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KVALITÉN FÖRSVINNER
INTE SÅ LÄTT!

NÄR BRYNÄS gästade Djurgården i grundseriens andra 
match blev det 7—1 till de regerande mästarna.

Efter den matchen — gävlelaget hade i premiäromgången 
klappat till Södertälje med 7—0 — var alla överens:

Hur i fridens namn ska något lag kunna rubba de här 
lirarna i striden om SM-titeln!?

Och nu är vi där, i slutet av SM-slutspelet alltså.
Brynäs leder inte, för i toppen figurerar Tälje, det ut

spelade i grundserieupptakten, och Leksand . . .
Och om Brynäs sägs det:
Nu är det på väg utför för 60-talets suveräna SM-lag!

ALLT KAN FÖRKLARAS

MEN SÅ LÄTT försvinner inte kvalitén i Brynäsgänget. 
Absolut inte.

Därför är det ganska säkert att tippa en mycket bra fight 
i kväll här i Isstadion. Skulle DIF-pojkarna ta poäng är 
det en mycket god prestation. Fortfarande.

Och inom just Djurgården känner man igen tongångarna 
efter en serie mästarår . . .

Ett råd behövs väl knappast till brynäsarna. Hövdingen 
Thure Wickberg, gammal DIF-are förresten, vet vad det 
gäller:

— När man är som bäst måste man hela tiden vara på 
jorden och se om sitt hus. Brynäs kommer igen, jag garan
terar!

Matchen i kväll ger en fingervisning. Har de åtta lands
lagsstjärnorna plötsligt kvicknat till, för att ta ett spörs
mål.
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DET GÄLLER 
ESSO-PRIS!

HÅKAN WICKBERG, center i Brynäs, 30 år, vann förra 
vintern skytteligan i SM-serien.

Nu är inte Håkan lika effektiv längre. Grabbar som Ulf 
Mårtensson, Leksand, Ulf »Lill-Pröjsarn» Nilsson, AIK, och 
Mats Lindh, Frölunda, är långt effektivare.

Dessa kämpar för ett stiligt pris »Essopriset». Skytte
kungen i SM-serien får nämligen en utmärkelse och 2.000 
kronor.

Inför de två slutronderna är det mycket ovisst i toppen. 
»Lill-Pröjsarn» och leksingarna (även Mats Åhlberg, cen
tern, är i tätklungan) kämpar nog till mållinjen. Anders 
Hedberg, DIF, finns också med i bilden. Men näppeligen 
med chans på slutseger.
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»MYGGAN» — HANS STICK 
BÖRJAR KÄNNAS

CLAES GÖRAN »MYGGAN» WALLIN, 20 år, stude
rande, värvades till Djurgården från Almtuna.

Han stack till då och då redan förra vintern. Och var en 
osedvanlig forwardstalang även i Vikingarna.

I vinter har han sakta men säkert blivit alltmer alert. 
Och häromsistens mot Timrå (8—2) spelade han ut hela re
gistret:

© Snabbheten;
© Tekniken, fräckheten i trängda situationer;
© Ödmjukheten inför uppgiften.
Efter två granna mål och två fina målpass sa han an

språkslöst:
— Hur ska jag kunna missa i en sådan omgivning. Hela 

laget är ju på gång, vetja. Och Anders (Hedberg) och Åke 
(Eklöf) i min kedja slår ju passningarna direkt på klubb
bladet . . .

SVARADE PROFFSDIREKTOREN
»Myggan» vill gärna bli toppen i ishockey. Han älskar 

spelet och offrar sig helt för det. Men därför glömmer han 
inte civila framtiden.

— Jag vill förkovra mej, självklart, menar han. Studier 
är alltså något väldigt viktigt just nu.

När proffsdirektören Bror Mellberg — han ska äga det 
lag som ev. kommer från Stockholm i en ev. Europaliga — 
skickade ut frågeformulär häromsistens fanns »Myggan» på 
listan över adressater.

— Är du intresserad av att bli proffs?
— Ja. Jag trivs jättebra i DIF och ger allt för klubben 

så länge jag spelar med den. Men yrkesspel är något extra. 
Att få utveckla sig med hockey på heltid. Det är en dröm. 
Jag vore hycklare om jag förnekade att jag känner så.
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Gästtyckaren:

ANDERS WEDÉN, 29 år, är hockeyreporter på Gefle Dag
blad, »hemmaorgan» för Brynäs. Nu tycker han till i D1F- 
programmet. Välkommen!

»FRÅN GÄVLES HORISONT»
Det står väl klart att det den här säsongen blir tronskifte i 

SM-hockeyn. Brynäs, som har dominerat svensk klubbhockey 
under 60-talet tvingas abdikera. Till förmån för Leksand 
eller Södertälje? Ett faktum som har fått känslorna i 
Hockey-Sverige att svalla. Reaktionen är både positiv och ne
gativ. Precis som det var när Djurgården, 50-talets lag, 
fick ge vika när Brynäs unga och äregiriga lag kom stor
mande.

Faktum att Brynäs inte kunnat hålla ställningen i SM-
slutspelet den här säsongen bör dock inte betyda att lagets 
storhetstid är förbi. Djurgårdens var det inte i början av 60- 
talet. . . Djurgården inger alltid den största respekt. Laget 
verkar på gång för närvarande. Har tydligen gjort sats
ningar som gått hem.

Gävleklubben riskerar inte att komma i en generationsväx
ling, som gör att man tvingas bygga upp ett nytt lag från 
grunden. Sådant är svårt, det vet Gävleborna. Anrika Gävle 
GIK, som spelade hem SM med versaler 1'957 och därefter 
gick kräftgång till division III, är ett varnande exempel.

Brynäs har varje säsong föryngrat. Medelåldern i laget 
ligger strax över 21 år. Det är en av orsakerna till att man 
inte ska se så allvarligt på Brynäs relativt blygsamma fram
gångar i årets SM-serie.

Vad hade man då kunnat vänta av Brynäs den här sä
songen? Vill påstå att kravet på Gävlegrabbarna nu är av 
storleksordningen orimligt. Det gäller inte bara Brynäs- 
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spelarna utan även de övriga klubbarnas elitmän. Ännu 
så länge räknas våra hockeyspelare som amatörer, men 
landslagsspelarna har ett hårdare program än proffsen. Har 
man glömt att hockeyspelarna är människor? Av kraven som 
ibland ställs kan man få uppfattningen att det handlar om 
robotar. Spelarna skall alltid gå på toppvarv, dåliga insatser 
accepteras inte.

Alla måste få klart för sig att en ishockeyspelare kan bli 
trött, ja, slutkörd. Det är just vad Brynäs — med sina åtta 
landslagsspelare — varit det här SM-slutspelet.

Målet före den här säsongen var Europacupfinal. Det 
målet nåddes genom två klara segrar mot tjeckiska Dukla 
Jihlava. Då hade Brynäs sin första formtopp. Förlusterna 
mot ryska CSKA i Europacupfinalen var inte oväntad. Röda 
arméns hockeysoldater är särklassiga i Europa.

Andra formtoppen kom i jul- och nyårsturneringen Star 
Cup. Där föll också Brynäs i finalen mot Sovjets Vingar 
efter förlängning. Någon tredje formtopp har Gävlegrabbar
na inte lyckats pricka in. Det är varken onaturligt eller 
oväntat, endast mänskligt . . .

ANDERS WEDÉN
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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) 22 246 785 790 258

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:
31 L. Mattsson
33 I. Pergenius



Brynäs

MÅLVAKTER:
1 William Löfqvist
2 Benny Westblom

BACKAR:
21 Stig Östling
14 Stig Salming
3 J.-E. Silverberg
9 Jan-Olof Svensson
5 Kjell Johnsson

FORWARDS:
7 Inge Hammarström

12 Håkan Wickberg
6 Tord Lundström

18 Stefan Karlsson
13 Jan-Erik Lyck
10 Lars-Göran Nilsson
4 Hans-Åke Persson
8 Lars-Erik Eriksson

16 Lennart Lind
11 Leif Gustafsson
20 Lars Oberg

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SLUTSPELSTABELLEN
Leksands IF ......................... 12 8 1 3 67—40 17
Södertälje SK......................... 12 7 2 3 45—38 16
Brynäs IF . .. ...................... 12 6 2 4 40—28 14
Färjestad .............................. 12 5 4 3 45—38 14
V. Frölunda IF......................... 12 5 3 4 45—42 13
Timrå IK ................................. 12 3 2 7 35—56 8
AIK ......................................... 12 3 1 8 49—64 7
Djurgårdens IF ..................... 12 3 1 8 42—62 7

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Färjestad—Timrå — — —
B. Leksand—Frölunda — — —
C. Södertälje—AIK — — —
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KVALSERIERNA: 
Norra gruppen 

MoDo ................................. 4 3 1 0 26—11 7
Kiruna ............................. 5 3 1 1 26—15 7
Hofors ............................. 5 2 2 1 21—19 6
Tunadal ............................. 5 1 2 2 20—31 4
Hammarby ......................... 5 0 0 5 13—30 0

Södra gruppen 
Mora ................................. 5 5 0 0 29—10 10
Örebro ............................. 5 2 1 2 21—15 5
Grums ................................. 5 2 1 2 13—15 5
Surahammar ..................... 4 1 0 3 12—21 2
Nybro ................................. 5 1 0 4 13—27 2

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. Tunadal—MoDo — — —
E. Örebro—Nybro — — —
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Brynästränaren:

»ALLT KÄNNS HOPPLÖST»

EFTER 0—2 förra söndagen mot Frölunda hemma var 
Brynästränaren Tommy Sandlin, 29, mycket bitter. Han 
tog på sig stor skuld för mästarnas misslyckande.

Vi citerar efterartikel i AB, skriven av Lennart Håård, 
Gävlekorrespondent:

»Eftertänksamt kommenterar han Brynäs anmärkningsvärt 
stora tillbakagång. Inte ett negativt ord om spelarna, inga 
namn. Han ser sig själv som ansvarig för att grabbarna inte 
tänt, inte orkat visa sitt bästa.

Han berättar om sina planer att stiga åt sidan. Tycker 
att han inte längre har något att ge Brynäs. Tycker att nya 
krafter ska in istället för honom.

— Det här är mest mina egna tankar, säger han. Ingen 
annan i Brynäs-ledningen eller någon av spelarna har sagt 
att jag ska »avskedas». Det är bara det att just nu känns 
det på något sätt meningslöst.

HÅRDARE ÄNDÅ!

— Jag har tidigare pratat om Tarasov, menat att han 
har ju kunnat träna CSKA och det ryska landslaget så 
många år. Det gäller bara att kunna förnya sig.

— Nu tror jag att Tarasov är något alldeles speciellt. 
Ingen kan jämföras med honom. Vi har haft ett långt samtal 
om alla problem som finns, fortsätter Sandlin.

Forts.

27



— Spelarna har lovat varandra att inleda nästa säsongs 
träning så fort SM-serien och VM är över. Spelarna ska 
alltså träna hårdare än någonsin. Min egen position i nästa 
års Brynäs kan jag alltså inte uttala mig om. Det är andra 
som bestämmer.

— Jag har tränat Brynäs i fyra år. Det kanske räcker nu. 
Jag är kanske inte rätt person att få grabbarna att tända, få 
dem att känna matchens betydelse.

BESVIKELSE

— Vi pratar alltid allvarligt, resonerar om taktiken. Kan
ske är det så att det blivit en massa snack. Alla har trott 
att »det ordnar sig ändå. Det brukar det ju göra.»

Vad beror nu allt det här på?
— Det finns en rad faktorer som spelat in: Den långa 

säsongen, ovanligt tidiga formtoppar, skador, några spelare 
har kanske omedvetet blivit mätta på framgångar, spelarna 
har slitits både fysiskt och psykiskt, detaljer har skapat 
stora problem. En ond cirkel vi inte orkat bryta.»

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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DOMARTECKEN

Icing — armarna i kors 
framför bröstet.

Tripping (slag på skrid
sko) — slag eller hugg med 
höger hand över höjt hö
ger skenben ca 3 gånger.

Holding (fasthållning) — 
fattning om vänster hand
led med höger hand.
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DJURGÅRDEN SLÄR 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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