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NYCKELN I KVÄLL:

VILKA NYCKELMÄN LYCKAS JUST NU?
BÅDE SÖDERTÄLJE och Djurgården håller sig med 

s. k. nyckelspelare.
* Björn Palmqvist, 27, är en av de avgörande kuggarna 

hos hemma-DIF;
* Hans landslagskompis Stig Göran »Stisse» Johansson, 

27, har samma roll hos Tälje-kringlorna.
Matchen i matchen mellan dessa två herrar kan mycket 

väl avgöra denna drabbning. Som kan rubriceras som derby 
i tider då Stor-Stockholm når folket även kring Söder
tälje.

Minns ni senast?
Senast Södertälje gästade Johanneshov för en seriematch 

gick det som smort. 7—1-seger mot »nya Djurgårn»!
Mycket talar för att det inte upprepas. Dels tog blå-rött 

revansch i grundserien på bortaplan (viktiga pinnar för att 
nå slutspelsmålet) och del är man både bättre rustade och 
bättre på sin vakt nu.

Och lagens senaste framträdanden talar för att Du, kära 
publik, har möjlighet att få rejäl valuta för entrékosingen:

* Södertälje upplevde en målexplosion i mötet med far
liga Timrå. Ledde med 4—1 och 5—4 samt hade 6—6. Fick 
stryk med 7—6. »Stisse» Johansson-facit: Tre mål!

® Djurgården öppnade derbyt mot AIK i rena knockout- 
stilen. Fick slutligen 1—1. Räddare hos gnagarna: Honken 
i målet. Och målgörare i DIF: Björn Palmqvist.

»TRE DOMARE — DET GICK JU BRA!»
EN DOMARE och två linjemän ledde matcherna i 

Ahearne Cup under jul och nyår.
Vad blev reaktionerna? Är det nya systemet, som sedan 

Forts. 

5



länge fungerar bra i t. ex. National Hockey League (NHL), 
framtidens melodi?

Domarbasen Tore Demnert exter experimentet i Ahearne 
Cup:

— Proven gjorde oss inte så mycket klokare. I början 
missade en del domare sina positioner, vilket är ganska na
turligt. Efterhand vande man sig vid nyheten och då leddes 
matcherna effektivt och rättvist.

Framförallt döms ju viktiga offside nära nog hundra
procentigt rätt med två linjemän och en huvuddomare.

Inför Internationella ishockeyförbundet planerar Sverige 
att lägga fram en motion om tredomarsystemets införande i 
Europa.

Om detta blir verklighet återstår alltså att se.
Lars Tegnér, en av rättskiparna i aftonens match här på 

Johanneshov, skötte sig för övrigt utmärkt som huvuddomare 
under Ahearne Cup. Han ser också positivt på idén att ta 
över NHL-formen hit.
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PRESSKUPP

Så här lät det efter Södertäljes 6—7-förlust hemma mot 
Timrå i söndags (läst i DN):

»I mellanronden plockade gästerna fram sitt allra bästa 
spel. Man trodde sig se ryska atleter med radarhjärnor i 
farten. Det gick snabbt — och ögonfägnande. Och effektivt 
var det också!

Till tredje perioden ledde sålunda rödklädda Timrå med 
6—5. Och det hjälpte inte hemmalaget ens att kvällens 
skyttekung »Stisse» Johansson påpassligt sköt 6—6 och sin 
tredje fullträff. Sen Finn Lundström ordnat 7—6 efter 3,55 
kom säkerheten-främst-taktiken fram. Och den höll.

— Trots att jag plockade ut målvakten Curt Larsson och 
satsade på sex utespelare halvminuten före full tid, no
terar Täljetränaren Kjell Svensson. Bittert förstås, men vi 
förlorade mot ett bra lag. Brynäs får verkligen se upp för 
Timrå.»

Djurgården borde avgjort derbyt mot AIK under första 
halvan. Men det fanns en herre vid namn Leif Holmqvist i 
AIK-kassen. Klippt ur måndags-DN:

»Trots att Djurgården fick två man skadade var det här 
en match som man skulle vunnit därest inte Honken Holm
qvist stått som en vägg på andra sidan och gjort sådana 
räddningar som bara han kan.

Ungefär halvdussinet gånger stod AIK-målvakten ensam 
med Djurgårdsforwards, och i den mån han inte skrämde 
dessa att skjuta bredvid gjorde han blixträddningar.

— Vill man vinna måste man göra minst ett mål på tre 
givna chanser, betonade lagbasen Rolle Stoltz och tänkte 
väl då närmast på Ove Svensson, som kunde blivit histo
risk om han gjort de tre mål han fick serveringar till. Men 
Ove sprack på kuppen. Måste ha lidit mardrömmar natten 
till i dag.»
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ÄRLIGT TALAT

VI ÄR PÅ RÄTT VÄG
FOR ATT NÅ TOPPEN

VLADIMIR ZABRODSKY, gammal tjeckisk världsmäs
tare — han spelade center — håller sig ofta i bakgrunden. 
Han är denna typ av människa. Men nu är han i alla fall 
DIF-tränare i hockey och som sådan pratar han gärna.

— Tre poäng har det blivit på tre matcher hittills. Är det 
vad Du räknat med?

— I stort sett, ja. Men självklart är man aldrig nöjd om 
man tappar poäng. Borde väl ha tagit en till mot AIK — 
om bara inte Honken hade varit så fantastiskt bra! — men 
gjort är gjort. Kan vi klara Södertälje är vi med och slåss i 
toppen. Det betyder enormt mycket med sikte på att andra 
och viktigaste delen av slutspelet avgörs efter OS i Sapporo!

— Totte Bengtsson har blommat upp igen. Och flera med 
honom. Det pratas om »Zabrodskys hårda året-runt-träning». 
Har du något speciellt på ditt program?

— Jag hyllar håll i gång året runt. Sommarhalvåret ska 
t. ex. användas för att bygga upp fysiken. Stärka vad som 
behövs. Den delen skötte grabbarna i Djurgården föredöm
ligt till denna säsong!
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— Under din träning har DIF funnit en vinnande stil. 
Vad har du för åsikter om framtiden?

— Djurgården är nu på rätt väg. Det är jag helt övertygad 
om. Även om det inte blir succé i det här slutspelet så blir 
det så en annan gång. Och det snart! Målsättningen hos led
ningen är hög och det gynnar både tränare, lagledaren och 
spelare.

— Södertälje, som står på kvällens program, är det en 
speciellt svår motståndare?

— Alla lag är svåra, som jag ser det. Men det är klart att 
Tälje med sin rutin i laget — jag tänker på »Stisse» Jo
hansson, »Stöveln» Öberg, Arne Carlsson m. fl. — är det ett 
hockeyklokt lag. Det bör vara bäddat för en mycket oviss 
match.

— Önskemål?
— Seger, förstås. Och ska det bli en sådan måste våra 

spelare lyckas i avslutningarna. Där ligger nyckeln som jag 
ser det. Att backarna ska vara helskärpta framför mål
vakten är en annan viktig sak. Men det är det ju i varje 
match.

HARRIS:

VI ÅKER FÖR ATT TA GULDET!
SPORTJOURNALISTERNAS KLUBB i Stockholm hade 

trätt mot olika idrottsförbundsherrar med sikte på Sapporo. 
Och med fanns för ishockeyns del bl. a. tränaren Billy 
Harris.

Tre Kronors nye chef sa det rent ut:
— Jag hoppas varje kille i min trupp åker till Sapporo

Forts.
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för att ta OS-guldet med sig tillbaka! Vill dessutom att 
allihop verkligen ska tro på att vi kan ta segern. Därmed 
har vi den rätta inställningen och andan. Det är oerhört vik
tigt för resultatet.

* Noterade Totte Bengtsson
BILLY har sett många av Djurgårdens matcher i vinter. 

Han såg t. ex. segermatchen mot Leksand (4—3).
Och han noterade storspelet från pånyttfödde Folke 

»Totte» Bengtssons sida.
— Vet att han varit med i Tre Kronor flera säsonger men 

de två senaste åren kommit bort. Intressant att se Bengtssons 
fortsättning, menade Billy.

»Totte» ska alltså veta att chansen till en come back i Tre 
Kronor finns för honom. Han avgör allt själv. PÅ ISEN.
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson

15 Peder Nilsson

BACKAR:
2 Jörgen Palm
5 Thomas Carlsson
3 Billy Sundström
7 L.-Å. Gustafsson

10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell

FORWARDS:
14 Åke Eklöf
8 Björn Palmqvist

11 S. B. Lindström
24 P.-A. Wikström
17 B.-Å. Karlsson
18 Folke Bengtsson
19 Ulf Rydin
13 Claes-Göran Wallin
20 Ove Svensson

Mål Passning Utvisning

/

Domare:
1. L. Tegnér
4. J. Andersson



Södertälje

MÅLVAKTER:
1 Curt Larsson
2 Micael Collin

BACKAR:
3 Arne Carlsson
4 Jan Schullström
5 Eilert Määtta
6 Björn Johansson

FORWARDS:
7 S.-G. Johansson

12 Hans Carlsson
9 Mats Hysing

15 Bertil Jacobsson
20 Kjell Landström
17 Börje Burlin
18 Dick Yderström
19 Dan Landegren
13 N.-O. Schillström
23 Håkan Carlsson
10 Göran Söderström

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SM-SERIEN
Brynäs ............................... 3 2 1 0 13— 6 5
Frölunda ............................... 3 2 0 1 13— 9 4
Timrå ..................................... 3 2 0 1 14—11 4
Leksand ............................... 3 2 0 1 12—10 4
Södertälje ........................... 3 1 1 1 14—12 3
Djurgården ........................... 3 1 1 1 8— 9 3
AIK ....................................... 3 0 1 2 4—10 1
Färjestad ........................... 3 0 0 3 5—16  0

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Frölunda—AIK — — —
B. Timrå—Brynäs — — —
C. Färjestad—Leksand — — —
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NEDFLYTTNINGSSERIEN, NORRA
Björklöven ........................... 3 3 0 0 15— 6 6
Tunabro ............................... 3 1 1 1 10— 9 3
MoDo ................................... 3 0 2 1 7— 8 2
Nacka ................................... 3 0 1 2 9—18  1

NEDFLYTTNINGSSERIEN, SÖDRA
Karlskoga ........................... 3 3 0 0 18— 4  6
Tingsryd ............................... 3 2 0 1 17—12  4
Mora ................................... 3 1 0 2 7—14  2
Surahammar ....................... 3 0 0 3 8—20  0

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. MoDo—Björklöven — — —
E. Tunabro—Nacka — — —
F. Tingsryd—Karlskoga — — —
G. Mora—Surahammar — — —

TIMRÅ
mot DIF.

SÖNDAGEN DEN 27 FEBR. KL 17.00

Kan Björn, Totte och Rolle i målet ta ner 
ungdomliga Timrå med Strimma i spetsen? 
Kom och se hur det går!
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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!

Till Djurgårdens IF, Klocktornet, Stadion,
114 33 Stockholm

Jag vill bli medlem!

Namn ............................................................................

Födelsedatum: ................./........ ...................................

Adress: ..........................................................................
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DOMARTECKEN
Cross checking (stöt mot 

spelare med klubbskaftet) 
— händerna hålles framför 
bröstet som om man håller 
i en klubba.

Boarding (våldsam tack
ling mot sargen) — upp
repade slag med ena han
dens knytnäve mot andra 
handens öppna handflata 
framför bröstet.

Armbågstackling — lätt 
slag med hand mot arm
båge ca 3 gånger.
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10 STORA GRABBAR I DIF
Djurgårdens stora grabbar med de nummer de fått vid ut

delningen är följande:
18) Erik Lindgren
32) Gösta Lill-Lulle Johansson
35) Lasse Björn
36) Sven Tumba
44) Hasse Tvilling
45) Stig Tvilling
52) Roland Stoltz
61) Carl-Göran Lill-Stöveln Öberg
63) Hasse Tjalle Mild
67) Björn Palmqvist

Dessutom kan man tillgodoräkna sig i Djurgården något 
litet av Folke Totte Bengtsson, som blev stor grabb medan 
han tillhörde Leksand. Nu dock etablerad i Djurgården.
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