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Souvenirer
144 Affisch "Född 1891"
45 x 60 cm.30:-
1 Babyhalsduk
8 x 70 cm. Rutmönster i blått, gult 
och rött.85:-
2 Babymössa
Rutmönster i blått, 
gult och rött.95:-
3 Badhandduk
65 x 130 cm i vit frotté. DIF- 
emblem Stockholms Stolthet. _125:-
5 Bildekal
11 cm insida DIF-emblem.___ 15:-
6 Bildekal
11 cm utsida DIF-emblem.___ 15:-
107 Bildekal
11 x 17 cm utsida. Dekalsats med 
ett större och fyra mindre DIF-
emblem + ministreamer.20:-
110 Bilstreamer
12 x 70 cm utsida.
”Djurgår’n Mästarlaget”.____ 25:-
18 Brodyrmärke
45 mm. DIF-emblem. 20:-
19 Brodyrmärke
75 mm. DIF-emblem. 25:-
21 Brodyrmärke
80 mm. ”Djurgår’n
Stockholms Stolthet”.30:-
22 Cigarettändare
Blå med DIF-emblem.15:-
25 Djurgårdsflagga
90 x 70 cm. Ljus-mörk-blå-rutig 
med DIF-emblem i lagerkrans i 
guldtryck.125:-
31 Haklapp
Vit med röd bård. DIF-emblem 
”Född Djurgårdare”.40:-
32 Haklapp
Vit med blå bård. DIF-emblem.
”Född Djurgårdare”.40:-
109 Halsduk
19 x 170 cm. Marinblå med gul och 
röd rand samt DIF-emblem._ 100:-
35 Halskedja
DIF-emblem i tunn kedja.____ 35:-
149 Hockeytröja
Marinblå matchtröjekopia.
Stl: 2, 4, 6. (Vid namn och nummer 
på ryggen tillkommer 75:-)__ 495:-
140 Kapsylöppnare
Kombinerad kapsyl och 
burköppnare på nyckelring.__ 20:-
40 Keps
Blå av baseball-typ med inbroderat 
DIF-emblem och ”Stockholms
Stolthet”. 99:-
120 Klubbnål
Souvenirnål med DIF-emblem._25:-
172 Kylskåpsmagnet
Hockeydräkt med DIF-emblem. 
__________________ _20:-
53 Lagaffisch
Plansch med årets hockeylag.
35 x 50 cm.15:-

125 Minidress
Souvenirdräkt för
upphängning i bil.50:-
175 Linne
Grå. Stort DIF-emblem.
Stl M, XL.95:-
131 Miniatyrvimpel
Röd och blå med
DIF-emblem.30:- 
162 Mössa
Röd-gul-blå toppluva 
med liten tofs.85:- 
167 "NHL-vimpel"
Stor vimpel att t ex fästa på väggen. 
Fullprint med DIF-emblem i gult, 
blått och rött. 28 x 65 cm.___ 55:-

Tel 08-39 01 45 Telefax 08-39 23 88

98 Nyckelring
med inplastat DIF-emblem. __ 20:-
108 Penna
Blå, gul och röd ”Djurgår’n 
Stockholms Stolthet”.10:-
166 Pins
Hockeytröja på pinne.39:-
176 Pins
Runt märke, DIF-emblem och 
Stockholms Stolthet.39:-
177 Pins
Hockeyspelare i
Djurgårdsdräkt.39:-
67 Porslinsmugg
Med DIF-emblem.40:-

Djurgårdens IF
Ishockeyförening
Box 5l34
121 17 Johanneshov

164 Porslinsmugg
Vit med DIF-emblem. Ansiktsbild 
och autograf av spelare.25: 
164-2 Charles Berglund 
164-8 Kenneth Kennholt 
164-15 Kent Nilsson 
164-26 Jan Viktorsson
171 Påslakanset
Påslakan, underlakan och två 
örngott. Stor DIF-logga på ena 
sidan och många små 
på den andra.495: 
80 Slips
Marinblå med invävt
DIF-emblem.150:-
78 Slipshållare
Med emaljerat DIF-emblem.__ 30:-
91 Souvenirvimpel
15 x 27 cm.

Vit med DIF-emblem.35:- 
156 Souvenirvimpel 
19 x 33 cm.
Vit med DIF-emblem.45:- 
86 Svettbandssats 
1 pannband, 2 st handledsband 
stickade i gult, rött och blått._ 35:- 
116 T-shirt 
” Hockey-supporter ”
Vit. Stl: 2-4, 6-8, 10-12 år.

L, XL, XXL.100:-
160 T-shirt
”DIF Stockholms Stolthet”
Vit. Storlek: L.100:- 
163 T-shirt
Vit. Hockeyspelare i helfigur och 
autograf. Stl XL. 50:- 
163-2 Charles Berglund 
163-8 Kenneth Kennholt 
163-15 Kent Nilsson 
163-26 Jan Viktorsson
169 T-shirt
Amerikansk fullprint. DIF-loggo på 
fram- och baksida.
Grå. Stl L, XL.175:- 
170 T-shirt
Amerikansk fullprint.
Hockeyspelare och SM-medaljer på 
framsidan. SM-årtal på baksidan. 
Grå. Stl L, XL.175:- 
173 T-shirt
Grå. Text: ”Stockholms Stolthet,
Mesta mästarna”. Stl S, XL._ 125:- 
174 T-shirt
Vit, Stockholmsmotiv, DIF-emblem.
Stl: S, XL.______________ 125:-
111 Vimpel
Vit Hockey-vimpel.
Alla SM-årtal._____________ 35:-
168 Väska
Marinblå med sido- och gavelfickor.
Handtag och axelrem. DIF-emblem 
- Stockholms Stolthet, 
55 x 26 x 30 cm.245:-

4 RÖD TEXT = finns med på bilden



Fakta om spelarna sid 6-7
Spelprogram elitserien sid 25
Stor presentation av nykomlingar
Aktuella intervjuer med spännande hockeyfolk 
Kontinuerliga rapporter från ungdomshockeyn 
Ungdomshockeyns spelprogram sid 46 
Stor färgbild på elitlaget - mitten
Flera spännande tävlingar presenteras på sid 20
Souvenirer finns att beställa på sid 4
Samlarbild - att spara sid 63
Poängliga och statistik. Och mycket mer... 
De 16 mittersta sidorna handlar alltid om 
kvällens match



ELITSERIEI
MÅLVAKTER BACKAR

Thomas 
Östlund
Målvakt

650909, förs. tjänsteman 
längd: 192, vikt: 101

1 A-lagssäsong
landslagskamper:

6 A, 20 B 
moderklubb: AIK

Christian 
Due-Boje 

Back

661012, försäljare 
längd: 170, vikt: 80

7 A-lagssäsonger 
landskamper: 22 B, 31 J 

moderklubb: Handens SK
SM: 1989, 90, 91

27 Thomas 
Eriksson

Back

591016, polis 
längd: 189, vikt: 93 

13 A-lagssäsonger 
landsk.: 179 A, 1 B, 10 J 

stor grabb nr 115 
moderkl: Djurgårdens IF 

SM: 1983, 89, 90, 91

32 Petter 
Rönnquist

Målvakt

730207, egen företagare 
längd: 178, vikt: 78

1 A-lagssäsong 
landslagskamper: 30 J 

moderklubb:
Djurgårdens IF

10 Marcus 
Ragnarsson

Back

710813, studerande 
längd: 186, vikt: 97

4 A-lagssäsonger 
landskamper: 5 B, 19 J 

moderklubb: Östervåla IF
SM: 1990, 91

28

720405, studerande 
längd: 184, vikt: 86

1 A-lagssäsong 
landskamper: 3 B, 10 J 
moderklubb: Huddinge

Björn 
Nord 
Back

30 Jonas 
Forsberg
Målvakt

750615, studerande 
längd: 180, vikt: 71 

ny från A-J 
landskamper: 25 J 

moderklubb: 
Sollentuna HC

15

681104, studerande 
längd: 181, vikt: 94 
ny från Hammarby 

landskamper: 
moderklubb: Älta IF

Joakim 
Musakka

Back 29

730315, värnpliktig 
längd: 179, vikt: 86

1 A-lagssäsong 
landskamper: 5 B, 31 J 

moderklubb: IFK Salem

Mikael 
Magnusson

Back

1 5

3118

700818, studerande 
längd: 185, vikt: 89

2 A-lagssäsonger 
landskamper: 

moderklubb: Vendelsö IK

Thomas 
Johansson

Back

Robert 
Nordmark

Back

620820, studerande 
längd: 185, vikt: 102 

ny från Västerås IK 
landskamper:

45 A, 25 B, 25 J 
moderklubb: 

Luleå Hockey
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LAGET 93-94
FORWARDS

2 Charles 
Berglund
Forward

650118, egen företagare 
längd: 177, vikt: 80

6 A-lagssäsonger 
landskamper: 83 A, 17 B 
moderklubb: IFK Tumba 

SM: 1989, 90, 91, VM: 91

14 Magnus 
Jansson
Forward

691116, studerande 
längd: 176, vikt: 86

4 A-lagssäsonger 
landskamper: 11 B, 17 J 

moderklubb: Skuru IK 
SM: 1991

23
730621 

längd: 185, vikt: 85 
3 A-lagssäsonger 

landskamper: 
2 A, 9 B, 19 J 

moderklubb: IFK Tumba 
SM: 1991

Fredrik 
Lindquist

Forward

Anders 
Huusko
Forward6

710824, försäljare 
längd: 184, vikt: 93

2 A-lagssäsonger 
landskamper: 
7A, 9B, 36J 

moderklubb: RA 73

11 Jens
Öhling

Forward

620403, banktjänsteman 
längd: 184, vikt: 90

14 A-lagssäsonger 
landskamper:

115 A, 3 B, 40 J 
moderklubb: Nacka HK 

SM: 1983, 89, 90,-91

12 Peter 
Nilsson

Forward

620610, studerande 
längd: 182, vikt: 83

10 A-lagssäsonger 
landskamper:

15 A, 8 B, 36 J 
moderklubb: Hammarby IF 

SM: 1989, 90, 91

16 Mikael 
Håkansson

Forward

740531, studerande 
längd: 187, vikt: 88

1 A-lagssäsong 
landskamper: 35 J 

moderklubb:
Djurgårdens IF

Patrik 
Erickson
Forward17 Ola 

Josefsson 
Forward 25

670907, banktjänsteman 
längd: 180, vikt: 89 

5 A-lagssäsonger 
landskamper: 3 A, 15 B 

moderklubb: Huddinge IK
SM: 1989, 90, 91

690313, egen företagare 
längd: 180, vikt: 86 

ny från AIK 
landskamper: 

80 A, 5 B, 42 J 
moderklubb: Brynäs IF

20

21 Mariusz 
Czerkawski

Forward

720413 
längd: 184, vikt: 90 

1 A-lagssäsong 
landskamper: 

36 A, 40 J i Polen 
moderklubb: GKS Tychy

Jerry 
Friman

Forward

670121, postiljon 
längd: 184, vikt: 86

1 A-lagssäsong 
landskamper: 

moderklubb: IFK Tumba

7

3 Erik 
Huusko 
Forward

710824, defekthanterare 
längd: 184, vikt: 89 

2 A-lagssäsonger 
landskamper: 5 B, 38 J 

moderklubb: RA 73

24 Mathias 
Hällback
Forward

740921 
längd: 175, vikt: 75 

1 A-lagssäsong 
landskamper: 11 J 

moderklubb: IFK Lidingö
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Här kan du 
köpa biljetter 

NYA TAG - NYA TIDER

stöd djurgårn hockey

Globens biljettförsäljning, 
Globentorget 2

Måndag-torsdag 10-18
Fredag 10-17
Lördag 10-15
Söndag 12-15

Telefonbokningen
600 34 00

Måndag-torsdag 10-18
Fredag 10-17
Lördag 10-15

(Lördagen den 6/11 
Alla Helgons dag är Globens 

biljettbokning stängd).

Boxoffice Palmhuset, 
Norrmalmstorg

Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-15
Söndag 12-15

Spelpunkten, Haga Norra
Råsundavägen 7, Solna

Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-13

Totospecialisten,
Vällingby Centrum

Måndag-fredag
Lördag 
Söndag

10-18
10-13
12-14

Spelbolaget, 
Skärholmen Centrum, 

Byholmsgången 4 
10-18 
10-15 
12-15

Måndag-fredag 
Lördag 
Söndag

Sverigehuset.
Stockholm Information Service 

(SIS)
Måndag-fredag
Lördag
Söndag

10-18
10-15
12-15

Djurgården IF 
Ishockeyförening

Box 5134 
Rökerigatan 5 
121 17 Johanneshov

Telefon 08-39 01 45
Telefax 08-39 23 88
Postgiro 625 17 62-8
Bankgiro 5750-1694

Öppettider 8.30-11.30
12.30-15.00

Telefontider 10.00-11.30
12.30-15.00

BLI MEDLEM I DIF 
ISHOCKEYFÖRENING!

Betala nu på postgiro 
625 17 62-8

Du som inte redan är medlem -gör slag i saken nu! 
Stöd din förening genom att bli aktiv medlem.
Du hjälper till att göra vår förening ännu bättre.
Det är lätt att bli medlem.
Gå bara till närmaste postkontor.
Fyll i en postgiroblankett.
Ange personnummer, namn, adress och postadress.
Medlemsavgift över 18 år 250:- 
ungdom tom 17 år 150:- familj 400:-.
Välkommen till Djurgårdens IF Ishockeyförening!
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IN I KYLAN
Företagsledare med internationella meriter från 
bland annat Brasilien och Sydafrika. Idrottsledare 
för bland annat ishockey, bandy och fotboll.

Sedan juni 1993 - ordförande i Djurgårdens IF 
Ishockeyförening! Ingemar Drakensjö 51, har 
tillsammans med de övriga i styrelsen ett tufft 

verksamhetsår framför sig.

BUCKLAN SKA TILLBAKA
NYE ORDFÖRANDEN: ”VI SKA 

FORTFARANDE VARA MED I TOPPEN!”

N
u kan man verkligen tala om 
att man kommit in i kylan. 
Men det känns bra så här 
långt. Jag tror och hoppas att 
vi under säsongen 1993/94 ska visa 

ishockey-Sverige att Djurgården fortfaran
de är ”Mesta Mästarna”, säger den nye 
djurgårdsbasen.

Det har varit snålblåst kring föreningen 
efter fjolårsäsongens slut. Turbulensen 
efter förre hockeyordföranden Lars Hed
ström har varit stor.

- Det som skett har frestat på sponsor
relationer och omvärldens bedömning av 
oss som förening. Allt vi gör från och med 
nu måste vara säkert och inriktat på fram
tiden. Vi känner att många stödjer oss, 
däribland den s.k. framtidsgrupp som for
mats av Ulf Adelsohn.

- Jag känner inte Lars Hedström och 
har ingen som helst relation till honom. 
Men det han har gjort mot DIF har skadat 
oss oerhört och det kommer att ta många 
år att reparera den skada han åsamkat 
Djurgårdens IF och dess många medlem
mar.
ORGANISATION

Som ett resultat av det inträffade har 
Ingemar Drakensjö och den nya hockey
styrelsen arbetat hårt och intensivt för att 
anpassa föreningens verksamhet till nu
läget.

- Vi har nu lagt upp olika aktionsplaner 
för att komma till rätta med underskottet 
och söker nu i första hand en möjlighet till 
att skapa en ekonomisk borgen för verk
samheten. Detta ska ge föreningen arbets
ro och möjliggöra en normal utveckling av 
föreningen på lång sikt.

- Styrelsen känner kraven från med
lemmarna, och det är ju de som är grun
den i hela vår verksamhet. Det är på med
lemmarnas uppdrag vi i styrelsen arbetar

med organisationen på såväl kansli som 
kring senior- och ungdomslag, säger 
Ingemar Drakensjö.

- Organisationsformen ska anpassas 
efter verkligheten och de förutsättningar 
som skapas.

Förutom ordföranden består DIFs 
hockeystyrelse av: Ake Bergdahl, Hasse 
Breitholtz, Ragne Ek, Stig Gidgård, 
Thomas Johansson, Christer Magnusson, 
Per Schött samt suppleanterna Hans Hell
quist och Kalle Lilja. Gamle djurgårds
ledaren Pelle Bergström är föreningens 
hedersledamot.
ISHALL

- Arbetet i styrelsen är inriktat i olika 
ansvarsområden: ekonomi, marknad och 
sport. Vi strävar efter att föra föreningens 
olika lag närmare varandra. Det finns 
mycket gemensamt - oavsett om man 
spelar i A-laget eller i yngsta pojklaget.

Som ett mål anger Ingemar Drakensjö 
att man kommer att arbeta hårt för att få 
tillstånd en egen ishall för alla djurgårds
lag. Något som i det alltmer bistra kom
munala idrottsstödet är ett måste, för att 
kunna upprätthålla den sportsliga nivån 
och utveckla föreningskänslan.

- Vi har ledare och spelare av högsta 
klass där alla har en kunskap, vilja och 
förmåga att utvecklas vidare.
OFFENSIVT SPEL

Och ordförande Drakensjö, som arbetat 
med DIFs ungdomshockey sedan början 
på 90-talet och som under några år på 80-
talet stött HV 71:s ungdomsverksamhet, 
är optimistisk inför säsongen.

- Det faktum att nye tränaren Tommy 
Boustedt satsar på en offensiv och rolig 
spelstil, samtidigt som vi i år är enda 
stockholmslag i elitserien, bör ge oss ett 
starkt publikstöd. Ni icke DIF-are som vill 
se bra hockey och som saknar era

respektive favoritlag i elitserien, är därför 
särskilt välkomna till våra matcher istället, 
hälsar DIF-ordföranden.
HUR SER HAN DÅ PÅ DIFS HOCKEYFRAMTID?

- Ungdomssidan är oerhört viktig för 
föreningen. Det gäller att ta hand om de 
unga spelarna på ett ödmjukt och 
vårdande sätt. Utan bredden blir det ju 
ingen elit, så enkelt är det. Och det är vi 
väl medvetna om i styrelsen.

- Det gäller också att ta hand om dem 
som vill engagera sig för ishockeyn, säger 
Ingemar Drakensjö, som tidigare verkat 
inom bandy, fotboll, handboll och 
ishockey.
DIN EGEN ROLL.

Hur ser du på den?
- Som ordförande ska jag leda styrelsens 

arbete. I styrelsen ska vi inte verkställa de 
beslut vi fattar utan se till att det finns en 
organisation som åtgärdar besluten på 
bästa tänkbara sätt.

- Det gäller inte bara att förvalta, utan 
att skapa något. Och nu vill jag försöka 
återskapa den positiva stämningen runt 
Djurgårds-hockeyn.

- För mig är samarbete inom 
föreningen, från medlemmar till spelare, 
via styrelse och aktiva, grunden för en god 
verksamhet. Detta är produkten DIF som 
vi sedan ger våra sponsorer, publik, 
enskilda och företag. Vår skicklighet sätts 
på prov och resultatet utgör grunden för 
framgång.

- Jag är övertygad om att föreningens 
grundare och förste ordförande John 
Jansson, hade hållt med mig om att 
”komma in i kylan”. Som djurgårdare är 
man dock inte ensam. Nu gäller det bara 
att ”stay cool”, säger nye ishockeybasen, 
Ingemar Drakensjö. O

Av Dan Svanell
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HJÄRTATI VERKSAMHETEN
På Rökerigatan, ett slagskott från Globen Arena,
ligger Djurgårdens Hockeykansli. Där sitter 
Björn Ferber som ”spindeln i nätet” 
och vakar över det som dagligen är hjärtat

UNGDOMSHOCKEY

i DIFs hockeyverksamhet.
”Spindeln i nätet” själv 

Björn Ferber på sitt kansli.

G
enom olika kommittér och 
grupper har vi organiserat 
arbetet alltifrån A-laget ned till 
det yngsta pojklaget. Här på 
kansliet sköter vi det praktiska, det admi

nistrativa, och ser till att servicen kring 
dem som arbetar sportsligt och ekono
miskt runt de olika lagen, fungerar. Björn 
Ferber har ett genuint hockeykunnande. 
Efter en framgångsrik karriär som doma
re, lockades han över till Djurgårdens 
Ishockey av den dåvarande tränaren Leif 
Boork.

Då som ansvarig för B-juniorerna. Där
efter som assisterande tränare åt Boorken. 
Efter sej ouren i DIF var han A-lagstränare, 
först för Huddinge Hockey, därefter för 
Skellefteå Hockey.
INGEN KLUBBDIREKTÖR!

Sedan drygt ett år tillbaka arbetar han 
som kanslichef och ungdomsansvarig på 
DIFs hockeykansli. Men klubbdirektör vill 
han inte kallas:

- Nej, absolut inte!
I rollen som ungdomsansvarig arbetar 

han mycket nära den kommitté som har 
till ansvar att se till att ungdomsishockeyn 
sköts och fungerar efter de riktlinjer som 
styrelsen dragit upp och lagt fast.

- I år har vi 12 pojklag, alltifrån pojkar 
födda 1985 och uppåt, samt två juniorlag, 
berättar Björn. Via rollen som ungdoms
ansvarig har han ett totalt samlat grepp 
över de olika lagens ledare och spelare.

Varje lag har dessutom en sportsligt 
ansvarig person och en ekonomiskt an
svarig ledare.

- Jag tror på den här organisationen. I 
och med den här uppbyggnaden har vi 
hela tiden ansvariga personer på flera 
nivåer och dessutom ett samlat grepp på 
kansliet, förklarar Björn.
LEDER KANSLIET

I fjol var Björn även tränare för A-junio
rerna. Den rollen har han släppt till årets 
säsong.

Ny juniortränare är DIFs förre A-träna
re Jan Järlefelt, som matchar A-juniorerna. 
B-juniorerna tränas av Bosse Mellbin, som 
tidigare tränat Brinkens div 2-lag i ishoc
key.

I rollen som kanslichef har Björn det 
dagliga ansvaret för kansliet och dess 
verksamhet. Här ansvaras för ekonomi
uppföljning, administrativa rutiner, biljet
ter, souvenirer och kontakter med spon
sorer, allmänhet och massmedia.

Förutom Björn Ferber finns på kansliet 
Karin Lilja som ansvarar för ekonomin, 
Patrik Wigelius som är marknadsansva
rig, Bengt Högström som ser till att 
arrangemang och souvenirsförsälj
ningen fungerar, samt tränarna 
Tommy Boustedt och Thomas 
Magnusson, som sköter rul
jansen kring A-laget. O

Av Dan Svanell
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TÄVLINGAR
Köp Matchprogrammet och du har 

chans att vinna många fina priser.

GULDSTOLEN
Håll ögonen på Jumbotronen. I första 
periodpausen kan du, om du har tur, 
vinna pris på just den stol där du sitter. 
Vi lottar ut priser från våra huvud
sponsorer: Oddset, Synsam Service AB, 
Falcon, AB Hebi och Concelia.

FOTOGRAFEN
kommer att vara i farten. Hittar du 
en bild på dej själv, inringad, 
med Matchprogrammet i handen, 
vinner du 2 biljetter till nästa 
hemmamatch.

GULDAUTOGRAFEN
Om du i Matchprogrammet hittar en 
spelarautograf skriven i guld, vinner du ett 
fint pris från annonsören i vars annons 
autografen finns.

SAMLA MATCHRUTOR
På omslaget av varje MatchProgram finns 
en färgad ruta som anger kvällens datum 
samt spelande lagens namn. Klipp ut och 
samla alla 20 rutorna och vinn massor av 
fina priser. Se sidan 26.

FLER TÄVLINGAR 
dyker upp i matchdelen under 
säsongens gång.
Håll ögonen öppna!

KLOCKA
På sidan 18 finns en annons från
Jan Lindegren Har Tid, 
Götgatan 94 i Stockholm. 
Hittar du en spelarautograf i annonsen, 
är du en lycklig vinnare 
av CERTINAKLOCKAN.

PRATBUBBLAN
Under säsongen publicerar vi ibland en 
speciell bild med en pratbubbla.
Du skriver texten i bubblan.
Fyndigaste och roligaste “prat” vinner 
två biljetter till nästa hemmamatch.

KORSORD
Vi publicerar 2 st populära krypton 
under säsongen.
Vi garanterar fina priser.

TIPPA MÅLSKYTT
Gissa vilken DIF-spelare som gör första 
målet i nästa hemmamatch och vinn 
matchbiljetter.
Reglerna hittar du på sidan 45.

GULDSTEGE
Tre gånger under säsongen 93/94 delar 
Bodafors VM ut en guldstege, till en 
lovande juniorspelare i 
DIF. Sportkommittén väljer ut spelarna. 
Se Bodafors VMs annons på sidan 60.

DU GAMLA DU FRIA
Du, glöm inte att sjunga med när 
nationalsången spelas. Detta sker när båda 
lagen är uppställda på isen, före matchen. 
Texten finns på sidan 45.
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ELITSERIEN HÖSTEN 1993
MATCH FÖR MATCH

Omgång 1
Torsdag 23 september
Björklöven-Brynäs 0-7
Luleå-Rögle 4-3
Djurgården-V Frölunda_____ 5-0
Färjestad-Leksand 3-6
Malmö-Västerås 5-2
HV 71-MoDo 4-5

Omgång 2
Söndag 26 september
MoDo-Malmö 4-3
Västerås-Färjestad 7-2
V Frölunda-Luleå 2-4
Rögle-Björklöven 4-3
Brynäs-HV 71 4-2
Tisdag 28 september
Leksand-Djurgården 3-2

Omgång 3
Torsdag 30 september
Björklöven-V Frölunda 4-3
Luleå-Leksand 4-4
Djurgården-Västerås 2-3
Färjestad-MoDo 3-5
Malmö-HV 71 4-3
Rögle-Brynäs 2-5

Omgång 4
Söndag 3 oktober
Hv 71-Färjestad 3-2
MoDo-Djurgården 4-6
Västerås-Luleå 4-4
Leksand-Björklöven 6-1
V Frölunda-Rögle 3-5
Brynäs-Malmö 3-4

Omgång 5
Torsdag 7 oktober
Björklöven-Västerås 3-2
Luleå-MoDo 3-1
Djurgården-HV 71 5-1
Färjestad-Malmö 1-4
Rögle-Leksand 2-3
Tisdag 12 oktober
V Frölunda-Brynäs 2-2

Omgång 6
Söndag 10 oktober
Malmö-Djurgården 9-1
HV 71-Luleå 3-0
MoDo-Björklöven 7-2
Västerås-Rögle 5-5
Leksand-V Frölunda_______ 3-1
Brynäs-Färjestad 3-0

Omgång 7
Torsdag 14 oktober
Björklöven-HV 71 0-1
Luleå-Malmö 2-2
Djurgården-Färjestad 3-2
Leksand-Brynäs 2-1
Rögle-MoDo 10-2
V Frölunda-Västerås 2-2

Omgång 8
Söndag 17 oktober
Färjestad-Luleå 8-2
Malmö-Björklöven 7-6
HV 71-Rögle 2-2
MoDo-V Frölunda 0-1
Västerås-Leksand 0-4
Brynäs-Djurgården 0-3

Omgång 9
Torsdag 21 oktober
Björklöven-Luleå 2-7
MoDo-Brynäs 4-3
HV 71-Västerås 9-4
Leksand-Malmö 7-7
Färjestad-V Frölunda 1-1
Djurgården-Rögle 1-10

Omgång 10
Söndag 24 oktober
Björklöven-Färjestad 0-3
Luleå-Djurgården 1-1
Västerås-Brynäs 2-2
Leksand-MoDo 3-4
V Frölunda-HV 71 2-1
Rögle-Malmö 7-3

Omgång 11
Tisdag 26 oktober
Djurgården-Björklöven 6-2
Färjestad-Rögle 4-3
Malmö-V Frölunda 3-6
HV 71-Leksand 2-4
MoDo-Västerås 2-4
Brynäs-Luleå 5-2

Omgång 12
Torsdag 28 oktober
Brynäs-Björklöven 3-1
Rögle-Luleå 2-1
V Frölunda-Djurgården 2-4
Leksand-Färjestad 3-2
Västerås-Malmö 6-3
MoDo-HV 71 1-2

Omgång 13
Tisdag 19 oktober
Djurgården-Leksand 1-1
Söndag 31 oktober
Malmö-MoDo 1-1
Färjestad-Västerås 5-3
Luleå-V Frölunda 3-5
Björklöven-Rögle 8-2
HV 71-Brynäs 1-4

Omgång 14
Tisdag 2 november
V Frölunda-Björklöven 2-1
Leksand-Luleå 4-6
Västerås-Djurgården 3-1
MoDo-Färjestad 2-4
HV 71- Malmö 2-4
Brynäs-Rögle 0-0

Omgång 15
Söndag 14 november
Färjestad-HV 71 3-3
Djurgården-MoDo 4-3
Luleå-Västerås 5-6
Björklöven-Leksand 5-2
Rögle-V Frölunda 4-4
Måndag 8 november
Malmö-Brynäs 4-1

Omgång 16
Torsdag 18 november
Västerås-Björklöven 5-1
MoDo-Luleå 9-3
HV 71-Djurgården 4-4
Malmö-Färjestad 5-5
Brynäs-V Frölunda_________ 3-5
Leksand-Rögle 4-6

Omgång 17
Söndag 21 november
Djurgården-Malmö 4-4
Luleå-HV 71 3-3
Björklöven-MoDo 3-3
Rögle-Västerås 3-2
V Frölunda-Leksand 3-3
Färjestad-Brynäs 2-1

Omgång 18
Torsdag 25 november
HV 71-Björklöven 4-3
Malmö-Luleå 6-4
Färjestad-Djurgården 6-2
Brynäs-Leksand 1-3
Västerås-V Frölunda_______0-1
MoDo-Rögle 8-3

Omgång 19
Söndag 28 november
Luleå-Färjestad 4-3
Björklöven-Malmö 4-2
Rögle-HV 71 3-2
V Frölunda-MoDo 7-2
Leksand-Västerås 4-3
Tisdag 30 november
Djurgården-Brynäs 

Omgång 20
Torsdag 2 december
Luleå-Björklöven
Brynäs-Modo________________
Västerås-HV 71______________
Malmö-Leksand______________
V Frölunda-Färjestad  
Rögle-Djurgården

Omgång 21
Söndag 5 december
Färjestad-Björklöven 
Djurgården-Luleå
Brynäs-Västerås______________
MoDo-Leksand______________
HV 71- V Frölunda___________
Malmö-Rögle________________

Omgång 22
Torsdag 9 december
Björklöven-Djurgården 
Rögle-Färjestad______________
V Frölunda-Malmö
Leksand-HV 71______________
Västerås-MoDo______________
Luleå-Brynäs________________

Matchtider: Vardagar kl 19.00 • Söndagar kl 17.00
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PRISER 
TÄVLINGAR
Var med redan från början i 
säsongens tävlingar.
Bland annat i tävlingen
“Samla MatchRutor,” 
där du klipper ut och samlar 
samtliga grundseriens omslagsrutor 
och skickar sedan in dem till:

DIF Hockey
Box 5134 121 17 Johanneshov 
Märk kuvertet “MatchRutor”
Vi återkommer om sista datum.

PRISLISTA:
1. Två st seriebiljetter till 
säsongen 94/95

2. En seriebiljett till säsongen 94/95 

3-12. Tjugofyratimmarskryssning 
till Mariehamn med Ånedinlinjen

13 - 22. Vinster från Panasonic 
och City Stormarknad

23 - 32. Paraply från 
Konsumentföreningen i Stockholm

33 - 44. Kaffe från Löfbergs Lila 
(1 kilo).

45 - 60 Kortlek

Vi fyller på denna spalt med nya 
priser - allt eftersom tiden går.

KORSORD
Närmare jul skall vi i ett julkrypto 
tävla om julskinkor och Rekordkorv 
från Scan

MER OM 
TÄVLINGAR 
på sidan 20

VINSTUTLÄMNING
ETAGE 4 -
INGÅNG C 44

U
nder sjutton säsonger har Åke 
Tiensuu arbetat som Djur
gårdens sjukgymnast. Under ett 
otal matcher, i med- som mot
gång, har vi sett honom vid spelarnas sida 

i båset. Ena stunden räcker han någon 
dricka, andra stunden uppmuntrar han en 
god prestation, tredje masserar han en öm 
axel eller knådar ett svullet lår.

Vi har vant oss att se honom där, det har 
blivit en självklarhet. Han är, precis som 
tränarna, en naturlig del av laget vid varje 
match.

EN RIKTIG KLIPPA
Men vem är egentligen Åke Tiensuu och 
vad har han för uppgifter?

Åke, som nu går in på sin artonde säsong 
som Djurgårdens sjukgymnast, ingår i det 
som brukar kallas Djurgårdens Medical 
Team.

-Jag vikarierade en gång i tiden för den 
gamle sjukgymnasten och blev fast i före
ningen efter en rekommendation av Tre 
Kronors materialare. Jag fick kontakt med 
Hasse Svedberg, som anställde mig.

ÅKES BROKIGA UTBILDNING

-Jag är femtioett år, ursprungligen från 
Lappland. 1964 flyttade jag söderut, till 
Södertälje. Egentligen var det en kvinna 
som lockade mig söderöver, men också att 
jag skulle utbilda mig till sjukgymnast i 
Stockholm.

-Jag är från början finmekaniker, men 
bar också på drömmen att bli jägmästare, 
eftersom jag alltid varit mycket naturin
tresserad. På sextiotalet intresserade jag 
mig för politik och tänkte ett tag ge mig in 
i politiken, då jag tyckte att det behövdes 
lite ordning och reda i sextiotalsturbulen
sen. Som tur var blev jag aldrig politiker. I 
stället utvecklades mitt stora intresse för 
medicin. Så jag utbildade mig alltså till 
sjukgymnast.

-Det intressanta med människokroppen 
är att den är sant demokratisk, där råder 
en strikt ordning. Men rubbar man den 
ordningen, så ger det vissa konsekvenser 
och människan påverkas inte sällan nega
tivt både fysiskt och psykiskt. Kan man 
lära människor att förstå hur kroppen fun
gerar, så att de kan påverka sin egen väg 
till hälsa, har man kommit långt. Det hand
lar om att medvetandegöra olika män
niskor, idrottsmän såväl som andra om 
kroppens möjligheter och begränsningar.

EGEN KLINIK
Du driver ett företag vid sidan av ditt ar
bete i Djurgården. Berätta.

-Tillsammans med två medarbetare, 
Mona Malmström, (som huvudsakligen 
sysslar med akupunktur) och Börje 
Bergström driver jag Mälarhöjdens Sjuk
gymnastik AB.

Är den övervägande delen besökande 
idrottsmän som kommer till din klinik?

-Vi har allt från idrottsmän till vanliga 
människor som besöker oss. Vanligast är 
de som har problem med ryggen eller nack
en. En del patienter med ortopediska pro
blem är remitterade till oss från läkare; en 
del kommer utifrån landet, andra från 
stockholmsområdet.

Du nämnde att de vanligaste åkommor
na hör samman med rygg eller nacke. Är 
det människor med yrkesskador?

- Det behöver inte alls vara det. Inte säl
lan är det rena stresskador eller skador 
som helt enkelt uppstått i och med psykisk 
obalans. Många moderna människor är 
oerhört stressade. Allting ska gå så fort och 
tiden räcker oftast inte till. Ta en helt van
lig man i medelåldern till exempel. Innan 
han ger sig av till arbetet på morgonen får 
han för sig att han ska skotta garageupp
farten. Han är kall och stel och kroppen 
säger ifrån.

-För mig gäller det dels att bota upp
komna skador, och dels att ge människor 
råd och självträningsprogram, så att de 
bättre kan förebygga eventuella skador i 
framtiden. Mycket gäller att ge människor 
en slags självinsikt, få dem att inse att 
stress, övervikt och stillasittande inte är 
positiva inslag i det psykiska och fysiska 
välbefinnandet.

-För även om huvudet är ungt hos 
många människor, så åldras kroppen fort 
och hänger inte med. Och detta enkla fak
tum måste fler människor förstå.

HUR ARBETAR DU MED DJURGÅRDEN?

-Vi är tre stycken som ingår i DIF:s 
Medical Team. Bengt Gustafsson, som är 
docent i ortopedi. Lars-Erik Lindgren, 
som är lärare på Tandläkarhögskolan och 
jag själv. Så som du säkert förstår, finns 
god kompetens när det gäller att ta hand 
om spelarnas fysiska fostran.

-Jag tycker det är viktigt att påpeka det
ta med kvalitet. Andra klubbar satsar på 
självlärda naprapater, medan vi i Djur
gården satsar på ett välutbildat team.
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Kvaliteten kommer i första rummet. Man 
ska vara medveten om att hockeykillar är 
intelligenta och välutbildade och kan ta till 
sig råd om hur den fysiska träningen ska 
bedrivas. Det är genom att ha en öppen di
alog med spelarna som deras fysiska kapa
citet kan utvecklas.
OSTEN STEL SOM EN SÅGBOCK

Berätta om ditt arbete med någon speciell 
spelare. Thomas Magnusson berättade för 
mig om hur du arbetat med Osten.

-En målvakt som vill lyckas måste träna 
allsidigt. Ofta är de väldigt fixerade vid det 
de är bra på, men det gäller ju också att ut
veckla andra sidor. När Osten kom till oss 
upptäckte jag att han var väldigt stel och 
jag påpekade detta faktum för honom. Vi 
började då med en mycket mer allsidig trä
ning och Osten tog till sig detta. Vi jobba
de stenhårt med smidighet. Jag minns ock
så Kenneth Kennholt. Han var precis som 
Osten, stel som en sågbock. Men båda spe
larna förstod och nappade direkt. Då är 
det inte svårt att motivera dem att gå vida
re i sin träning. Jag tror helt enkelt inte att 
Osten var medveten om sin stelhet från 
början.

Vad hjälper du spelarna med förutom 
uppbyggnadsträningen ?

-Jag finns till hands på varje träning. Jag 
är där tidigare och tar hand om lite av var
je. Det kan vara att hjälpa spelarna att 
slappna av eller helt enkelt avkopplande 
massage. Det är mycket vanligt med lårka
kor hos spelarna eller olika slag på oskyd
dade ställen. Under matcher får jag ta hand 
om allt från benbrott till hjärnskakningar. 
I de fallen åker jag med killarna till sjukhus 
och finns till hands. Jag minns en gång för 
många år sedan när vi var i Karlstad och 
spelade mot Färjestad. Både Pontus 
Molander och Tommy Mörth åkte på rejä
la hjärnskakningar. Vi for direkt till sjuk
huset, men där var det fullt med folk, så 
ingen visste var grabbarna skulle ligga. Var 
ska vi lägga dem, frågade en sjuksyster. 
Lägg dem i skölj rummet, de är ju djurgår
dare replikerade jag, säger Åke med ett 
skratt.
TILLBAKABLICK
Om du ser tillbaka på alla de år du arbetat 
i föreningen. Är det någonting särskilt du 
minns, någon stor händelse.

-Det är svårt att plocka ut någon enskild 
händelse. När man som jag arbetar med ett 
lag som varit i flera SM-finaler och spelat 

Europacupen. Rent allmänt kan jag säga 
att jag alltid uppskattat sammanhållningen 
i Djurgården. Den enorma vi-känslan, att 
alla alltid drar åt samma håll. Generosi
teten mellan alla dem som finns kring la
get, från styrelse till spelare. Det är någon
ting jag kommer att sakna den dagen då 
jag drar mig tillbaka.

-Det finaste idrottsminnet är nog SM- 
guldet 1983. Vi var uträknade året innan 
och 1983 tog vi guldet, mitt första guld. 
Det var en fantastisk känsla. Minst lika 
stort var att bli Europamästare.
NÅGON SPELARE ELLER TRÄNARE DU VILL 
FRAMHÅLLA?

-Det finns så många fina spelare i 
Djurgården, som passerat revy genom 
åren. Jag tänker till exempel på Håkan 
Södergren, Håkan Eriksson eller varför 
inte Bosse Berglund. Men en kille som jag 
alldeles särskilt vill framhålla är Kalle 
Lilja. Han är minst skattad i Sverige. Han 
var inte bara en mycket duktig hockeyspe
lare, han var dessutom oerhört laglojal, 
omtänksam och mån om att alla nya spela
re skulle trivas i klubben.

-När det gäller tränare, så tror nog 
många att Leffe Boork är den som betytt 
mest för föreningen. Det tycker inte jag. 
Leffe har alltid varit bra på att framhålla 
sig själv. Min uppgift är ju att tillsammans 
med vårt Medical Team stötta varje träna
re och det har vi gjort. Tränare är ju precis 
som spelare, oerhört olika, har olika per
sonlighet och framtoning. En tränare kan 
kicka en spelare, varpå en annan tränare 
nästa år köper tillbaka honom. Så är det 
och så kommer det alltid att förbli.

-Lasse Falk är nog den tränare som jag 
vill framhålla. Han var oerhört kunnig och 
lärde våra spelare många saker, framför 
allt att tänka hockey. Han tog tre SM-guld 
i rad och dessutom Europacupmäster
skapet. En fantastiskt skicklig tränare, men 
ingen lustigkurre. Han var sig själv och vå
gade vara sig själv. Det uppskattar jag.

Till sist, har man sjutton år bakom sig i 
Djurgården, så måste man väl kunna kosta 
på sig ett tips om årets serie.
HUR GÅR DET I ÅR ÅKE?

-Jag är ingen duktig tippare, men tror 
ändå att vi finns med till det bittra slutet, 
kanske tillsammans med Malmö, Leksand 
och Färjestad.

Färjestad?
-Ja många journalister var snara att räk

Åke finns alltid till hands i spelarbåset.

na ut dem, men titta nu. De börjar sakta 
men säkert att röra sig mot täten. De har så 
många bra och unga spelare att ingen sund 
människa kan räkna ut dem. I synnerhet 
journalister har en förmåga att inte se sko
gen för alla träd.
JOURNALISTER BORDE GÅ I SKOLA

Är sportjournalister dåliga på att skriva 
om hockey menar du?

-Våra sportjournalister kan inte skriva 
referat av matcherna. Jag säger detta med 
risk för att bli missförstådd, och kanske ge
neraliserar jag lite. Men, de borde nog lära 
sig att skriva bättre. Värsta exemplet var 
en gång när vi spelade i Karlstad. Jag kom
mer hem och köper tidningen för att läsa 
lite om matchen. Men vad ser jag? 
Ingenting om matchförloppet, det enda 
som står är att Micke Johansson hade 
diarré. Janne Victorsson gjorde en superb 
fight, men det enda journalisterna tog upp 
var hans kroppsstorlek. Vad skriver egent
ligen journalisterna om? De borde lära sig.

Vi önskar Åke Tiensuu och hans kompi
sar i Djurgårdens Medical Team lycka till i 
det fortsatta arbetet under säsongen.

Av Torbjörn Althén
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KÖP EN LOTT
OCH VINN DJURGÅRDSBILEN

Stöd DIF Ungdomshockey
Så här ser lotten ut...

DRAGNING 
DIREKT 
PÅ ISEN 

VID VARJE 
HEMMAMATCH

ENDAST 

20 
KRONOR

...och säljs vid varje hemmamatch fram till nyår. 
Då sker en slutdragning där en lycklig vinnare 
blir ägare till DJURGÅRDSBILEN.
En Nissan Micra från Philipsons, årets bil -93. 
Övriga finalister vinner en Certinaklocka.
Vid varje match vinner du priser från Panasonic 
samt matchbiljetter. Vidare läs på lotten.
Hela behållningen från lotteriet går till
DIF Ungdomshockey.

LYCKA TILL!
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SERIESTATISTIK
T o m 28 november

Total publik alla matcher
556.533

Publik genomsnitt/match alla arenor
4.925

Största publik
Djurgården-Leksand 19 oktober, 
13.125

Minsta publik
Björklöven-Malmö 28 november, 
2.438

Största publik/omgång alla arenor
21 november, 36.094

Minsta publik/omgång alla arenor
28 november, 21.572

Målrikaste omgång
21 oktober, 56 mål

Målfattigaste omgång
7 oktober, 29 mål

Mest mål/match
Leksand-Malmö 21 oktober, 14 mål

Mest mål/period
HV 71-Västerås 21 oktober, 9 mål

Snabbaste mål
Erik Huusko Djurgården-HV 71
7 oktober, efter 0:15

Mest vanliga resultat
4-3 i 11 matcher

Seriestatus just nu
56 hemmasegrar
35 bortasegrar
22 oavgjorda
62 matcher där hemmalaget gjort 
första målet

DIVISION I ÖSTRA
1 AIK
2 Huddinge

19 14
19 14

3
2

2
3

117-43 31
93-34 30

3 Hammarby 19 12 4 3 95-48 28
4 Södertälje 19 12 4 3 62-30 28
5 Nyköping 19 10 0 9 70-78 20
6 Vallentuna 19 6 4 9 54-65 16
7 Väsby 19 5 5 9 59-69 15
8 Tälje 19 6 3 10 61-85 15
9 Österåker 19 6 1 12 42-87 13

10 Arlanda 19 5 2 12 53-76 12
11 Danderyd/Täby 19 5 2 12 51-92 12
12 Roma 19 4 0 15 51-101 8

STATISTIK
MÅL I ELITSERIEN

T o m 28 november PUBLIKLIGAN

NUMERÄRT UNDERLÄGE
Gjorda mål

Brynäs..................................................4
Djurgården........................ .................2
Frölunda...............................................2
Luleå.................................................... 2
Malmö.................................................
Rögle.................................................... 2
Björklöven............................................ 1
Färjestad............................................... 1
HY 71.................................................. 1
Leksand................................................ 1
MoDo.................................................. 1
Västerås................................................ 0

T o m 28 november
Hemma Borta • Totalt

1 Frölunda 19 78321 43692 122013
2 Djurgården 18 65841 52673 118514
3 Leksand 19 49110 58732 107842
4 Malmö 19 45253 48906 94159
5 Brynäs 18 48718 44902 93620
6 MoDo 19 42222 46593 88815
7 Västerås 1^ 41676 "43126 84802
8 Luleå 19 37959 .46335 84294
9 HV 71 19 40715 43219 83934

10 Björklöven 19 35695 43646 79341
11 Färjestad 19 38464 40286 78750
12 Rögle 19 32578 44442 77020

HEMMABORTABÄST

BOX PLAY
Insläppta mål

Brynäs.................................................. 8
Djurgården.........................................10
Färjestad............................................. 10
Leksand.............................................. 12
Rögle.................................................. 12
HV 71................................................ 13
Västerås.............................................. 13
Luleå.................................................. 16
Frölunda............................................. 17
Malmö............................................... 18
MoDo................................................20
Björklöven..........................................24

POWER PLAY
Gjorda mål

Hemmapoäng Bortapoäng
Malmö 14 9
Leksand 13 13
Rögle 13 9
Djurgården 12 8
Färjestad 12 5
Västerås 11 7
Björklöven 11 0
MoDo 10 8
Luleå 10 7
HV 71 10 6
Frölunda 9 12
Brynäs 9 8

POÄNGLIGAN - BRYNÄS 
KVÄLLENS MOTSTÅNDARLAG

Luleå..................................................21
Djurgården.........................................17
Leksand.............................................. 17
MoDo................................................ 17
Frölunda............................................. 15
Björklöven..........................................14
Färjestad............................................. 14
Västerås.............................................. 13
Brynäs................................................ 12
HV 71................................................ 12
Rögle.................................................. 12
Malmö.................................................9

Spelade 
matcher Mål

Utv
Ass Poäng min

12. Andreas Dackell 18 6 7 13 12
31. Peter Larsson 18 5 8 13 16
24. Ove Molin 18 5 7 12 14
26. Anders Huss 18 4 6 10 0

2. Bedrich Scerban 18 4 5 9 12
29. Jonas Johnsson 17 3 6 9 8

3. Mikael Lindman 18 4 3 7 2
19. Anders Gozzi 17 4 3 7 12
36. Anders Carlsson 16 1 5 6 14
28. Christer Olsson 18 4 0 4 18
23. Janos Branislav 15 2 2 4 10
21. Per-Johan Johansson 18 3 0 3 4

9. Mikael Enander 13 1 2 3 2
8. Stefan Klockare 18 1 2 3 4

20. Niklas Gällstedt 18 0 3 3 2
13. Mikael Wiklander 7 1 0 1 6
16. Mikael Wahlberg 18 0 1 1 12
4. Johan Tornberg 7 0 1 1 4
5. Tommy Melkersson 15 0 0 0 6

30. Michael Sundlöf 18 0 0 0 10
22. Joakim Pehrson 14 0 0 0 6
27. Stefan Pöllä 4 0 0 0 2
14. Mikael Lindh 2 0 0 0 0
10. Thomas Tallberg 3 0 0 0 0

1. Lars Karlsson 17 0 0 0 0
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MOTSTÅNDAREN

Hasse Dahllöf, Tommy Sandlin, Wille Löfkvist, 
Håkan Wickberg, Tord Lundström!

D
et går en rysning längs rygg
raden på varje sann Brynäsare 
när han läser dessa namn. De 
minner om fornstora dar (läs 
sjuttiotalet), då Brynäs erövrade SM- 

bucklan inte mindre än fem gånger. 
Samtliga uppräknade är i dag engagerade 
i Brynäs på olika poster. Här kan man 
verkligen snacka om kontinuitet.

Wille Löfkvist som var supermålvakt i 
Brynäs på sjuttiotalet är idag engagerad 
som andretränare och arbetar tillsammans 
med Tommy Sandlin. Wille är heltids- 
engagerad i klubben, men då ingår även 
andra arbetsuppgifter än träning.

Hur kommer det sig att du hoppat in på 
tränarsidan Wille?

-Jag har alltid funnits med i kulisserna 
och när Tommy Sandlin kom tillbaks till 
Brynäs och behövde hjälp ställde jag upp.

DINA AMBITIONER SOM TRÄNARE?

-Absolut inga!
Du slutade själv som aktiv i början av 

åttiotalet, hur har hockeyn förändrats se
dan dess?

-Spelarna tränar mer och kan därför 
hålla ett högre tempo. Som aktiv fick jag 
mina sista SM-medaljer 1980, då vi i fina
len spöade Frölunda. Jag tittade på en vi
deoupptagning från den matchen härom
dagen och frapperades av hur mycket 
fortare allting går i dag. Framför allt har 
”sämste” spelaren i varje lag blivit så 
mycket bättre. Det finns helt enkelt inga 
direkt dåliga spelare i dagens elitserie.

Du levde med topphockey och Brynäs i 

femton år, hur kändes det att sluta?
- Som toppidrottsman lever man på sätt 

och vis ett enkelt liv. Allting är ordnat, in
rutat och planerat. Kompisar och laget 
gäller dygnet runt och att lämna allt detta 
kan vara mycket svårt. Jag klarade mig 
bra, antagligen mycket beroende på att jag 
började spela golf direkt och bytte helt en
kelt en karriär mot en annan.
TILLBAKS TILL NUTID
Sjutton matcher och sjutton pinnar för 
Brynäs, kommentar:

-Efter Leksand i torsdags har vi sjutton 
poäng och är fem poäng till tredjeplats. 
Serien är så jämn nu att man kan förlora 
ett par tre matcher utan att ens vara i en 
formsvacka.
BÄSTA LAGEN NI MÖTT?

-Vi fick stryk av Djurgården med 3-0 och 
i den matchen var vi långt ifrån att vinna.

FAKTARUTAN
Brynäs väg till fjolårets guldmedalj. 
Brynäs siffror först:

• Kvartsfinal mot Leksand 
4-1, 5-4

• Semifinal mot Malmö
8-0, 2-3, 5-0

• Final mot Luleå
1-3, 2-4, 7-4, 6-2, 3-1

Därefter bedömer jag Leksand och Malmö 
som de bästa lagen. Vi förlorade mot båda 
men var inte överkörda som mot DIF.
SÄMSTA LAGEN?

-I första matchen mötte vi Björklöven 
som fick en chock när vi drog upp tempot, 
det slutade med vinst 7-0 för Brynäs. 
HV 71 var också dåliga mot oss, men jag 
vill inte döma ut lagen för det utan kon
staterar bara att vi hade det väldigt lätt 
mot dessa lag.

Domarnas insatser i årets elitserie?
- Genomgående bra men hakningar 

måste beivras oftare. Långsamma spelare 
ska inte kunna sätta ut klubban och ”åka 
med” de snabbare lirarna.

Hur matchar ni laget?
-Är vi skadefria kör vi med fyra kedjor 

och tre backpar.
Är seriesystemet bra?
-En ändring enligt det förslag som be

skrevs i Aftonbladet häromdagen tror jag 
på. Det gick ju ut på att landet delas in i 
fyra regioner med fyra lag i varje sådan re
gion. Det blir sexton lag och rimligtvis 
borde det innebära att flera ungdomar fick 
chans i lagen, vilket skulle gynna svensk 
hockey.

Hur går det mot Djurgården i kväll?
-Vi vet att det blir en jättesvår match 

men vi brukar trivas i Globen, så det är en 
öppen historia. Jag vill inte tippa resultat 
men om jag spelade på oddset skulle jag 
välja ”något oavgjort”.

Vi hälsar Wille och Tommy tillsammans 
med killarna i laget välkomna till Globen.

O
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Brynäs mästarlag får nu känna på de erfarenheter 
vi gjorde under tre år i slutet av 80-talet och början 
av 90-talet: Att alla lag tänder till extra, för att spöa 
de regerande mästarna.

D
et är en förklaring till Brynäs 
något utsatta läge i tabellen.

Alla spelare i alla lag tänker 
på det här och det är aldrig nå

got problem att tända till lite extra mot de 
regerande mästarna. Därför är det så otro
ligt svårt att försvara ett SM-guld - ett 
obestridligt faktum som gör vår prestation 
åren 1990 och 1991 efter SM-guldet 1989 Stefan Lundh Thomas Magnusson Tommy Boustedt

så mycket större.
RIKLIGT MED SYRE
Själva har vi laddat upp inför kvällens 
match på Mälarhöjdens Idrottsplats, en 
uterink här i Stockholm (för eventuellt till
resta gävlebor som inte känner vår geo
grafi). Kul, men en smula underligt för ett 
elitlag och Stockholms bästa ishockeylag. 
Globen var upptagen av hästar och 
Johanneshov av Eros Ramazotti.

Låt oss hoppas på en bättre insats mot 
Brynäs ikväll än i matchen mot Färjestad i 
torsdags (2-6). Även om siffrorna ljuger en 
smula, så stor var inte skillnaden mellan 
lagen, kan vi inte utfärda godkänt för den 
matchen. Vi vet inte riktigt varför det blev 
så, vi gjorde ju en skaplig match mot HV 
71 i Jönköping (4-4) som vi borde ha vun
nit och två bra perioder mot Malmö (4-4) 
förra veckan.

TVÅ STEG FRAM OCH ETT TILLBAKA

Det har känts som om vi varit på väg 
uppåt tidigare, men förlusten mot 
Färjestad var ett steg bakåt. Vi hade tre 
spelare borta, Magnus Jansson, 
”Putte” Erickson och Peter Nilsson. 
”Nisse” kan vara tillbaka ikväll, det 
avgjordes idag på förmiddagen, efter att 
den här krönikan skrivits.

Det är tråkigt naturligtvis, med tre man 
skadade. Bara för en vecka sedan gladdes

LEDARBÄNKEN

vi ju över att samtliga spelare var helt fris
ka, för första gången den här säsongen. 
Men sådan är hockeyn, det är bara att bita 
ihop och komma igen. O
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Matchdag

Tisdagen 
30 november 1993 

kl 19.00

Första 
femman

Andra 
femman

Tredje 
femman

Målvakt

Första 
femman

Andra 
femman

Tredje 
femman

Målvakt

Målvakter
1. Thomas Östlund

32. Petter Rönnquist
30. Jonas Forsberg

Backar
5. Christian Due-Boje 

10. Marcus Ragnar sson 
15. Joakim Musakka 
18. Thomas Johansson 
27. Thomas Eriksson 
28. Björn Nord
29. Mikael Magnusson
31. Robert Nordmark

Forwards
2. Charles Berglund
3. Erik Huusko
6. Anders Huusko

11. Jens Öhling
12. Peter Nilsson
14. Magnus Jansson
16. Mikael Håkansson
17. Ola Josefsson
20. Jerry Friman
21. Mariusz Czerkawski
23. Fredrik Lindquist
25. Patrik Erickson

Målvakter
30. Michael Sundlöv

1. Lars Karlsson

Backar
2. Bedrich Scerban
3. Mikael Lindman
4. Johan Tornberg
5. Tommy Melkersson
8. Stefan Klockare
9. Mikael Enander

13. Mikael Wiklander
28. Christer Olsson

Forwards
10. Thomas Tallberg
12. Andreas Dackell
16. Mikael Wahlberg
19. Anders Gozzi
20. Niklas Gällstedt
21. Per Johan Johansson
22. Joakim Pehrson
23. Branislav Janos
24. Ove Molin
26. Anders Huss
29. Jonas Johnsson
31. Peter Larsson
36. Anders Carlsson

Kvällens domare

Börje Johansson 
Stephan Eriksson 

Per Svensson

Huvudsponsor Stockholms Stolthet
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Period Tidpunkt Anteckningar Spelade Poäng per
matcher Mål Ass Poäng match

14. Magnus Jansson 15 9 1 10 0,67
2. Charles Berglund 18 1 11 12 0,67

21. Mariusz Czerkawski 17 5 6 11 0,65
23. Fredrik Lindquist 17 4 7 11 0,65

6. Anders Huusko 13 5 2 7 0,54
3. Erik Huusko 18 6 3 9 0,50

12. Peter Nilsson 16 3 5 8 0,50
27. Thomas Eriksson 16 4 3 7 0,44
17. Ola Josefsson 16 1 5 6 0,38
11. Jens Öhling 14 1 4 5 0,36
29. Mikael Magnusson 17 5 1 6 0,35
31. Robert Nordmark 15 1 4 5 0,33
10. Marcus Ragnarsson 10 0 3 3 0,30
28. Björn Nord 17 1 4 5 0,29
16. Mikael Håkanson 16 2 2 4 0,25
15. Joakim Musakka 17 1 3 4 0,24
18. Thomas Johansson 17 3 1 4 0,24
5. Christian Due-Boje 18 2 1 3 0,17

25. Patrik Erickson 15 1 1 2 0,13
20. Jerry Friman 17 0 2 2 0,12

1. Thomas Östlund 13 0 1 1 0,08
30. Jonas Forsberg 5 0 0 0 0,00
32. Petter Rönnquist 17 0 0 0 0,00

1 Leksand 19 11 4 4 69 - 54 26 (+15)
2 Malmö 19 9 5 5 80 - 69 23 (+11)
3 Rögle 19 9 4 6 76 - 64 22 (+12)
4 Frölunda 19 8 5 6 52 - 50 21 (+2)
5 Djurgården 18 8 4 6 55 - 58 20 (-3)
6
7

Västerås 19 7 4 8 63 - 63 18 (0)
MoDo 19 8 2 9 67 - 69 18 (-2)

8 Brynäs 18 7 3 8 48 - 39 17 (+9)
9 Färjestad 19 7 3 9 59 - 60 17 (-1)

10 Luleå 19 6 5 8 62 - 73 17 (-11)
11 HV 71 19 6 4 9 52 - 57 16 (-5)
12 Björklöven 19 5 1 13 49 - 76 11 (-27)

Spelade 
matcher

Utvisn 
minuter

Utvisn sekunder 
per match

31. Robert Nordmark 15 24 96
17. Ola Josefsson 16 24 90

5. Christian Due-Boje 18 26 87
15. Joakim Musakka 17 22 78
18. Thomas Johansson 17 22 78
27. Thomas Eriksson 16 20 75
10. Marcus Ragnarsson 10 12 72
2. Charles Berglund 18 16 53

14. Magnus Jansson 15 8 32
29. Mikael Magnusson 17 8 28
12. Peter Nilsson 16 6 23
21. Mariusz Czerkawski 17 6 21
23. Fredrik Lindquist 17 6 21

3. Erik Huusko 18 6 20
6. Anders Huusko 13 4 18

25. Patrik Erickson 15 4 16
28. Björn Nord 17 4 14

1. Thomas Östlund 13 2 9
16. Mikael Håkanson 16 2 8
20. Jerry Friman 17 0 0
32. Petter Rönnquist 17 0 0
11. Jens Öhling 14 0 0
30. Jonas Forsberg 5 0 0
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Rasmus Simon

Nya supportrar
En söndagkväll i Globen i november 1993 
fick Djurgårdens ishockeylag två nya sup
portrar. De två är tvillingarna Simon och 
Rasmus Borgström, snart nio år och från 
Söder.
PREMIÄR

Det var deras debut i Globen och de var 
imponerade. Både av Globen och av Djur
gårdens spelare. Det var också deras första 
ishockeymatch i verkligheten. Visst, de har 
sett ishockey i TV.

-Men det är mycket roligare i verklig
heten, sade Simon.

-Och vad snabbt det går, sade Rasmus.
Matchen ifråga var den där Djurgården 

slog MoDo med 4-3. Peter Nilsson satte 
segerpucken när en knapp minut var kvar 
av sista perioden. Och det i samma bur 
som vi satt intill och alltså sett Djurgården 
göra både 1-0, 2-0 och 3-0 redan i första 
perioden.
SÅ DET GJORDE DE!

De lärde sig lika snabbt att häckla doma
ren när det gick Djurgården emot, som t ex 
när ett Djurgårds-mål blev bortdömt. Men 
domaren hade nog rätt, fast han var lite 
onödigt petig emellanåt.

-Jag trodde att MoDo-målvakten skulle 
bli utbytt där i första perioden, sade 
Rasmus när matchen var slut och vi var på 
väg hem. Men han var ju rätt bra.

-Ja, MoDo var ganska bra hela laget, 
sade Simon generöst. Men Djurgården var 
bättre.

Förmodligen kommer de två att alltid 
tycka att Djurgården är bättre. Även när 
de är med om att se Djurgården förlora för 
första gången.

För det var vi rörande överens om: 
Djurgården ska vi se spela ishockey flera 
gånger, i Globen!
DET VAR KUL
Spännande också. Kanske lite onödigt 
spännande. När nu laget leder med 3-0 
redan i början av första perioden och har 
stort spelövertag. Som man säger i sport
spalterna: Djurgården släppte in MoDo i 
matchen.

Men det är en del av charmen med is
hockey att det kan hända.

Kanske också en del av den rysande de
len av charmen med Djurgårdens ishock
eylag säsongen 1993-94.

Björn Borgström 
Djurgårdare sedan 40-talet, 

pappa till Rasmus och Simon 
sedan januari 1985

GÄSTSKRIBENTVisst vinner Brynäs i kväll!
H

ej alla glada djurgårdare! Bli 
inte ledsna nu men i kväll får ni 
se mitt kära Brynäs IF klå 
Tommy Boustedts järnkami
ner. Seger på isen ska Smurfarna och kom

pani se till.
Det blir en intressant match på läktarna 

också. Det gäller att ge sitt lag det bästa 
stödet och den fajten ska vi brynäsare i 
Brynäs Supporterklubb Stockholm vinna. 
Supporterklubben som består av omkring 
200 medlemmar är under den här matchen 
kraftigt förstärkta av omkring 200 nedres
ta Gävlebor. Vår seger är nästan given på 
förhand, eller hur Blue Saints och sittplats?

Jag fick nyligen höra att Djurgården spe
lat in Blue Saints ”läten” och kör ut ljudet 
i högtalarna för att peppa DIF under mat
cherna...

Står ståplats tyst och lyssnar då, eller...
Hela Sverige skrattar!
Nej, äkta vara ska de va’. Hör och lär av 

oss brynäsare nu när ni har chansen.
För att matchen inte ska bli alldeles för 

ojämn och avgöras för tidigt till Brynäs 
fördel vill jag passa på att varna 
Djurgårdsspelarna för vissa saker.

Smurfarna Peter Larsson, Anders Gozzi 
och Ove Molin kan göra vad som helst 
med en puck eller motståndare. Till exem
pel kan de lura upp Due-Boje och 
Nordmark på läktarna för att sen bara 
skjuta hål i Osten. Dessa superfantastiska 
smurfar är dock bara andrakedja i Brynäs.

Förstaformationen består av radarpar 
och landslagsmannen Jonas Johnson och 
Andreas Dackell. De två är bland de bästa 
i Brynäs och de har till och med fått fart på 
gammelgubben Anders Huss. Inte illa! De 
backas upp av suveräne Bedrich Scerban 
(bäste back i Brynäs) och den mycket spel
skicklige Christer Olsson.

En av mina absoluta favoriter är ett av 
nyförvärven, backen Johan Tornberg, 20 
år, från Team Kiruna IF. Han är stark och 
tuff och kliver inte undan för någon.

Till sist det kanske bästa av allt. Vi har 
Sveriges bäste målvakt i Michael Sundlöv. 
I intervju efter intervju förklarar han att 
han lugnat sig och inte alls tänder till och 
blir blixtförbannad för minsta lilla. 
Sanningen är nog dock den att han kan bli 
så arg att det växer ut horn i pannan på ho
nom.

Så åk inte allt för nära vår bur, 
Czerkawski!

Och kom framför allt ihåg att Lands
lagsmicke tar allt.

Slutligen så en trösthälsning till de forna 
bänkgrannarn runt C 31, rad 6, plats 5.

Anders Feltenmark 
Brynäs Supporterklubb

Stockholm

RED. Vi DIFare snackar inte så mycket, 
utan spottar i nävarna och visar vad vi 
kan!
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KOM IGEN PUBLIKEN!
GÖR KVÄLLENS MATCH TILL EN FEST!

Ikväll är Brynäs på besök. Vi skall bemöta dem 
sportsligt. Vi hoppas sedan bli lika juste mottagna
när vi kommer på besök.

B
lue Saints styrelse har genom hårt 
och målmedvetet arbete rensat 
bort rötäggen, för att vinna tillba
ka den förlorade hedern och för
bättra det skamfilade anseendet.

SLIT GER UTDELNING
-Typer som går på DIF-matcher för att 
ropa nazi-slagord, sabba eller bråka är inte 
välkomna i vår grupp. De kan lika gärna 
stanna hemma, säger Albert Törsleff eller 
”Abbe” som han rätt och slätt kallas.

Han har varit ordförande i Blue Saints i 
fem år och har tillsammans med övriga i 
styrelsen lagt ner ett styvt jobb för att 
bringa ordning i ledet.

-Tidigare hade vi i styrelsen ett otack
samt jobb. Vi fick alltid klä skott för saker 
som Blue Saints gjort. Vi fick stå till svars 
på möten och det var en jobbig tid. Nu
mera upplever ”Abbe” ordförandeskapet 
betydligt mer positivt, han känner att slitet 
givit utdelning.

-Jag kan ta bortamatchen mot Västerås 
som exempel. Vi chartrade sju vagnar på 
ett tåg och var ungefär 1 000 personer. Inte 
minsta incident inträffade, men det var 
härlig stämning i hallen och vi fick massor 
av beröm av både polis och arrangörer. 
Det var en härlig känsla. En av åtgärderna 
för att tvätta bort skamfläcken på Blue 
Saints har varit att porta de värsta ligister
na. En annan att göra tidigare sk orosmo
ment till matchvärdar. Blue Saints har 
sammanlagt 30 matchvärdar, hälften av 
dem är killar som tidigare varit stökiga.
STIGER MED UPPGIFTEN
Att upphöja dem till matchvärdar har inte 
bara haft det goda med sig att de tidigare 
stökiga killarna blivit ansvarsfulla och lug
na ledare, utan har också fått till följd att 
stämningen i hela gruppen blivit bättre.

-Det är mycket lättare nu när vi har 
matchvärdar som håller ordning. Förut var 
det alltid utomstående som skulle göra det 
och det var nog svårare för många att ac
ceptera, säger ”Abbe” och beskriver åtgär
den med matchvärdar som en ”stor seger 
för oss”.

Han understryker också att samarbetet 
med Djurgården blivit allt bättre men att 
klacken fortfarande tvingas leva med gam
la synder på vissa bortamatcher.

-Värst är det i Gävle. Där säger man re
dan innan vi kommer att det ska bli bråk

Albert ”Abbe” Törsleff.

och man hjälper själva till att provocera 
fram det. T ex muddras vi alltid innan vi 
går in på arenan och det skulle ju inte vara 
något att säga om ifall alla åskådare mudd
ras. Men så är det inte. Vid ingången bred
vid vår får hemmafansen gå in utan mudd
ring och sen kastar de batterier och flaskor 
på oss. Att uppmärksamma polisen på det
ta är lönlöst, de har redan sin uppfattning 
klar och tar minsta chans att ingripa mot 
oss. Sånt är självklart oerhört provoceran
de.
DÅLIGT BEMÖTANDE

Artikelförfattaren förstår mer än väl Blue 
Saints inställning. I Gävle och Karlstad har 
DIF och andra stockholmslag och deras 
supportrar blivit mycket illa bemötta un
der åren. Ett skrämmande exempel minns 
vi då DIF gästade Gavlerinken. Poliser i 
sköldar och med batonger bevakade DIF- 
fansen. Så åkte DIF-backen Thomas 
Eriksson ut. Väl i utvisningsbåset bombar
derades han med spottloskor och föremål 
från några hemmafans. Polisen ingrep inte, 
speakern uppmande inte publiken att sluta 
med ofoget och när så Håkan Södergren 
åkte till speakerbåset för att be dem kalla 
några vakter som skydd åt Eriksson fick 
han till svar:

”Sköt du ditt så sköter vi vårt”.
En beklämmande händelse, liksom den 

då en DIF-ledare i Karlstad fick ett slag på 
kinden av en hemmasupporter. Men dessa 
händelser gav inte upphov till några skan
dalrubriker.

VILKA ÄR DÅ DE BÄSTA BORTAARENORNA ATT 
GÄSTA FÖR BLUE SAINTS?

-Leksand är kanonbra. Polisen är enormt 
trevlig, liksom publiken. Och Västerås är 
också jättebra. Senast var arrangörerna 
enormt vänliga, de hälsade oss välkomna 
och skapade direkt en trivsam atmosfär. 
Och då blir det ju trevligt för alla parter, 
säger ”Abbe”.

Nu hoppas vi naturligtvis på att bli lika 
fint bemötta i Gävle och Karlstad.
HÄNG MED OSS NI FÖRFINADE 

STTTPLATSPUBLIK
Blue Saints har 1 700 medlemmar, 1 000 av 
dem var som nämnts med till Västerås men 
på hemmaarenan Globen är luckorna är 
stora på kortsidessektionen där klacken 
håller till.

Förut var det för mycket stök och bråk - 
numera framstår Blue Saints nästan som en 
lite för välkammad gosskör.

-Tyvärr blir det ingen riktig stämning 
och jag tror att det till stor del hänger sam
man med Globen. Det spelar ingen roll hur 
mycket vi sjunger och hejar, sittplatspubli
ken hänger ändå inte på. Det var annat när 
Djurgården spelade på ”Hovet”. Då blev 
publiken som en hel familj och det var 
jättetryck på läktaren. Men jag hoppas det 
kan bli ändring också i Globen, att den där 
lite förfinade stämningen som finns över 
arenan försvinner och att matcherna kan 
förvandlas till de fester som de är tänkta 
att vara.
STÅPLATS ETT ÖNSKEMÅL

”Abbe” saknar ståplats i Globen och me
nar att den avsaknaden medför att många 
i Blue Saints numera föredrar att åka på 
bortamatcherna istället för att gå på hem
mamatcherna.

-Det blir bättre stämning borta. Hoppas 
nu också att vi i framtiden kan få med oss 
ännu fler supporters på bortamatcherna. 
Jag tänker inte då bara på Blue Saints-
medlemmar utan på alla klubbens anhäng
are. Hälsa dem att de är hjärtligt välkom
na att åka med oss på resorna, säger den 
23-årige Blue Saints-ordföranden som själv 
ser alla lagets hemma- och flertalet borta
matcher.

Vi på Matchprogrammet säger Grattis 
till ”Abbe” Törsleff och hans styrelsekolle
gor som på ett föredömligt sätt arbetat för 
att tvätta bort skamfläcken, som efter alla 
tidigare så uppmärksammade bråk satts 
inte bara på klacken utan också på för
eningen i stort.

Fortsätt att hålla stilen och undvik skan
daler.

Av Arne Zein
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Gäller söndagsmatcher 
etage 4, kortsida
Begränsat antal biljetter
Biljetter köpes direkt i entré 1, 
matchdagen från kl 16.00 
Gäller vuxna i sällskap med barn 
under 12 år.

DIF Ungdomshockey har träffat Lasse Björn, 
en av Djurgårdens och Tre Kronors mest framgångsrike 
hockeyspelare genom tiderna. Lasse spelade 
tillsammans med Rolle Stoltz, ett legendariskt backpar 
i svensk hockey.

C
harles och Douglas Murray är 
Lasse Björns barnbarn. De spelar 
med tröja nr 3 (precis som mor
far gjorde) i DIFs team 81 res
pektive 80.

BRUKAR DU GÅ OCH KOLLA NÄR GRABBARNA 

HAR MATCH, LASSE?
-Ja, så fort jag kan i mån av tid. Det är 
härligt att se, de här killarna kan ju så 
mycket mer än vad vi kunde i 12-årsål- 
dern.
VAD ÄR DET SOM SKILJER MEST?

-Allt - skott, skridskoåkning, teknik... 
När jag var grabb på 40-talet var hockeyn 
fortfarande ung i Sverige. Det fanns inte så 
många instruktörer och vi fick träna oss 
fram mycket på egen hand.
NÄR BÖRJADE DU SPELA HOCKEY I 

ORGANISERAD FORM?
-I 12-årsåldern. Då höll jag på med lille
putt-rugby också (ja, det hette så!) i 
Tranan, vi höll till på Råsunda. Eftersom 
jag var stor och lirade rugby fick jag lira 
back i hockeyn. - Hockeyklubben hette IK 
Kometen, ett kvartersgäng från Traneberg, 
och vi spelade i något som hette AT 
Cupen. Jag var kassör i laget och var den 
enda som hade biopengar på söndagar
na... För att få ihop pengar till klubbor 
fick vi gå runt med ett amerikanskt lotteri 
med lotter från 1 till 99. Vi brukade låna 
en lampa av min mamma för att ha ett för
staprisl Morsan hade tur, hon vann alltid 
tillbaka lampan...
DET VAR FÖRSTÅS PAPPOR OCH MAMMOR 
SOM SKJUTSADE ER TILL TRÄNINGAR OCH 

MATCHER, PRECIS SOM IDAG?
-Sällan. Det var ingen som släpade på för
äldrarna. Då hade man skämts för polar

na. Vi åkte buss och spårvagn till matcher
na. Och tränade gjorde vi där vi bodde. På 
Tranebergsplan, DIFs gamla hemmaplan, 
eller på Lillsjön och Lilla Tangen. Det var 
kalla vintrar de här åren och isen la sig 
snabbt.
HUR OFTA TRÄNADE NI I POJKLAGSÅLDERN?

-Jämt! Man hann knappt hem och käka 
middag. Och när de släckte ljuset på 
Tranebergsplan var vi där och lärde oss 
tända igen. Annars körde vi i månsken, det 
var ingen hejd på’t. Vi hade ingen sarg eller 
andra moderna grejer och så delade vi bara 
upp två lag i blandade åldrar och körde. 
Jag åkte i morsans omgjorda bandyrör.
TRÄNADE, LAGLEDARE, MATERIALARE 

- HUR FUNKADE DET?
-Vi hade en farbror som skötte alltihop. 
En gammal dansk droskchaufför som het
ter Terkelsen. Han hade stadigt en cigarr i 
munnen som han skulle tända när vi vann 
matcherna och när vi inte vann så tuggade 
han upp cigarren. En gång i Aspudden 
hade vi bara 5 klubbor med oss, varav en 
av klubborna såg ut som en tandpetare. 
Domarn förbjöd oss att använda den klub
ban, så en grabb fick spela utan hela mat
chen. Vi fick stryk med 0-1 i finalen.

-Apropå matcher, vi spelade bandy ock
så på Djurgårdsbrunnsviken. Då fick man 
ta bort svetten i en isvak. Det fanns kami
ner som man fick elda själv i för att värma 
vatten.
NÄR KOM DU TILL DJURGÅRDEN, 

OCH HUR GICK DET TILL?
-Först blev jag värvad till Westermalm 
och sen därifrån till DIF. Då hade jag 2 år 
kvar som junior, det måste varit -47. Det 
var Filip Karlsson som upptäckte mig. Filip
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Douglas och Charlie Murray liksom morfar Lasse Björn med en 3:a på sina speltröjor i DIF.

värvade Tumba, Hasse och Stig Tvilling 
och många andra blivande landslagsmän.
VAD HADE NI FÖR SKYDD PÅ DIN TID?

-Obefintliga till en början. Sen, när kana
densarna kom hit och spelade så ritade jag 
av deras skydd och fick dem uppsydda av 
Elof Malmberg i Gävle. Min hjälm gjordes 
av knäskydd, tre halvor, CCM-skydden, 
som vi fick från Kanada, var ruskiga. Bara 
papp och tyg, när de blev blöta var de blö
ta hela säsongen. Det var unikapapp ner- 
stoppade i vanliga kortbyxor. Sen kom 
manchesterbyxorna, det vart ju tungt så in 
i helsike när de vart våta.
NÄR DU SPELADE I JUNIORLANDSLAGET, 

OCH SEDAN I DIFs A-LAG, HUR LA NI UPP 
TRÄNINGEN?

-Då hade ju Stadion fått konstfruset så det 
var 80-bussen och 4:ans spårvagn till 
Lilljansplan. Eftersom de flesta grabbarna 
lirade fotboll, handboll, rugby etc så var 
säsongen ganska kort, december till mars 
ungefär. Under barmarkssäsongen cyklade 
vi till träningarna. Vi tränade helt fel då. 
Långdistansträning över trädrötterna i 
Lilljansskogen, i stället för intervall.
-Sen stod vi och torrsköt på perstorpsski
vor. Vi hade en tränare som hette Åke 

”Sparven” Eriksson i landslaget. ”Ni ska 
skjuta hårdare grabbar”, sa Sparven. ”Hur 
ska vi göra då’ra”, sa vi. ”Ta i hårdare 
bara”, sa Sparven. Slagskottet hade inte 
kommit då. Det var dragskott som gällde. 
Sen kom Quick-shot i samband med kana
densarnas Sverigebesök i slutet på 50-talet. 
Klubborna var raka, av märket Sirius. En 
sån klubba höll en hel säsong, rena stock
en.
DET HAR JU HÄNT EN DEL PÅ DET TAKTISKA 
OMRÅDET. HUR LA NI UPP TAKTIKEN?

-För det första så rullade vi på bara tre 
backar och två kedjor, tio man alltså, med 
målvakten. Och sen fick man inte tackla 
över hela plan utan bara i egen försvars
zon. Rolle styrde upp dom och jag smällde 
på... Det var mycket mer utpräglat att 
backarnas revir var försvarszon och for
wards skulle ligga på anfall. Tumba, till ex
empel, var ju livsfarlig i egen zon med sina 
dribblingar, vi var tvungna att be honom 
försvinna när han letade sig ner.

-Tumba gick det över huvud taget inte 
att snacka taktik med, han var sin egen 
hela tiden. När Storstöveln skulle lira med 
Tumba så frågade han kedjekompisen om 
några tips. Gör så här sa han: ”Om Tumba 

åker åt ett håll så ska du åka så mycket det 
går åt andra hållet!”
SMÅKILLARNA IDAG HAR JU SÄSONGEN PÅ 
BÅDE SEX OCH ÅTTA MÅNADER.

Är det riktigt att köra så hårt som man gör 
idag, tycker du?

-Det viktigaste är att grabbarna njuter 
av sin sport, att dom har kul. Och för att 
hålla jämna steg i konkurrensen krävs det 
mer idag. Men det är viktigt att inte kon
centrera sig på en idrott för tidigt, utan tes
ta lite olika grenar.

-Grabbar som verkligen gillar hockey, 
dom ser till att åka på allmänhetens också 
när dom kommer åt. När jag var ung åkte 
vi mera skridskor hemma än i klubben. 
Hade vi landskamp på kvällen så åkte jag 
skridskor och värmde upp hemma hela da
gen. Glöm aldrig att hockey är en lek och 
man lirar för att det är kul. På min tid tjä
nade vi aldrig några pengar på hockey, 
men vi fick massor av oförglömliga resor 
och minnen.
VAD ÄR DET BÄSTA MED DJURGÅRDEN, 

LASSE?
-En härlig klubbkänsla och sammanhåll
ning. Den håller livet ut. O

Av Sören Nordström
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Vid samma tidpunkt varje år
kommer domarproblematiken

upp till debatt.

FO
TO

: S
TI

G 
AL

M
QV

IS
T

KONSTEN ÄR
O

ATT SKILJA PÅ
HÅRT OCH FULT SPEL

N
u skall två lag bort från 
Elitserien. Samtidigt avgörs 
vilka lag från div I som skall få 
spela i allsvenskan i januari.

Dom två elitlag som hamnar i allsvenskan 
har stora möjligheter att återta sin elitserie
plats till säsongen därpå. Dessutom riktar 
massmedia blickarna mot allsvenskan på 
ett märkligt sätt (Speciellt DN).
ELITSERIEN BÖR VÅRDAS

Från förbundshåll har många gånger sagts 
att elitserien är den bästa serien i världen 
efter NHL. Av den anledningen är det kon
stigt att Svenska Ishockeyförbundet inte är 
mer intresserade av att utveckla domarsi
dan. Det är helt fantastiskt att man år ut 
och år in har en kurs före säsongen, och se
dan äger domaren rätt att döma hur han 
vill. Tänk er att lagen skulle ha en träff före 
varje säsong med sin tränare. Nästa år träf
fas man på nytt med ev en ny tränare. Hur 
skulle det se ut på våra rinkar då?
INFÖR NYTT UTBILDNINGSPROGRAM

För ca femton år sedan föreslog jag tre sa
ker. 1) Förbundskapten för domare skulle 
tillsättas. 2) Domarna på elit- och div 1- 
nivå skulle sommarträna med lagen. 3) 
Domarna skulle tillsammans med tränarna 
genomgå steg 1 och 2-utbildning. Steg 1 
har redan genomförts med Dag Olsson 

som ansvarig. Punkterna 2 och 3 har inte 
genomförts. Vill domarna inte ställa upp 
på punkterna två och tre skulle dom inte 
ha rätt att döma elit- och div I-serierna. 
Om dessa punkter genomfördes skulle 
det bli svårare för tränare att gnälla på 
domarna. Samtidigt skulle det bli lättare 

att bli betraktad som elitidrottsman och 
helt automatiskt skulle domarna höja sin 
status. I dagsläget är det största problemet 
hur mycket man skall erhålla i arvode. 
Skärpning domare! Ställ krav på förbun
det! Domarna har fått en svårare roll än 
tidigare.
VISSA SAKER SÄTTS I SYSTEM

I dagens ishockey är det mer och mer van
ligt med fasthållningar och hakningar. 
Ishockey på elitnivå går dessutom så fort 
att domaren inte hinner se allt. Dom flesta 
tränarna accepterar ett och annat misstag. 
(Kan ibland vara svårare för publiken). 
Det som tränarna har svårare att acceptera 
är, när spelets regler systematiskt satts ur 
spel. Vissa lag som inte hänger med använ
der då fasthållningar, omfamningar, lås
ningar etc.
SE UPP! HÅRT ELLER FULT?

Det finns också domare som använder var
annan-principen. Nu åkte det lagets spela
re ut, nu måste en spelare från det andra la
get ut. Det som är mest förvånansvärt är: 
Att domarna inte kan skilja på hårt och 
fult spel! Det kan inte vara svårt att se en 
tackling i ryggen. Eller? Vi har idag träna
re som förutspår hårt spel. Men jag undrar 
ibland om dom inte menar fult spel. Låt 
inte lagens tränare styra utvecklingen till 
fult spel. Samarbete mellan Svenska 
Ishockeyförbundet och föreningarna 
kommer att medföra att domare får en lät
tare uppgift på rinken i framtiden.

Med ishockeyhälsningar
Björn Ferber

Ungdomsansvarig
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Mästarklubb
Häng med i Djurgårn’s populära 
företagsklubbar! Stockholms 
Stolthet, DIF-Poolen och Mästar
klubben är våra eftertraktade 
företagsklubbar.
Ett medlemsskap i någon av dem 
öppnar portarna för ditt företag in 
i hjärtat av Djurgår’n Hockey. 
Att profilera sig tillsammans med 
Djurgår’n och Sveriges största 
arenasport har sina fördelar. 
Utnyttja dem och du kommer att få 
uppskattning av såväl personal som 
kunder. Våra företagsklubbar 
passar alla företag i alla storlekar. 
Kontakta oss på kansliet för mer 
information, tel 649 87 73, eller 
39 01 45. Och du! Vänta inte, 
du kan bli en av oss redan i 
morgon!
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TIPPA MÅLSKYTT 
VINN BILJETTER 
Magnus Jansson?
Eller kanske Mikael Håkansson?
Eller varför inte Mariusz Czerkawski

Det är sannerligen inte lätt att 
hitta killen som blir Djurgår´ns 
förste målskytt i nästa match.

Gör själv ett försök att pricka 
rätt. Välj den spelare du tror 
nätar först i nästa omgång, 
skriv ditt svar och ditt namn på 

RIV UR OCH LÄMNA IN I DJURGÅRD HOCKEYS SOUVENIRSTÅND FÖRE TREDJE PERIODENS BÖRJAN! 
FYLL OCKSÅ I DATUM FÖR DEN HEMMAMATCH TIPSET AVSER!

talongen härintill, riv ur den 
och lämna in den före tredje 
periodens början i något av de 
souvenirstånd som finns i
arenan.

De två först dragna svaren 
som prickat rätt vinner två st

biljetter vardera till en av 
Djurgårns hemmamatcher. 
Biljetterna kommer per post. 
Biljetterna gäller endast till denna match 
och får ej bytas mot andra. LYCKA TILL!

DU GAMLA 
DU FRIA
Nationalsången sjunges i sam
band 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!



SPELPROGRAM 93-94
Djurgårn’s Ungdom Elit

A-JUNIORER
Fredag 24 september 18.30 Johanneshov Djurgården-AIK
Måndag 27 september 19.00 Nacka Ishall Nacka-Djurgården
Lördag 2 oktober 14.00 Johanneshov Djurgården-Nyköping
Måndag 4 oktober 20.00 Björkäng Huddinge-Djurgården
Lördag 9 oktober 14.00 Johanneshov Djurgården-Väsby
Måndag 11 oktober 20.00 Johanneshov Hammarby-Djurgården
Lördag 16 oktober 14.00 Zinken Djurgården-Lidingö
Tisdag 19 oktober 19.45 Gränby Ishall Uppsala-Djurgården
Lördag 23 oktober 14.00 Johanneshov Djurgården-Södertälje
Måndag 25 oktober 19.30 Vallentuna Vallentuna-Djurgården
Lördag 30 oktober 14.00 Zinken Djurgården-Haninge
Måndag 8 november 20.30 Torhall Haninge-Djurgården
Lördag 13 november 13.00 Johanneshov Djurgården-Vallentuna
Måndag 15 november 20.30 Skaniarinken Södertälje-Djurgården
Lördag 20 november 14.00 Johanneshov Djurgården-Uppsala
Måndag 22 november 19.00 Dahlénhallen Lidingö-Djurgården
Lördag 27 november 14.00 Johanneshov Djurgården-Hammarby
Måndag 29 november 20.30 GLG-Hallen Väsby-Djurgården
Lördag 4 december 14.00 Johanneshov Djurgården-Huddinge
Måndag 6 december 19.30 Rosvalla Nyköping-Djurgården
Lördag 11 december 14.00 Johanneshov Djurgården-Nacka
Måndag 13 december 20.00 Johanneshov AIK-Djurgården

Full rulle på DIFs ungdomsspelare. 
Välkommen att se oss 

i säsongens spännande matcher.

UNGDOMSHOCKEY

Torsdag 7 oktober 20.00 Zinken Hammarby-Djurgården
Söndag 10 oktober 12.00 Johanneshov Djurgården-Södertälje
Onsdag 13 oktober 19.30 Pinbackshallen Arlanda HC-Djurgården
Söndag 17 oktober 12.00 Zinken Djurgården-Nacka HC
Fredag 22 oktober 19.00 Järfälla Järfälla HC-Djurgården
Söndag 24 oktober 12.00 Johanneshov Djurgården-Huddinge IK
Torsdag 28 oktober 19.00 Torhall Haninge HC-Djurgården
Tisdag 9 november 20.00 Johanneshov Djurgården-IFK Österå
Tisdag 16 november 19.45 Gränbyhallen Uppala IS-Djurgården
Torsdag 18 november 20.00 Johanneshov Djurgården-Vallentuna
Söndag 21 november 18.30 GLG-Hallen Väsby IK-Djurgården
Fredag 26 november 20.00 Johanneshov Djurgården-Väsby IK
Lördag 27 november 18.30 Vallentuna Vallentuna-Djurgården
Tisdag 30 november 20.00 Johanneshov Djurgården-Uppsala AIS
Onsdag 8 december 20.00 Åkersberga IFK-Österå-Djurgården
Söndag 12 december 12.00 Johanneshov Lidingö HC-Djurgården
Lördag 27 november 14.00 Johanneshov Djurgården-Haninge HC
Torsdag 16 december 20.00 Björkäng Huddinge-Djurgården
Söndag 19 december 12.00 Johanneshov Djurgården-Järfälla HC
Tisdag 21 december 20.15 Nacka Ishall Nacka HK-Djurgården
Söndag 9 januari 12.00 Johanneshov Djurgården-Arlanda HC
Torsdag 13 januari 20.00 Wasarinken Södertälje-Djurgården
Söndag 16 januari 12.00 Johanneshov Djurgården-Hammarby IF
Torsdag 20 januari 20.00 Zinken Hammarby IF-Djurgården
Söndag 23 januari 12.00 Johanneshov Djurgården-Södertälje
Fredag 28 januari 19.30 Pinbackshallen Arlanda HC-Djurgården
Söndag 30 januari 12.00 Johanneshov Djurgården-Nacka HK
Fredag 11 februari 19.00 Järfälla Järfälla HC-Djurgården
Söndag 13 februari 12.00 Johanneshov Djurgården-Huddinge IK
Torsdag 17 februari 19.00 Torhall Haninge HC-Djurgården
Söndag 20 februari 12.00 Johanneshov Djurgården-IFK Österå
Torsdag 24 februari 19.45 Gränby Ishall Uppsala AIS-Djurgården
Söndag 27 februari 12.00 Johanneshov Djurgården-Vallentuna
Fredag 4 mars 20.30 GLG-Hallen Väsby IK-Djurgården

B-JUNIORER

FOTO: PEDER EKA-POJKAR
Torsdag 11 november 19.30 Johanneshov Djurgården-Vallentuna
Lördag 13 november 11.30 Wasarinken Södertälje-Djurgården
Lördag 20 november 18.00 Johanneshov Djurgården-Järfälla HC
Onsdag 24 november 20.30 Björkäng Huddinge IK-Djurgården
Lördag 27 november 17.00 Johanneshov Djurgården-Hammarby IF
Lördag 4 december 12.25 Älta Älta IF-Djurgården
Onsdag 8 december 17.30 Pinbacksha Arlanda Hy-Djurgården
Lördag 11 december 17.00 Johanneshov Djurgården-AIK
Tisdag 14 december 20.00 Torhall Vendelsö IK-Djurgården
Lördag 18 december 14.30 Johanneshov Djurgården-Vendelsö IK
Lördag 8 januari 17.00 Solna IS AIK-Djurgården
Onsdag 12 januari 19.30 Johanneshov Djurgården-Arlanda Hy
Lördag 15 januari 14.30 Johanneshov Djurgården-Älta IF
Onsdag 19 januari 18.00 Zinken Hammarby IF-Djurgården
Lördag 22 januari 14.30 Johanneshov Djurgården-Huddinge IK
Onsdag 26 januari 19.30 Järfälla Järfälla HC-Djurgården
Lördag 29 januari 14.30 Johanneshov Djurgården-Södertälje
Onsdag 2 februari 20.10 Vallentuna Vallentuna-Djurgården

(Reservation för ändringar. Kolla tiden.)
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SPORTKOMMITTÉ 
OCH LAGLEDNING

Thomas 
Magnusson 
Målvaktstränare/ 

lagledare 
11:e säsongen
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Åke 
Bergdahl
President

Tommy 
Boustedt

Tränare
3:e säsongen

Stefan 
Lundh
Tränare 
4:e säsongen

Johan 
Kellerstam
Materialförvaltare

Mats 
Kellerstam 

Materialförvaltare

Åke 
Tiensuu
Sjukgymnast

Lars-Erik 
Lindgren

Tandläkare

Leif 
Larsson
Fys ansvarig

Bengt 
Gustafsson

Läkare
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Djurgårdare i NHL
Här är listan på alla DIF-spelare

som har spelat eller fortfarande

spelar i NHL

Lars-Erik Sjöberg, Winnipeg Jets (1974).

Anders Hedberg, New York Rangers (1974-85).

Leif Svensson, Washington Capitals (1978-1980).

Kent Nilsson, Atlanta, Calgary, Minnesota, 
Edmonton (1977-88).

Thomas Eriksson, Philadelphia Flyers (1980-81, 83-85).

Peter Wailin, New York Rangers (1981-83).

Bo Berglund, Quebec, Minnesota, Philadelphia (1983-86).

Michael Thelvén, Boston Bruins (1985-91).

Tommy Albelin, Quebec, New Jersey (1987-).

Mats Sundin, Quebec (1990—).

Johan Garpenlöv, Detroit, San José (1990-).

Tommy Söderström, Philadelphia Flyers (1992-).

Arto Blomsten, Winnipeg (1993-).

57



DIF-Poolare
Häng med i Djurgårn’s populära 
företagsklubbar! DIF-Poolen, 
Mästarklubben och Stockholms 
Stolthet är våra eftertraktade 
företagsklubbar. Ett medlemsskap 
i någon av dem öppnar portarna 
för ditt företag in i hjärtat av 
Djurgår’n Hockey. Att profilera 
sig tillsammans med Djurgår’n 
och Sveriges största arenasport 
har sina fördelar. Utnyttja dem 
och du kommer att få uppskatt
ning av såväl personal som kunder. 
Våra företagsklubbar passar alla 
företag i alla storlekar.
Kontakta oss på kansliet 
för mer information, 
tel 649 87 73 eller 39 01 45. 
Och du! Vänta inte, du kan bli en 
av oss redan i morgon!
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Stockholms Stolthet
Häng med i Djurgårn’s populära 
företagsklubbar! Mästarklubben, 
DIF-klubben och Stockholms 
Stolthet är våra eftertraktade 
företagsklubbar. Ett medlemsskap 
i någon av dem öppnar portarna 
för ditt företag in i hjärtat av 
Djurgår’n Hockey. Att profilera 
sig tillsammans med Djurgår’n 
och Sveriges största arenasport har 
sina fördelar. Utnyttja dem och du 
kommer att få uppskattning av 
såväl personal som kunder.
Våra företagsklubbar passar alla 
företag i alla storlekar.
Kontakta oss på kansliet för mer 
information, tel 649 87 73 eller 
39 01 45. Och du! Vänta inte, 
du kan bli en av oss redan i 
morgon!
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31 Robert Nordmark



BREV FRÅNEN ÄKTA
0DJURGÅRDARE

”Vilken fin hockeyspelare det 
kommer att bli av dig Kalle!” RED






