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INTRESSET LEVER
— ÄVEN I BOTTEN!

DJURGÅRDEN började SM-slutspelet bra. Slog AIK i ett 
mycket rafflande derby.

Och publiken har kommit i oväntat stora skaror — det 
gäller hela SM-serien. Vi är faktiskt på väg mot tidernas 
rekordnotering för ishockeyallsvenskan!

Det roliga — mitt i allt gnäll över missade DIF-poäng — 
är att publiken tycks ha blivit så kär i ishockeyn som sådan 
att den kommer även när hemmalaget håller till i botten
regionen. Om någon dylik nu finns i den elitserie som ju SM 
utgör . . .

I Kanada och USA halkar ofta ett par tre lag bort i kri
get om slutspelsplatser (Stanley Cup i National Hockey 
League). Men folk finns på matcherna även hos dessa av
sågade gäng. Det är helt enkelt »inne» att gå på hockey 
en eller ett par gånger i veckan.

ETT UNGT LAG

DJURGÅRDEN har ett ungt lag i vinter. Lagledningen, 
Rolle Stoltz och Vladimir Zabrodsky, kör med offensiva 
takter för att utveckla materialet mot ett absolut topp
lag.

— Man når inte till guldplatsen om man börjar feg- 
spela från början i en utvecklingsperiod, menar sålunda

Forts.
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Rolle. Nej, offensiv ska prägla Djurgården nu precis som un
der vår storhetstid.

I kväll möter DIF ännu ett ungt och lovande lag, Färje
stad. Värmlänningarna krigar om medaljer och har säkert 
hunnit hämta sig efter torsdagens svåra pärs mot Brynäs.

Arne Strömberg, gammal djurgårdstränare, finns i Färje
stads bås. Han är en mycket skicklig ishockeyledare som satt 
stil på Karlstadsklubben under den tid han varit i dess tjänst.

Arne:
— Många kanske håller oss som favorit mot Djurgården. 

Men nota bene — vi vann hemma med 2—1 mot dom och 
det var inte särskilt rättvist. Vi utspelades faktiskt i första 
perioden!
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2—1—2!
TAKTIK — TILL TUSEN

NÄR TRE KRONOR matchade mot Tjeckoslovakien och 
Finland kom en ny taktisk formel upp på tapeten. Förbunds
kaptenen Kjell Svensson lanserade 2—1—2.

Speciellt en »femma» lyckades perfekt enligt detta delvis 
ryska system.

Djurgårdens Anders Hedberg, Dan Söderström och Mats 
Åhlberg, Leksandsparet, trivdes finfint ihop med backparet 
Thommy Abrahamsson och oldtimern Bert-Ola Nordlander.

Kjell Svensson:
— Jag tror på 2—1—2 om vi utför det hela på ett litet 

hemvävt sätt. I första kampen (1—6 mot tjeckerna) följde vi 
sifferkombinationen för strikt. Då gick det åt helsike ock
så.

I de tre resterande matcherna vann Tre Kronor odisku
tabelt. Alla kuggarna började fungera efter det hemvävda 
2—1—2.

Vad går då 2—1—2 ut på.
Jo i korthet följande:

© Backarna inriktar sig på att ta hand om »rensningen» 
i de egna rinkhörnorna. De möter också motståndarlagets 
ytterforwards och »tar hand» om dem. Avlastar alltså de eg
na yttrarna mycket av backchecking-jobbet.

© Yttrarna blir alltså disponibla för hårdare arbete framåt. 
De måste dock hela tiden tänka på var de åker. Och att de 
hittar varandra.

© Centrarna blir ett slags spelfördelare, mittfältsmän som 
det kallas i fotboll. Centern »släpar» efter yttrarna. Kommer 
därmed ofta i skottposition. Dan Söderström, normalt ytter, 
passade perfekt för jobbet i landslaget.

Ulf Sterner och Håkan Wickberg är också rätt idealiska 
för »mittfältsjobb».

Och till VM ska Tre Kronor kunna systemet fullgott.
Klubbmässigt, har något lag resurser för att införa 2— 

1—2?
Tommy Sandlin i Brynäs:
— Backarna måste vara bra. Vi har inte resurser där

vidlag. Ännu ... Men 1973—74 ska vi införa Kjells va
riant!
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ALLTID NÅGOT ATT SE:

UFFE 
STERNER

»Sterner törs göra det där extra, 
det ska vi vara glada för», säger 
Rolle Stoltz.

KVÄLLENS MEST GARVADE GÄST i Isstadion är 
förstås Ulf Sterner, 32, centerforward och världsmästare med 
Tre Kronor redan 1962 (han gjorde f. ö. två mål i finalen 
mot Kanada!).

Ulf Sterners namn förknippas med verklig talang i rinken. 
Han är teknisk, fysiskt stark och påhittig rent taktiskt.

Rolle Stoltz, DIF-basen, gillar killar som inte bara »tutar 
och kör».

Om Uffe:
— Han törs göra det där lilla extra som publiken gillar. 

Han har mod och teknik för detta och det ska vi värna om. 
Fler borde våga mera!

»SIKTAR PÅ PROFFSKONTRAKT»
ULF STERNER själv älskar ishockeyn. »Jag är som för

giftad av den», brukar han säga.
I dag har han en given plats i förbundskaptenen Kjell 

Svenssons VM-trupp till Moskva.
Men han siktar inte längre — som amatör.
— Jag vill bli proffs och med detta sätta punkt för kar

riären på ett ekonomiskt lönande sätt, säger Uffe.
I höstas var han över i nya World Hockey Association 

för att pröva med Chicago Cougars. Men efter en kontrakts- 
förfalskning från en hantlangares sida backade Uffe ur och 
åkte hem.

I samband med den dramatik som uppstod kring Chicago- 
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kontraktet uppenbarade sig dock en viss herr Svenåke Ny
ström, svensk handelssekreterare i Detroit. Han hade i det 
läget blivit utsedd att basa för ett eventuellt proffshockey
lag i Göteborg. På stående fot garanterade han ett kontrakt 
för Sterner.

Nu är dock frågan huruvida Europaligan kommer i gång 
redan till hösten.

För Ulf Sterner, aftonens meste profil, betyder avgörandet 
mycket.

— Som sagt: Jag vill bli proffs en andra gång (han var 
det ju 1964—66 med New York Rangers) innan jag lägger 
av.

— Är det bättre sportsligt att vara heltidsspelare?
— Självklart. Man får t. ex .vila ut mellan träning och 

matcher. Att springa mellan match—träning—jobb gör ingen 
till världsmästare i dag. Orsak: Vi har ju att spela mot full
blodsproffs från Tjeckoslovakien och Sovjet i »amatör- 
VM» . . .
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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:

19'63 S V. Frölunda IF—Djurgårdens IF .........  22.603
1960 SM Djurgårdens IF—Gävle GIK ................. 18.070
1962 SM AIK—Djurgårdens IF ............................. 17.098
1959 SM Leksands IF—Djurgårdens IF.................. 13.693
1962 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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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER: Mål Passning Utvisning

1 Roland Einarsson
15 Peder Nilsson

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

FORWARDS:
11 S.-B. Lindström
8 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

12 Kjell Nilsson
17 Bengt Åke Karlsson
21 Sören Johansson
13 Cl.-G. Wallin
14 Åke Eklöf
9 Anders Hedberg

20 Ove Svensson

Domare:
32. J. O. Olsson
33. I. Pergenius



Färjestad

MÅLVAKTER:
1 Björn Fagerlund

22 Kent Bodin

BACKAR:
2 Nicke Johansson

29 L. Å. Bark
20 H.-Å. Rosendahl
28 L. Zetterström
21 K.-J. Sundqvist

3 L.-G. Nilsson

FORWARDS:
25 Benny Andersson

8 Conny Evensson
5 Per Bäckman

26 Gunnar Johansson
9 Ulf Sterner

16 Kent-E. Andersson
10 Jan Vestberg
23 Hasse Andersson

4 H.-E. Jansson
18 Kjell Augustsson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SLUTSPELSTABELLEN
Leksands IF ......................... 8 5 1 2 46—26 11
Södertälje SK .......... ............... 8 5 1 2 29—26 11
Brynäs IF................................. 8 4 2 2 28—20 10
Färjestad ............................. 8 4 1 3 28—-25 9
V. Frölunda IF........................  8 2 4 2 28—31 8
Timrå IK ................................. 8 3 2 3 30—32 8
AIK ......................................... 8 2 0 6 35—45 4
Djurgårdens IF ........ ............. 8 1 1 6 25—46 3

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Brynäs—Södertälje — — —
B. Leksand—AIK — — —
C. Frölunda—Timrå — — —

Nästa hemmafight!

TIMRÅ
Bör bli en 

jämn och sevärd match!

SÖNDAG 25/2 KL. 17.00
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KVALSERIERNA:
Norra gruppen

Kiruna ............................. 2 1 1 0 12—6 3
MoDo ................................. 2 1 1 0 10—6 3
Tunadal ............................. 2 1 0 1 9—13 2
Hammarby ......................... 1 0 0 1 4— 6 0
Hofors ............................. 1 0 0 1 3—7 0

Södra gruppen
Mora ................................. 2 2 0 0 7— 54
Nybro ................................. 1 1 0 0 6— 3 2
Surahammar ..................... 2 1 0 1 10—10 2
Örebro ............................. 1 0 0 1 5-6 0
Grums ................................. 2 0 0 2 4— 80

KVÄLLENS MATCHER 
1:a 2:a 3:e

D. Kiruna—Hofors — — —
E. Örebro—Surahammar — — —
F. Grums—Nybro — — —
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... OCH HÄR HAR NI
»DEN NYA STERNER»

I FÄRJESTAD jobbar man — liksom hos Djurgården — 
hårt med ungdomshockeyn.

Värmlänningarna är regerande svenska mästare i junior
sammanhang (8—1 i finalen mot Brynäs).

Och man har en verklig storstjärna i vardande i Gunnar 
Johansson, 18, ytterforward i Sternerkedjan.

Arne Strömberg, tränaren:
»Gunnar är en ny Ulf Sterner . . .»

Vi saxar en artikel i tisdagens Expressen om denne nye 
pojkstjärna. Han flackar just nu från match till match och 
tycks hinna med allt.

Expressens Lars Håkansson vet att berätta:
»När han stapplar (?) av Johanneshovs isstadion på sön

dag efter Färjestads match mot Djurgården har han spelat 
elva hårda »seriefinaler», rest i tre hela dagar, tränat en 
och varit ledig en dag — på 15 dagar!

— Ingen fara, säger Gunnar Johansson. Inte så länge man 
gör ett och annat mål . . .

Junior Johanssons 14-dagarsprogram liknar ett svenskt 
rekord — inte bara för juniorer. Landslag, juniorlag, A-lag, 
landskamper. SM-slutspel, allsvensk juniorserie, SM-serie.

— Är det inte att utnyttja en junior för hårt?
— Gunnar Johansson klarar hårdkörningen bra, försäkrar 

Färjestads läkare Fredrik Kyhlberg.
Gunnar Johanssons rekordveckor började lördagen den 3 

februari. Då reste han med svenska juniorlandslaget till Fin
land. Därefter ser hans program ut så här:

© Söndag: landskamp mot Finland.
© Måndag: Returlandskamp mot Finland.

Forts.
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© Tisdag: Bussresa till Leningrad.
© Onsdag: Juniorlandskamp mot Sovjet.
© Torsdag: Returlandskamp mot Sovjet.
© Fredag: Hemresa till Karlstad.
© Lördag: JSM-kvartsfinal med Färjestad i Örebro.
© Söndag: Ny match i JSM i Örebro.
© Måndag: Seriefinal i allsvenska juniorserien mellan Färje
stad och Leksand.
© Tisdag: Träning med Färjestads A-lag.
O Onsdag: Ledig dag!
© Torsdag: Match med Färjestads A-lag mot Brynäs i SM-
slutspelet.
© Fredag: Semifinal i JSM, Färjestad—Mariestad.
© Lördag: JSM-final (?) med Färjestad.
© Söndag: Match med Färjestads A-lag mot Djurgården i 
SM-slutspelet.

* Lite grinigare
Efter halva programmet ser Gunnar Johansson fortfa

rande oberörd ut.
— Jag har aldrig mått så bra — det finns inget roligare 

än att spela hockey. Kanske är jag lite grinigare än normalt 
hemma, men det är ingenting mot vad jag skulle vara om 
jag inte fick spela . . .

För att klara programmet har Gunnar Johansson tränat 
sedan i april efter att ha vilat en knapp månad från fjolårets 
SM-slutspel.

— En perfekt idrottstyp, stor, stark och vältränad, säger 
läkaren Fredrik Kyhlberg. Sköter han sig bara mellan mat
cherna och fyller på förråden finns det inga risker.

Att Gunnar Johansson verkligen orkar råder det inget 
tvivel om — efter varje match har han fått betyget »bäste 
man på plan».

Under turnén med juniorlandslaget gjorde han fem mål. 
Lika många blev det på två JSM-matcher i Örebro. I serie
finalen mot Leksand blev det två . . .

— Det har lossnat nu. I början av SM-slutspelet gick det 
trögt. Det kanske är matcherna som gör det — gör jag två 
mål i snitt i fortsättningen så är jag nöjd.»
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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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DJURGÅRDEN SLÅR AIK...

Djurgården har börjat det nya året med att i ett par 
omgångar slå trätobrodern AIK i ishockey. Nu är man ute 
i ett annat ärende genom att försöka gå förbi »svartingarna» 
som Sveriges största klubb vad antalet medlemmar beträffar.

— Vi har redan nått en medlemssiffra på 5.000, men där
med tänker vi inte stanna, rapporterar föreningens ordfö
rande Carl-Hjalmar Bodman. 10.000 medlemmar finner vi 
vara en bättre siffra . . . Det är vårt mål under 1970-talet. 
Det är många som vill bli medlemmar, men nästan lika 
många undrar alltid hur det går till. Ingenting är enklare: det 
är bara att anmäla sig så kommer vi med en broschyr, som 
berättar hur man får klubbmärke, medlemskort och sådant. 
Skriv bara ett par rader!

Dessa rader kan skrivas i form av att denna kupong ifylles 
och skickas in till kansliet på Stadion.

Till Djurgårdens IF, Stadion, 
111 41 Stockholm.
Undertecknad önskar bli medlem.

Namn: ........................................

Född den 19....

Adress: .........................................................................
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