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DET GÄLLER FYRA POÄNG!
5—4 BORTA MOT TIMRÅ, alltid ett spöke på hemma

rinken för vilket lag det vara må, innebar en smakstart i 
säsongens grundserie för Djurgården.

* Före Timråmatchen sa lagledaren Roland Stoltz och 
tränaren Vladimir Zabrodsky med en mun:

— Vinner vi två pinnar däruppe i Medelpad, ja då får 
vi värdera dom till fyra.

* Före aftonens fight summerar lagledarparet Rolle och 
»VIad» läget så här:

— Nu gäller det en ren fyrapoängsmatch. MoDo AIK 
och Björklöven från Umeå är nämligen de lag vi är piskade 
att ta poäng från. Vi räknar med att just dessa två blir 
konkurrenter om den fjärde slutspelsplatsen från norra di
vision I-gruppen.

Med andra ord: Brynäs, Södertälje och Timrå räknas till 
de mer givna slutspelslagen från norr.

Om inte »Nya Djurgården» ändrar på det senare lagets 
position efter den överraskande starten mot Eje Lindströms 
kämpar.

MoDo: Revanschhunger
På sjutton träningsmatcher före seriestarten — rekord! — 

förlorade Djurgården bara två (Leksand 3—5, Tingsryd 
1-4).

Men då ska det märkas, att DIF tampades med flera s k 
lätta lag. Medan t ex Brynäs såg ut enbart toppmotstånd i 
ett färre antal träningsmatcher.

Forts.
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Att DIF skulle ha valt för lätt motstånd är dock att dra 
fel slutsatser.

Orsak: Djurgårdens unga och i förhållande till brynäsar
na relativt orutinerade lag måste ha vissa lättare matcher 
för att nöta in systemet. Inte minst offensivt. Så blandad 
kompott i träningen anses av DIF-trusten som lämplig.

Och början mot Timrå lovar ju bra.
MoDo förlorade den viktiga premiärmatchen mot Björk

löven (hemma) med 2—6. Därför ställer ångermanlänning
arna upp revanschsugna och väl medvetna om att fyra 
poäng står på spel i Johanneshovshallen.

Bäddat för nervthriller!
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Rolle Stoltz, TV-stjärna:

HÄR KOMMER DJURGÅR'N!
NY, MEN ACK så populär och känd redan tidigare, lag

ledare i Djurgårdens hockeylag i vinter: Roland Stoltz, 
maskhållaren, söderkisen, TV-idolen (både som spelare och 
kommentator), humoristen . . .

Nå, som lagledare då? Hur ser Rolle då på sin situa
tion?

— Jag överdramatiserar ingenting. Det är bara att ta 
det kallt och vara sig själv. Jag kör alltså inte med några 
orderfasoner bland grabbarna. Men disciplin, minimalt 
gnällmånseri, och full satsning i både träning och matcher 
kräver jag!

Oj då. Det var inte lite det. Rolle kan nog förklara var
för han har benhårda krav mitt i allt vitsande och håll-i-
gång-snack bland adepterna:

— Jag krävde alltid mycket av mej själv som spelare.
Och jag gnällde minimalt för t ex lite skavanker under 
matcherna. Tror jag uppsökte massören en gång på 25 års 
spel . . .

Kom ihåg vår nya slogan
Pelle Bergström, Nils Stjärnfeldt, Anne Palm och de 

andra i DIF:s ishockeytrust har redan noterat hur väl 
lagledare Stoltz gått hem i gänget.

Men man väntade sig inget annat, förstås.
Rolle kan gott sägas ha kommit med den nya stilen i 

Djurgårn. Tillsammans med uppskattade tränaren »Vlad» 
Zabrodsky.

— Folk ska absolut inte snacka bara om mej, under
stryker Rolle. Det är ju för tusan »Vlad» som drillar grab- 

Forts.
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barna, som redan förra säsongen började nöta in ett system 
som vi nu tror på.

Men med Rolle ska marschen mot slutspel och så små
ningom kanske en mästartitel (supportrarna som upplevde 
femtitalet längtar!) ta sin definitiva början. Långtidsplane
ring finns alltså.

Och glöm inte DIF:s slogan för denna säsong och fram
tiden:

»Här kommer Djurgårn!»
Kort, fräscht och ärligt menat.

DET HÄNDER — I RINKEN!
Svenska Ishockeyförbundets propagandakommitté kör med 

ny slogan i vinter:
 Gå på hockey — där det händer!

Många hajade till när denna slogan offentliggjordes. Det 
skedde strax efter det stora råkurret mellan Färjestad och 
Frölunda i Karlstad. Och som lett till kännbara straff för 
Jack Bownass, Frölundas kanadensare, och Arne Strömberg, 
gammal landslagschef och djurgårdare, nu Färjestads 
coach.

Men »Gå på hockey — där det händer» syftar inte till 
råkurr.

Det är viktigt för oss i klubbarna, både spelare, publik 
och ledare, att understryka detta.

Vad det gäller är förstås dramatiken på den rent sportsliga 
sidan. I spelet.

Fråga bara publiken i Timrå och Göteborg (Scandina
vium, nära 14 000). De fick se laddade fighter med sportslig 
underhållning av hög klass i söndags.

Och grattis till Frölunda och Färjestad. Som höll sig på 
mattan — eller ska vi säga på isen.

Publik succénotering för premiären: 46 000 såg de åtta 
dusterna. Smakstart även där alltså. Vi ska tampas för lika 
bra fortsättning.
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DIF-PROFILEN

Det kan leda oss 
till OS och VM:

HARRIS FICK SE
BJÖRNS KLASS

ATT VÄLJA OMSLAGSPOJKE för hemmapremiären i 
allsvenskan 1971—72 är inte svårt för djurgårdssupportrar
na:

Björn Palmqvist, 27, brandman det slår gnistor om, center 
i A-kedjan, är rätt given.

Björn, 123 A-landskamper och särklassigt mest rutinerad 
i laget, sköt 5—4-målet i slutskedet av söndagens seriestart 
mot Timrå. Och han arbetade i spelet på ett sätt som 
fick närvarande förbundskaptenen Billy Harris att se riktigt 
tänd ut. Men Billy höll masken, förstås.

Avslöjade dock vad han tyckte om aktörerna när han sa 
så här efteråt:

— Bästa matchen jag sett mellan två klubblag den se
naste månaden.

Det bör faktiskt betyda att Billy knappt sett bättre 
svensk klubbmatch. Han har ju inte spionerat på sådana mer 
än i stort sett en månad . . .

Forts.
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• Tänd för revansch
Björn Palmqvist är numera en inbiten djurgårdare. En

sam kvar av den MoDo-kedja (Henna Svensson, Kent Lind
gren var kompisarna) som värvades under stort rabalder för 
sex år sedan.

Björn har acklimatiserat sig i Stockholm och i motsats 
till Henna och Kent Lindgren stannat kvar. Henna får han 
dock möta i vinter — denne har återkommit till storstan 
efter utflykten till Heffners och tillhör nu nykomlingen 
Nacka SK.

Att Björn Palmqvist finns bland de garvade landslags
män — Bert-Ola Nordlander i AIK en annan! — som vill 
ta revansch i vinter för VM 1971 står helt klart.

Det har kunnat noteras på Djurgårdens träning. I mat
cherna också.

Björn har satsat stenhårt helt enkelt. Och ni ska minnas 
att han förra vintern drabbades av en olycklig knäskada i 
grundserien. Kanske just detta förstörde klubbens slutspels- 
chans, den man var så nära att ta trots allt i avgörande 
matchen borta mot mästarna i Brynäs. Hade ledningen in i 
slutskedet men fick stryk med uddamålet. Tala om osmak!

Björn Palmqvist själv är inte mannen av stora ord. Hans 
rutin förbjuder honom kanske. Säger:

— Låt oss spela några omgångar i grundserien. Sen ska 
vi börja värdera om »nya Djurgården» håller. Att vi är 
laddade mer än på mycket länge, det kan jag dock för
säkra. Och vi är inte rädda för något lag.

Att Björn gärna visar sina gamla vänner i MoDo AIK 
att han håller klassen för OS och VM — ja, det är förstås 
naturligt. I kväll alltså.
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson

15 Peder Nilsson

BACKAR:
2 Jörgen Palm
5 Thomas Carlsson

10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
3 Billy Sundström
7 L.-Å. Gustafsson

FORWARDS:
6 Stig Larsson
8 Björn Palmqvist

11 S. B. Lindström
17 B.-Å. Karlsson
14 Åke Eklöf
24 P.-A. Wickström
19 Ulf Rydin
13 Claes-Göran Wallin
21 Thomas Palm
12 Kjell Nilsson

Mål Passning Utvisning

Domare:
1 L. Tegnér, 4 J. Andersson



MoDo

MÅLVAKTER:
15 Ivar Larsson

1 Gunnar Bäckman

BACKAR:
3 Sture Andersson
5 Kjell Rune Milton
6 Lage Edin

17 Ulf Wigren
4 Per Olof Uusitalo

FORWARDS:
9 Håkan Nygren
2 Ulf Torstensson

20 Anders Nordin
12 Tore Öhman
10 Lars Öhman
8 Per Lundqvist

19 Anders Lundberg
16 Anders Hedberg
11 Christer Nilsson
13 Assar Lundgren

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



1 :a OMGÅNGENS MATCHER

Norra:
Timrå—Djurgården 4—5
MoDo—Björklöven 2—6
Nacka—Brynäs 0—5
Södertälje—Tunabro 10—2

Södra:
Surahammar—Mora 6—6
Tingsryd—AIK 0—5
Frölunda—Färjestad 5—3
Leksand—Karlskoga 7—1
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KVÄLLENS MATCHER

Norra:
1 a 2:a 3:e

A. Tunabro—Timrå
B. Brynäs—Södertälje

Södra:
1:a 2:a 3:e

C. FBK Karlstad—Leksand
D. KB—Surahammar

Södertälje
DIF:s nästa hemmamatch!

Vilken fight! Derby!

SONDAG KL 17.00

Se Björn, Stig Larsson, »Myggan» och 
grabbarna mot »Stisse», Arne Carlsson, 
»Garvis» Määtta, Hysing . . .
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NYA ANSIKTEN

»MYGGAN» — KAN STICKA TILL
KANSKE ÄR DET ett tecken på det nya sting som 

Djurgårdens ishockey hoppas börja få fram i vinter.
Kanske är det ännu ett tecken på vår satsning på unga, 

fräscha förmågor. Som ska utvecklas uppåt säsong för 
säsong.

Hur som helst är det kul se en kille som Claes Göran 
»Myggan» Wallin, 20, som center i dagens DIF.

»Myggan» har nämligen sting — även för allsvenskan!
Kom denna säsong från Almtuna, division II, i Uppsala. 

Var där en fruktad målspottare redan som pojklagsspelare. 
Uppmärksammad i TV-pucken och juniorlandslaget.

Tillsammans med Thomas Palm och Ulf Rydin bildade 
»Myggan» ett bra anfallsteam i premiären mot Timrå. Ked
jan spelade sålunda 1—0 mot medelpadingarna.

Rolle Stoltz betonade detta efteråt:
— Att inte släppa in någon pyts är femmornas första mål

sättning. Kan man sen göra något mål framåt, och det bru
kar bli så om man håller tätt, så bäddar det ju för seger. 
Hockeyn går ut på detta tänkesätt.

Backparet som kör bakom »Myggan»-trion är ungt och 
fräscht och applåderades även det i Timrå: Billy Sund
ström, 23, och Lars-Åke Gustavsson, 21, heter backarna, 
Kika på dom lite extra i kväll!
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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.
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PRESSKLIPP

Efter premiären mot Timrå (5—4) skriver DN bl a:
»Överhuvud taget var det verkligen en såväl lustig historia 

som en ypperligt välregisserad thriller. Efter en period var 
man helt övertygad om att Djurgården var ett givet stor- och 
slutspelslag. Det blev nämligen något av kattens lek med 
råttan och 4—0-ledning. Lite annorlunda sålunda, än när 
Timrå vid motsvarande tidpunkt i fjol tog en rask ledning 
med 3—0 för att vinna med 5—3.

Men i andra perioden somnade djurgårdarna, som drab
bades av flera utvisningar.

Rolle Stoltz:
— Timrå glömde tydligen att åka skridskor i 1:a perio

den. Sen somnade mina grabbar i andra för att komma igen 
med Palmqvists segermål som pricken över i. En särskild 
eloge skulle jag vilja ge femman med Billy Sundström 
och Lars-Åke Gustavsson bakom kedjetrion Thomas Palm, 
Myggan Wallin och Ulf Rydin. De spelade 1—0 i mat
chen.»
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