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Programredaktör: 
ALLISON

DJURGÅRDEN—ÖREBRO 
tisdagen den 19 november 1974 

kl. 19.00 på Johanneshov

ÅTER TILL VARDAGEN ...
Så är det åter dags att ta itu med de allsvenska ishockey

problemen. Vad som skulle lyst upp i novemberrusket — de 
tre tjeckmatcherna — blev väl inte vad svenska folket hade 
hoppats, bara en seger och en skräll. Efter det internationella 
mellanspelet i Prag, återvänder vi nu till vardagen.

Nu får Sura-Pelle och hans rapportörer nya tillfällen att 
skärskåda kandidater för nästa upplaga av Tre Kronor. Un
der tiden vet man att lagens generalstaber är måttligt intres
serade av att deras spelare skall lysa som internationella 
soloartister utan att de framför allt skall göra ett rejält lag
jobb. Och ingå i det mönster, som passar lagspelet. Kan de 
samtidigt ge Sura-Pelle tips om sin förmåga för Tre Kronor 
är det förstås bra, men nu gäller det öka takten och samla 
poäng i ladorna.

Visst är serien lång, men varje poäng är lika dyrbar för 
den skull, när räkenskapens tid kommer. Det duger inte att 
slarva bort något i poängväg, ja även ett enda mål i baken 
kan fördärva en målskillnad, som kanske innebär adjö åt 
elitserien.

Djurgården hade besvärligt i serieupptakten och det dröjde 
rätt länge, innan en viss stabilitet infann sig och gjorde laget 
till vad Lill-Stöveln Öberg och Kurre Thulin räknat med att 
det skulle bli, när ritningarna drogs upp med sikt på åt
minstone en 8:e plats i tabellen.

Det har varit upp och ner, och särskilt matchen mot Mora 
hade man svårt att smälta i Djurgården. Då gick en länge 
förberedd seger upp i rök och Djurgårdens 3—1-ledning 
förvandlades på två minuter till 3—3. Sedan kom sista perio
den med ny ledning, 4—3, genom Kent Nilsson, men medan 
djurgårdarna kramade om varandra och tyckte att livet i alla 
fall har sina stora glädjeämnen, slog Mora tillbaka. Dal
masarna behövde bara 17 sekunder på sig för att kvittera 

5



till 4—4. Sedan hade Djurgården all möda i världen att hålla 
undan för ett segermål från Mora. Av läxan lärde man att 
inte jubla och bjuda på gratischanser.

Nästa match gav seger över Västerås och förde Djurgården 
ett pinnhål upp i tabellen. Men alltjämt balanserar Djurgår
den på en skör lina. En seger över Örebro kan bättra på 
läget.

INFÖR »HOPPLÖSA» MATCHER
Djurgårdens närmaste spelprogram upptar dessa matcher: 
21/11 borta mot Karlskoga 
24/11 hemma mot Modo 
28/11 borta mot Skellefteå

1/12 borta mot Brynäs
5/12 hemma mot Brynäs
8/12 borta mot Frölunda

Därefter kommer julen och Ahearne cup, innan allsvenskan 
kör igång igen den 9 januari med Djurgården hemma mot 
Färjestad. Revansch för 11—3-förlusten skulle då sitta bra.

Vad Djurgården emellertid har närmast nu i höst innebär 
efter mötet med Karlskoga idel toppmatcher, vilka naturligt
vis kan gå så olyckligt, att det inte blir en enda poäng. Bäst 
därför att ta vara på möjligheterna att samla i ladorna redan 
nu.

NY BAS I DJURGÅRDEN
Djurgården har haft sitt 83:e årsmöte och därvid valt ny 

ordförande i och med att den avgående tidigare basen Carl- 
Hjalmar Bodman förklarat sig ej vilja ifrågakomma längre. 
Han hade då gjort 12 år i överstyrelsen varav 8 år som ord
förande. I hans ställe valdes nu Rudolf Walldén som ord
förande. Han är ny inom idrotten och har tidigare ej ens 
varit medlem i Djurgården.

»Men länge har jag haft mina sympatier hos Djurgården 
och tror att jag hamnat i en krets med fina klubbkamrater 
och massor med arbetsuppgifter. Då trivs jag», säger han och 
avslöjar samtidigt att han är född utanför Trondheim i Norge 
och blev svensk 1957. I vardagslag innehar han en direktörs- 
stol hos KF.
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Vid årsmötet redovisades ekonomiskt en besvärlig situation 
för ishockeyn, men den är redan på väg att förbättras. Lill-
Stöveln Öberg och Harald Hedengren, trotjänare i ishockey
leden, tilldelades Djurgårdens hedersmärke efter mer än 10 
års gjorda insatser.

TA ÖREBRO PÅ ALLVAR
Örebro Ishockeyklubb, som förr i tiden hette Örebro Sport

klubb och därifrån stöttes bort som en alldeles för dyrbar 
partikel, är inte något lag vilket som helst. Det är ett farligt 
lag, när motståndarna inte är helskärpta. Häromsistens ska
kade Örebro två så starka lag som Björklöven och Skellefteå 
efter att ännu tidigare ha spelat 2—2 mot självaste Brynäs. 
Det är Örebros största merit hittills. En bortaseger över 
Karlskoga ger också anledning till funderingar kring Örebros 
farlighet. Så Djurgården gör nog klokt i att inte gå på spar- 
låga. Då kan det gå som mot Mora. På tok.

BÄST I STAN
Sedan sist har Djurgården hunnit bli stans bästa ishockey

lag, om man nu skall våga påstå att en DM-titel i Stockholm 
berättigar till ett sådant erkännande. Hur som helst spelades 
det DM-final i fredags och då vann Djurgården med 6—5 
över AIK i en underlig match inför de allra närmaste i fa
miljerna. En arvfiendematch mellan AIK—Djurgården drar 
utsålt hus bara, när det står något viktigt på spel. En DM-
titel anses tydligen inte särskilt viktig. Därför var det ödsligt 
tomt den här gången.

Djurgården ledde med 5—2 för att då tro att saken var 
klar och att man bara hade att vila på spadarna. Men AIK 
vaknade till liv och hann kvittera till 5—5. Förlängning till 
»sudden death» beordrades och då kunde Djurgårdens Per- 
Allan Wikström snubbla in en puck, som betydde 6—5. 
Djurgårdens generalstab var för kvällen representerad av 
bara Arne Palm och Rune Andersson. De andra satt hemma 
i förlitande på att det skulle gå vägen ändå. Samma trodde 
man i AIK:s generalstab och föredrog också hemmafåtöl
jerna.
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DE STORA MÅLKALASEN
På tal om Tre Kronors brakförlust i Prag i fredags med 

8—1 har det även tidigare förekommit, att vårt lag gått på 
öronen. Och därtill med ännu mer katastrofbetonade siffror. 
För att hitta dem, måste man dock gå tillbaka till hedna
tiden. Klassiskt är vad som hände 1924 i olympiska ishockeyn 
i Chamonix mot Kanada. Gissa siffrorna — jo Kanada vann 
med 22—0. Det är naturligtvis rekord. Men stryk med goda 
marginaler har Tre Kronor fått även i andra matcher, bl. a. 
(och mest förstås) mot Kanada med 12—1 i första lands
kampen och 11—0 i den tredje mot lönnlöven. Varpå vi fick 
ihop 0—0 i den fjärde kampen 1931 i Krynica i VM! Sveri
ges första seger över Kanada kom i VM i Colorado 1962 
med 5—3.

Stora målkalas har Tre Kronor ibland bjudit på. 12—1 
och 11—3 i de två första mötena med senare arvfienden 
Finland, 23—0 mot Holland 1948 i S:t Moritz, 18—0 och 
19—0 mot Japan 1957 och 1960, 17—1 mot Polen 1952, 
17—2 mot Schweiz, 17—0 mot England, de två sista 
matcherna i VM i Colorado 1962.

Så visst finns det tröst att hämta för skrällen i Prag ...

DOMARE FÅR HA PIPPI...
Det är mycket, som diskuteras i den stora ishockeyvärlden. 

Som t. ex. hur Tre Kronor kunde få stryk av tjeckerna med 
8—1. Enklaste förklaringen hittade man hos några spelare, 
som menade att tjeckerna vann en domareseger... De 
schweiziska domarna använde enligt denna uppfattning inte 
regelboken utan körde efter blunddocke-metoden, och denna 
tillåter ungefär vad som helst. Det utnyttjade tjeckerna, me
dan de av stränga domare på hemmabanorna uppfostrade 
svenska lirarna inte kom sig för att koppla om ... Men nästa 
gång så — då ska vi ha lärt den här läxan.

Mera nyktra bedömare tyckte sig dock se det svenska 
8—1-nederlaget som ett resultat av att tjeckerna var bättre 
i det mesta.

Här hemma diskuteras våra egna domare ur andra syn
vinklar än hur de tillämpar regelboken. Bland annat undrar 
man om en domare skall få ha skägg. Enligt Expressen skall 

Forts.
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domarkommitténs ordförande ha uppmanat en domare att 
skala av skägget och försöka se ut som folk med tillägget 
»Tänk på spelarna — och publiken!»

Tillfrågad i ärendet har ordföranden sagt att »generellt ska 
en domare inte ha skägg, inte för mycket i alla fall».

Expressen tror nu att domarekommittén snart kan förvän
tas utfärda förbud mot blommiga kalsonger. Däremot väntas 
det fortfarande bli tillåtet att ha kanariefågel hemma i doma
rens finrum.

Inte lätt att vara domare, men de har ju fått höjda arvoden 
i år som kompensation.

NÄR DET SVÄNGDE
Djurgården och Örebro är inte alldeles främmande för 

varandra. I fjol drabbades båda lagen av att behöva gå ner 
i plommonserien för att säkra en ny plats i allsvenskan. 
Djurgården kunde vinna bägge de inbördes matcherna. Hem
ma på Hovet blev det 5—3, medan det i Örebro svängde 
ordentligt för att till sist stanna vid 9—8 för Djurgården. 
Därmed vann Djurgården plommonserien med Örebro på 
6:e plats 4 poäng före Tunabro och 7 poäng före Kiruna, 
vilka båda åkte ur. På Hovet drog matchen 891 åskådare. 
Något flera i dag?

Bo Ahlén och Rolf Eriksson var Örebros bästa prick
skyttar.

I maratontabellen ligger Örebro på en 36:e plats på sina 
tre säsonger i denna krets.

MED HALVFART
Djurgårdens senaste match, borta mot Västerås, fick rubri

ken »Halvfart — det räcker för Djurgår’n» och kommentaren 
av tränaren »Lill-Stöveln» Öberg: »Inte mycket att skryta 
över. Det var bara ungdomskedjan som gick någorlunda 
skapligt, medan gubbarnas kedja tog det mest piano. Dom 
kommer när det behövs.»

Inte heller i DM-finalen mot AIK häromsistens kom dom, 
kanske i kväll mot Örebro. »Halvfart» duger aldrig i is
hockey.
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER

NOVEMBER:
Torsdag 7
AIK—Leksand 1—2
MoDo—Karlskoga 2—3
V Frölunda—Brynäs 2—6
Västerås—Djurgården 3—6
Färjestad—Södertälje 3—2
Mora—Björklöven 6—5
Timrå—Tingsryd 7—6
Örebro—Skellefteå 4—7

Torsdag 21
AIK—Södertälje 
MoDo—Björklöven 
V Frölunda—Tingsryd 
Västerås—Skellefteå 
Leksand—Brynäs 
Karlskoga—Djurgården 
Timrå—Färjestad 
Örebro—Mora

Söndag 24
Södertälje—Tingsryd 
Björklöven—Skellefteå 
Färjestad—Leksand 
Mora—Karlskoga 
Timrå—V Frölunda 
Örebro—Västerås 
Brynäs—AIK 
Djurgården—MoDo

Torsdag 28
AIK—Timrå 
MoDo—Örebro
V Frölunda—Färjestad 
Västerås—Mora 
Leksand—Södertälje 
Karlskoga—Björklöven 
Tingsryd—Brynäs 
Skellefteå—Djurgården

DECEMBER:
Söndag 1
AIK—MoDo
V Frölunda—Västerås 
Leksand—Karlskoga 
Tingsryd—Skellefteå 
Södertälje—Björklöven 
Färjestad—Mora 
Timrå—Örebro
Brynäs—Djurgården
Torsdag 5
MoDo—AIK
Västerås—V Frölunda 
Karlskoga—Leksand 
Skellefteå—Tingsryd 
Björklöven—Södertälje 
Mora—Färjestad 
Örebro—Timrå 
Djurgården—Brynäs
Söndag 8
AIK—Karlskoga 
MoDo—Leksand
V Frölunda—Djurgården 
Västerås—Brynäs 
Färjestad—Björklöven 
Mora—Södertälje 
Timrå—Skellefteå 
Örebro—Tingsryd
JANUARI:
Torsdag 9
Leksand—Västerås 
Karlskoga—V Frölunda 
Tingsryd—MoDo 
Skellefteå—AIK 
Södertälje—Örebro
Björklöven—Timrå 
Brynäs—Mora 
Djurgården—Färjestad
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson
23 Reino Sundberg

BACKAR:
3 Billy Sundström
9 Leif Svensson

10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
8 Kent Bengtsson
2 S.-Å. Svensson

FORWARDS:
17 Tommy Eriksson
21 Sören Johansson
19 Kent Nilsson
18 Folke Bengtsson
14 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

24 P.-A. Wikström
11 Kenny Palmberg
12 Peter Gudmundsson
13 Cl.-G. Wallin

Domare:
20 Roger Palmqvist
32 Erik Stolth

Mål Passning Utvisning



Örebro IK

MÅLVAKTER:
10 Anders Lundkvist
21 Tommy Eriksson

BACKAR:
19 Sven Olsson
23 Bo Andersson
13 Björn Johansson
8 Anders Nylén
9 J. Ch. Holmström
3 Lars Jonsson

FORWARDS:
18 Bo Theander
15 Göran Ignell
16 Jan Christer Nilsson
11 Tommy Lundström

7 Rolf Eriksson
22 Leif Udd
14 Stefan Hedström
17 Staffan Tholsson
4 Kent Grufman
6 Kent Andersson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DAGENS MATCHER

1:a 2:a 3:e
A. Tingsryd—Leksand

B. Skellefteå—Karlskoga

C. Södertälje—V. Frölunda

D. Björklöven—Västerås

E. Färjestad—AIK

F. Mora—MoDo

G. Brynäs—Timrå
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Leksand ................................. 10 9 1 0 59—29 19
Brynäs ..................................... 10 8 1 1 54—31 17
Timrå ..................................... 10 6 2 2 52—33 14
AIK ......................................... 10 7 0 3 42—28 14

Färjestad ................................. 10 6 1 3 49—34 13
Skellefteå ............................. 10 5 3 2 38—36 13
V. Frölunda ............................. 10 5 2 3 42—38 12
Djurgården ............................. 10 5 1 4 51—46 11

Södertälje ............................. 10 5 1 4 42—41 11
MoDo ..................................... 10 4 1 5 55—33 9

Mora ..................................... 10 3 2 5 38—44 8
Tingsryd ................................. 10 2 2 6 44—57 6
Björklöven .............................. 10 2 1 7 33—48 5
Karlskoga ............................. 10 1 1 8 3å—58 3
Örebro ..................................... 10 1 1 7 28—61 3
Västerås ................................. 10 1 0 9 19—59 2
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VEM ÄR VEM I DJURGÅRDEN
1 Roland Einarsson, målvakt, 26 år, moderklubb Djurgår

den, ekonom, 9 A-lagssäsonger, 5 A-kamper i landslaget, 
10 B, 10 J

2 Sven-Åke Svensson, back, 24 år, Kiruna AIF, gymnastik
lärare, 1 A-lagssäsong

3 Billy Sundström, back, 26 år, Kiruna AIF, ingenjör, 5 
A-lagssäsonger

4 Staffan Söderberg, forward, 21 år, Huddinge IF, stude
rande

5 Thomas Carlsson, back, 28 år, Djurgården, brandman, 8 
A-lagssäsonger, 13 B

6 Stig Larsson, forward, 27 år, Djurgården, snickare, 8 
A-lagssäsonger, 15 A, 15 J

7 Lars-Åke Gustavsson, back, 24 år, Djurgården, elektriker, 
3 A-lagssäsonger

8 Kent Bengtsson, back, 22 år, KB Karlskoga, studerande, 
1 A-lagssäsong

9 Leif Svensson, back, 23 år, Djurgården, gymnastiklärare, 
3 B

10 Anders Rylin, back, 25 år, Djurgården, snickare, 6 A-
lagssäsonger, 9 B

11 Kenny Palmberg, forward, 21 år, Nybro IF, studerande, 1 
A-lagssäsong, 5 J

12 Peter Gudmundsson, forward, 21 år, Leksands IF, el
ingenjör, 1 A, 19 B, 21 J

13 Claes-Göran Wallin, forward, 22 år, Almtuna IF, gym
nastiklärare, 3 A-lagssäsonger, 15 B, 16 J

14 Björn Palmqvist, forward, 30 år, MoDo, brandman, 8 
A-lagssäsonger, 167 A

15 Peder Nilsson, målvakt, 23 år, Bodens BK, polis, 2 A-
lagssäsonger, 3 B

16 Lars-Åke Lundell, back, 28 år, Djurgården, brandman, 13 
A-lagssäsonger, 3 A, 15 B, 10 J

17 Tommy Eriksson, forward, 20 år, Mora IK, studerande, 
8 J

18 Folke Bengtsson, forward, 30 år, Leksands IF, gym
nastiklärare, 5 A-lagssäsonger, 68 A

19 Kent Nilsson, forward, 18 år, Djurgården, studerande, 
1 A-lagssäsong, 22 J

20 Owe Svensson, forward, 25 år, Djurgården, reklamman, 
6 A-lagssäsonger

Forts.
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21 Sören Johansson, forward, 20 år, Ösmo, studerande, 2 
A-lagssäsonger, 37 J

22 Hans Wahlin, forward, 20 år, Täby, studerande
23 Reino Sundberg, målvakt, 17 år, Skuru, studerande
24 Per-Allan Wikström, forward, 23 år, Djurgården, försäl

jare, 6 A-lagssäsonger, 12 J
Tränare:
Carl-Göran »Lill-Stöveln» Öberg, Gävle GIK, ingenjör

Lagledare:
Kurt Thulin, Djurgården, ingenjör

FLERA STRECK I ÅR
Den serietabell, som förekommer på annan plats i detta 

program, innehåller tre olika streck. Det är två streck mera 
än tidigare år. Då fanns bara ett streck, under vilket av
grunden öppnade sig för två stackars lag. Ovanför strecket 
betydde paradiset i form av slutspelet.

Nu rör det sig som sagt om tre streck. Det första skiljer 
agnarna från vetet på verklig toppnivå. De fyra lag, som 
placerar sig över detta streck, går till slutspelet om det all
svenska guldet.

I nästa grupp ovanför streck nr 2 finns de fyra lag, som 
inte behöver oroa sig för framtiden. De går automatiskt 
till nästa års elitserie.

De två lagen i nästa grupp är strax sämre ute men dock 
inte räddningslöst förlorade. De får chansen att kvala med 
div. Il-segrarna och kan alltså rädda sitt skinn.

De sex lagen under sista strecket åker ner till div. I. 
Låter kanske egendomligt men div. II skall heta div. I från 
och med nästa säsong. Känns kanske litet lättare att under 
sådana förhållanden bära degraderingen. Nuvarande div. I 
skall heta elitserien. Det är för att få en av de 10 platserna 
där, som den stora striden står i vinter.
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SÄ HAR DET SPELATS
Fram till kvällens match har Djurgården och Örebro spe-

lat sina matcher så här:

Djurgården: Örebro:
—AIK (b) 2— 3 —Frölunda (b) 3—5
—Tingsryd (h) 12— 5 —AIK (h) 2—8
—Leksand (h) 1— 7 —Färjestad (b) 3—9
—Timrå (b) 2— 5 —Brynäs (h) 2—2
—Frölunda (h) 4— 2 —Tingsryd (b) 2—8
—Färjestad (b) 3—11 —Södertälje (h) 3—6
—Södertälje (b) 8— 3 —Leksand (h) 1—9
—Björklöven (h) 9— 3 —Karlskoga (b) 4—2
—Mora (h) 4— 4 —Björklöven (b) 4—5
—Västerås (b) 6— 3 —Skellefteå (b) 4—7
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VILL DU BLI EN AV 10.000?
Ishockey och fotboll är de största sektionerna med en 

väldig bredd framför allt på ungdomssidan. Bortåt 500 spe
lare i de yngsta åldrarna är i gång!

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 man i föreningens högsta ledning. Dag
ligen strömmar det till nya medlemmar, särskilt efter någon 
stor seger i fotboll eller ishockey. Då ger sig medlemsvärv
ningen 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.
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AB REALTRYCK 1974


