DJURGÅRDEN-BJÖRKLÖVEN PRIS 2:-

Programredaktör:
ALLISON

DJURGÅRDEN—BJÖRKLÖVEN
Torsdag 31 oktober 1974
kl. 19.00 på Johanneshov

SKILLNADEN VAR EN BJÖRN
En direkt orsak till att Djurgården i vintras inte lyckades
slå sig fram till slutspelet hette — Björklöven. De poäng,
som kunde hjälpt Djurgården att slippa plommonserien och
i stället få en plats vid köttgrytan i slutspelet, kunde ha
grejats mot Björklöven. Men då slog det slint.
Här på Johanneshov bjöd Björklöven upp till en lustiger
dans och vann med 4—1. Och på hemmabanan blev det
3—1 för »Löven». Alla fyra poängen gick alltså Djurgårdens
näsa förbi i dessa två nyckelmatcher, och därmed nådde
Björklöven slutspelet.
Skillnaden mellan Djurgården och Björklöven sades i
vintras vara Björn Palmquist... Han hade då återvänt norr
ut och gav stadga och rutin åt norrlänningarna. Nu har
Björn återvänt till Djurgården.
Det finns ett och annat för Djurgården att ta revansch
för i kväll. Men Björklöven skakade i söndags ishockey
världen med att slå Brynäs — så pass upp!

ÄLSKA BJÖRKLÖVEN ...
Uppe i Umeå har man ett våldsamt ishockeyintresse, som
publikt sett är av det slaget att, om Stockholm hade dess
motsvarighet, så skulle Johanneshovs 11.000 platser inte
räcka till. Då skulle Råsunda behöva spolas upp. Trots att
publiken i Umeå alltså inte är svårflirtad, vill Björklövens
ishockeyledare få ut ännu mera. Man vill att hela stan skall
älska Björklöven, snacka om dom, somna in och drömma
om dom ...
Till den ändan har man uppdragit åt en reklamfirma att
gå ut med en PR-grej, som anammades t. o. m. av de an
nars så reklamkänsliga herrarna i Sveriges Radio. För
30.000 kronor håller man nu på att »marknadsföra» Björk
löven och för visso är det ett lovvärt försök att skapa ståForts.
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hej kring gänget från björkarnas stad. »Älska dem, älska
Björklöven» — så vädjar reklamfolket i Umeå.
Innan begreppet Björklöven kom till hette klubben UmeåKamraterna, men då och då plockades det fram att Umeå
var »björknarnas stad». Elaka herrn passade givetvis på
varje tillfälle, då Umeå spelade erbarmligt (och det hände
ju ibland), att komma med klyschan att laget verkade vara
en samling vissna björklöv. Då föddes namnet, som från
1972 klistrades på Umeås stolthet.
Detta namnbyte föregicks av att Umeå-Kamraterna fann
ishockeyn för dyrbar, och när man även i ledningen för
grannklubben Sandåkerns SK sedan länge vetat om att verk
samheten var synnerligen förlustbringande slog man sina på
sar ihop och bildade en ny konstellation. Umeå, som det
året i alla fall nådde slutspelet, gick back med 18.000 kro
nor, medan Sandåkern, som hamnade i plommonserien och
ramlade ner i division II, skaffa sig skulder på 40.000.
Den nya klubben spelade i början under namnet »Ishoc
keyföreningen IFK/SSK, Umeå» men på nyåret döpte man
om sig till »Björklöven». Och nu gör man PR och säger
»Björklöven, älska dem!»
Vi får väl se vad publiken här på Johanneshov har för
känslor för dem efter matchen. Har de då haft det goda (?)
omdömet att få stryk av Djurgården, kanske publiken älskar
dem...

ALLA SLÅR ALLA
Att nyordningen i den allsvenska ishockeyvärlden inne
bär, att inget lag kommer att gå segrande fram i de 30
matcher, som vart och ett av de 16 lagen har att kämpa sig
igenom, är nog ingen gissning ut i det blå. Omänskligt att
begära ens att Leksand skall undgå sitt öde och ramla i nå
gon fallgrop. Ju mer man vinner, desto närmare kommer ne
derlaget — den erfarenheten gjorde AIK häromsistens mot
Skellefteå. Och flera lag kommer att få uppleva samma öde.
Dess bättre.
Många »underliga» resultat kommer att noteras. Redan
har s. k. skrällar inträffat. Man behöver bara erinra om hur
MoDo spelade skjortorna av Färjestad och vann med 10
—1, varpå samma Färjestad gav Djurgården tidernas avbas
ning med 11—3. Varpå MoDo stod på öronen mot Frö
lunda, som Djurgården slagit. Alla kommer att slå alla.
6

Nu senast handlade det om 8—3 för Djurgården mot Sö
dertälje och 6—4 för Björklöven mot mångåriga mästarna
Brynäs.
Det senaste resultatet måste ha åstadkommit skrämsel
hicka hos Djurgården i den mån blåränderna nu tänkt sig
att »löven» skulle bli »en lätt match».
— Ånej, säger då Kurre Thulin, lagledare hos Djurgår
den, ingen risk att vi skulle inbilla oss att Björklöven ger oss
något gratis. Tvärtom räknar vi med svåraste uppgiften hit
tills. Liksom vi måste ju Björklöven anses vara ett lag som
inte siktar in sig på det allsvenska guldet utan på att pla
cera sig bland de åtta, som är direkt kvalificerade till elit
serien. Därför gäller det i kväll närmast en 4-poängsmatch.
Ovanpå segern över Södertälje ser vi något ljusare på till
varon. Det var ju fruktansvärt det som hände mot Färje
stad. Ingenting fungerade. Jag kan förstå dem av våra
supporters, som undrade om vi redan gett upp.
Utan att komma med några skruvade förklaringar vill jag
dra fram att kallduschen med ett mål i baken direkt efter
avslag verkligen var en kalldusch. Sedan ville alla snarast
möjligt kvittera, allting satsades på offensiven och ganska
snart kom också alla baksmällarna. Men 12—3 i baklängessiffror, nä usch, tala inte om eländet! Vi har nu mot bak
grunden av den lektionen tvingats tänka om. Vi vill spela
offensiv ishockey men det får inte ske på bekostnad av sä
kerheten.
Vi har en lång väg att vandra, innan vi ser ett lyckosamt
slut på vad som nu bara har börjat.

DET GÅR UNDAN
Hur snabbt går pucken i samband med ett slagskott? Det
går att mäta sådana hastigheter, och rekordet innehas enligt
tillförlitliga uppgifter av en proffsherre vid namn Bobby
Hull, med 189 kilometer i timmen. En annan proffsherre
med det svenskklingande namnet Thommie Bergman — jo,
det är han som utvandrade för två år sedan — har fått upp
mätt 137 km/tim. I fotboll är motsvarande notering 118 km/
tim. för Willy Gummesson (tidigare i Djurgården, nu i
Helsingborg) och i bandy håller Bempa Ericson i Falun
rekordet med 164 km/tim.
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DET HÄR KUNDE DU FÖRSTÅSS ...
Det här med utvisningar är kanske inte så krångligt, när
det gäller tillämpningen. Två minuters utvisning för t. ex.
tripping är 2 minuter i straffbåset med rätt för den utvisade
att dessförinnan återvända om motståndarlaget gör ett mål.
Är motståndarna riktigt raska i vändningarna kan en utvisad
således slippa undan med 10 sekunder.
Med 5 minuters utvisning — för att ha åstadkommit t. ex.
blodvite hos en motståndare — är det annorlunda. Då får
brottslingen sitta alla 5 minuterna även om motståndarna
gör ett mål. Ofta passar motståndarna på att i dylika si
tuationer göra 5—6 mål...
Det här är alltså inte särskilt krångligt för publiken att
fatta. Svårare är att hänga med i mera komplicerade sam
manhang, då det blivit flera utvisningar ungefär samtidigt.
Gör en motståndare då mål, undrar publiken varför inte den
utvisade 2-minuters-spelaren får hoppa in på direkten. Och
så visslar man och undrar om tidtagare och kontrollanter
somnat i sina ställningar.
Här några lektioner för att låta programmets läsare av
slöja sin sakkunskap.
För enkelhetens skull låter vi det gälla en match mellan
Djurgården och AIK, och säger så här:
Efter 5.20 minuter blir »Råttan» Edberg i AIK utvisad för
tripping på 2 minuter och efter 6.30 åker Lars-Åke Lundell
i Djurgården ut för hakning på 2 minuter. Efter 6.40 får
AIK även Håkan Lindgren utvisad. Då slår Djurgården till
och gör mål efter 6.50.
Nu kommer frågan: får någon spelare komma in från
utvisningsbåset och i så fall vilken? Svara utan att titta i
facit, som finns upp och ner efter denna rad!
(Du kunde förstås det här och svarade, att det var »Råt
tan» och bara han, som fick komma in på isen.)
11

12

PLATS I MÅLET
Ishockeymålet är ibland väldigt stort — fråga Peder Nils
son efter 11 insläppta mål mot Färjestad häromsistens —
men ibland är det väldigt litet som t. ex. när Stig Larsson,
Kent Nilsson m. fl. kommer ensamma mot Björklövens Chris
ter Grahn och även mot andra puckmotare.
Hur stort (eller litet) är nu ett ishockeymål? Svaret på
den frågan kan man ge på så sätt att man plockar bur
öppningen full med puckar. Då går det åt inte mindre än
1.152 puckar. I ett mål i bandy måste man plocka in 2.030
bollar för att få det fullt, i fotbollsmålet finns det plats för
352 bollar och i handboll går det åt 176. Att göra mål
(plocka poäng) i basket innebär utrymme för endast 2 bol
lar.
Billigaste delen i en ishockeymatch är själva pucken. Det
är också därför alla puckar, som försvinner över sargen,
får bli åskådarnas egendom. Skulle motsvarande generositet
gälla i fotboll, blir det dyrt, eftersom priset på en matchboll
ligger kring 200 kronor.

INGA MYROR
När en domare intensivt viftar med armarna utåt, som
om han simmar bröstsim, beror inte viftandet på att han fått
myror under tröjan. I stället vill han ha sagt att spelarna
skall fortsätta att lira och inte räkna med att han tänker
blåsa för någon förseelse.
När domaren sträcker ena handen upp i luften utan att
dock blåsa är det inte för att pröva luftens fuktighet utan
då kan lirarna räkna med att en avvaktande signal är på
gång så snart laget, som gjort ett regelbrott, får tag i puc
ken. Då kommer blåsningen och — utvisningen.
Det finns många tecken, som domarna använder för att
markera varför han blåser. Vanligaste tecknet är för icing.
Då lägger domaren armarna i kors över bröstet. Numera
drabbas ett lag, som slår i väg en långpuck till icing, inte
av avblåsning om detta lag har en gubbe i utvisningsbåset.
En barmhärtighetsåtgärd, som infördes häromåret.
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER
OKTOBER:
Söndag 6
Skellefteå—Södertälje
Frölunda—Örebro
Västerås—Timrå
MoDo—Brynäs
AIK—Djurgården
Leksand—Mora
Tingsryd—Björklöven
Karlskoga—Färjestaden

2— 2
5— 3
2— 7
1—7
3—2
6—1
3—3
3— 7

Torsdag 10
Djurgården—Tingsryd
Mora—Frölunda
Örebro—AIK
Timrå—MoDo
Björklöven—Leksand
Södertälje—Karlskoga
Färjestad—Västerås
Brynäs—Skellefteå

12—5
3—4
2—8
2—2
2—3
4— 2
7—0
10—6

Söndag 13
Skellefteå—Frölunda
Södertälje—MoDo
Björklöven—AIK
Färjestad—Örebro
Mora—Timrå
Brynäs—Karlskoga
Djurgården—Leksand

6—5
4—3
2—5
9— 3
3—2
8— 4
1—7

Torsdag 17
AIK—Mora
4— 2
MoDo—Färjestad
10—1
V Frölunda—Björklöven 5—3
Västerås—Södertälje
3— 7
Leksand—Skellefteå
6—4
Karlskoga—Tingsryd
3—5
Timrå—Djurgården
5—2
Örebro—Brynäs
2— 2
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Söndag 20
Leksand—MoDo
7—5
Karlskoga—AIK
2—3
Tingsryd—Örebro
8— 2
Skellefteå—Timrå
1—1
Södertälje—Mora
10—8
Björklöven—Färjestad 1—2
Brynäs—Västerås
5— 3
Djurgård.—Frölunda 4—2
Torsdag 24
AIK—Skellefteå
3— 4
MoDo—Tingsryd
10—3
Frölunda—Karlskoga 4—2
Västerås—Leksand
1—4
Färjestad—Djurgård. 11—3
Mora—Brynäs
2—3
Timrå—Björklöven 7—3
Örebro—Södertälje
3—6
Söndag 27
AIK—Västerås
MoDo—Frölunda
S-tälje—Djurgården
Björklöven—Brynäs
Färjestad—Skellefteå
Mora—Tingsryd
Timrå—Karlskoga
Örebro—Leksand
NOVEMBER:
Söndag 3
Leksand—V Frölunda
Karlskoga—Västerås
Tingsryd—AIK
Skellefteå—MoDo
Södertälje—Timrå
Björklöven—Örebro
Brynäs—Färjestad
Djurgården—Mora

7—1
1—2
3 —8
6—4
1—3
7—4
9— 2
1—9

Djurgårdens IF
MÅLVAKTER:

15 Peder Nilsson
23 Reino Sundberg
BACKAR:

2
9
10
16
8
3

S.-Å. Svensson
Leif Svensson
Anders Rylin
Lars-Åke Lundell
Kent Bengtsson
Billy Sundström

FORWARDS:
17 Tommy Eriksson
21 Sören Johansson
19 Kent Nilsson
18 Folke Bengtsson
14 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson
13 Cl.-G. Wallin
11 Kenny Palmberg
12 Peter Gudmundsson
24 P.-A. Wikström
Domare:
10 Per-Åke Wigh
28 Ingemar Johansson

Mål

Passning

Utvisning

Björklöven
MÅLVAKTER:
30 M. Abrahamsson
1 Sten Andersson
BACKAR:
2 Torbjörn Andersson
3 Kurt Nilsson
4 Roger Nilsson
7 Terje Pettersson
11 Ulf Ingvarsson
22 Eric Järvholm

FORWARDS:
5 Kjell Sundström
6 Åke Nyberg
8 Lars Dahlgren
9 Ulf Lundström
10 Mats Danielsson
15 John Andersson
19 Ulf Barrefjord
20 Bengt Lövgren
23 Åke Byström
16 Karl Olov Eriksson

Speaker: Rolf Berggren

Mål

Passning

Utvisning

DAGENS MATCHER
1:a

2:a

3:e

A. Frölunda—AIK

—

—

—

B. Västerås—MoDo

—

—

—

C. Leksand—Timrå

—

—

—

D. Karlskoga—Örebro

—

—

—

E. Tingsryd—Färjestad

—

—

—

F. Skellefteå—Mora

—

—

—

—

—

G. Brynäs—Södertälje
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Leksand .................................
AIK ........................................
Brynäs .....................................
Södertälje .............................

7
7
7
7

7
6
5
5

0 0
0 1
1 1
1 1

Timrå .....................................
Färjestad .................................
V. Frölunda .............................
Skellefteå
.............................

7
7
7
7

4
5
4
3

2
0
1
2

Djurgården .............................
Tingsryd .................................

7 3
6 2

MoDo .....................................
Mora
.....................................
Björklöven .............................
Karlskoga
.............................
Örebro .....................................
Västerås .................................

7
7
7
7
7
6

1
2
2
2

0 4
1 3
2
2
1
0
0
0

1
0
1
1
1
0

42—15
33—15
39—24
36—29

33—13 10
38—23 10
27—24 9
26—28 8
32—36
28—37

4
5
5
6
6
6

14
12
11
11

32—43
26—33
19—29
20—40
16—47
10—37

6
5
5
4
3
1
1
0
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GULD I DJURGÅRDEN
Det var ett tag sedan Djurgården tog guld i fotboll och
ishockey. Barkbrödstider följde ovanpå de gyllene åren i
dessa stora arenaidrotter. Men Djurgården har många sek
tioner och allid slår det till någon gång. Senaste säsongen
har framför allt varit fäktarnas. Ett världsmästargäng finns
i Djurgårdens stall.
Vidare delar Djurgården ut sina egna förtjänstmedaljer i
ädel metall. Troligen blir det någon sådan även i samband
med föreningens stora årsmöte, som äger rum onsdagen den
6 november 1974 kl. 19.00 i en lokal på Fältöversten vid
Karlaplan. Skulle Djurgårdens alla bortåt 5.000 medlemmar
infinna sig där, bleve det trångt, men de har alla rätt att när
vara. Den här gången bjuds de också på diverse underhåll
ning.

SOUVENIR-JAKTEN
»En lycka att vara djurgårdare» står 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 i butikerna hos FyndShopen, Kungsgatan 62, Odengatan 26 och Karlbergsvägen
42. Där kan du även teckna på din anmälan som medlem i
Djurgården.
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KRING MAMMUTSERIENS PRÖVOÅR
Den allsvenska fotbollen har rullat färdigt för den här
gången och alla är missnöjda. Om man får tro jämmertoner
na i pressen. Bara Malmö FF, som tog sin 10:e uppsättning
allsvenska guldslantar, torde ha varit bland de verkligt be
låtna. Då var det ändå MFF, som gjorde att så många blev
missnöjda. Skåningarna ryckte nämligen ifrån i tätstriden
med sådan överlägsenhet att det publika intresset dog. Sista
månaden kunde man lika väl ha ställt in hela verksamheten.
Då hade man sparat stora pengar.
Är det fara värt att det skall gå samma väg med ishoc
keyn med den mammutserie, som nu bara hunnit komma i
gång och som skall vara slut först någon gång i februari.
Skall det publika intresset hålla i sig? Ingen som vet. Men
viss garanti finns ju i det förhållandet, att den allsvenska is
hockeyn handlar om diverse s. k. streck. Över eller under
dessa betyder liv eller död. I fotbollens storserie handlar
det bara om att inte bli nr 13 eller nr 14. Detta sedan det
allsvenska guldet tagits om hand. Inte ens ett i förväg klart
guldlag drar särskilt mycket folk i fotboll. Och har jumbo
lagen nr 13 och nr 14 också i god tid avhänt sig alla möj
ligheter att nå i kapp de närmaste räddningsplankorna, ja
då bryr sig ingen heller om jumbostriderna.
Nu handlar det om ishockey med 16 lag i en enda serie.
Sveriges genom tiderna största serie. Så här i början har
publiken tyckt det hela vara kul, men hänger det inte sam
man med ljus och värme inne i hallarna och att det sprakar
om puckfolket? Och överlever ishockeyn sin mammuthisto
ria den här säsongen och får sin verkliga elitserie på 10 lag,
då kanske de publika utrymmena inte räcker till i fortsätt
ningen ...

5 BLAND 95
I en tabell som handlar om SM-ishockey under åren 1922
—1974 leder Södertälje med Brynäs närmast efter. Då är
att märka att »kringlorna» haft 43 möjligheter att skaffa sig
Forts.
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Södertälje SK
Brynäs IF
AIK
Leksands IF
Djurgårdens IF
VFrölunda IF

124
97
90
82
79
69

21
11
11
17
13
16

85 863—732
35 712—414
85 691—643
62 683—564
51 579—458
56 570—493

P

m ål

230
143
186
161
143
141

f

43
17
33
20
35
13

o

antal
m atcher

1
2
3
4
5
6

säs

sitt försprång mot bara 17 chanser för Brynäs. Djurgården
håller en 5:e plats. IF Linnéa i Stockholm delar jumbo
platserna med Hornstull och Warpen.
Här de sex bästa SM-vinnarna i en maratontabell:

269
205
191
181
171
154

ska man hänga me'
håller det inte att kröka!

Åka, passa, skjuta...MÅÅL!
DIF och SYSTEMBOLAGET
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DJURGÅRDEN SIKTAR MOT 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.
I fråga om antalet medlemmar har Djurgården över 5.000
sådana. »Vi är inte nöjda med den siffran utan vi har siktet
inställt på att under 1970-talet öka ut vår medlemskader till
att bli 10.000», säger föreningsordföranden Carl-Hjalmar
Bodman. Dagligen strömmar det till nya medlemmar, sär
skilt 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 säner vi över blanketter
för påskrift. Enklast kan det ske genom att nedanstående
kupong klipps ur och skickas till Stadion.
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AB REALTRYCK 1974

