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SISTA PARET UT ...
I dag skrivs sista kapitlet i årets serieishockey. Här på 

Isstadion tar Djurgården avsked av sina närmast sörjande 
med en match i plommonserien med en förhoppning, att 
den ljusnande framtiden verkligen skall bli så ljus att publi
ken slipper hålla sig till denna plommondiet. Annars kan 
det naturligtvis sägas, att Djurgården skött sina kort på ett 
mycket hyggligt sätt alltifrån den dag, då det stod klart att 
man hade missat slutspelet. Ännu när detta skrives liknar 
Djurgården en segrare med MoDo dock så nära in på livet, 
att Djurgården måste skaffa sig revansch mot Tingsryd för 
att hålla undan i toppen.

Djurgården siktar naturligtvis längre in i framtiden än till 
att vinna över Tingsryd. I bakgrunden har man nya djärva 
mål. En plats i det slutspel, i form av en enda elitserie, 
som nu tycks rycka allt närmare, är målet för ansträng
ningarna. För att nå dit krävs en uppladdning.

»Man måste spänna bågen hårt och högt. Bära eller 
brista är parollen. Missar man nu slutspelståget är det 
risk att man för lång tid framöver är borta ur konkur
rensen. Hela det publika ishockeyintresset tar bara sikte på 
eliten. Vad som finns under vår högsta division intresserar 
bara de närmast sörjande, säger Djurgårdens lagledare 
Kurt Thulin.

Våra matcher i plommonserien har alltför tydligt visat 
detta. Det har inte räckt att vi legat i toppen, publiken 
stannar i alla fall hemma. Detta i sin tur bidrar inte till 
att inspirera spelarna. Tomma läktare kan dämpa de bästa 
föresatser att i alla fall göra något av det elände, som man 
råkat i. Jag tycker att vi mellan varven spelat en för
nämlig ishockey, och på grabbarnas ambitioner skall man 
inte klaga. Det hindrar dock inte att vi måste se om vår 
stuga och lämna vårt bidrag till att Stockholm blir kvar i 
det stora publika intresset.»
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8—2 I BAKEN
Tingsryd är inte vilket ishockeylag som helst. För Djur

gården kommer Tingsryd, när den här säsongens bokslut 
skall göras upp, att ihågkommas för ett mardrömsliknande 
resultat. Samma resultat torde i Tingsryds historiebok prän
tas in med guldsiffror.

Så begav det sig nämligen, att när Tingsryd och Djur
gården inledde kvalspelandet i januari råkade stockhol
marna ut för en oväntad misständning i hela sitt maskineri. 
Detta hade gått på toppvarv i samband med DN-ishockeyn 
om Ahearne cup många drömde om en ny storhetstid. 
Det behövdes dock bara att Djurgården bytte omgivning 
och kom in i vardagslivet igen för att spöket skulle knacka 
på dörren och be om audiens.

Slutet på denna upptakt blev att Tingsryd klappade till 
Djurgården och vann med 8—2. Rena utklassningen alltså. 
Hade underskattning varit med i bilden? Ingen som vet. 
Det bara förfäktades att Tingsryd spelade allsvenskt och 
Djurgården jumbomässigt. Siffrorna talade ju sitt eget språk. 
8—2 går ju inte att vifta bort.

Det var många, som var skakade i Djurgården efter den
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karamellen. När MoDo några veckor senare tyckte att 
»en ann är så god som en ann» och slog Djurgården med 
samma siffror hördes kyrkklockorna.

Omsider fick Djurgården balans på rörelsen och tog igen 
det mesta av vad man förlorat, men visst har det ibland 
gått på skruvar. För att snygga till bokslutet fordras i dag 
att fläcken efter 8—2-förlusten i Tingsryd tvättas bort. 
Eller skall Tingsryd komma med en ny sensation och spela 
seriesegern till sin 8—2-broder i Mo och Domsjö?

COLUMBII ÄGG ELLER VAD?
15.000 kronor ligger i potten, när kvalseriens tätstrid nu 

skall avgöras. Men även för 2:a och 3:e platserna blir det 
en liten slant att gotta sig åt i den allmänna konkurs, som 
lagen i nedflyttningsserien (kvalserien, plommonserien etc.) 
drabbas av. Även får lagen en hacka som resekostnadsbi
drag av förbundet. Mest får naturligtvis Kiruna. Allt som 
allt innebär det dock att talet om en ruinserie stämmer i 
varje bokstav. Som det nuvarande systemet arbetats fram 
har det tydligen inte funnits annan väg att rädda de hotade 
lagens existens.

Kampen för brödfödan och chansen att få återvända till 
allsvenskan har hållit lagen vid liv, men inte har det varit 
särskilt inspirerande att redan i november ha blivit avså
gat från slutspelet och sedan tvingats att »hålla i gång» 
på ett fullt normalt sätt men utan de glädjeämnen, som 
slutspelet bjuder på.

Eller är det inte bara glädjeämnen i slutspelet? Det har 
en och annan klubbledare frågat sig allt efter som Leksand 
drog ifrån i toppen och dödade snacket om guld och mäs
terskap. Flera klubbar torde ha upplevt sista tredjedelen 
av slutspelet som något nödvändigt ont. Publiken höll sig 
borta. Man var så mättad av ishockey att en match utan 
guldintresse var som att bjuda bagarbarn på limpa.

Nu har seriekommitténs visa människor med Arne Gru
nander i spetsen haft god tid på sig att ta del av alla re
aktioner och reflexioner, och det förslag, som det extra 
årsmötet nu skall få att bita i, hoppas hela ishockey-Sve
rige skall innebära ett Columbii ägg. Den stora publiken 
måste fås att återvända.
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BJÖRNEN VÄNDER ÅTER
Skillnaden mellan Djurgården i fjol och i år har hetat 

Björn Palmqvist. Säger de initierade. När Björn i fjol tog 
sitt pick och pack och flyttade norröver till Björklöven i 
Umeå försvann en strategisk grovjobbare från Djurgården. 
Han var kanske butter mellan varven, men det kan ju 
också behövas bland alla solskensgossar. Hur som helst 
upptäckte man rätt snart att luckan efter Björn var svår att 
fylla. Samtidigt fick Björklöven den kille, som betydde en 
plats ovanför slutstrecket. Den plats, som egentligen skulle 
varit Djurgårdens.

Nu rapporteras Björn vara tillbaka till Stockholm och 
brandkåren i Handen. Han har hela tiden haft kvar en viss 
kontakt och det anses också att han kommer att nobba andra 
erbjudanden än de som Djurgården tänker ge honom.

TVÅ VIKINGAR
När allsmäktige Kjell Svensson sammanträdde med sig 

själv för att plocka ut en VM-trupp till vad som hända skall 
i Finland var han snabbt överens med sig själv att An
ders Hedberg skulle få en ny chans i Tre Kronor. Men det 
var också allt matnyttigt som Djurgårdens ishockeybord 
hade att bjuda honom. Inte ens Björn Palmqvist — med 
förflutet i Djurgården, men nu i Umeå — föll honom på 
läppen. »Alldeles för tung» var Kjells besked.

Men i landslagets reservtrupp, Vikingarna, hade Kjell 
mera utrymme för Djurgården genom att ta ut Claes- 
Göran »Myggan» Wallin och Anders Rylin. Vikingarna 
ska matcha i Sovjet.

I juniorlandslaget (JEM i Schweiz) kom Kent Nilsson 
med.

I pojklandslaget blev det plats för fyra grabbar från 
Hammarby. Grattis!
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BÄST I STAN
Fotbollen har börjat rulla. Djurgården har rullat sina 

fotbollar så bra, att man redan hunnit slå Hammarby 
och spela oavgjort mot AIK. Bäst i stan alltså. Om nu 
inte Brommapojkarna skall ges denna titel, ty BP slog Djur
gården med 1—0. Allt ingående i Thorstens cup.

Av höstens framgångsrika Djurgårdslag finns alla spelare 
kvar, så när som på Jan-Erik »Prillan» Sjöberg, som för
svunnit till Landskrona för att träffa sina forna klubb
kompisar Danne Brzokoupil och Classe Cronqvist. En del 
nyheter räknar Djurgården med att servera vad det lider. 
Klart är att exempelvis skåningen Curt Olsberg går in på 
»Prillans» plats. Sedan blir det slagsmål om de andra plat
sernas besättande, men att nyförvärven måste vara starka

Forts.
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för att slå ut någon av höstspelarna är något som Antonio 
Durån försäkrar.

Efter ett träningsläger i Öst-Berlin kommer Djurgården 
tillbaka till riket för att i tid ladda upp inför den all
svenska premiären. Inte en månad dit. Redan den 13 april 
tar Djurgården emot i premiär mot Örebro SK. Avspark 
kl. 15.

Närmast följande program bjuder på följande: 21 april: 
—Sirius (b), 27 april: —Malmö FF (h), 5 maj: —Åt
vidaberg (b) och 7 maj: —Hammarby (h).

Vårens match är naturligtvis arvfiendeduellen mot AIK 
den 14 maj på Råsunda.

Kulan i luften. Puckarna slutar äntligen att halka om
kring.

VAD ÄR SANNING?
En sydländsk herre vid namn Pontius Pilatus frågade re

dan på sin tid — ett antal år sedan — på ett sätt, som anses 
vara klassiskt. Han frågade: Vad är sanning?

Efter Djurgårdens 12—3-seger över Kiruna studerade man 
morgontidningarna, som gav det här beskedet:

Svenska Dagbladet:
Djurgården tjusade publiken, var bättre i allt.
Dagens Nyheter:
Nonchalant Djurgården inför föga hänförda åskådare.
Pilatus ringde oss från andra sidan och undrade vad som 

egentligen var sanning. För att ge svar plockade vi fram 
kvällstidningarna för att låta dem avgöra. De hade inte en 
enda egen rad om matchen. . .

Bäst att vara med i slutspelet...
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
2 Sven-Åke Svensson
8 Kent Bengtsson
5 Thomas Carlsson

10 Anders Rylin
6 Stig Larsson
7 L.-Å. Gustafsson

FORWARDS:
13 Claes-Göran Wallin
14 Åke Eklöf
9 Anders Hedberg

24 Per-Allan Wikström
19 Kent Nilsson
18 Folke Bengtsson
11 Kenny Palmberg
17 Bengt-Åke Karlsson
21 Sören Johansson
16 Lars-Åke Lundell

Mål Passning Utvisning



Tingsryd

MÅLVAKTER:
1 Christer Andersson

22 Kj.-I. Karlsson

BACKAR:
3 Kenneth Ekman

11 Börje Määttä
4 Anders Broström

16 Ronny Svensson

FORWARDS:
14 Sören Gunnarsson
21 B.-G. Karlsson
19 Tadeusz Niedomysl
12 Johny Ryman
13 Åke Ryman
23 Tommy Pettersson

2 Hans Fransson
17 Conny Ingemarsson
20 Roger Waldemar
15 Kenneth Karlsson

9 Allan Jönsson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SM-SLUTSPELET
Leksand ................................. 21 14 4 3 108— 66 32
Timrå ..................................... 21 12 2 7 90— 92 26
Södertälje ............................. 21 11 2 8 102— 78 24
Färjestad ............................. 21 9 3 9 80— 79 21
Brynäs ..................................... 21 9 2 10 98— 86 20
AIK ......................................... 21 8 3 10 90—109 19
Västra Frölunda ..................... 21 6 4 11 72— 80 16
Björklöven ............................. 21 4 2 15 70—120 10

Vi ber att få tacka vår trogna publik 

för den gångna säsongen och hoppas 

på ett återseende hösten 1974.

Djurgårdens ishockeysektion
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NEDFLYTTNINGSSERIEN
Djurgården .........   13 10 1 2 69—53 21
MoDo .......................  13 8 3 2 82—41 19
Mora ...................   13 9 0 4 53—30 18
Tingsryd ................................. 13 7 0 6 60—58 14
Örebro ..................................... 13 5 1 7 52—58 11
Västerås ................................. 13 4 2 7 54—54 10
Tunabro .................   13 3 1 9 47—60 7
Kiruna ..................................... 13 2 0 11 46—90 4

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Västerås—Tunabro — —
B. MoDo—Örebro — — —
C. Mora—Kiruna — — —-
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RUNT RINKARNA

Varje lag skall ha en kapten, högst två reservkaptener. 
Endast en av dessa tre får, när spelet stoppats, tillfråga 
domaren om hans tolkning. En utvisad kapten får inte kom
ma in på isen och fråga något.

En klubba får inte vara längre än 1,35 meter. Om en 
spelare kör med längre klubba, skall han utvisas 10 mi
nuter.

Om en spelare blir skadad i samband med att han ock
så dragit på sig en utvisning, slipper han sitta i utvis
ningsbåset utan får åka direkt (respektive bäras på bår) 
till omklädningsrummet, men då skall i stället en annan 
spelare sättas på straffbänken.
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KVALSERIERNA
NORRA

Skellefteå ............................. 5 4 0 1 29—13 8

Surahammar ......................... 5 3 0 2 30—30 6
Strömsbro ............................. 5 2 0 3 24—26 4
Järved ................................. 5 1 0 4 23—37 2

SÖDRA
HV 71 ..................................... 5 3 0 2 34—19 6

Karlskoga ............................. 5 3 0 2 27—22 6
Nacka ................................. 5 3 0 2 19—16 6
Malmö ..................................... 5 1 0 4 19—42 2

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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RUNT RINKARNA

Djurgården vann sitt första SM i ishockey redan 1926 
genom att i finalen på Stadion slå Västerås med 7—1. I det 
laget spelade bl. a. backen Erik »Tattarn» Lindgren, som 
åskådarna här på Johanneshov kanske sett komma sakta 
vandrande in utefter rinken, när matchen pågått en tid, och 
sedan ta plats i all ensamhet på någon ledig plats. Djur
gårdens första stora grabb med nr 1. I våras gick han bort. 
Bland »de gamle» i Djurgården finns från denna första tid 
bara Wille Arwe och Ruben Allinger kvar, alla en god bit 
över 75 år.

... 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» . . .

KÖP SOUVENIRER
»En lycka att vara djurgårdare» s,tår det på en del s. k. 

T-shirts, som ingår i Djurgårdens rikliga souvenirprogram, 
och det har blivit en artikel av verkligt efterfrågat slag.

Djurgården säljer åtskilliga souvenirer, utom dessa T-shirts 
även vimplar, over-alls, bil- och andra klistermärken, scarfs 
och tändsticksaskar och mycket mycket mera. Allt detta 
hittar du i de olika försäljningsstånden här på Hovet, men 
skulle du sakna något kan du under dagtid handla alla 
Djurgårdssouvenirer i Stockholm hos Fynd-Shopen, Kungs
gatan 62. Där kan du även teckna på din anmälan som 
medlem i Djurgården.
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VISSTE DU ...
... att Djurgården är ensamt om rekordet att ha vunnit 

sex SM-titlar i följd, åren 1958—1963. Brynäs var på god 
väg om inte Leksand stuckit en käpp i hjulen genom att 
vinna 1969. Dessförinnan hade Brynäs 3 raka och tog 1970 
års titel. Det kunde varit fem raka och så den 6:e nu i 
år...

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

... att Brynäs och AIK har vardera 5 SM i ishockey och 
väl ligger närmare än Djurgården, Hammarby och Göta 
att öka sitt förråd av SM-titlar den här säsongen. Dom 
flesta tippar Brynäs före AIK.

RUNT RINKARNA
Djurgården är tydligen ett »folkkärt» lag inom ishoc

keyvärlden, ty alltjämt håller man de flesta publikrekorden. 
Alla tiders publikrekord nådde Djurgården en gång i tiden 
på månskensrinken på Ullevi, där 22.603 betalande åskådare 
hittade in för att se seriefinalen år 1963 mellan Frölunda 
och Djurgården. Troligen låg den totala siffran närmare 
30.000. Massor med folk plankade, när grindarna slogs 
igen.

Hemma i Stockholm har Djurgården publikrekordet på 
gamla Johanneshov med 18.070 åskådare i finalen mot Gäv
le Godtemplare vintern 1960. Sedan kom det tak på Jo
hanneshov och därmed är maximum c:a 12.500 åskådare.

Den största människomassa, som sett en match mellan 
»arvfienderna», alltså mellan Djurgården—AIK, handlar om 
17.098 år 1962.
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KOM MED BLAND 10.000!

Djurgården är Sveriges största idrottsförening vad antalet 
idrottsgrenar beträffar. Man har 18 grenar på sitt omfattan
de program och skulle haft ännu flera om inte under årens 
lopp vissa rationaliseringar måst göras. Tennis, simning och 
skytte förekommer således inte längre, och även curling be
drivs mest på motionsbasis.

I fråga om antalet medlemmar har Djurgården över 5.000 
sådana. »Vi är inte nöjda med den siffran, vi har siktet in
ställt på att under 1970-talet öka ut vår medlemskader till 
att bli 10.000, säger förenings ordföranden Carl-Hjalmar Bod
man. Dagligen strömmar det till nya medlemmar, särskilt 
efter någon stor seger i fotboll eller ishockey. Då ger sig 
medlemsvärvningen av sig självt.

Många idrottsintresserade undrar över hur det går till att 
bli medlem. Ingenting är enklare: det är bara att skicka in 
namn och adress till vårt kansli, så sänder vi över blanketter 
för påskrift. Enklast kan det ske genom att nedanstående 
kupong klipps ur och skickas till Stadion.

Till Djurgårdens IF, 
Klocktornet, Stadion, 
114 33 Stockholm.
Undertecknad anmäler sig som medlem.

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

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

Postnummer: ..................................................................
År Mån Dag Nummer 

Personnummer: 
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