åldern. Idrottsintresset fanns tidigt 
grundlagt i familjen. Stefans mamma 
och pappa följde och följer alltjämt 
sonens framfart i hockeyrinken.

-En av anledningarna till att jag flyttade 
tillbaka till Stockholm var att jag har fa
miljen i Tumba. Min mamma och pappa 
är mycket intresserade av att följa mina 
matcher. De kommer gärna till Globen 
när vi spelar och de har dessutom syn
punkter på mitt spel. Det är stimule
rande, tycker jag.

Började i IFK Tumba
Stefan bodde som liten alldeles invid 
hockeyrinken i Tumba och det naturliga 
valet blev därför IFK Tumba. I Tumba 
spelade Stefan till 12-årsåldern, därefter 
i Huddinge, bland annat tillsammans 
med Micke Nylander, som numera åter
finns i AIK.

-Några killar i Djurgården känner 
jag sedan tidigare. Anders och Erik Huu
sko spelade jag tillsammans med i AIK. 
Vi spelade tillsammans i ett år. Anders 
och Erik återvände till Märsta, medan 
jag fortsatte ytterligare fyra år i AIK

Hur kommer det sig att Du idag 
spelar i DIF och inte i AIK?

-Det är en ganska lång historia, som 
börjar i och med att Leif Boork tog kon
takt med mig för ett par år sedan. Han 
hörde av sig och undrade om jag var 
intresserad av att komma till Mora och 
spela. Jag kände egentligen inte Leffe 
Boork, hade bara hälsat på honom vid ett 
tillfälle.

-För mig kändes det väldigt lockan
de att vid 17 års ålder få komma till Mora 
och spela division 1-hockey under Leffe 
Boork. Och samtidigt kände jag att jag 
behövde komma bort från Stockholm ett 
tag, så det passade bra när chansen nu 
dök upp.

Lugnt och skönt
-Jag bodde två år i Mora, spelade hoc
key och pluggade. Jag gick tvåårig social 
linje på gymnasiet i Mora. Det var två 
verkligt fina år. Vi hade enorma trä
ningsmöjligheter i Mora. Samtidigt var 
tempot så mycket lugnare där, ingen 
stress och jäkt. Mora andades en helt 
annan harmoni än Stockholm.

-Men så småningom kände jag att 
jag var redo och mogen att återvända till 
Stockholm. Jag kände att jag behövde 
nya utmaningar. Det var ju elitseriespel 
som hägrade. Jag hade fått en rad erbju-

Med blick för spelet - Stefan Ketola. Foto: Claudio Bresciani.

danden från olika elitserieklubbar, bl a 
från Djurgården, Malmö, Frölunda och 
AIK Och eftersom jag hade familjen och 
alla kompisar i Stockholm, så fanns det 
egentligen bara två alternativ: DIF och 
AIK

-Det var Putte Carlsson som rekryte
rade mig från Mora. Jag pratade mycket 
med honom innan jag bestämde mig för 
DIF. Djurgården framstod snart som det 
klart bästa alternativet. Lagets enorma 
framgångar de senaste åren med Euro
pamästerskap och svenska mästerskap 
gjorde klubben till nummer ett för mig.

-DIF är en enormt väl organiserad 
klubb. Man har en helproffsig inställ
ning till allt på rinken och vid sidan av 
den. Kamratskapen i klubben är också 
suverän. Man lär väldigt snabbt känna 
killarna och ledarna. Det kändes också 
som en stimulerande utmaning att söka 
ta en plats i laget.

Stora skillnader
Skillnader mellan Mora och DIF?

-I Djurgården är allt så mycket stör
re. det händer hela tiden saker kring la
get. Uppmärksamheten är enorm. Som 

jag nämnde tidigare, så är klubben ock
så så proffsigt skött. Inställningen bland 
spelare och ledare är också mycket se
riös. Sådana saker märks tydligt vid en 
jämförelse mellan en storklubb och en 
mindre klubb.

Hur har säsongen varit för Dig så här 
långt?

-Nu senast, mot Västerås, spelade 
jag bara en period. Vi gjorde nog inte vår 
allra bästa match för säsongen, säger 
Stefan med ett leende. Det gamla ut
trycket ”hungriga vargar jagar bäst” pas
sar nog ganska bra på matchbilden.

-Västerås var så mycket mer motive
rade än vi, men nog borde vi ha vunnit 
matchen om vi inte hade slarvat så myc
ket med spelet. Men det är bara att er
känna, Västerås ville mer.

-Men säsongen är ju lång och för mig 
personligen gäller det att försöka hålla 
en jämn standard. Sedan så behöver jag 
nog mer tid på mig för att spela in mig i 
laget.

-Men det är en underbar känsla att 
spela på Globen inför nästan fullsatta 
läktare. Det sporrar; det gör att man kan 
ta ut lite extra av sig själv.
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Vi har skapat ett helt 
nytt sortiment av 
djurgårdsprylar. Alla 
finns nu presenterade i en 
fyrsidig folder som du kan 
beställa från vårt kansli. Skriv några rader eller 
ring 08-11 57 11 så får du vår souvenirfolder i 
brevlådan redan dagen efter.
Våga visa att du är djurgårdare!

SOUVENIRERNA är en del av föreningens goodwill. 
SOUVENIRERNA ger våra supporters en möjlighet att visa sin tillhörighet. 
SOUVENIRERNA är en form för våra supporters att stödja vår verksamhet. 
SOUVENIRERNA utgör en bas för dem som vill samla på Djurgårdsminnen. 
SOUVENIRERNA är DIF:s gemensamma angelägenhet.

DJURGÅRDENS IF
Box 26062
100 41 Stockholm

Tel 08-11 57 11
Fax 08-21 15 83
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Djurgårdens IF

Målvakter
1 Joakim Persson

30 Tommy Söderström

Backar
4 Orvar Stambert
5 Christian Due-Boje
7 Arto Blomsten
8 Kenneth Kennholt

10 Marcus Ragnarsson
13 Per Nygårds
18 Thomas Johansson
27 Thomas Eriksson

Forwards
2 Charles Berglund

6 Anders Huusko
11 Jens Öhling
12 Peter Nilsson
14 Magnus Jansson
17 Ola Josefsson
19 Stefan Ketola

21 Mariusz Czerkawski
23 Fredrik Lindqvist
25 Mikael Johansson
26 Jan Viktorsson

Södertälje SK

Målvakter
1 Stefan Derneståhl

23 Reino Sundberg
31 Magnus Lindkvist

Backar
3 Stefan Nyman
5 Mats Kilström
6 Stefan Claesson

19 Jan Bergman
20 Thomas Carlsson
27 Peter Ekroth
29 Stefan Jonsson

Forwards
4 Thorn Eklund
8 Ola Rosander

9 Scott Moore 21 Stefan Olsson
10 Björn Carlsson 25 Reine Landgren
11 Joe Tracy 26 Oto Hascak
12 Christer Ljungberg 28 Anders Frykbo
13 Patrik Ekholm 30 Conny Jansson
15 Joakim Sköld 33 Tomaz Eriksson
16 Patrik Nyberg 91 Morgan Samuelsson

Kvällens 
domare
Bo Lundqvist, Örnsköldsvik 
Johan Enestedt, Stockholm 

Kent Thudén, Stockholm
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Elitserietabellen 1991-92
1 Malmö 10 9 1 0 45-18 19 + 27
2 Färjestad 10 5 3 2 52-40 13 + 12
3 Frölunda 10 4 3 3 37-30 11 + 7
4 Djurgården 9 4 3 2 27-25 11 + 2
5 Brynäs 10 4 2 4 34-28 10 + 6
6 Luleå 10 3 4 3 38-37 10 + 1
7 HV71 10 4 1 5 36-35 9 + 1
8 AIK 10 4 1 5 28-32 9 - 4

9 MoDo 10 2 5 3 31-46 9 -15
10 Västerås 10 3 2 5 27-29 8 - 2

11 Leksand 9 2 2 5 23-32 6 - 9
12 Södertälje 10 1 1 8 27-53 3 -26
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Tränare i Södertälje

CLAES-GÖRAN WALLIN

-Nu gäller bara poäng, sedan 
får spelet vara hur det vill!

AV JAN KARLÉN

Myggan menar att nu är det bara att 
glömma skönspel och finesser, det 
enda som gäller är gasen i botten och 
pang på.

-Egentligen har vi bara gjort en dålig 
match, den mot Brynäs hemma då vi 
förlorade första perioden med 0-5 och 
sedan matchen med 3-8.

Inget konkret
Wallin har analyserat matcherna men 
hittar inget att sätta fingret på.

-Vi bjuder fullgott motstånd och är 
med i matcherna men får stå med mös
san i hand när poängen delas ut.

Myggans spelfilosofi har inte änd
rats sedan i fiol då det var blåställ som 
gällde.

Claes-Göran Wallin, tränare i SSK

-Det stämmer att vi kör ett enkelt 
spel, och vi behöver antagligen bara sno 
hem en fight för att allt ska vända.

Skadorna avgör
Hur matchar Du laget?

-Beroende på skadeläget med tre 
eller fyra kedjor, Malmö satte vi t ex 
press på med fyra kedjor.

Några spelare skadade för tillfäl
let?

-Stefan Olsson har gipsad tumme 
och är borta i sex veckor, Tomas Carls
son har varit förkyld men kommer nog i 
träning den här veckan.

Hur är det med publikstödet i 
Scaniarinken?

-Jag kan inte klaga, fram till matchen 
mot Brynäs var det OK, sedan har det 
tyvärr blivit sämre.

DIF stabilt
Har Du sett Globens Guldgossar i år?

-Jag var på jubileumsderbyt mot 
Gnaget och kan bara konstatera Djur
gårdens stabilitet; laget bara pumpar på.

Alla minns väl fjolåret då SSK hälsade 
på DIF för att ta sista chansen till all
svenskt spel. Då gick det vägen och 
Kringlorna åkte hem med två pinnar 
efter 5-0-seger. Hur går det i kväll?

-Vi ”är i allsvenskan” nu, men väljer 
att se framåt. Jag tror på mitt lag och 
vinst mot Djurgården.

Myggan Wallin och Scaniamännen 
hälsas välkomna 
till Globen. 
Månne 
historien 
upprepar 
sig?
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Kvällens motståndarprofil

MATS KIHLSTRÖM

Skadorna fortsätter förfölja SSK
Inget lag var förra säsongen så hårt 
drabbat av skador och sjukdomar som 
Södertälje. SSK hade tolv spelare, som 
var och en var borta minst en månad.

Den här säsongen har inte börjat mycket 
bättre. Målvakten Reino Sundberg är 
borta hela hösten efter att ha opererat ett 
diskbråck. I Elitseriegenrepet Kringel 
Cup, där SSK tog sig till semifinal, var 
åtta man borta.

Hoppas få vara frisk 
”Kilis” själv fick körtelfeber lagom till 
seriestarten i fjol och missade tio 
matcher.

-Men körtelfeber kan man bara få en 
gång, så i höst ska jag förhoppningsvis 
förbli frisk, säger han.

Reino Sundberg, Thom Eklund (knä
skadad två gånger), Skeeter Moore, To
maz Eriksson, Joakim Sköld, Stefan 
Dernestål, Oto Hascak, Ola Andersson, 
Stefan Nyman, Tomas Carlsson och så 
då Kilis, var borta i olika perioder under 
säsongen.

Tjeckiske landslagsspelaren Oto 
Hascak korsbandsskadades sista janu
ari. Fick klartecken att börja träna för 
fullt så sent som nionde september.

Mats Kihlström var given i landsla
get under större delen av 80-talet. Han 
var lagkapten i Goodwill Games förra 
sommaren, men knäskadades under 
hösten. Han var uttagen till Izvestijatur
neringen i Moskva i december förra 
året. Men var knäskadad, och på inrådan 
av landslagsledningen tackade han nej.

Mera offensiv
Sedan dess har Mats inte hört något av 
någon förbundskapten. Men landslaget 
vill Mats förstås tillbaka till.

-Självklart. Man har ju bara möjlig
het att spela i Tre Kronor under en kort 
period av livet, säger han.

Det blir en annorlunda Mats Kihl
ström som kommer att ta rinken i besitt
ning den här säsongen. Han ska nämli
gen försöka bli mer offensiv. Kilis skott 
är bland de hårdaste i Elitserien. När 
han skjuter. Men han brukar hålla sig till

Mats Kihlström kommer att ta på sig 
en ny roll i Södertälje. Han ska bli mer 
offensiv än tidigare: Skjuta oftare. 
Foto: Foto-Kenne.

mellan tre och fem mål per säsong.
En enda gång under sin karriär har 

han skjutit riktigt flitigt - i Moskva-VM 
1986. Då gjorde han fem mål. Den gån
gen tjatade Curre Lindström på Kilis att 
han skulle skjuta oftare. Och det gav 
resultat.

-Nu har jag Mats Waltin som tjatar på 
mig, så det kanske blir lite fler skott från 
min klubba den här säsongen, säger 
Mats, som hellre har slagit ett extra pass 
än skjutit själv.

Waltin assisterande tränare 
Waltin är ny heltidsanställd assisteran
de tränare i klubben.

-Han är bra för oss backar, eftersom 
han talar vårt språk, och vet hur vi upp
träder på isen, säger Kilis.

Mats Kihlström är resen i Söder
täljes försvar. Ändå spelar han inte mer 
än någon annan back. Södertälje kör 
nämligen konsekvent med sex backar. 
Före Claes-Göran ”Myggan” Wallins tid 
som tränare spelade Södertälje oftast 
med fyra eller fem backar. Det gav Kilis 
och Anders Eldebrink massor av extra 
istid.

I fjol var Södertälje inblandat i ett 
sällsynt drama som fick sin upplösning 
först i sista omgången. Då spöade SSK 
DIF med 5-0 i Globen, samtidigt som 

MoDo vann mot Leksand. Resultat som 
placerade Leksand i allsvenskan.

-Vi ställde till det för oss helt i onö
dan. Vi var på väg att göra en kanonhöst. 
Och så går vi och spelar åtta matcher på 
raken utan att vinna. Hade vi spelat nor
malt under den perioden hade vi i varje 
fall vunnit två. Och då hade vi aldrig 
behövt bli inblandade i någon botten
strid.

Nya unga spelare
Södertälje kommer att tillhöra seriens 
nedre skikt även denna säsong.

-Men jag tycker i varje fall att vi ska 
klara av att ha två lag bakom oss, säger 
Kilis.

Vilka då?
-Det spelar ingen roll, bara de är två.
Södertälje har börjat slussa in en del 

nya unga spelare i laget. Kilis har Stefan 
Nyman som backpartner, en 19-åring 
som debuterade i Elitserien när han var 
17.

-Han kan få sitt genombrott den här 
säsongen, tror Kilis.

Patrik Ekholm och Patrik Nyberg är 
två andra unga spelare som slagit sig in 
i truppen.

-De har varit bäst i laget sedan au
gusti. Ska bli intressant att se hur de 
fungerar när Elitserien spelat tio-tolv 
omgångar, säger Kilis, som får ta på sig 
rollen som härförare i Södertälje.
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Fakta om SSK
Nyförvärv: Stefan Claesson, AIK, 
Patrik Ekholm, Tälje, Magnus 
Lindqvist, Huddinge, Christer 
Ljungbergh, Tälje, Patrik Nyberg, 
Tälje.
Förluster: Ola Andersson, Tälje, 
Bert-Olav Karlsson, Boden, Joakim 
Sköld, Tälje, Mats Waltin, slutar 
(ny assisterande tränare). 
Tränare: Claes-Göran Wallin, 
andra säsongen.
Fjolårsplacering: Sjua i grund
serien. Åkte ur i kvartsfinalen 
mot Djurgården med 2-0.



Guldstolen
Håll ögonen på Jumbotronen. Via tre 
dragningar (sektion, rad och slutligen 
plats) i varje period lottar vi fram stolar 
på Globen som vinner pris från våra 
huvudsponsorer Adidas, Concelia, Mita 
och Oddset.

Under matchens gång kan 
Du tävla om fina priser!

Klocka
På sidan 56 finns en annons från Jan 
Lindegren Har Tid, Götgatan 94, Stock
holm. Finner du en autograf där, vinner 
du en Tissot PR 100.

Resa
På sidan 25 finns det en annons från 
Ånedinlinjen. En autograf där och du har 
vunnit en kryssning med Ånedinljen.

Middag
En middag för två i Restaurang Arena 
har du vunnit om du har en namnteck
ning på Arenas annons på sidan 5. 
Arenarestaurangen med bästa utsikten i 
Globen ser du om du vrider på huvudet 
ett halvt varv. Boka bord på 08-600 20 60.

En middag med överraskningar för 
två personer på Norra Brunn har du 
vunnit om du finner en namnteckning på 
Norra Brunns annons på sidan 33.

Samtliga vinster 
hämtas i vinstutlämningen på 

etage 4 (ingång C 44).

Du är aldrig 
för ung för att bli 
medlem i DIF!
Gör slag i saken nu. Stöd klubben genom att bli 
aktiv medlem. Det är ju ändå så att Du innerst 
inne är Djurgårdare, eller hur? Fyll i Din anmä
lan nedan och sänd in den snarast!
Att vara medlem ökar Ditt intresse och engagemang för gamla 
fina Djurgår'n.

Det blir också en god hjälp att göra klubben ännu bättre. 
Välkommen till Djurgårdens IF Ishockeyförening!

Klipp ur kupongen 
och sänd till:

Djurgårdens IF 
Box 26062
100 41 Stockholm

Ditt medlemskap i Djurgårdens IF kostar tom fyllda 17 år 100:-, fr o m fyllda 18 år 200:-
Jag önskar bli medlem i Djurgårdens IF Ishockeyförening Jag väljer 

förening 
nummer: 13
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Nästa mål för
Mattias Wrååk är DIF:s A-lag:

Energifokusering mot toppen

Ytterligare en spelare som har passe
rat Djurgårdens Ungdomshockey un
der sin satsning mot Djurgårdens A-lag 
är Mattias Wrååk, 17-årig hockey
talang från Kärrtorp.
Mattias har, som alla unga killar som 
spelar hockey, ett drömmål, och det är 
att få spela i och representera ett elitlag. 
Att det är Djurgården är självklart, i och 
med att Mattias är född till Djurgårdare.

När Mattias var 6 år började han spe
la för Nordia/Bagarmossen. Redan som 
liten hade han en talang som ledarna 
kunde skönja. Detta innebar att Mattias 

fick spela med ett år äldre killar.
När det började närma sig TV-puc

ken tyckte en av ledarna i hemma
klubben att det var dags att gå vidare och 
i samförstånd mellan Nordia och Djur
gården kom Mattias till DIF som 14-
åring.

Utvecklingen för Mattias är att likna 
vid en flerstegsraket - för varje nytt steg 
har det gått snabbare. Därför har han 
kunnat debutera i vårt farmarlag Nacka 
HK som spelar i div I. De som läste Da
gens Nyheters sportsidor efter matchen 
mot Nyköping kommer ihåg att Mattias 

namn nämndes som en av de bättre i 
Nacka.

Familjetrogen
När Mattias kom in på hockeygymnasi
um valde han hellre att stanna hemma 
hos sin familj, delvis för att hockeyträ
ningen i Djurgården var så bra att det 
inte fanns någon anledning att flytta för 
den saken skull. Dessutom skulle han 
förmodligen sakna mammas köttbullar 
och framför allt sin tjej.

-Jag går fortfarande i skolan och hop
pas i framtiden få fortsätta spela hockey 
i någon bra klubb - helst då Djurgården, 
så klart! Civilt vill jag gärna hjälpa pappa 
med hans firma som säljer golfutrustnin
gar och golfprylar. Självklart vill jag ha 
familj med många barn, säger Mattias.

Vi inom DIF:s ungdomssportkom
mitté tror att vi kommer att få se och höra 
mycket av denna ambitiösa kille.

Tidigare presenterade: Petter 
Rönnqvist, Daniel Marie, Mikael 
Håkansson och Arris Tsilichristos, 
Johan Lindstedt.
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Kvällens stolthet

ÅRHUNDRADETS 
FRÅGETÄVLING!

Vad vet du om AIK och DIF? 
Ring och testa dina kunskaper! 

Ny vinnare varje dag! 
Stor finaltävling och prisutdelning 

på Globengalan i december!

0712-888 35
Aktuella vinnare 0712-888 36

Allmän info 0712-880 00 J W Nijholt AB, Stockholm
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Nr Spelare M 1 2 3 4 Nr Spelare M 1 2
25 Mikael Johansson 8 6 2 8 1,00 2 Charles Berglund 9 24 160
21 Mariusz Czerkawski 9 3 4 7 0,78 27 Thomas Eriksson 8 12 90
12 Peter Nilsson 9 0 6 6 0,67 5 Christian Due-Boje 9 10 67
11 Jens Öhling 9 4 1 5 0,56 6 Anders Huusko 9 8 53

7 Arto Blomsten 9 0 5 5 0,56 26 Jan Viktorsson 9 6 40
14 Magnus Jansson 9 2 2 4 0,44 23 Fredrik Lindqvist 9 6 40
26 Jan Viktorsson 9 2 2 4 0,44 25 Mikael Johansson 8 4 30
27 Thomas Eriksson 8 1 3 4 0,50 7 Arto Blomsten 9 4 27

2 Charles Berglund 9 2 1 3 0,33 4 Orvar Stambert 9 4 27
19 Stefan Ketola 9 2 1 3 0,33 17 Ola Josefsson 9 4 27
6 Anders Huusko 9 1 2 3 0,33 21 Mariusz Czerkawski 9 2 13
4 Orvar Stambert 9 1 2 3 0,33 12 Peter Nilsson 9 2 13

10 Marcus Ragnarsson 9 1 2 3 0,33 8 Kenneth Kennholt 8 2 15
8 Kenneth Kennholt 8 2 0 2 0,25 18 Thomas Johansson 7 2 17

23 Fredrik Lindqvist 9 0 1 1 0,11 11 Jens Öhling 9 0 0
5 Christian Due-Boje 9 0 1 1 0,11 14 Magnus Jansson 9 0 0

17 Ola Josefsson 9 0 1 1 0,11 19 Stefan Ketola 9 0 0
30 Tommy Söderström 9 0 0 0 0,00 10 Marcus Ragnarsson 9 0 0

1 Joakim Persson 9 0 0 0 0,00 30 Tommy Söderström 9 0 0
18 Thomas Johansson 7 0 0 0 0,00 1 Joakim Persson 9 0 0

Poängligan läses fr v: Nr, spelare, antal spelade matcher, 1-mål, 2- assist, 3-poäng och 4- 
poäng per match som är ett tal som visar hur effektiv spelaren är betr mål och pass i 
förhållande till antalet spelade matcher. Busligan läses fr v: Nr, spelare, antal spelade 
matcher, 1-antal utvisningsminuter och 2-utvisningssekunder per match.

Nationalsången

Nationalsången sjunges 
i samband med de båda lagens 

uppställning omedelbart 
före matchstart.

Du gamla, Du fria, 
Du fjällhöga Nord 
Du tysta,
Du glädjerika sköna 
Jag hälsar Dig vänaste 
land uppå jord 
Din sol, Din himmel, 
Dina ängder gröna 
Din sol, Din himmel, 
Dina ängder gröna

Du tronar på minnen 
från fornstora da’r 
då ärat Ditt namn 
flög över jorden 
Jag vet att Du är och 
Du blir vad Du var 
Ja, jag vill leva, 
jag vill dö i Norden 
Ja, jag vill leva, 
jag vill dö i Norden!
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Mästarklubben





Elitseriestjärna,
världsmästare och NHL-proffs

- men först spel i Nacka
Världens mest hårdskjutande back, 
den förste europén som draftades som 
nr 1 i NHL och Sveriges succémålvakt 
i Canada Cup 1991 - vad har dessa tre 
spelare gemensamt?

Svar: Alla tre har spelat i DIF:s farmarlag 
Nacka HK.

Kenneth Kennholt, Mars Sundin och 
Tommy Söderström heter de och de är 
endast några få i den långa rad av spelare 
som under årens lopp tagit steget upp till 
DIF via Nacka.

DIF Hockey har ända sedan 1984 
bedrivit ett fruktbart samarbete med 
Nacka. Man har t ex ett farmarklubbs
avtal mellan föreningarna som bl a inne
bär att Nacka får hjälp med både spelare 
och ledare från DIF. För Djurgårdens 
del har samarbetet betytt att ett stort 
antal spelare har givits tid och möjlighet 
att utvecklas i sin egen takt. De har fått 
mogna till fullfjädrade elitspelare i Div 1-
miljö, istället för att ta det svåra steget 
från junior direkt till Elitserien.

Nackas 
hemmamatcher 
säsongen 1991

Datum mot lag: Nedsläpp
On 9 okt IF Tunadal 19.00
Sö 13 okt IKW Köping 17.00
Sö 20 okt Roma IF 17.00
Sö 27 okt Nyköpings Hockey

17.00
Sö 3 nov Danderyd/Täby

17.00
Sö 17 nov Huddinge Hockey

17.00
On 27 nov IFK Tumba 19.00
On 4 dec Hammarby IF 19.00
On 11 dec IK Tälje 19.00

Första raden sittande: Björn Hedlund, Håkan Westberg, Jan Järlefelt (tränare), Peter 
Nygren, Magnus Gidlund, Stephan Söderlind (tränare), Tomas Ek. Andra raden: Joakim 
Sättlund, Kent Olander (material), Rickard Bergman, Mikael Håkansson, Ronnie Petters
son, Rickard Lockner, Jonas Lundgren, Joakim Lundberg, Kristoffer Sparring, Kurt 
Johansson (material), Rolf Wanhainen. Tredje raden: Marcus Rehn, Mattias Hällback, 
Ralph Lithén, Arris Tsilichristos, Mikael Andersson, Gustav Ström, Mikael Nilsson, 
Mattias Wrååk, Mikael Björnberg. Saknas på bilden: Petter Rönnqvist och Thomas 
Magnusson (sportchef).

70% juniorer
Idag består DIF:s farmarlag till ca 70% av 
juniorer. Det rör sig huvudsakligen om 
unga spelare från Djurgårdens Ung
domshockey. Faktum är att inte mindre 
än 13 spelare fortfarande är B-juniorer, 
d v s födda 1973-74.

Utvecklingslag
Nacka Hockey är ett utvecklingslag i 
ordets verkliga betydelse. De bästa ta
langerna får här chansen att utvecklas 
optimalt i alla avseenden, såväl tekniskt 
som taktiskt, fysiskt som mentalt. Spe
laren och hans personliga hockeyut
bildning står i centrum i en verksamhet 

som främst syftar till att skola de unga 
killarna till kompletta elitspelare.

Vill du som ser DIF spela i Globen 
ikväll se morgondagens hockeystjärnor 
redan nu?

Då skall du alltså bege dig till Nacka 
för i Nacka Ishall spelas en fartfylld och 
underhållande hockey av blivande elit
spelare.

Följ deras utveckling till djurgårdare 
och landslagsmän. Kanske blir några av 
dem småningom också NHL-proffs.

Var med från början i dessa killars 
strävan mot stjärnorna. Se Djurgårdens 
farmarlag Nacka HK!
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DIF-Poolen 1991-92

DIF-poolen
I DIF-poolen ingår företag som 
stöder föreningen. DIF-poolarna 
får två egna platser till 20 hem
mamatcher plus till ett eventuellt 
slutspel, två passerkort till DIF-
poolrummet i Globen med egen 
ingång, Golden Gate, där det 
bjuds på matchprogram, öl, läsk, 
kaffe och tilltugg, samt företa
gets logotype i matchprogram
met hela säsongen.

Dessutom får varje företag en 
egen match vilket innebär extra 
reklam i såväl jumbotronen som 
i matchprogrammet.

Ring kansliet på 08-11 57 11, 
så berättar vi mer.



DIF-Poolen 1991-92







DIF-Poolen 1991-92
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Gör Dina beställningar på talongen på nästa sida, 
som Du efter ifyllande kan klippa ut och vika på mitten, 

tejpa eller klamra ihop och posta fritt, DIF betalar portot! 
Moms 25% ingår i priserna. Frakt- och postförskottsavgift, 
samt expeditions- och emballageavgift på 10:- tillkommer. 

Leverans sker 1-2 veckor efter mottagen beställning.

1 Babyhalsduk 80:- 22 Cigarettändare 15:- 141 Minidress Fotboll 45:-
8 x 70 cm. Stickad i blått med gula med DIF-emblem. Souvenirdräkt för upphängn i bil
och röda ränder samt med DIF-
emblem. 25 Djurgårdsflagga 125:- 131 Miniatyrvimpel 25:-

90 x 70 cm. Ljusblå botten med Gul med DIF-emblem.
2 Babymössa 90:- DIF-emblem i lagerkrans i

Stickad i blått med två gula och en guldtryck. 56 Mössa 85:-
röd rand, DIF-emblem och liten med stor tofs. Stickad i blått md
tofs. 31 Haklapp 35:- två gula och en röd rand samt

Vit med röd bård. DIF-emblem. DIF-emblem.
3 Badhandduk 120:- ”Född Djurgårdare”.

65 x 130 cm i vit frotté. DIF- 67 Porslinsmugg 30:-
emblem ”En Djurgårdare kastar 32 Haklapp 35:- med DIF-emblem.
aldrig in handduken.” Vit med blå bård. DIF-emblem. 

”Född Djurgårdare”. 98 Nyckelring 20:-
5 Biidekal 15:- med inplastat DIF-emblem.

11 x 11 cm, insida. DIF-emblem. 109 Halsduk 95-
19 x 170 cm. Stickad i blått med 143 Nyckelring 25:-

6 Biidekal 15:- gula och röda ränder samt med med myntbörs
11x11 cm, utsida. DIF-emblem. DIF-emblem. ”Djurgårn̓ Stock

holms Stolthet”. 108 Penna 8:-
8 Biidekal

7 x 20 cm, insida. ”I love DIF”.
10:-

35 Halskedja 35:-
Gul eller vit ”Djurgårn̓ é toppen”.

DIF-emblem med tunn kedja. 80 Slips 150:-
9 Biidekal 10:- med invävt DIF-emblem.

7 x 20 cm, utsida ”I love DIF”. 140 Kapsylöppnare 20:-
Kombinerad kapsyl och burköpp 78 Slipshållare 25:-

107 Biidekal 20:- nare på nyckelring. med emaljerat DIF-märke.
11 x 17 cm, utsida. Klubbdekalsats
med ett större och fyra mindre 39 Kassett 15:- 87 Svettband/per par 20:-
DIF-emblem. med årets låtar. för handled 2 st, stickade i gult, 

rött och blått.
11 Bilstreamer 20:- 40 Keps 65:-

10 x 70 cm, insida. Stadshuset, Vit eller blå av baseball-typ. DIF- 85 Pannband 20:-
Globen och Stadion. ”Djurgårn̓ é 
toppen”.

emblem. Stickat i gult, rött och blått.

142 Manchesterkeps 95- 86 Svettbandssats 35:-
12 Bilstreamer 20:- Blå. 1 pannband, 2 st handledsband,

10 x 70 cm, insida. ”Djurgårdens 
Idrottsförening Stockholm”. 48 Knappmärke ”TRIO”/per sats 15:-

stickade i gult, rött och blått.

Omkrets 30 mm. 3 st märken med 116 T-shirts ”Hockey-Team”:
110 Bilstreamer 25:- DIF-emblem (gul, röd, blå) 2-4, 6-8, 10-12 år 85:-

12 x 70 cm, utsida. ”Djurgårn̓ packade i platsficka. S, M,L,XL 89:-
Mästarlaget”. XXL 94:-

120 Klubbnål 25:-
18 Brodyrmärke 15:- Souvenirnål med DIF-emblem. 91 Souvenirvimpel 25:-

45 mm. DIF-emblem. 15 x 27 cm. Vit med DIF-emblem.
53 Lagaffisch 15:-

19 Brodyrmärke 20:- Plansch med årets hockeylag. 111 Vimpel 30:-
75 mm. DIF-emblem. ”Hockey”, ”Alla SM-årtal”.

119 Manschettknappar/per par 40:-
Ölsejdel21 Brodyrmärke 22:- med DIF-sköld. 94 20:-

80 mm. ”Djurgår'n Stockholms 0,3 l med DIF-emblem.
Stolthet". 125 Minidress Hockey

Souvenirdräkt för upphängn i bil
45:-
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100
Gör Dina beställningar på talongen nedan, 

som Du efter ifyllande kan klippa ut och vika på mitten, 
tejpa eller klamra ihop och posta fritt, DIF betalar portot! 

Moms 25% ingår i priserna. Frakt- och postförskottsavgift, 
samt expeditions- och emballageavgift på 10:- tillkommer. 

Leverans sker 1-2 veckor efter mottagen beställning.

100-13 AFFISCH ”Född 1891” 30:-
45x60 cm

100-2 BRODYRMÄRKE 30:-
100-årslogga

100-11 HOCKEYTRÖJA
Marinblå matchtröja.
Storl: 2, 4, 6

400:-

100-3 FOTBOLL 150:-
Ljus- och marinblå fält,
100-årslogga

100-12 FOTBOLLSTRÖJA
Ljus- och mörkblårandig
matchtröja. Storlekar: 2, 4, 6

300:-

(bok, video och ljudkassett) 
(medlemspris 650:-)

100-20 JUBILEUMSBOK 450

100-21 VIDEOKASSETT 250

100-22 LJUDKASSETT 95

100-23 JUBILEUMSPAKET 795

100-7 PORSLINSMUGG 30:-
Med 100-årslogga

100-24 LITOGRAFI 3.900
Av Fibben Hald till vårt jubileum. 
Inramad och numrerad.

100-8 STANDAR 150:-
16 x 28 cm, vit med
100-årslogga

100-9 FLAGGSTÅNG 50:-
Till standar

100-25 T-SHIRT 135:-
Marinblå med 100-årslogga 
Storlekar: M, L, XL

Frankeras ej.
DIF 
betalar 
portot

Djurgårdens IF
Box 26062 
100 41 Stockholm

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm
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Du kan fortfarande 
köpa DIF:s fina 
jubileumsprodukter!

Stor, tung, bred och 
blank som nyspolad is 
”Det är något med tänderna, något med käkpartiet, något 
med friskt humör som susen gör - en ideologisk fysionomi 
som utgör den minsta gemensamma nämnaren i det generö
sa porträttgalleri som ingår i festskriften/praktverket Djur
gårdens IF 100 år. Boken är kongenial med sitt ämne, också 
till formgivningen: Stor, tung, bred och blank som nyspolad 
is, är Djurgårdens IF 100 år en atlas där världens centrum 
heter Stadion. Det är slående, och här får jag ge Järnkami
nerna från Skansen ett erkännande, att Djurgården i långt 
högre grad än någon annan svensk klubb är en idrottsför
ening i ordets egentliga bemärkelse.”
Ragnar Strömberg, Expressen

Så här tycker 
de om boken!

AIK 
är helt 
chanslöst 
”När jag nu läser två tjocka 
jubileumsskrifter utgivna av 
AIK respektive Djurgården, 
som i år båda fyller hundra år, 
gör jag det utifrån den 
inflyttades smått tragiska 
hemlöshet. Böckerna blir vä
gar in i Stockholm, både in i 
stadskartan, historien och 
framför allt - de båda klubb
arnas placering i folk
opinionen.
I detta journalistiska lokal
derby avgår Djurgården med 
segern, ja faktum är att AIK 
är helt chanslöst, direkt 
utspelat.
- - - DIF:s mer än fyra
hundrasidiga volym växer 
däremot ut till en rik, spra
kande krönika över det Sve
rige och det Stockholm som 
har växt fram sedan seklets 
början.”
Göran Greider, Dagens 
Nyheter.

Vinnare!
”För en neutral betrak
tare som jag av ”den id
rottsliga tvillingfejden” 
kan den litterära jubi
leumskampen bara få 
ett utslag. Djurgården 
står som vinnare, och då 
bör man ha klart för sig 
att AIK:s jubileumsbok 
håller mycket hög 
klass.
5-3 till DIF skulle kun
na ge en uppfattning om 
bokduellen, om man 
valt fotbollen som mått
stock, dvs det handlar 
om en första klassens 
publikmatch.
Boken är alltså tveklöst 
en stor läsupplevelse.” 
Åke Jönsson, 
Fotboll-Magasinet.

Här vinner Djurgår'n!
”Djurgårdens 100-årsskrift är tyngre, större och mer massiv 
är AIK:s. Det brukar Djurgårdens spelare också vara, om 
det gäller ishockey eller fotboll.
----- Djurgården har valt att också låta en rad mer eller 
mindre oberoende skribenter, norrlänningar som skånin
gar, betrakta klubben. AIK håller en exklusivare linje; klub
bens historia skrivs av dem som var eller är med och vars 
lojaliteter är höjda över allt tvivel. Därmed har jag antytt att 
Djurgårdens minnesskrift över de första hundra åren är en 
bredare, mer sammansatt och spännande rekapitulation än 
AIK:s.
— Djurgården har vid sidan av de skickliga och ambitiösa 
kulturhistorieavsnitten (Var Strindberg djurgårdare?) års
översikter som imponerar.”
Olle Svenning, Aftonbladet.

Heja Djurgår'n!
”Denna underbara bok vänder sig naturligtvis främst till oss 
troende fundamentalister, men alla som är intresserade av 
idrottens historia, utveckling och moderna problematik har 
också mycket att hämta - jag tror att t o m en och annan 
representant för den besynnerliga klubben i Solna kan finna 
en hel del av intresse. Ty detta är inte bara en hyllnings- 
skrift; på många ställen finns en ärlig kritik av hur före
ningen stundtals skötts, och av hur främst fotboll och is
hockey förändrats i negativ riktning. I första hand är detta 
självfallet en minnenas skattkammare, som när jag kommit 
till sidan 163 redan kostat mig en förpackning pappersnäs
dukar. Här bedrivs en sannskyldig spaning efter den tid som 
flytt.”
Mats Gellerfeldt, Svenska Dagbladet.

Smått genialiskt...
”Boken inleds med nio tidsöversikter... Varje tidsperiod inleds med 
översikter över vad som hänt i världen, i Sverige och i Stockholm. Det 
är smått genialiskt och ger boken ett mervärde.------Det är en
imponerande bok - cirka 460 sidor och 750 illustrationer - som är bäst 
att njuta i portioner. Bo Rehnberg och Mats Wickman är bokens 
huvudredaktörer; de kan vara nöjda med sitt verk.”
Gotlands Tidningar, Visby.

Lovorden ställer upp sig 
på rad för Djurgårdens 
stora jubileumsbok!

Företagshistoria 
och familjealbum
”Svenska folkets historia är dess idrottshjältars. Det känner jag vid 
läsning av praktverket Djurgårdens IF 100 år (Sellin & Partner), 
med Bo Rehnberg och Mats Wickman som huvudredaktörer. Skild
ringen av DIF:s knaggliga väg från sex ungdomars konstituerande 
möte på Kafé Alberget på Djurgården till en storklubb är som att 
bläddra i sitt eget familjealbum.
-----Djurgårdens IF 100 år är innehållsrikare och vackrare än de 
historieböcker som framgångsrika jubilerande företag brukar ge ut. 
Läsvärd både för den som vid frukostbordet först sliter fram Dagens 
Nyheters kulturdel, och dess sportdel.”
Gabriel Thulin, Veckans Affärer.
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