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I dag kan du vinna 
ett dykarur från Timex 

på det här numret:
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Dagens signatur:

NYCKELMATCH!

EN AV IDÉERNA MED GRUNDSERIE i allsvenska is
hockeyn är att jakten på att komma på övre halvan i ta
bellen och därmed nå slutspelet sätter nerv och dramatik i 
högsätet.

Djurgården har de senaste åren varit i den s. k. het- 
luften. Och precis som tidigare denna säsongöppning heter 
det inför kvällens match mot Tunabro:

Det är en nyckelmatch!
— Två pinnar mot Borlängelaget utanpå de fyra raka i 

dubbelmötet mot Björklöven från Umeå skulle sitta mer än 
skönt, resonerar DIF:s lagledarteam Vladimir Zabrodsky/ 
Rolle Stoltz.

Senast — i söndags — ordnade Rolles och Vladimirs 
kämpar 2—2 och ytterligare en viktig poäng i jakten på 
slutspel. Det finns väl de som fordrar triumf mot Tuna
bro, som just nu ligger på sista plats med två (DIF har åtta 
på tredjeplatsen) poäng.

Men det är ingenting som går av sig självt när spelarna 
känner sig piskade till vinst.

• I POTTEN: 100.000 kr.

Det finns nämligen nerver med i spelet — precis som 
seriemakarna hoppas och vill, alltså.

Pelle Bergström, profil i DIF:s ishockeysektion:
— Runt 100.000 kronor betyder avancemanget till slut

spelet om man lyckas bra där. Skillnaden mot att bli ned- 
petad i nedflyttningsserien är alltså frapperande.

Forts.
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Denna skillnad har också väckt viss kritik på olika håll.
Kritikerna framhåller, inte utan fog:
— Här ska’ man kämpa med förberedelser hela som

maren och litet till, varpå ödet avgörs på en och en halv 
månad i grundserien. Kan det vara rätt? Nej!

Liksom tidigare om åren är idén med grundserien på 
tapeten just nu. De flesta vill ha fram en elitserie och en så
dan verkar, av vissa förbundsuttalanden att döma, komma 
redan till nästa säsong.

Därmed kan våra vänner säkert räkna ut att ett avan
cemang till slutspelet just i vinter är dubbelt värt. De som 
hamnar utanför de åtta SM-lagen måste ju komma på un
dantag när medlemmarna av en Elitserie plockas ut. Om 
detta nu blir en realitet förstås.

Man får inte ta någonting för givet här i världen.

6



»VI SKA KUNNA SKAKA DIF»

BRYNÄS ÅKTE i söndags upp till Borlänge för att köra 
över jumbon Tunabro.

Efter matchen: mästarna stod som segrare med 4—3. 
Tog båda pinnarna med nöd och näppe.

Tunabro missade bl. a. ett straffslag!
I aftonens. Hovet-gästlag kan speciell uppmärksamhet 

fästas vid två spelare: Forwarden Olle Henriksson, under
barn som för något år sedan kom fram i TV-pucken. Många 
storklubbar ryckte i honom både i år och i fjol. Nr 2 är 
målvakten Juha Raninen. Han kom in mot Brynäs och 
gjorde en praktmatch. 3—4 nu, 0—11 senast på borta
plan . . .

— Och det trots att vi inte åkte omkring på en skrid
sko. Tunabro, inte minst då målvakten, var en sensation, 
betygsatte Brynästränaren Tommy Sandlin.

Var det nog för att ni inte ska’ beteckna dalagästerna 
som några givna strykpojkar, även om det är skillnad på att 
agera hemma och borta.

Ekonomiskt intressant kring Tunabro förresten: Man 
räknar med att gå ungefär 50.000 kronor back, netto, på 
vintern. Trots stor sparsamhet. Är redan skyldiga 100.000 kr. 
via ett banklån.

— Är man på glid ner i nedflyttningsserien är allsvenskt 
spel inte lönande alls, framhåller en ledare i klubben.

Nej, div. I är ingen dans på rosor för alla och envar.
Sa’ någon något om elitserie igen???

7



8



9



DIF-profiler

VI LYFTER PÅ HJÄLMEN 
FÖR FÖRSVARET

DET SKRIVS och pratas ofta om anfallsmän i ishockey. 
Det är ju de som flitigast gör målen och hamnar i s. k. 
hjälteroller.

När vi inför dagens match ska’ beskriva sedvanlig DIF- 
profil plockar vi med hela försvaret!

Backarna och målvakten Roland Einarsson (andremannen 
Peder Nilsson också förresten) har spelat mycket bra 
emellanåt. Särskilt poängterades deras insats efter borta- 
matcherna mot Björklöven och nu senast svårspelade Timrå.

® ROLLE I MÅLET är välbekant sedan tidigare. Han 
har funnit sitt bästa jag nu. — Jag får ju så bra hjälp av 
kamraterna ute, säger han.

• Backparet LARS-ÅKE LUNDELL/ANDERS RYLIN 
har kommit i gång mycket duktigt bakom nyckelkedjan 
Sven Bertil Lindström—Björn Palmqvist—Stig Larsson. 
Framförallt »Ludde» plockade poäng med sitt spel i Timrå.

® THOMAS CARLSSON/ÅKE DANIELSSON finner 
varandra fint i andra backparet. Tuffe Thomas trycker till 
och kompletterar ex-leksingen Åke, som börjar flyta in i 
sin nya klubb. Miljöbyten tar ju alltid litet tid.

© BILLY SUNDSTRÖM/LARS-ÅKE GUSTAFSSON 
var kanske i viss mån frågetecken i säsongens inledning. 
Den senare har visat att han inte viker en tum i kampen 
om en ordinarie rustning.

Kort sagt:
Vi vågar lita till defensiven för tillfället. Och har det loss

nat i spelet i försvaret så varför skulle det inte stabiliseras 
även framledes?
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SONDERINGAR
FOR PROFFSHOCKEY

VAD ÄR PÅ GÅNG egentligen inför utvecklingen av 
ishockeyns framtid?

USA-dominera de National Hockey League (NHL) vill 
starta en broderliga i Europa. Bruce A. Norris, president 
för Detroit Red Wings, är en penningstark man och står i 
spetsen för den grupp, som håller på att realisera NHL-
industrins önskemål.

Sverige finns med bland önskeplatserna för ett eller två 
lag. Finland, Sovjet, Tjeckoslovakien, Västtyskland, Schweiz 
och England är också högaktuella för deltagande.

Djurgården och AIK har anmält intresse för att vara med 
och diskutera när och om det bestäms vem som ska’ ha hand 
om ett stockholmskt inslag i bilden. I Göteborg är Frölunda 
på samma linje.

Lars Norrman, AIK-bas:
— Varför ska’ vi skjutas åt sidan för t. ex. ett privatägt 

lag i proffsligan? Klart DIF och vi ska’ hålla ihop och son
dera terrängen i detta viktiga fall.

I DIF:s ishockeysektion går man på samma linje.
Ni, supportrar, medlemmar och icke medlemmar, ska’ 

veta:
Ingenting definitivt bestäms förrän allt ventilerats noga 

bland er och många fler.
Men det gäller att visa att AIK och Djurgården inte 

slumrar, samtidigt som det sker stora saker runt knuten.
Vi bevakar alltså klubbarnas intressen (= publikens i sto

ra delar av huvudstaden) i proffsfrågan, som klarnar först 
om någon månad.

Vill medlemmar höra av sig med synpunkter är ni 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Skriv bara DIF:s ishockey, Klocktornet, Stadion, Valhalla
vägen. Märk »Proffsfrågan».
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Dagens pressklipp

»VI HAR VAKNAT INFOR 
PROFFSHOTET»

»NU HAR ALLA PARTER i svensk ishockey insett all
varet hos de som planerar en professionell Europaliga i is
hockey. Vi ska’ snabbutreda de åtgärder vi måste vidtaga 
och besked ges den 5 december. Det lutar åt samarbete där 
Svenska Ishockeyförbundet vill ha insyn och viss kontroll 
över proffsverksamheten om denna kommer.»

(P. O. Wester, VU-ordförande efter ett »proffsmöte» med 
VU och serieföreningen i början av denna vecka.)

»Proffslag är chansen att få behålla våra stjärnor. Annars 
finns ju risken att de värvas till Nord-Amerika, där NHL 
och WHA behöver fler tillskott än någonsin.»

(Konstaterat av Thorwald Olsson, DN.)

»FÖR NERVIGT» 
SA’ ROLLE

EFTER 2—2 I SÖNDAGS borta mot Tunabro uttalade 
sig Rolle Stoltz, DIF:s populäre lagledare så här för DN:s 
Norrlandskorrespondent:

»Vi gjorde nog en bättre match när vi spelade 3—3 hem
ma mot det här laget. Däremot var det nerv och dramatik 
över matchen i kväll. Men man kan knappast inte räkna 
med något skönspel i hockey i norrgruppen när striden 
spetsar till sig så som den gör kring slutspelsstrecket. För 
många lag är det slut efter en och en halv månad. Det är 
alldeles för nervigt.»
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
3 Billy Sundström
5 Thomas Carlsson

10 Anders Rylin
16 Lars Åke Lundell
7 L.-Å. Gustavsson
2 Åke Danielsson

FORWARDS:
13 Cl.-G. Wallin
9 Anders Hedberg

14 Åke Eklöf
11 S.-B. Lindström
8 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

24 Per Allan Wikström
17 Bengt Åke Karlsson
18 Folke Bengtsson
21 Sören Johansson

Mål Passning Utvisning

Domare:
21 O. Cerwall
23 Å. Persson



Tunabro

MÅLVAKTER:
8 Juha Raninen

25 Hans Isberg

BACKAR:
4 Björn Resare

15 Jan Ove Wiberg
3 Håkan Norström
6 Jan Johansson
5 Per Arne Hübinette

19 Bert Bäckman

FORWARDS:
9 Olle Henriksson

17 Kjell Jansson
11 Kjell Fhinn
16 Lars Söderkvist
21 Ingemar Snis
24 Lars Thoreus
13 Anders Kallur

7 Roland Eriksson
20 Bo Eriksson
12 Kenneth Orrgårde

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DIVISION I NORRA
Brynäs IF................................. 8 8 0 0 49—10 16
Södertälje SK......................... 8 7 0 1 40—22 14
Djurgårdens IF ..................... 8 3 2 3 31—32 8
MoDo AIK .............   8 3 1 4 31—38 7
Skellefteå AIK......................... 8 2 2 4 33—36 6
IF Björklöven ......................... 8 3 0 5 26—35 6
Timrå IK ................................. 8 1 3 4 23—32 5
IF Tunabro ............................. 8 1 0 7 20—48 2

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Brynäs—Björklöven — — —
B. Skellefteå—Södertälje — — —
C. MoDo—Timrå — — —
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DIVISION I SÖDRA
Färjestad ............................. 8 8 0 0 61—14 16
Leksands IF ......................... 8 5 1 2 36—17 11
AIK ......................................... 8 4 2 2 34—32 10
KB Karlskoga ......................... 8 3 1 4 27—37 7
V. Frölunda IF......................... 8 3 0 5 25—28 6
Västerås IK ......................... 8 2 2 4 22—36 6
Tingsryds AIF ......................... 8 2 2 4 22—44 6
Mora IK ................................. 8 1 0 7 25—44 2

KVÄLLENS MATCHER 
1:a 2:a 3:e

D. Karlskoga—Västerås
E. Mora—Frölunda
F. Leksand—Tingsryd
G. Färjestad—AIK

Nästa hemmafight

TORSDAGEN 30 NOVEMBER

mot

MoDo
Ny »nervmatch» i kampen om att 
hamna på rätt sida om strecket.
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DJURGÅRDEN ÄR LAGET 
SOM DRAGIT MEST!

EN ANGENÄM LÄSNING för gamla DIF-vänner är 
publikstatistiken i allsvenska ishockeyn.

Man toppar i flera avseenden.
Här är listan över publikrekorden i div. I:

1963 S V. Frölunda IF—Djurgårdens IF ........... 22.603
1960 SM Djurgårdens IF—Gävle GIK .................. 1'8.070
1962 SM AIK—Djurgårdens IF .............................. 17.098
1959 SM Leksands IF—Djurgårdens IF.................. 13.693
1'962 SM Västerås IK-—Djurgårdens IF.................. 12.534
1972 SM Timrå IK—Brynäs IF .............................. 11.694
1966 SM Brynäs IF—Leksands IF*.......................... 11.601
1972 SM Södertälje SK—Brynäs IF ...................... 11.147
1967 S FBK Karlstad—Djurgårdens IF............... 10.610
1963! SM Skellefteå AIK—Djurgårdens IF ........... 9.921
1964 S MoDo AIK—AIK .................................. 9.153
1967 S Brynäs IF—V. Frölunda IF...................... 9.062
1958 S KB/63—Djurgårdens IF .......................... 8.808
1966 S IFK Umeå—Mora IK .............................. 6.765
1966 S Tingsryds AIF—Rögle BK ...................... 5.598
1966 S Mora IK—Leksands IF .......................... 5.535
1970 S IF Tunabro—Falu IF .............................. 3.615

* Matchen spelad i Stockholm.
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LANDSLAGET:
MOSKVATURNERINGEN NÄSTA

TRE KRONOR ska’ snart ge sig ut för träning och mat
cher igen. Moskvaturneringen väntar efter grundseriens 
slut.

Landslagets program från december:
• 13—14/12 Finland—Sverige.
• 16—22/12 Izvestijaturneringen i Moskva.
• 5—6/2 1973 Sverige—Tjeckoslovakien.
• 8—9/2 Sverige—Finland.
• 21 och 23/3 Sverige—Sovjet.
© 31/3—15/4 VM i Moskva.
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DIF:s KOMMANDE PROGRAM
Här är Djurgårdens matcher fortsättningsvis i grundse

rien:

26/11:
Södertälje—Djurgården

30/11: 
Djurgården—MoDo

10/12:
Tunabro—Djurgården

3/12:
Djurgården—Skellefteå
7/12:
Brynäs—Djurgården

30



31



32



DOMARTECKEN

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

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.
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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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