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DJURGÅRDEN—MORA 
Söndagen 3 november 1974 

kl. 17.00 på Johanneshov

TÄNT VA’RE HÄR ...
Djurgården började den nya säsongen med diverse am

bitioner under tröjorna. Men började också med att gå på 
ett par baksmällar. Strax blev det oro i kretsarna. Skulle 
det åter bli en lång lidandets säsong, skulle man kanske 
ramla bort ur högsta serien?

Tydligen behövdes det en väckarklocka för att allvaret 
skulle tränga på. Väckarklockan ringde i Karlstad, där Fär
jestad ordnade lekstuga och tvingade Djurgårdens Peder 
Nilsson att kapitulera för puckar på löpande band.

Men så kom vändningen mot Södertälje och ovanpå det 
hände sig att Djurgården slog till en gång till och vann med 
9—3 över Björklöven i torsdags. En viss kontroll över det 
kritiska läget hade därmed åstadkommits, men alltjämt åter
står mycket.

»Visst ser det hyggligt ut och med de här två senaste 
segrarna måste ju självförtroendet vara återställt hos mina 
grabbar», säger lagledaren Kurre Thulin. Mot Björklöven 
fick vi verklig snurr på spelet och särskilt nya ungdomsked
jan hade ju stunder, då det var en sann fröjd att se dem i 
farten.

Men även på andra håll i laget spelades det starkt och 
kanske var det bara bra att en del öppna chanser slarvades 
bort. För lätta segrar är aldrig bra att hämta hem. Fast 
visst är det skönt att inte behöva sväva i oro in i sista se
kunderna.

Nu borde det kunna gå vägen mot Mora, bara vi inte 
drabbas av att pucken bestämmer sig för att vara vår ovän 
och gå fel vägar. Tillfälligheter avgör så ofta.

Tänt va’re mot Björklöven, det behövs tändning ännu mer 
mot Mora.
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KOMMER I ALLA VÄDER
Djurgården har en trogen publik i alla slags väder, vad 

gäller ishockey förstås. Även i torsdagens paraplyväder 
kom det över 4.000 människor trots att våtvarorna ovan
ifrån var så rikliga att Johanneshov med omnejd kunde ha 
flutit bort. Men inomhusvärmen, ljuset och Djurgården 
tycks locka folk att lämna lyorna och söka sig till Hovet. 
Även när det går snett med resultaten i vissa matcher, å 
nog tror de trogna åskådarna att det ska vända sig och bli 
bättre tider. Därför kommer man tillbaka.

MORA FÖRE LEKSAND!
Dalarnas ishockey är inte bara Leksand. Det är även 

Mora. Och kanske det skall upplysas om att ishockeyns 
vagga i Dalarna stod i Mora långt innan Leksand bör
jade leka med klubba och puck. Sedan är det en annan sak 
att Leksand snart tog över hegemonin och tvingade Mora 
att under flera perioder leva i skuggan.

Innan det kom så långt hade emellertid Mora med Gunnar 
Faleij (liksom Honken Holmqvist förtjust i att köra ut
bordare) som pådrivande kraft skakat om det etablerade is
hockeysamhälle, som hörde hemma kring Mälarlandskapen.

Mora slog igenom med dunder och brak. Den tidens mäs
tarlag Djurgården ställdes således ansikte mot ansikte med 
Mora IK i 1950 års SM-final. Då hade Djurgården efter 
en lång skymningstid äntligen kommit i gång igen för att 
sedan bli det givna mästarlaget under en följd av år. Mora 
kom till Stockholm och Östermalms idrottsplats för att ge 
Djurgården en omgång. Men man gick bet på den uppgif
ten. När krigsröken skingrades, stod Djurgården som seg
rare med 7—2.

Mora lät sig dock inte slås ner i stövlarna för gott utan 
kom tillbaka till ett ishockeyliv, som skulle innebära öm
som vin och ömsom vatten. Mästartiteln har Mora aldrig 
kommit närmare än det här finalåret mot Djurgården. När 
SM längre fram blev en serietävling — 1950 handlade det 
ännu om utslagning — skulle Mora förstå att hävda sig och 
om inte något annat avslöjas detta i maratontabellen. Här 
håller masarna en 14:e plats före Karlskoga, Björklöven, 
Färjestad och Tingsryd.

Innan det nuvarande slutspelet funnit sin utformning 
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fanns det åtskilliga varianter. 1968 dyker Mora upp, går 
till slutspel i fint sällskap och hamnar på en 7 :e plats 
före MoDo. Leksand är närmast före Mora i tabellen. Nästa 
år blir Leksands. Vinner SM. Mora blir jumbo i tabellen. 
Kommer tillbaka året därpå i slutspelet, blir näst sist och 
tar en tid framöver avsked från den förnämliga slutspels- 
familjen. Låter Leksand försvara landskapets intressen. Är 
nu tydligen på väg igen att låta Mora inte bara vara känt 
för Mora-Nisse och Vasaloppet.

Känt ishockeyfolk i Mora från forna dar: Erik Granath, 
Mas-Åke Larsson, Folke Gustafsson, Evert Tysk, Kjell Ek
lind och Mats »Tuppen» Lönn. Däremot är Stig Påfvels, som 
nu är bas för gänget, en produkt från Leksand.

RUNT MORA
Med ena skridskon i Tre Kronor står enligt åtskillig ex

pertis Moras Hans Hansson, som i fjol var målfarligast 
och i grundseriens 14 matcher prickade in 5 mål och no
terades för 9 målgivande pass, med en 27:e plats i skytte
ligan. Djurgårdens Claes-Göran »Myggan» Wallin och An
ders Hedberg kom på 12:e resp. 19:e plats i samma liga.

Något möte i grundserien förekom inte mellan Djurgår
den—Mora. Man spelade i var sin grupp. Moras bästa mat
cher hemma: 6—0 mot Tingsryd och 7—2 mot Örebro; bor
ta blev det ingen seger, ingen poäng över huvud taget. Det 
har man nu ändrat på.

I kvalificeringsserien (plommonserien) träffades Djurgår
den och Mora i vintras. Här på Johanneshov vann Djur
gården med 3—0 och även uppe i Mora skötte Djurgår
den sina kort bäst genom att vinna med 7—3.

Ny i Djurgårdens ishockeytrupp av i höst är Tommie 
Eriksson, som kommer från Mora och nu ingår i en ung
domskedja, som gjorde en viss succés mot Södertälje förra 
söndagen. Tillsammans med Kent Nilsson och Sören Jo
hansson svarade denna ungdomstrio för 3 av de 8 målen. 
Kuriosa: även Mora gjorde 8 mål på Södertälje. Dock utan 
att vinna eftersom »kringlorna» lyckades skyffla in 10 styc
ken ... Kjell Look och Lars Munter var 3-målsskyttar för 
Mora.

7



8



9



10



DET RÄCKTE MED SEX. ..
I gamla tider var det lätt att bli svensk mästare i is

hockey. Klubbarna var mycket få och spelarna i varje lag 
kunde räknas på 10 fingrar. När Stockholms-Göta år 1922 
blev ishockeyns första svenska mästare behövde man spela 
bara 3 matcher för att knipa titeln. I år behövs det över 30 
matcher!

Göta slog Linnéa med 7—0, Nacka med 4—1 och Ham
marby i finalen med 6—0. Bortsett från Hammarby inga 
kändisar alltså.

Götas mästarlag bestod av summa sex spelare. En målvakt, 
två backar och tre forwards. Inga avbytare alltså. Man kör
de utan byten. Visserligen hade Göta officiellt ett par re
server, men de var aldrig inne på isen. Stod till förfogande 
i händelse någon av de sex ordinarie skulle avlida. De två 
reserverna bad också att få slippa ställa upp på mästar
fotot. Hade man inte dugt till att få göra det endaste in
hopp, kunde man också klara sig utan att bli fotograferad 
som en surrogatlirare.

I dag håller sig storlagen med ungefär 25 A-stämplade 
lirare, och fotografiet måste tas med videobandkameror för 
att alla skall få plats.

44 NUMRERADE DOMARE
44 domare har numrerats upp den här säsongen med upp

drag att skipa rättvisa i första hand i allsvenskan. 50 år är 
gränsen för en domare. Sedan förvisas de att döma i de 
mindre sammanhangen.

Här är de 44 av i dag:
1. Gunnar Fransson, Tumba
2. Kjell Grandin, Norsborg
3. Åke Hanqvist, Stockholm
4. Owe Hellberg, Bandhagen

Forts.
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5. Kenneth Hjulström, Solna
6. Ulf Lindgren, Johanneshov
7. Lage Norberg, Älta
8. Jack Åström, Uppl.-Väsby
9. Åke Södergren, Rimbo

10. Per-Åke Wigh, Enköping
11. Nils Roos, Södertälje
12. Jörgen Andersson, Nässjö
13. Lars Henriksson, Ljungby
14. Uno Nilsson, Gislaved
15. Lars Tegnér, Jönköping
16. Sven Arfvidsson, Mölndal
17. Lars-Göran Björkman, Frölunda
18. Orwar Cerwall, Frölunda
19. Lennart Lundbäck, Säve
20. Roger Palmqvist, Karlskoga
21. Bengt Ståhlberg, Karlskoga
22. Stig Ståhlberg, Karlskoga
23. Jerry Öfverberg, Kristinehamn
24. Sture Ekstrand, Örebro
25. Arne Bagge, Surahammar
26. Ove Dahlberg, Surahammar
27. Åke Eriksson, Sandviken
28. Ingemar Johansson, Surahammar
29. Lennart Mattsson, Borlänge
30. Jan-Olov Olsson, Smedjebacken
31. Ingvar Pergenius, Smedjebacken
32. Erik Stolth, Mora
33. Billy Axelsson, Valbo
34. Stig Karlsson, Gävle
35. Bo Nilsson, Skutskär
36. Bo Sandin, Marmaverken
37. Olle Granberg, Domsjöverken
38. Sven Sjöström, Örnsköldsvik
39. Bo Wallgren, Bjästa
40. Gunnar Emanuelsson, Umeå
41. Stig Holmgren, Umeå
42. Bengt Karlsson, Karlskrona
43. Rikard Grandin, Piteå
44. Olle Karlsson, Malmberget
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER

OKTOBER:
Söndag 6
Skellefteå—Södertälje 2—2
Frölunda—Örebro 5—3
Västerås—Timrå 2—7
MoDo—Brynäs 1—7
AIK—Djurgården 3—2
Leksand—Mora 6—1
Tingsryd—Björklöven 3—3
Karlskoga—Färjestaden 3—7

Torsdag 10
Djurgården—Tingsryd 12—5
Mora—Frölunda 3—4
Örebro—AIK 2—8
Timrå—MoDo 2—2
Björklöven—Leksand 2—3
Södertälje—Karlskoga 4—2
Färjestad—Västerås 7—0
Brynäs—Skellefteå 10—6

Söndag 13
Skellefteå—Frölunda 6—5
Södertälje—MoDo 4—3
Björklöven—AIK 2—5
Färjestad—Örebro 9—3
Mora—Timrå 3—2
Brynäs—Karlskoga 8—4
Djurgården—Leksand 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

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 7—1
MoDo—Frölunda 1—2
S-tälje—Djurgården 3—8
Björklöven—Brynäs 6—4
Färjestad—Skellefteå 1—3
Mora—Tingsryd 7—4
Timrå—Karlskoga 9—2
Örebro—Leksand 1—9

Torsdag 31
Frölunda—AIK 7—2
Västerås—MoDo 1 —9
Leksand—Timrå 9—7
Karlskoga—Örebro 2—4
Tingsryd—Färjestad 4—4
Skellefteå—Mora 2—2
Brynäs—Södertälje 4—1
Djurg.—Björklöven 9—3
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson
23 Reino Sundberg

BACKAR:
2 S.-Å. Svensson
9 Leif Svensson

10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
8 Kent Bengtsson
3 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:
16 S. Arfvidsson
19 L. Lundbäck

Mål Passning Utvisning



Mora IK

MÅLVAKTER:
15 Åke Andersson

1 Mats Landerstedt

BACKAR:
2 Tord Svensson
3 Anders Lindgren
4 Hans-Olov Ernlund

19 Sören Sundström
7 Tommi Lindgren
9 Lars Sundkvist

FORWARDS:
8 Kent Sundkvist

17 Hasse Hansson
21 Per Danielsson
10 Lars Munter
12 Jan Danielsson
14 Malte Steen
24 Yngve Frost
11 Kjell Look
25 Göran Olsson
18 S.-Å. Jacobsson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DAGENS MATCHER

1:a 2:a 3:e
A. Leksand—Frölunda

B. Karlskoga—Västerås

C. Tingsryd—AIK

D. Skellefteå—MoDo

E. Södertälje—Timrå

F. Björklöven—Örebro

G. Brynäs—Färjestad
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Leksand ................................. 8 8 0 0 51—22 16
Brynäs ..................................... 8 6 1 1 43—25 13
AIK ...........   8 6 0 2 35—22 12
Färjestad .........................  8 5 1 2 42—27 11

V. Frölunda .........  8 5 1 2 34—26 11
Södertälje ................ 8 5 1 2 37—33 11
Timrå ..................................... 8 4 2 2 40—22 10
Skellefteå ............................. 8 3 3 2 28—30 9

Djurgården ............................. 8 4 0 4 41—39 8
MoDo ..................................... 8 3 1 4 41—44 7

Tingsryd .................. 7 2 2 3 32—41 6
Mora ..................................... 8 2 1 5 28—35 5
Björklöven ................ 8 1 1 6 22—38 3
Örebro ...................   8 1 1 6 20—49 3
Karlskoga .   8 0 1 7 22—44 1
Västerås .........   7 0 0 7 11—46 0
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OSLAGBARA REKORD
Några nya publikrekord har inte noterats i den allsvenska 

ishockeyn i höst. Man sparar sig tydligen till längre fram. 
Tre rekord som aldrig kommer att bli slagna har Djurgår
den medverkat i:

1963: —Frölunda (på Ullevi) ................................ 22.603
1960: —Gävle Godtemplare (Hovet) ..................... 18.070
1962: —AIK (Hovet) ............................................... 17.098

Varför dessa rekord är oslagbara beror på att de sattes 
på utomhusbanor med tämligen obegränsade utrymmen. Se
dan ishockeyn krupit in under tak är de publika utrymme
na mycket mindre. Och här på Hovet finns det inte plats 
för mer än 12—13.000 människor. Om de packar sig or
dentligt.

Djurgården är för övrigt inblandat i ytterligare 11 publik
rekord, bl. a. i Malmö och Avesta. Ack, gamla minnen, sä
ger Djurgårdens ishockeykassör Eddie Wingren, som var 
med och spelade på den tid, då publiken sprang benen av 
sig för att se honom, Lasse Björn, Tumba, Rolle och de 
andra storheterna.

FÅR VARA I FRED
Det var kanske bara bra, att ishockeyns förbundskapten 

Ronald Sura-Pettersson gjorde ett par missar i sitt resepro
gram, när han valde att se Djurgården i några matcher. Han 
råkade se bl. a. Färjestad ge Djurgården en överhalning 
och sade sig givetvis inte kunna se något matnyttigt för Tre 
Kronor i detta Djurgårdslag. Som sagt — kanske var det 
bra ty därmed kunde Djurgården börja om från början och 
förstå att det krävdes nya meriter för att Tre Kronor skulle 
ha något intresse att väga Björn Palmquist & C:o i våg
skålen.

Djurgårdens spelare fick med andra ord vara »i fred» för 
Sura-Pelle...

— Djurgårdens material måste vara fel utnyttjat när man 
går på såna här smällar, menade han, och framför allt skju
ter man för litet. Det gäller överhuvudtaget svensk ishockey. 
Det måste skjutas mera. Om man inte skjuter blir det ju 
inga mål. Så enkel är logiken.

Alltså: skjut av bar aattan ...
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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.

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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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 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


