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»BULLA» 
BERGGREN

— EN »FARA» I KVÄLL

TIMRÅ har ett talangfullt lag och önskas som vanligt 
varmt välkommet till Johanneshov.

Tränaren Eje Lindström har fått stil på medelpadingarnas 
lagenheter. Framförallt en ung, ytterligt talangfull spelare 
är ett »hot» mot Djurgården i afton: Bo »Bulla» Berg
gren, 21, center, är namnet.

»Bulla» är storväxt, har god teknik och skjuter bra. Hans 
spelsinne är dessutom mycket väl utvecklat. Så vad blir 
spådomen: Jo, att unget Berggren snart är en man för 
Tre Kronor.

En annan spelare som gjort sig respekterad på sistone 
är målvakten Christer Sehlstedt. Han fanns faktiskt i Djur
gården för en tid sedan och var duktig då också. Nu räknas 
Christer som en av landets fem-sex främsta puckmotare!
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SM-SERIENS SPELSCHEMA

• Söndag 25 februari: Brynäs—Västra Frölunda, Djur
gården—Timrå, Färjestad—AIK, Leksand—Södertälje.

• Torsdag 1 mars: AIK—Brynäs, Södertälje—Färjestad, 
Timrå—Leksand, Västra Frölunda—Djurgården.

• Söndag 4 mars: Djurgården—Brynäs, Färjestad—Timrå, 
Leksand—Västra Frölunda, Södertälje—AIK.

• Torsdag 8 mars: AIK—Djurgården, Brynäs—Leksand, 
Timrå—Södertälje, Västra Frölunda—Färjestad.
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AMATÖRHOCKEYN 
— DEN DÖR INTE!

SM-SLUTSPELET 1973 är en publiksuccé. Djurgården 
tillhör de lag som haft välbesökta matcher. Trots att det 
gått upp och ner resultatmässigt.

Ishockeyfebern i vinter har underhållits även på det rent 
diskussionsmässiga planet.

I rampljuset: Den USA-dominerade (åtminstone vad ka
pital beträffar) grupp som vill starta en Europaliga redan i 
oktober i år.

Senaste utspelet: 77 spelare har fått sig »proffsbrev» till
sända och svaren ska utgöra en gallupp för proffsherrarna. 
Meningen är, om man får tro dem, att både Stockholm och 
Göteborg ska ha proffslag i höst. Vilket realistiskt sett be
tyder en kapning av svensk elitishockey på sisådär 45 spe
lare.

»DJUP FÖRANKRING»
ÄN SÄ LÄNGE seglar proffsidéerna, trots vissa konkreta 

åtgärder, i det blå.
• Man har inga hallar klara i Sverige.
• Inte en enda spelare är heller kontrakterad.
Och för Djurgårdens räkning säger Per Bergström:
— Amatörhockeyn tar man inte död på så lätt. Ta t. ex. 

Djurgården och AIK. Vi har en naturlig, djup förankring 
hos stora supporterskaror i huvudstaden. Tror någon att 
dessa plötsligt sadlar om för att se Stockholm Tigers, eller 
vad nu ett prolag ska heta, i en Europaliga? Jag ställer 
bara frågan — utan att fastslå något. Proffsens ambition 
är säkert stor varför de kanske åstadkommer mer än vad 
man anar i dagsläget.

Djurgårdens ishockey ämnar fortsätta att satsa stenhårt 
för att bjuda publiken än bättre ishockey. Vare sig Björn 
Palmqvist, Anders Hedberg eller någon annan släpps god
villigt till något proffsstall . . .
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Gästtyckaren:

»GAMLA DIF» 
HADE 
PROFFSKLASS!

TOMMY ENGSTRAND, 33, all
roundexpert i sport på Sveriges 
Radio, tycker till den här gången. 
Vi kanske bör nämna att Tommy 
av födsel och ohejdad vana gillar 
initialerna D.I.F. väldigt myc
ket . . .

Säga vad man vill — men nu för tiden är det något av en 
utmaning att gå på Isstadion och titta på sitt Djurgården. 
Hur annorlunda var det inte förr, för 10—15 år sedan under 
glansperioden, då vi (= Djurgården) krossade allt motstånd 
och det ofta räckte att Tumba, Lasse Björn, Rolle Stoltz, 
Lill-Lulle och Tjalle Mild och de andra visade sej i ryttar
gången för att motståndarna skulle få frossa och siffrorna 
skjuta i höjden.

Jag vill inte påstå att det är angenämare att följa Djur
gården i dag för då skulle jag få ett rykte som en oförbätter
lig lögnhals, men styrkeförhållandena har liksom jämnat ut 
sej... Ja, t. o .m. blivit för jämna för att man alla gånger 
ska trivas i den blårandiga själen.

Jag har fått löfte av redaktören för detta blad att bli nos
talgisk för ett ögonblick, ett riktigt få drömma mej tillbaka. 
Timrå har vi alltså på besök i dag och då påminner jag 
mej ett besök av 50-talets Timrå, som förresten hette 
Wifsta/östrand. Lett av Bert-Ola Nordlander virvlade W/Ö 
igång en lustiger dans med djurgårdarna och ledde med 2—0 
efter knappt 3 minuter. Men alla vi rättrogna tog det med en 
gäspning, medan de våra nere på rinken vaknade till. 13—2 
blev det så småningom. Till DIF . . .

Eller när vi 1959 fick Leksand på besök i den gamla 
Stadion-borgen. Redan då talades det om att storhetstiden 
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var slut, Leksand skulle ta över. Men leksingarna fick 
vänta med maktövertagandet. 11—2 för Djurgården står in
skrivet i ishockeyrullorna. Det började med att Tumba efter 
nå’n minut spelade pucken på ena sidan om Åke Lassas och 
åkte mellan Lassas och Vilgot Larsson och sedan sprätte 
pucken i nät bakom »Pära» Carlström. Är det sådana siffer
mässiga massakrer som får årets svenska mästare (?) att 
bära sej så illa åt mot Djurgården, som Leksand gjort i 
år?

Eller när vi var en aning pressade av Gävle Godtemplare, 
ledde bara med ett eller annat mål. Och fick två av våra 
änglar utvisade — givetvis horribla domslut. Knivsta, Tumba 
och Mild var inne, tror jag. — Nu kommer du ner och 
jobbar, förstår’u, fräste »Kniven» åt Tumba. — Visst, sa 
Tumba och åkte igenom och gjorde mål . . .

I dessa proffstider tycker jag att vi ska komma ihåg att 
vi haft ett proffslag i Sverige en gång förut. Djurgården 
1958—1963. Man får tycka vad man vill i den här spal
ten . . .

11





DJURGÅRDEN
TREA GENOM TIDERNA

VISSTE NI HUR MÅNGA säsonger Djurgården spelat 
allsvenskt? Inte? Jo: 24 är det! Bara Hammarby, AIK och 
Södertälje — som är ledarlaget i maratontabellen — är 
värre.

Och i grundserien har DIF samlat 480 poäng mot 551 
för AIK och 654 för Tälje. Detta före denna säsong, allt
så.

Här är listan över de genom tiderna tolv främsta is
hockeyklubbarna i landet då det gäller grundseriespel:

Mål
1. Södertälje SK (1) 37 479 2241—1284 654
2. AIK (2) 32 417 1659—1085 551
3. Djurgårdens IF (3) 24 332 1859—1011 480
4. Leksands IF (5) 22 312 1546— 920 426
5. Hammarby IF (4) 27 325 1383— 907 422
6. Brynäs IF (6) 15 234 1362— 801 322
7. Västerås IK (7) 20 287 1138—1303 276
8. V. Frölunda IF (9) 12 196 1083— 650 270
9. IK Göta (8) 22 246 7.85— 790 258

10. Timrå IK (12) 16 252 988— 936 257
11. Gävle GIK (10) 17 202 861— 663 246
12. Skellefteå AIK (11) 14 213 867— 769 240
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
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:
20 Ove Svensson

8 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

13 Cl.-G. Wallin
14 Åke Eklöf
9 Anders Hedberg

21 Sören Johansson
17 Bengt Åke Karlsson
11 S.-B. Lindström
12 Kjell Nilsson

Mål Passning Utvisning

Domare:
40 O. Granberg
42 B. Wallgren



Timrå

MÅLVAKTER:
1 Christer Sehlstedt 

15 Kent Othberg

BACKAR:
3 Lage Edin
7 Tommie Lindgren
2 Tommy Andersson 

22 Stefan Pettersson 
19 Jan Kock
4 Jan-Erik Nilsson

FORWARDS:
12 Kent Lindgren
10 Olle Åhman
21 Håkan Pettersson
17 Finn Lundström
11 Arne Lundström
9 Lennart Norberg

20 Ove Larsson
8 Bo Berggren

18 Åke Söderberg
14 Örjan Lindström

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SLUTSPELSTABELLEN
Södertälje SK......................... 10 7 1 2 37—29 15
Leksands IF ......................... 10 6 1 3 58—35 13
Brynäs IF................................. 10 5 2 3 36—24 12
Färjestad ............................. 10 5 1 4 37—34 11
V. Frölunda IF......................... 10 3 4 3 36—37 10
Timrå IK ................................. 10 3 2 5 31—43 8
AIK ......................................... 10 3 0 7 44—57 6
Djurgårdens IF ..................... 10 2 1 7 33—53 5

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

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

BRYNÄS NÄSTA!

Ni glömmer väl inte 
kommande söndag, va?

— Inge, Tord, Håkan Wickberg, 
Lars Göran och grabbarna ...!

SONDAG 4/3 KL. 17.00 ALLTSÅ. —
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KVALSERIERNA:
Norra gruppen

MoDo ................................. 4 3 1 0 26—11 7
Hofors ............................. 3 2 0 1 13—11 4
Kiruna ............................. 3 1 1 1 13—11 3
Tunadal ............................. 3 1 0 2 12—23 2
Hammarby .............   3 0 0 3 9—17 0

Södra gruppen
Mora ................................. 3 3 0 0 14— 7 6
Örebro ............................. 3 2 0 1 14— 7 4
Nybro ................................. 3 1 0 2 10—12 2
Grums ................................. 3 1 0 2 8—11 2
Surahammar ...............   4 1 0 3 12—21  2

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. Tunadal—-Hofors
E. Örebro—Grums
F. Mora—Nybro
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PRESSKLIPPET

• Trångbott på Johanneshov
I DAG CITERAR vi gärna Aftonbladets sportchef NIC 

ÅSLUND. Han, liksom de flesta andra förståsigpåare i pres
sen, tycker mycket om eventuell proffshockeyliga i dessa 
dagar.

»Ett proffsstopp på Johanneshov är mera försvarbart ef
tersom huvudstadens lag redan är kolossalt trångbodda. Men 
jag tycker över huvud taget inte om Helge Berglunds 
metoder i striden mot proffsen. Det måste finnas mera 
konstruktiva vägar. Det borde gå att göra något positivt, 
släppa lös Elitserien t. ex., och på andra sätt göra den 
inhemska hockeyn mera attraktiv för publiken. Lite mer 
fantasi, om man får be!

I bakvattnet av proffsdebatten har det seglat upp ett 
annat tvisteämne som är lika delikat. I det ämnet står jag 
utan reservation på Helges och Svenska Ishockeyförbun
dets sida. I Göteborg har man plötsligt börjat gapa om att 
det är skandal att en av landskamperna mot Sovjet före 
VM spelas i Gävle och inte i Göteborg.

Scandinavium-chefen Bertil Rönnberg har starkt stöd i 
lokalpressen i detta skrän. Man menar att eftersom Gö
teborg har den största arenan och alltså kan skaka in mest 
pengar till Ishockeyförbundet så är det självklart att mat
chen mot Sovjet ska gå där. Alla andra landskamper också 
kan man förmoda, tills någon annan stad bygger en ännu 
större hall. Eftersom Göteborg också har den största arenan 
för fotboll, friidrott och skridsko så ska väl alla landskam- 

Forts. 
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per i dessa grenar förläggas till Göteborg? Vi borde kanske 
lägga ner idrotten i övriga Sverige?

Jag har inte hört något om Svenska Skidspelen, men 
där kommer ju snön med i bilden, så det är möjligt att 
Falun får behålla det evenemanget en tid framöver.

® PENGAR ÄR INTE ALLT

Nej, snälla göteborgare! Pengar är inte allt här i värl
den och det är väl inte så galet om Ishockeyförbundet 
någon gång lägger en landskamp i den landsända som 
producerar landslagsspelare. Det gör som bekant Norr
land, Dalarna, Värmland och Stockholm/Södertälje. Så
vitt jag vet har Göteborg ännu aldrig fostrat en lands
lagsspelare. Pojkarna i Västra Frölunda har som bekant 
lärt sig spela hockey på andra håll, företrädesvis i Värm
land, Dalarna och Norrland.

Jag tror att det är nyttigt för svensk ishockey att 
yngsta generationen ishockeyspelare i det distrikt som 
av tradition fostrar landslagsmän också i fortsättningen 
får chansen att se sina idoler i en landskamp. Det kan 
ju bl. a. betyda att det i dessa trakter även i framtiden 
finns fina objekt för hugade spekulanter söderifrån. Så
dana plantskolor som Skellefteå, Timrå, Karlstad och Lek
sand har större anledning att klaga över uteblivna lands
kamper än Göteborg som nyss haft två stycken.»
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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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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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