
DJURGÅRDEN - AIK PRIS 1:-



AB REALTRYCK 1971



3



4



VEM ÄR BÄSTA LAGET
I KUNGL. HUFVUDSTADEN?

KVÄLLENS MATCH gäller i princip detta:
Vilket lag inom ishockeyn är bäst i kungliga hufvud

staden?
Djurgården?
AIK?
Säkert känner ni på läktarna, som är engagerade i någon 

av tvillingklubbarna, hett att det så är fallet. Och därmed har 
matchen den nerv den ska ha.

För Djurgårdens del innebär det här chansen till »upprät
telse» efter flera vintrar i skuggan av AIK. De svarttröjade 
gnagarna har ju kilat in sig bland slutspelslagen mycket sä
kert år efter år. DIF återkom bland societeten den här gång
en. Efter flera års frånvaro.

Som Roland Stoltz, lagledaren, noterar:
— Slår vi AIK i båda matcherna utanpå de poäng vi 

redan har är det ett gott facit vi kan teckna ner för sä
songen 1971—72!

UTAN NYCKELSPELARE
I DJURGÅRDEN känner man med AIK när det gäller 

olyckan som drabbade centern Ulf »Lill-Pröjsarn» Nilsson, 
20 år.

Han brakade in i sargen i bortamatchen mot Södertälje 
och skadade sig illa. Två sprickor i övre halskotan är kon
staterade.

AIK tvingas därför ställa upp utan en nyckelspelare i 
kväll. Det är beklagligt.

— Samtidigt, återtar Stoltz, har vi i månader varit utan 
en sådan kanonskytt som Stig Larsson. Nu är hans ljumskar 
äntligen läkta. Det betyder en del. Vi hoppas alltså kunna 
slå AIK, men det är förstås rena cupfighten.

Tips för aftonens begivenhet:
Laget som från start visar bästa viljan vinner. Detta är 

en ren viljehistoria.
Förresten: Visst har ni och vi upptäckt att VILJAN be

tyder mer än 50 procent i hockeysporten. Så är det.
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DET GÄLLER
ESSO-PRISET!

DEN SOM SAMLAR FLEST POÄNG — man ger en för 
mål och en för målpass — i målskytteligan under SM-slut
spelet tilldelas ett stiligt pris à 2.000 kronor. Skänkt av ESSO 
MOTOR HOTEL AB.

Priset utgörs av en förgylld malmbit, hämtad från Norr
botten. En replik utgår till vinnaren. Den stora malmbi
ten går sen som vandringspris.

Håkan Wickberg har hållit ledningen hittills.
Fråga:
Ska någon i Djurgården eller AIK avancera i afton i skyt

teligan?
Björn Palmqvist ligger bäst till av djurgårdarna. Ulf »Lill-

Pröjsarn» Nilsson gjorde det bland »gnagarna». Tyvärr kan 
inte unge Ulf konkurrera mera i detta slutspel. Den svåra 
skadan i Södertälje sätter stopp.
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STICKAN ÅTER
— VÄLKOMMEN!

NÄR DJURGÅRDEN slog Färjestad med 4—3 och tog 
revansch för 1—7 borta återkom Stig Larsson, 23 år, ytter
forward, i anfallet. Han klappade in 1—0 direkt.

»Stickan» har varit ljumskskadad i ett par månader. Har 
vilat för att få skadan helt läkt.

— Känns det bra nu?
— Ja.
— Orken då?
— Skaplig men inte i topp. Det kan den ju inte vara när 

man vilat så länge. Men kondis finns det faktiskt trots 
allt.

Förbundskaptenen Billy Harris var positivt överraskad av 
Stig Larsson efter Färjestadsmatchen.

— Kanske en man för VM i Prag trots skadan?
— Det får vi se, menar Billy. Björn Palmqvist är alla 

gånger en given man för Prag. På försäsongen såg jag att 
Stig Larsson var nära nog lika duktig som Björn. Skjuter 
utomordentligt bra.

Billy tänker, öm han förnyar sitt kontrakt med Svenska 
Ishockeyförbundet, satsa på Stig Larsson inför framtiden.

Kanske rentav redan till Prag . . .?

★

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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NU VILL HONKEN
VISA SIN KLASS!

LEIF »HONKEN» HOLMQVIST är förvisso en av mat
chens verkliga profiler i dag. Han är omstridd i vinter, den 
gode AIK-målvakten, men det ger bara Djurgården bekym
mer.

Tränaren Vladimir Zabrodsky funderar sålunda:
— Nu vill väl Honken visa sin verkliga klass mot oss. 

Ifrågasätts hans skicklighet som målvakt tänder han. Det är 
en styrka hos en idrottsman. Dessvärre kan det drabba just 
oss i den här derbymatchen.

Honken själv är besviken på att AIK inte har kontakt med 
tätklungan i SM-serien.

— Man vill ju vara med och kriga i toppen, menar han. 
Det stämmer att jag kommit lite ur balans på grund av att 
vi fått stryk så många matcher. Men mota puckar kan jag ju 
inte ha glömt. Stryk har man fått förr, så det så.. .

Honken sa så här efter 2—5 borta mot Södertälje:
»Man skulle helst vilja slänga skydden efter det här slut

spelet. Strunta i hockeyn.»
Uttalandet sades med ett litet leende. Var inte så allvarligt 

menat, kanske.
Men tröttheten är inte att ta miste på. Det farliga med en 

slutspelsserie är ju att de lag som hamnar på efterkälken 
tröttnar och går in minimalt för spurten. Men detta är inte 
alls fallet med AIK.

— Mot Djurgården har klubbens lag alltid orsak att tända 
till hundra procent, menar han. Det kan jag garantera att vi 
gör nu.

OAVGJORT SENAST
SENAST AIK och Djurgården möttes i derby var den 16 

januari.
Kommer ni ihåg?
Det var jämnt spel. Djurgården plockade åt sig 1—0 di
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rekt. Pressade på. Borde haft ett par tre mål.
Men något satte stopp. Vad? Jo Honken Holmqvist i målet 

förstås!
Och efterhand spelade AIK upp sig.
Kvitterade till 1—1. Det blev slutsiffror.
1—1 då talar för jämn match igen. Är Honken lika bra 

nu som den 16 januari. Då var alla ense: AIK-målvakten var 
bättre än kanske någonsin.

SKA DOM VÄRVA VÅRA
DRAGPLÅSTER TILL USA?

WORLD HOCKEY ASSOCIATION är en organisation 
som bildats i USA. Ämnar redan 1973 starta en konkurrent
liga till National Hockey League (NHL).

Och Sverige har redan blivit föremål för ett besök av en 
värvare för ligan.

Mannen, en västtysk affärsman, har deklarerat:
»Vi ska ha 130 europeiska spelare inom två år. Tjugu 

ungefär hämtar vi från Sverige. Bara er liga är färdigspelad 
ska vi börja förhandla.»

Det låter oroväckande, eller hur?
Men när samma affärsman avslöjar budens innehåll är det 

genast inte så farligt längre. . .
»9.000 dollar plus arton dollar per dag i traktamente samt 

matchbonus är vad vi kan bjuda», säger kontaktmannen.
Det låter litet per säsong.
Och World Hockey Association vet detta. Man siktar där

för in sig på unga, begåvade spelare som kan anpassas till 
transatlantisk hockey.

En djurgårdare som genast skulle gå in i proffscirkusen:
Björn Palmqvist, 28, brandman.
Men Björn stannar säkert hemma. Om man inte höjer 

budet betydligt. Och det går nog inte för sig, vad man kan 
utläsa av rapporterna kring det hela.

Tolv klubbar är dock anmälda för WHA (kostnad för in
trädet ungefär 1,5 miljoner kronor). Så ta proffslarmet på 
allvar, gott folk!
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RUNT ISHOCKEYRINKARNA

... att Djurgården under årens lopp kämpat sig till 10 
SM-titlar och därmed är våra »mesta svenska mästare i is
hockey» med Göta (gamla Stockholms-Göta) på andra plats 
med 9 och Hammarby med 8 mästerskap. Förr i tiden var 
det kanske något lättare att bli svensk mästare. Det skall 
nog tilläggas i detta sammanhang. Sedan är det en annan 
sak, att gamla mästare ofta tycker att »det spelades mycket 
bättre förr» . . .

... att Djurgården vann sin första SM-titel så överlägset 
som med 7—1 i finalen mot Västerås Sportklubb. I semi
finalen mot Göta hade Djurgården haft knöligare och vann 
först efter två förlängningar med ett uddamål.

... att Stockholms-Göta medverkade i 12 SM-finaler och 
vann åtta av dessa.
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson

15 Peder Nilsson

BACKAR:
10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
5 Thomas Carlsson
2 Jörgen Palm
3 Billy Sundström
7 L.-Å. Gustafsson

FORWARDS:
6 Stig Larsson
8 Björn Palmqvist

11 S. B. Lindström 
24 P.-A. Wikström
17 B.-Å. Karlsson
18 Folke Bengtsson
12 Kjell Nilsson 
14 Åke Eklöf
20 Ove Svensson

Mål Passning Utvisning

Domare:
13 B. Ahl
12 L. Norberg



AIK

MÅLVAKTER:
1 Leif Holmqvist

21 Bert Jättne

BACKAR:
2 Håkan Lindgren
3 P.-A. Hübinette
4 Åke Fagerström
5 B.-O. Nordlander
6 Lars Danielsson

FORWARDS:
14 Lennart Selinder
10 Rolf Edberg
15 Jan Östling
16 Jan Olsson
18 Leif Holmgren
17 Gunnar Lindqvist
9 Jan-Olov Kroon

13 Sören Sjögren
11 Bo Olofsson
20 Christer Lundberg

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SM-SERIEN
Brynäs ............................. 9 7 1 1 45—18 15
Södertälje ......................... 9 5 2 2 39—26  12
Timrå ................................. 9 5 1 4 31—36  11
Leksand ............................. 9 5 0 4 39—31  10
Djurgården ......................... 9 3 3 3 25—36  9
AIK ..................................... 9 3 1 5 24—38 7
Frölunda ............................. 9 3 0 6 35—31 6
Färjestad ......................... 9 1 0 8 26—47 2

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Frölunda—Leksand — — —
B. Timrå—Södertälje — — —
C. Färjestad—-Brynäs — — —
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SÖDRA KVALET
Mora ....................................... 5 4 0 1 31—17 8
Nybro ..................................... 5 3 0 2 21—11 6
Västerås ................................. 4 3 0 1 13—11 6
Norrköping ............................. 5 1 0 4 17—29 2
Grums ..................................... 5 1 0 4 12—26 2

NORRA KVALET
Skellefteå ............................... 5 5 0 0 27—13 10
Mo-Do ................................. 5 4 0 1 29—14 8
Teg .......................................... 5 2 0 3 17—18 4
Strömsbro ............................... 4 1 0 3 19—21 2
Almtuna ................................... 5 0 0 5 13—39 0

NÄSTA HEMMAMATCH 
ja, då handlar det om

FRÖLUNDA
mot DIF.

SÖNDAGEN DEN 19 MARS KL. 17.00

— Minns ni klassikerna från början av 60-
talet? Då Frölunda dök upp och konkurrera
de med DIF om SM? —
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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
Hög klubba — båda hän
derna hålles framför ansik
tet. Händerna i grepp med 
vänstra handen över den 
högra. För händerna upp 
och ner ca 4 gånger.

Hakning —- vänstra och 
högra handen dras in mot 
kroppen i en hakningsrö
relse ca 3 ggr.
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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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