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KAMPEN KRING STRECKET
Tiden rusar i väg och snart är det dags att skriva slut

kapitlet i höstens allsvenska ishockey! Man kanske tycker 
att det roliga knappt har börjat, förrän det hela är över. 
Men så är det nu en gång ordnat av de vise männen i is
hockeyvärlden, att det först skall spelas en kvalomgång och 
sedan för de lyckliga, som klarar sig över strecket, en slut
omgång, där SM-tecken och guldmedaljer finns i potten. 
För dem, som inte krånglar sig över strecket, återstår bara 
nedflyttningsserien. Bara den beteckningen är tillräcklig för 
att ta bort all feststämning och i stället åstadkomma tristess 
och elände. Kanske plommonserien är ett litet lustigare 
namn.

Än så länge är dock kampen kring strecket inte helt av
gjord, och om också plommonserien närmar sig med hisnan
de hastighet för några av ödet utvalda kämpas det vidare i 
hopp om att något otroligt skall hända. Tillsvidare är det 
bara definitivt att Brynäs och AIK är uppe i slutspelet.

Spåren efter Brynäs framfart förskräcker. Det är inte 
matcher längre. Det handlar om utklassning och prome
nader. Trevligt för Brynäs och alla dess supporter, men 
kanske inte så bra för den stora spänningen i allsvenskan. 
Det har redan hörts röster att Brynäs inte borde tillåtas 
spela med sitt A-lag i allsvenskan. I stället skulle detta A-lag 
hänvisas till ryska ligan. Brynäs bilaga passar bättre de 
andra allsvenskarna . . .

Hur som helst är det snart slutspelat, och vad norra grup
pen beträffar rör sig intresset endast kring strecket. MoDo, 
Södertälje, Timrå och Djurgården är en kvartett, som för att 
slippa igenom nålsögat fram till slutspelet måste banta ned 
sig till en trio. En olycksbroder måste tyvärr bort.

Efter dagens matcher återstår bara två spel omgångar med 
tre dagars mellanrum. I nyckelmatchen nr 1 möts den 26/11 
Djurgården—Timrå här i Johanneshovshallen, medan MoDo 
samtidigt spelar i Skellefteå. Sista speldagen har Timrå hem
mamatch mot Skellefteå och Djurgården spelar borta mot 
— Brynäs. MoDo har en lätt hemmamatch mot Heffners. 
Nog ser det mörkt ut för Djurgården. Plommon fram i 
januari?
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FARLIG UNDERSKATTNING
Det såg ett tag ljust ut för Djurgårdens förhoppningar att 

nå en plats i slutspelet, men nu har läget plötsligt skärpts 
och åtskilligt tyder på att det blir en miss även denna sä
song. Anledning: räddningsplankorna nekar att vara några 
räddningsplankor. Förra söndagen skulle Djurgården bara 
upp och paradera för att ta två poäng mot Heffners i Sunds
vall. Utflykten höll på att gå alldeles på sned för Djurgår
dens del. Med nöd och näppe lyckades »blåränderna» rädda 
en poäng med 3—3 sedan Heffners haft ledningen med 3—2 
långt in i tredje perioden.

»Svagt av oss och då hade vi ändå predikat stundens all
var för grabbarna, berättade ledarna efteråt. Kanske gick det 
för lätt i början, då vi ledde med 2—0. Därmed knackade 
underskattningsspöket på dörren. I stället för att skärpa sig 
ännu mer, började det nog åkas för mycket ’på en skridsko’
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och sedan var katastrofen nära. Det var en given poäng, 
som gick all världens väg.»

Nej, Djurgården har ännu inte nått den stabiliteten i sitt 
spel, att man har råd att underskatta en enda motståndare. 
I dag smäller det mot Skellefteå, som beredde Djurgården 
en hel del besvär i första mötet uppe i Skellefteå. Djur
gården vann dock till sist med 6—3. Men det får inte inne
bära att man räknar med att av bara farten ta Skellefteå 
även här i Johanneshovshallen. Skellefteå är inte något lag 
som man leker med. De norrländska »tigrarna» har då och 
då visat sig kunna ryta till alldeles extra hårt.

FÖRR OCH NU AV FYRA VETERANER
Vilken är den största skillnaden på dagens ishockey och 

den som spelades för ett 20-tal år sedan? Frågan har rik
tats till en samling veteraner från gamla goda tider. Här är 
deras uppfattningar:

Rolle Stoltz: Dom skjuter snabbare i dag och har mycket 
bättre ork.

Hogge Nurmela: Målvakterna har blivit mycket bättre och 
därtill är alla spelare mera genomtränade.

Lill-Lulle Johansson: Jag tycker precisionen i skotten inte 
är bättre än förr, men visst har tempot och intensiteten blivit 
betydligt större. Inga döda punkter längre.

Lasse Björn: Alla spelare kan i dag ishockeyns ABC-bok, 
det var dåligt med detaljerna på min tid, man fick aldrig 
lära sig grunderna riktigt.

Rolle Stoltz: Vi passade bättre på min tid, man måste 
kunna slå både hårda och lösa pass, men nu ser man oftast 
bara en variant: en 80 knutars puck följd av vrålet »Åk».

Summa summarum från alla: inget av forna tiders klubb
lag skulle klara Brynäs.
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TÖRS PAMPARNA I ISHOCKEY?
Det har länge ropats efter en enda allsvensk serie i is

hockey, men det verkar dröja med nymodigheterna i och 
med att det trots allt kommer rätt mycket folk på matcher
na enligt det nuvarande systemet. När fotbollens många vise 
män beslöt att ändra på tågordningen i allsvenskan och 
göra om denna till mera internationellt format och därmed 
omfatta 14 i stället för bara 12 lag vann beslutet föga gehör 
av expertisen i tidningsspalterna. Med så mycket kritik gent
emot fotbollens ledare landet runt törs kanske ishockeyns 
ledare inte rubba på sina cirklar.

Visserligen har det tjatats nästan till leda att tiden är mo
gen för en enda storserie i ishockey, men då det kommer 
till kritan kanske en nyordning möts med samma protest
storm som nu drabbat fotbollens pampar. Märkligt säger 
en av dessa pampar att all expertis hamnat på sportredak
tionerna och att vi inte begriper vad vi sysslar med . . .

Här några klipp:
Bland alla tossiga beslut som förbundet fattat under årens 

lopp överträffar 14-lagsallsvenskan alla i vimsig och närig 
oklokhet och pressens fördömande ord om »panik, vanvett, 
fadäs, sol och vår, snurrighet och vettvilligt» passa pre
cis.

(Harry Lundahl i GHT)

Ett oblodigt vågspel. Det gör mig betänksam att Eric 
Persson bestämt avvisar beslutet. I 20 år har han haft vet
tiga synpunkter. Jämmer och elände kan förutses.

(Martin Lehman i Sv. D.)
Omläggningen av serierna är en sol- och vårhistoria av 

rätt ansenligt mått. Pamparna har blundat för geografiska, 
klimatiska och ekonomiska realiteter. De har sålt landslaget 
och försämrat den allsvenska standarden.

(Bobby Byström i DN)
Ett typiskt exempel på idrottens pampvälde. Spelarna har 

inte blivit tillfrågade.
(Nic Åslund i AB)

Panik och vanvett. Åby Ericson är en bedragen man.
(Bertil Jansson i Expressen)
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DE SEX ISHOCKEYNÖTTERNA
I vårt program vid matchen mellan Djurgården—Heffners 

satte vi läsarna på prov med en pristävling kallad »SeX 
ishockeynötter». Vi trodde inte att det skulle innebära sär
skilt stora bekymmer att klara frågorna, men åtskilliga lä
sare (och lösare) gick bet på frågorna nr 1 och nr 5. Här har 
vi de rätta svaren:

Fråga 1: Ishockeyförbundets generalsekreterare heter Jan 
Berglund, inte »Kabben» Berglund (som finns i MoDo);

Fråga 2: Allsvenska maratontabellen ledes av Södertälje, 
inte av AIK;

Fråga 3: Närmast efter Djurgårdens 10 SM, kommer IK 
Göta med 9 SM, inte Hammarby (som har 8);

Fråga 4: Totte Bengtsson har blivit svensk mästare i Lek
sand, inte i Frölunda;

Fråga 5: Ett straffslag skjutet i ribban ger inte skytten 
rätt att slå in returen;

Fråga 6: Sovjet och Sverige Vann var sin seger i VM 1970 
i de inbördes två matcherna.

Och så rekommenderar vi vår nästa pristävling.
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VARIFRÅN KOMMER »LÖNNLÖVEN»?
Här får du sex ishockeynötter att knäppa och kanske bli 

förmögen för din expertis. Svara senast den 1 december 1970 
och adressera till »Sex frågor», Djurgårdens IF, Stadion, 
114 33 Stockholm.

1) Varifrån är de lag, som vanligen kallas a) »Björklöven», 
b) »Lönnlöven»?

2) Två av dessa sex är »stora grabbar», vilka: Akka An
dersson (Skellefteå), Anders Hedberg (MoDo), Ragge Johans
son (Hammarby), Jan Erik Lyck (Brynäs), Lasse Björn 
(Djurgården), »Ankan» Parmström (AIK)?

3) När Sverige i vintras slog Sovjet i VM med 4—2, så 
gjordes de svenska målen av fyra av dessa sex: Arne Carls
son, Lars-Erik Sjöberg, Håkan Wickberg, Tord Lundström, 
Lars-Göran Nilsson och Björn Palmqvist, vilka?

4) I samma VM beskrevs en av våra spelare som »70- 
talets Tumba». Det var Anders Hedberg eller var det Lill-
Prosten Carlsson?

5) Sören Määtä, som spelar i Södertälje, är bror till Eilert 
Määtä, »Garvis» kallad, som också spelar i Södertälje, eller 
är dom kusiner?

6) I maratontabellen i ishockey ligger Malmö FF på 39:e 
plats eller finns inte med alls?

GRATIS TILL ALLA DJURGÅRDARE
Djurgården har kommit ut med 1970 års upplaga av sin 

stora klubbtidning Djurgården. Den nya årgången är en myc
ket påkostad historia på över 100-talet sidor med massor 
med bilder och text, och dessutom bjuds på en pristävling. 
Samtliga medlemmar i Djurgården får tidningen gratis ut
skickad hem till bostaden.
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Djurgårdens IF
(blå tröja)

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson

23 Kenneth Olsson

BACKAR:
2 Jörgen Palm
5 Thomas Carlsson

10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
3 Billy Sundström
7 Kent Söderlind

FORWARDS:
11 S.-B. Lindström
8 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

18 Folke Bengtsson
14 Åke Eklöf
19 Ulf Rydin
24 Per-Allan Wikström
21 Thomas Palm
20 Owe Svensson

Domare:
19 Åke Andersson
20 Per-Åke Wigh



Skellefteå
(svart tröja)

MÅLVAKTER:
1 Roland Lestander

15 Rune Bask

BACKAR:
16 L.-F. Nyström
22 Håkan Dahlin

5 Bo Andersson
9 Martin Johansson
2 Hans-Gunnar Skarin

18 Jerry Åberg

FORWARDS:
20 Hardy Nilsson
24 Thomas Andersson
13 Per Johansson
10 Ricky Ågren
17 Börje Ulvebäck
25 Christer Johansson

8 Gunnar Johansson
14 Martin Karlsson
23 L.-G. Lundberg

Speaker: Rolf Berggren



Timrå
mot DIF i nästa match

TORSDAGEN 26 NOV. KL. 19.30

Slutspel eller plommonserien 
för DIF?
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RUNT ISHOCKEYRINKARNA
Tyckte du att ishockeymålet såg väldigt litet ut? Vet du 

hur stort det är? Målet är 1,22 meter högt och 1,83 mellan 
stolparna. Det fordras att en målvakt är rejält uppstoppad 
för att täcka en så stor yta. Och hur mycket »skydd» som 
helst får han inte plocka på sig. Därför brukar det ofta fin
nas plats för en och annan puck att hitta in bakom ho
nom.

★
En klubba får inte vara längre än 1,35 meter. Om en 

spelare kör med längre klubba, skall han utvisas 10 mi
nuter.

ALLA DAR NÅGOT OM DJURGÅRN ...
Om det går på tok för Djurgården i ishockey eller fotboll 

— de två stora idrotterna i den blårandiga familjen — finns 
det alltid tröst att hämta i de andra 15 sektioner, som Djur
gården sysslar med. Detta bidrar till att Djurgården före
kommer rätt ofta i tidningsspalterna.

En gång slog en djurgårdare vad med en annan djurgår
dare om att Djurgården skulle vara omnämnt en vecka i 
följd i tidningarna. Det gick bra de sex första dagarna. Djur
gården vann eller förlorade i ishockey, bandy, brottning, 
boxning, handboll etc. Men på sjunde dagen vilade vår 
Herre, och det tycktes också som om Djurgården vilat, ty 
våra vadslagare kunde inte hitta en rad i tidningen.

Han, som hållit 100 friska kronor på att Djurgården skulle 
vara omnämnt i något sammanhang alla sju dagarna, letade 
febrilt i spalterna och hov plötsligt upp ett skrik:

Jo du, här hittade jag det, läs bara! Räckte över tidningen 
till sin kompis, som läste:

I natt var det lugnt på Djurgården. Endast en fyllerist 
behövde tas om hand utanför Gröna Lund och sättas i Djur
gårdspolisens arrestlokal.

Han vann vadet.
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TA CHANSEN — BLI NR 10.000!
Vill du bli en av Djurgårdens 10.000 blivande medlem

mar? Redan den medlem, som får nummer 5.000, kan räkna 
med alldeles speciella förmåner. Och när medlem nr 10.000 
blir inregistrerad blir det ännu högtidligare och ännu mer 
givande för den nye medlemmen. Anmäl dig redan i dag! 
Det sker enklast genom att du klipper ur denna kupong 
och skickar in den till Djurgårdens IF. Då kommer det strax 
besked om alla detaljer.

Men gör det redan i dag!
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EN MÅRD TILL DJURGÅRDEN?
Häromdagen kom det brev till Djurgården med en för

frågan om man hade något intresse av att köpa en mård. 
»Det är en levande och alldeles felfri mård, som jag just 
infångat i villmarka, där den hade jagat harar och dräpt 
råttor. Den är grå till färgen och äter vad den får, ekorre, 
sparv och avfall», skrev den norske försäljaren.

Djurgården funderade ett tag vad man i all sin dar skulle 
ha en levande mård till, men till sist förstod man att brevet 
var ställt till det Djurgården, som ligger på andra sidan 
Djurgårdsbron och har Skansen som lämplig mottagare av er
bjudandet. Dit gick brevet.
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