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Programredaktör:
ALLISON

DJURGÅRDEN—MODO 
söndagen den 24 november 1974 

kL 17.00 på Johanneshov

DAGS FOR MODOS STORA GENOMBROTT
Skall Modo i år få sitt stora genombrott? Den frågan har 

ställts även tidigare, när isäsongen kört i gång och då mycket 
talat för att det nu skulle vara dags för Modo att bli något 
i stil med Brynäs, Leksand och andra talangfulla lag. Men 
det stora genombrottet har låtit vänta på sig. Mellan varven 
har laget spelat »en underbar hockey» (TV:s attribut), men så 
har man kommit in i olyckliga perioder och gått på en del 
minor, som fört in laget i vissa riskzoner. Ibland har det 
handlat om svårigheter att hålla den allsvenska platsen.

Modo har emellertid alltid kommit tillbaka. Han har 
brandskattats på diverse spelare men snabbt kunnat fylla igen 
hålen med egna produkter eller med lyckade nyförvärv. Nu 
upplever Modo en ny vår och får alltså beröm för propa
gandaspel. Inte minst här på Johanneshov har Modo haft 
sina stora föreställningar. Fråga bara Djurgården .. .

För övrigt dyker det upp en ex-djurgårdare i Modo den 
här säsongen. Det är Åke Eklöf, som efter tre års studier 
i Stockholm, färdigutbildats och därmed har han tackat 
Djurgården för studiebidragen och rest hem för att försörja 
sig hos Modo. Han kan säkert ge Modo tips inifrån hur 
Djurgården spelar sitt taktiska mönster.

Ytterligare en ex-djurgårdare bjuder Modo på i form av 
Ulf Torstensson, som under ett antal år prövade lyckan i 
Djurgården och också innebar en god förstärkning för blå
ränderna. Tillhörde på lediga stunder även Tre Kronor, där 
han bokats för 30 landskamper. Han är Modos längsta (193 
cm.) och tyngsta (90 kilo) spelare, om nu inte Torleif Lund
qvist uppenbarar sig på isen i sällskap med sina 95 kilo. Men 
Ulf Torstensson är mest kändis.

Äldst i laget är Anders Nordin, född 1944, och närmast i 
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födelsedagsregistret finns målvaktsveteranen Ivar Larsson, 
Ulf Torstensson, Inge Thörnlund och Åke Eklöf med 1945 
som födelseår.

Om Modo utåt oftast betecknas som egentillverkare av 
sina spelare visar en presentation att av säsongens 24 namn
givna spelare kommer precis hälften ur de egna förråden. 
De andra 12 har Älgarna, IFK Nyland, Gävle Godtemplare, 
Långsele, Falun, Piteå, Örebro m. fl. fått släppa till.

Alla klubbar behöver tydligen värva. Hur fina plantskolor 
och hur mycket is man än har till sitt förfogande. När får 
Stockholms klubbar ens en hundradel av alla de istider, som 
deras kollegor i landsorten förfogar över? Svar: aldrig!

RUNT PLOMMON-MATCHER OCH ANNAT
Vare sig Djurgården eller Modo nådde slutspelet i fjol 

utan fick kämpa vidare för sin allsvenska existens i plom
monserien. Där hade man inga svårigheter att hålla undan. 
Djurgården blev etta och Modo tvåa med dessa poängrader:
Djurgården 14 11 1 2 78—57 23
Modo 14 9 3 2 91—41 21

Det blev en extra slant till de bägge för deras insatser. 
Som synes gjorde Modo mer mål än Djurgården och släppte 
också in mindre mål. Således fick Modo målskillnaden 50—0 
under det Djurgården nöjde sig med 21—0. Modos största 
segrar hämtades mot Kiruna med 16—5, mot Örebro med 
9—0 (7—0 på bortaplan mot samma lag) och med 8—2 mot 
Djurgården!

Djurgården hade det knöligare. Vann med 11—3 över 
Kiruna, med 7—-2 över Västerås och med 9—4 över Tings
ryd. Mot samma Tingsryd föll Djurgården borta med 8—2, 
det var en väckarklocka, som betydde att Djurgården i fort
sättningen skärpte sig och bara drog på sig ytterligare ett 
nederlag, det mot Modo. 4—4 blev det på Johanneshov mot 
Modo. Så i fjol var Modo 3 poäng bättre än Djurgården. 
Mätt efter vad som hände i plommonserien.

I grundserien vann Djurgården båda matcherna mot Modo 
med 6—5 (hemma) och 5—3.
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EN NY ANDERS HEDBERG?
Redan nu talas det om ett nytt underbarn i den allsvenska 

ishockeyfamiljen, och då handlar det om Thomas Gradin 
i Modo. Han har snabbt avslöjat sådana talanger, att han 
redan spås en stor framtid, och i Ö:vik med omnejd är man 
helt övertygad om att han blir någonting i likhet med Anders 
Hedberg. Alltså först något för landslaget, sedan något för 
proffsgängen i Kanada och Amerika. Redan nu är han en 
bärande kraft i juniorlandslaget.

Liksom Anders Hedberg har Thomas Gradin fått det mesta 
av talangerna till skänks. Han är med andra ord född till 
ishockeyspelare. Hittills har det väl alltid sagts att han är en 
produkt av Modos ungdomssatsning, men det är långtifrån 
hela sanningen. Thomas ursprungliga ishockeyvagga har 
nämligen stått i Långsele, som lätteligen skall ha äran av att 
ha gett Thomas hans första riktiga fostran till att bli en 
stjärna ihop med klubba och puck.

Även Nola-skolan i Ö:vik vill ha del av äran. Där har han 
suttit på skolbänken och av bussiga lärare getts många till
fällen att förkovra sig i puckkonstens mysterier och också 
blivit den bärande kraften i skolans eget lag, som i fjol vann 
Prins Bertils pokal i riksturneringen. Han behövde inte ens 
spela finalen för att Nolaskolan i alla fall skulle bli mäs
tare. Så mycket hade han lärt ut att de övriga kompisarna 
räckte att vinna rejält i finalen över Västerås och därmed 
bli svenska skolmästare. I år får Nolaskolan inte chansen att 
försvara sitt mästerskap. Ishockeyförbundet anser sig inte ha 
råd att arrangera turneringen.

Thomas Gradin får därmed bland sina titlar aldrig skryta 
med att ha blivit svensk skolmästare. Kanske han får lättare 
att bli världsmästare... Expertisen har överfallit honom med 
rosor i stora mängder, nu gäller bara att se om han inte blir 
sönderskriven. Motsvarande risk fanns för Anders Hedberg, 
när han dök fram som underbarn för några år sedan i Modo 
och gick till Djurgården. Men Anders orkade med berömmet 
och blev bara bättre och bättre. Thomas Gradin går säkert 
samma väg. Han är 18 år och alltjämt skolgosse. Mest plug
gar han ishockeylitteratur.

Titta på honom i dag — han är något mitt emellan Tumba 
och Anders Hedberg.
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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

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

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

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.
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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

Tisdag 19
Björklöven—Västerås 6—3
Brynäs—Timrå 6—2
Djurgården—Örebro 4—1
Färjestad—AIK 7—4
Mora—MoDo 1—7
Skellefteå—Karlskoga 5—2
Södertälje—Frölunda 2—3
Tingsryd—Leksand 0—4

Torsdag 21
AIK—Södertälje 3—10
MoDo—Björklöven 6—2
Frölunda—Tingsryd 6—1
Västerås—Skellefteå 1—3
Leksand—Brynäs 3—9
Karlskoga—Djurgård. 4—5
Timrå—Färjestad 5—2
Örebro—Mora 6—7

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

13 Cl.-G. Wallin
11 Kenny Palmberg
12 Peter Gudmundsson
5 Thomas Carlsson

Domare:
23 Jerry Ofverberg
25 Arne Bagge

Mål Passning Utvisning



MoDo AIK

MÅLVAKTER:
15 Ivar Larsson

1 Peter Holmqvist

BACKAR:
3 Sture Andersson

17 Lars Lindgren
4 Inge Thörnlund

21 Robert Frestadius
5 Anders Hagström
6 Jan Nyman

FORWARDS:
14 Åke Eklöf
18 Håkan Dahllöv
9 Anders Kallur

20 Anders Nordin
2 Ulf Torstensson
8 Per Lundqvist

19 Bo Berglund
7 Tomas Gradin

13 Assar Lundgren
22 Ulf Thors

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DAGENS MATCHER

1:a 2:a
A. Södertälje—Tingsryd — —

3:e

B. Björklöven—Skellefteå — — —

C. Färjestad—Leksand — — —

D. Mora—Karlskoga — — —

E. Timrå—V Frölunda — — —

F. Örebro—Västerås — — —

G. Brynäs—AIK — — —
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Brynäs .....................................
Leksand .. ........... . .................
Skellefteå .............................
Timrå .....................................

12 10 1 1 69—36 21
12 10 1 1 66—38 21
12 7 3 2 46—39 17
12 7 2 3 59—41 16

V. Frölunda .............................
Färjestad ................................. 
Djurgården ............................. 
AIK ........................................

12 7 2 3 51—41 16
12 7 1 4 58—43 15
12 7 1 4 60—51 15
12 7 0 5 49—45 14

MoDo .....................................
Södertälje .............................

Mora .....................................
Björklöven .............................
Tingsryd .................................
Karlskoga .............................
Örebro .....................................
Västerås .................................

12 6 1 5 68—36 12
12 6 1 5 54—47 13

12 4 2 6 46—57 10
12 3 1 8 41—57 7
12 2 2 8 45—67 6
12 1 1 10 36—68 3
12 1 1 10 35—72 3
12 1 0 11 23—68 2
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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.

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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PLATS I MÅLET
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.

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.

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 Fynd- 
Shopen, Kungsgatan 62, Odengatan 26 och Karlbergsvägen 
42. Där kan du även teckna på din anmälan som medlem i 
Djurgården.
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KOMMER KORPEN I ALLSVENSKAN?
Innan Modo blev Modo AIK hette klubben Alfredshems 

AIK och betecknades som ett av Norrlands mest lovande 
ishockeysamhällen. Att detta Alfredshem blev sämre ur is
hockeysynpunkt bara för att man föredrog att sälja sitt 
namn och bli en avläggare till en stor industri, skall man 
akta sig för att påstå. Tvärtom fick väl Alfredshem i stället 
större resurser att snabbare skaffa sig en plats i de stora 
fina kretsarna och slutligen etablera sig för gott i allsvenskan. 
Där är MoDo nu enda korplaget, men går utvecklingen 
likadant på andra håll får man kanske sällskap av Scania-
Vabis SK (nu Södertälje SK), Pripps SK (nu Tingsryd), Stora 
Kopparbergs SK (nu Leksands IF), 3M:s IF (nu Djurgårdens 
IF), Konsums AIK (nu AIK) etc.
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VILL DU BLI EN AV 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.

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!

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


