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Poängthriller, javisst...

MEN KLASSIKER OCKSÅ!
SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB och Djurgården i ishoc

keymöte — det är en klassiker.
Och inte blir aftonens drabbning sämre i förhandsin

tresset genom att det gäller oerhört viktiga poäng.

9 Dels för att det är i öppningen av grundserien, då det 
handlar om att få en plattform att vila självförtroende och 
framtidshopp på;

* Dels för att sikta in, sig på en plats ovan det magiska 
slutspelsstrecket.

Djurgården har missat den avdelningen länge nu. Mäs
targlansen från 50-talet hör till det förgångna. Satsningen 
är stor på att komma tillbaka i rampljuset.

Södertälje är samtidigt ett bestående och pålitligt slut
spelslag. Ledarna av allsvenska maratontabellen håller sig 
borta från köserier och dylikt säsong efter säsong.

Det är den stabiliteten Djurgårdens ledning strävar efter. 
Och under säsongens slogan: »Här kommer Djurgår’n!»

• På två månader avgörs det
Man brukar inte dra slutsatser om de olika lagens styr

ka förrän efter fyra-fem omgångar av grundserien. Men på 
något vis bör det ske redan efter tre i år. Grundserien är 

Forts. 
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nämligen så komprimerad att formkurvorna inte kan ändras 
så tvärt mellan varven.

Som Rolle Stoltz, nye DIF-lagledaren, säger:
— Det är nästan grymt att en klubbs hela satsning under 

ett år ska avgöras under knappa två månaders hektiskt ja
gande efter poäng. Mellan den 17 oktober och 12 december. 
Under strecket, ja då är de stora slagen över. Åtminstone 
publikt. Över strecket, ja då vinkar möjligheten att göra sig 
ära och slantar i SM-serien . . .

STRECKET är alltså på allas läppar mer än någonsin i 
vinter.

Magiskt till tusen procent. Det ger nerv i matcherna —■ 
de flesta åtminstone — men gråa hår åt ledare och ibland 
även aktiva och publik.
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DJURGÅRDEN MOT BOSTON BRUINS?
SKA VI I FRAMTIDEN få se en match mellan exem

pelvis Boston Bruins — stjärnan där är Bobby Orr — och 
Djurgården på Johanneshov?

— Ja, varför inte, säger man i de kretsar som är inside 
när det gäller planerna på att starta en proffsliga med 
deltagande från Amerika, Kanada och Europa.

Planerna är ännu så länge mest teoretiskt skissade.
Men i USA/Kanada har man startat World Hockey Asso

ciation, med en Philadelphia-advokat vid namn Gary An
dersson som president.

Man har stora framtidsvyer:
1) Konkurrera med National Hockey League;
2) Utöka proffsligan till Europa. Sverige och Finland är 

de »hetaste» länderna. Men även ryssar och tjecker väntas 
intressera sig för denna idé.

Och pengar finns tydligen. Klubbarna väntas givetvis bli 
rena affärsföretag. Mot just detta är ju amatörklubbarna re
dan på väg.

ROLLE STOLTZ OCH KJELL SVENSSON
— GAMLA KOMPISAR SOM BASAR

TVÅ GAMLA KOMPISAR från Tre Kronor basar i 
båsen i mötet mellan DIF och Tälje.

© Rolle Stoltz, ny poppis lagbas i Djurgårn.
* Kjell Svensson, mästerlig målvakt under många år i 

Tälje och Tre Kronor, har återkommit som tränare i 
SSK.

— Det kan gå hur som helst. Säg inte att jag är tråkig. 
Forts.
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Det är faktiskt bara så att man inte törs eller kan skrika ut 
att man ska vinna över Sportklubben. Matcherna är alltid 
ovissa oss emellan.

Säger Rolle.
— Min gamle vän Rolle tycks ha fått fart på Djurgårn. 

Tillsammans med tränaren Zabrodsky, alltså. Så inte heller 
jag törs tippa seger så här före.

Noterar Kjell.
Men båda konstaterar förstås att »vi MÅSTE vinna».

VILKEN REKORDSÄSONG
STJÄRNA GÖR 90 MATCHER

* 34 matcher med Tre Kronor;
* Drygt 50 med klubblaget;
* Plus träning dessemellan från april till april. Uppe

håll fjorton dagar efter eld upphör på vårkanten. Högst.
Detta är livet i dag för en ishockeyamatör.
— Är det mänskligt?
— Vi har tagit på oss det här och ska genomföra det, 

säger mästarbasen Thure Wickberg i Brynäs.
Han har fler spelare än någon annan klubbledare i lands

laget. Så han bör veta sitt ansvar.
Orsaken till rekordsäsongen: Både OS (Sapporo) och 

VM spelas. Flera stjärnor väntas delta i bägge dessa tur
neringar.

Från Djurgården är Björn Palmqvist det hetaste nam
net. Men varför inte även Stickan Larsson?
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DIF-PROFILEN

MAKEN TILL SKOTT
FINNS KNAPPAST

STIG LARSSON, 24, högerfattad ytterforward i Djur
gårdens A-kedja, skjuter som en häst sparkar.

Det är något proffsbetonat över »Stickans» kanon.
Han förklarar själv skjuttekniken så här:
— Jag har övat flitigare än de flesta på skott i flykten. 

Utvecklat tekniken hela tiden. Och så har jag ju rätt starka 
handleder och armar . . .

Förra säsongen blev Stig skyttekung i DIF-hockeyn. I 
serien fixade han 21 poäng (15 mål, 6 pass) och kom sexa 
bland samtliga div. I-spelare.

— Ska du bli ännu bättre i vinter?
— Mänskligt att döma bör man utvecklas. Jag har i alla 

fall tränat hårdare än någonsin till denna säsong.

* En snickare
Till vardags jobbar Stig Larsson som timmerman. Snick

rar dagarna i ända. Detta anser han i viss mån som ett han
dikapp när Tre Kronor kommer på tal:

Forts.
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— Knoget är fysiskt ansträngande. Tar musten ur en lik
som. Men kanske kan man satsa ännu hårdare på hoc
keyn ändå. Hör Billy Harris, nye förbundskaptenen, av sig 
så . . . Tills vidare räcker DIF gott och väl.

Tränaren Vladimir Zabrodsky är på samma linje:
— Jag är jätteglad om någon eller några av grabbarna 

upphöjs till landslagsmän. Men faktiskt ännu gladare om vi 
får behålla dem intakt i klubblaget en sådan här säsong. 
Då får man som klubbtränare arbetsro.

»STISSE» — NOBBAR HAN DEFINITIVT?
EN AV PROFILERNA i aftonens kamp:
Stig Göran »Stisse» Johansson, 27, liten, kraftig forward 

med många meriter från Tre Kronor.
Men profilen »Stisse», som tränat stenhårt inför denna 

säsong, kanske aldrig mer ses i landslaget!
Han har själv uttalat sig fränt mot Ishockeyförbundet 

före säsongstarten.
»Jag efterlyser kompetenta ledare som behandlar spelarna 

som människor och inte som landsförrädare», har »Stisse» 
förklarat.

Han syftar till Helge Berglunds utfall efter VM-bråket i 
Schweiz.

Men ordspråket »tiden läker alla sår» kanske gäller även 
på liraren Johansson.

I vilket fall är han hjärtligt välkommen till Isstadion. 
»Stisse» kan det här med ishockey. Bättre än de flesta. 
DIF vet det. Därför har man den största respekt.
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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. Wikström
19 Ulf Rydin
13 Claes-Göran Wallin
21 Thomas Palm

Mål Passning Utvisning

Domare:
11 B. Ståhlberg 30 R. Palmqvist



Södertälje

MÅLVAKTER:
1 Curt Larsson
2 Micael Collin

BACKAR:
5 Eilert Määtta
6 Björn Johansson
3 Arne Carlsson

13 N.-O. Schillström
4 Jan Schullström

15 Bertil Jacobsson

FORWARDS:
8 Carl-Göran Öberg

20 Kjell Landström
17 Börje Burlin
18 Dick Yderström
12 Hans Carlsson
25 Sören Määttä

7 S.-G. Johansson
19 Dan Landegren
9 Mats Hysing

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DIVISION I NORRA
Brynäs ............................. 2 2 0 0 10—3 4
Djurgården ......................... 2 2 0 0 10—6 4
Södertälje ......................... 2 1 0 1 13—7 2
Björklöven ......................... 1 1 0 0 6—2 2
Timrå ................................. 2 1 0 1 9—7 2
Nacka ................................. 1 0 0 1 0—5 0
MoDo ................................. 2 0 0 2 4—11  0
Tunabro ............................. 2 0 0 2 5—15 0

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Björklöven—Tunabro
B. MoDo—Nacka
C. Timrå—Brynäs
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AIK ...............   2 2 0 0 7—0 4
Färjestad ......................... 2 1 0 1 9—6 2
Karlskoga ......................... 2 1 0 1 10—8 2
Leksand ............................. 2 1 0 1 8—7 2

DIVISION I SÖDRA

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. Mora—FBK Karlstad — — —
E. KB—Frölunda — — —
F. Surahammar—Tingsryd — — —
G. Leksand—AIK — — —

Brynäs nästa hemmamatch

för DIF. Ska vi ta dom?

ONSDAGEN DEN 3 NOV. KL. 19.30

Se Rolles och »Vlads» kämpar mot 
Wickberg, Tord Lundström, Salming
bröderna, Lars Göran Nilsson, »Virus» . .
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PRESSKLIPP

DIF KOM ANINGEN FOR SENT
— AIK FICK EN GODBIT

I TVILLINGKLUBBEN AIK uppträder just nu en 18- 
årig center vid namn Leif Holmgren.

Rågblond Beatleskopia som värvats av landslagsbacken 
Bert-Ola Nordlander. Från Teg.

Vi läser i DN:
»Jag tipsades under VM i våras i Schweiz av rumspolaren 

Kjell Rune Milton, säger Bert-Ola. Grabbens far och mor 
skulle flytta till Stockholm, sa Kjell Rune, så det var bara 
för AIK att stöta på.»

Och AIK stötte på och fick godbiten från Teg (tvåan).
Till saken hör att Djurgården också fick ett tips om Leif 

Holmgren.
Men Bert-Ola och AIK-ledningen var snabbare. Hann 

aningen före. Så det blev AIK och inte DIF.
Men DIF har en parallell: 18-årige »Myggan» Wallin, 

också center, från Almtuna. Där var AIK tvåa . . .

27



RUNT ISHOCKEYRINKARNA
Om en spelare blir skadad i samband med att han också 

dragit på sig en utvisning, slipper han att sitta i utvisnings
båset utan får åka direkt (respektive bäras på bår) till om
klädningsrummet, men då skall i stället en annan spelare 
sättas på straffbänken.

★

Om en målvakt blir skadad eller av annan orsak måste 
lämna planen — han kan ju få ett viktigt affärssamtal — 
skall han omedelbart ersättas av reservmålvakten.

★

Om en spelare gör mål med för hög klubba (över axel- 
höjd alltså) skall målet ogillas, men gör spelaren ett självmål 
på samma sätt, blir det godkänt.
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Från och med föregående säsong måste målvakterna skär
pa sig eftersom det kommit nya regler. Tidigare har »Vän 
av ordning» ofta hört av sig och klagat över att målvak
terna sluppit att sitta av en utvisning. Då har i stället en 
utespelare fått sitta av straffet, medan målvakten fått vara 
kvar i bur och fortsätta med att dra på sig utvisningar.

Nu är dessa sötebrödsdagar slut. Drar en målvakt på sig 
en utvisning, får han ge sig i väg till straffbåset och tjäna 
av sina minuter medan reservmålvakten kastas in i buren. 
Eftersom en sådan reserv aldrig är ordentligt uppvärmd 
kan en utvisning av den ordinarie målvakten bli extra ödes
diger.

I fall även reservmålvakten blir utvisad får denne stanna 
kvar på isen medan utvisningsminuterna läggs på den or
dinarie målvaktens kvarvarande tid. Enligt vad högsta sak
kunskap försökt förklara för programredaktören.

33



34





36



37



38






