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ALLISON

DJURGÅRDEN—FÄRJESTAD
Torsdagen 8 januari 1975 
kl, 19.00 på Johanneshov

NU GÄLLER DET ATT INTE MISSA TÅGET
Så är det alltså åter dags för den allsvenska ishockeyn 

att stiga in och ta sitt andra varv i rinkarna. När första 
varvet gått till ända och butiken slogs igen i början på 
december sade sig alla lag vara trötta och nerkörda i den 
mån dessa lag inte hette Leksand, Brynäs och Timrå. Dessa 
var »höstens lag», och kanske blir de nu också »vinterns 
lag». I skuggan av denna trio kämpar ett helt koppel mera 
olycksbetonade bröder med som enda mål att greja en plats 
i elitserien till nästa säsong.

Att leva eller dö är tydligen enda alternativ. Dyker man 
ner i botten och missar den högsta societetskretsen bedöms 
det som en dödsförklaring. Ingen vill missa tåget i med
vetande om att det sedan kan ta år av mödor att åter få 
chansen att hoppa på tåget.

För Stockholms del och även för Göteborgs del har ut
målats en ruskig framtidsbild. Skall Johanneshov och Scan
dinavium stå tomma nästa år? Missar både Djurgården och 
AIK sina kontrakt blir »Hovet» folktomt. (Visst inte, vi går 
upp i stället, säger man i Hammarby, Nacka och Väs
by . . .). Skulle Västra Frölunda på samma sätt stå på öro
nen och inte kunna klara nytt kontrakt blir det öde i Scan
dinavium. Och tomt i de kommunala kassor, som nu får 
feta pengar via ishockeypubliken.

Naturligtvis kan dessa problem lösas på enklast möjliga 
vis genom att det tillverkas nya tävlingsbestämmelser, som 
garanterar att Johanneshov alltid har två och Scandinavium 
alltid ett lag i elitserien. Fotbollen lär en gång inför AIK:s 
befarade hädangång i allsvenskan ha pysslat en smula med 
utökning av serien . . .

Ännu återstår emellertid många matcher och därmed lika 
många möjligheter för både AIK och Djurgården att plocka 
ihop tillräckligt med poäng för att »Hovets» ekonomi skall 
räddas även nästa säsong. Under julledigheten verkar det 
som om AIK fått tillbaka sin skärpa, medan Djurgården 
mera varit ute och gungat på oroliga hav. Återstår att se 
hur pass blåränderna avsiktligt dolt sina resurser under 
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Ahearne cup för att komma med vässade klor till revansch
mötet mot Färjestad.

Smockan av den 24 oktober kan ju inte vara glömd. Det 
blev 11—3 i baken för Djurgården i en otrolig match i Karl
stad. Det otroliga bestod i att Djurgården började bra för 
att sedan lösas upp i ett antal obestämda partiklar med 
likhet av sopor. Sedan reste sig Djurgården i några mat
cher för att avslutningsvis mot Frölunda åter föredra att gå 
in i dimmornas värld och förlora i Scandinavium med sam
ma ruskiga siffror. Det finns med andra ord åtskilligt att ta 
igen.

HAR LÄRT VÅRA LÄXOR ...
— Vi är realistiska människor i Djurgården. Trots att vi 

ett tag var uppe och nosade på en fjärde plats i tabellen med 
möjlighet att nå slutspelet, drömde vi aldrig en sekund om 
att kunna stanna kvar i den positionen. Vi hade från början 
i sikte att komma så långt ifrån bottenplaceringarna, att vi 
skulle bli åtminstone 8:e lag och därmed ha biljetten klar 
för elitserien, säger Djurgårdens lagledare Kurre Thulin.

Utvecklingen motsvarade inte vad vi hoppats, när allvaret 
kom in i november och december. Då gick åtskilligt snett 
och det har naturligtvis förvärrat vår situation. Men jag 
skulle vara en dålig lagledare om jag inte kunde påstå mig 
vara optimist och tro att vi skall klara av den här situa
tionen. Jag vet att när det tänder hos alla grabbar, då är 
vi inte sämre än de flesta av våra motståndare. Vi har ana
lyserat läget och fått våra förklaringar till att höstom
gången medförde ett par tre s. k. skrällar. Vi räknar med 
att ha lärt åtskilligt av dessa läxor och att vi åter skall börja 
bita ifrån oss.

Förutsättningen är förstås att vi får behålla spelarna fris
ka och starka. Att det inte gick särskilt bra i Ahearne cup 
får man delvis förklara med att Björn Palmqvist blev illa 
skadad och därmed borta i flera matcher samt att Kent 
Nilsson måste representera i VM i juniorturneringen på 
andra sidan Atlanten. Dessa två är ju våra pålitligaste mål
skyttar och med dem borta försvann mycket av udden i våra 
anfall.

Som sagt — får vi ha laget intakt i fortsättningen, bör 
vi ha möjligheter att reda oss ganska gott. Men jag med
ger samtidigt att det behövs extra krafttag.
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DET HÄR HAR HÄNT FRAM TILL I KVÄLL
Mer än halvvägs har allsvenskan puckat i väg, och nu 

handlar det alltså om returmatcher. Dagens händelse på 
»Hovet» är retur för Djurgårdens besök i Färjestad, då 
Djurgården fick en våldsam julklapp.

Så här har dagens motståndare spelat hittills:

Djurgården: Färjestad:
—AIK (b) 2— 3 —Karlskoga (b) 7— 3
—Tingsryd (h) 12— 5 —Västerås (h) 7— 0
—Leksand (h) 1— 7 —Örebro (h) 9— 3
—Timrå (b) 2— 5 —MoDo (b) 1—10
—Frölunda (h) 4— 2 —Björklöven (b) 2— 1
—Färjestad (b) 3—11 —Djurgården (h) 11— 3
—Södertälje (b) 8— 3 —Skellefteå (h) 1— 3
—Björklöven (h) 9— 3 —Tingsryd (b) 4— 4
—Mora (h) 4— 4 —Brynäs (b) 4— 5
—Västerås (b) 6— 3 —Södertälje (h) 3— 2
—Örebro (h) 4— 1 —AIK (h) 7— 4
—Karlskoga (b) 5— 4 —Timrå (b) 2— 5
—MoDo (h) 7— 3 —Leksand (h) 5— 6
—Skellefteå (b) 0— 4 —Frölunda (b) 2— 2
—Brynäs (b) 2—10 —Mora (h) 5— 1
—Brynäs (h) 0— 4 —Mora (b) 4— 2
—Frölunda (b) 3—13 —Björklöven (h) 9— 3

NYCKELMATCHER PÅ SISTA VARVET
Sista spelomgången i allsvenskan upptar åtta matcher, av 

vilka några med all sannolikhet kommer att innebära s. k. 
nyckelmatcher. Således spelar Djurgården borta i Umeå mot 
Björklöven och där kan det gälla upp eller ner för endera 
sidan. AIK har hemmaspel mot Västra Frölunda, och in
genting säger just nu att inte den matchen kan gälla en 
plats i slutspelet. Örebro—Karlskoga är en match, som kan 
gälla träslevarna, och Södertälje—Brynäs en match, som in
nehåller en biljett till slutspelet om guldet.
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gästfrihet eller vad?
Vi kommer till Ahearne cup — det har varit parollen för 

Djurgården under senare år, då det kanske gått en smula 
snett med de allsvenska höstmatcherna. Det var också pa
rollen inför årets upplaga av Ahearne cup, men för ovan
lighetens skull stämde det inte den här gången. Såsom vär
dar gick Djurgården en annan väg och bjöd sina mot
ståndare på både poäng och mål i en riklighet, som endast 
stor givmildhet och gästfrihet kan förklara. I fjol blev det 
Djurgårdstriumf, den tredje under årens lopp, i kampen om 
Ahearne cup. I år blev det en jumboplats. Den första för 
Djurgårdens del.

Kanske den placeringen manar till friskare takter, när det 
om ett år blir dags igen för en av »dessa evinnerliga jul
cuper». Den beteckningen på all julishockey gjorde en tyd
ligen föga entusiastisk sportjournalist i förtreten över att inte 
få ägna sig åt enbart resterna av julskinkan och lutfisken. 
Andra tyckte att julens och nyårshelgens krydda mår bra av 
de »evinnerliga cupturneringarna».

Så här såg tabellen ut i år:

Dynamo Moskva ........................ 5 3 2 0 17—12 8
Sparta Prag.................................... 5 3 1 1 20—14 7
Södertälje .................................... 5 3 0 2 23—18 6
Leksand ...................................... 5 2 1 2 21—19 5
AIK ............................................. 5 1 1 3 20—25 3
Djurgården .................................. 5 0 1 4 16—29 1

EX-DJURGÅRDARE I FÄRJESTAD
Bakom Färjestad finns det massor med talangfulla spe

lare, men där finns också en ishockeyprofessor med för
flutet i — Djurgården. Det gäller Arne Strömberg, under 
en rad av år bas för Tre Kronor men dessförinnan både 
spelare och tränare i Djurgården. Så lägger Färjestad upp 
snygga ritningar i kväll, vilka Djurgården inte kan bemästra, 
är det på sitt sätt Arne Strömbergs »fel». Han kan is
hockey på vetenskapliv nivå, och hans vän långt borta i 

Forts.
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Moskva, professor Tarasov, säger sig inte förstå hur Tre 
Kronor haft råd att undvara Arnes tjänster.

Men fältherrn vinner inte ensam slaget — Färjestad har 
också samlat på sig en uppsjö på framstående spelare och 
måste nu räknas som ett av de mest »etablerade» lagen i 
allsvenskan.

Oldtimer är Nicke Johansson med 168 matcher i Tre 
Kronor och under sin storhetstid ankare i MoDo. När han 
lämnade Ö:vik sades det att han skulle gå ner i varv och 
mest motionsspela. I stället började han storspela och har 
vid flera tillfällen rekommenderats att bli omhändertagen i 
Tre Kronor.

Som back har Nicke fått en kollega från Djurgården, 
Jörgen Palm, som gjorde 2—3 år i Stockholm i och för ut
bildning, och som sedan åter blev värmlänning och gick 
tillbaka till Färjestad.

Karl-Johan Sundqvist hör också till de stora namnen i 
Färjestad och har numera en ordinarie plats i Tre Kronor. 
Han är en av Färjestads egna produkter, av vilka det finns 
ytterligare en hel del. Att laget dock behövt förstärkas med 
värvade färdiga spelare säger sig självt. Som t. ex. med 
Björn Fagerlund från Södertälje i mål, Per Bäckman från 
Surahammar, Sven-Åke Rudby från Nybro, Kent-Erik An
dersson från Örebro m. fl.

I ishockeyns maratontabell håller sig Färjestad med en 
blygsam placering, en 20:e plats, men så är ju klubben rätt 
ny i de stora sammanhangen. Gör sin 7:e allsvenska säsong. 
Kommer efter det här året att ha skuttat upp 3 platser och 
passerat bl. a. grann kollegorna Grums och Forshaga.

I sina bästa stunder anses Färjestad spela en tekniskt 
fulländad ishockey parad med en massa kraft och med 
stora ambitioner i bagaget. Ståtar också med en rad för
nämliga segrar från i höstas, av vilka målkalaset mot Djur
gården med 11—3 torde ta priset. 3—2 mot Södertälje och 
7—4 mot AIK hör också till meriterna.

★

Äldst i Färjestad är Nicke Johansson, som också har is
hockeyns vassaste näsa. Ingen sätter sig på den. Ålder på 
näsa och allting 36 år. Yngst är Alf Törnqvist, studerande 
från Munkfors.
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER

Torsdag 28
AIK—Timrå 3—5
MoDo—Örebro 8—5
Frölunda—Färjestad 2—2
Västerås—Mora 3—1
Leksand—Södertälje 4—3
Karlskoga—Björkl. 1—9
Tingsryd—Brynäs 1—8
Skellefteå—Djurg. 4—0
DECEMBER:
Söndag 1
Tingsryd—Skellefteå 3—5
Leksand—Karlskoga 10—3
Timrå—Örebro 16—3
Färjestad—Mora 5—1
AIK—MoDo 7—8
Södert.—Björklöven 8—3
Brynäs—Djurgården 10—2
Frölunda—Västerås 6—1
Torsdag 5
MoDo—AIK 8—3
Västerås—Frölunda 1—5
Karlskoga—Leksand 4—5
Skellefteå—Tingsryd 5—6
Björkl.—Södertälje 5—2
Mora—Färjestad 2—4
Örebro—Timrå 0—1
Djurgården—Brynäs 0—4

Söndag 8
AIK—Karlskoga 4—3
MoDo—Leksand 2—6
Frölunda—Djurg. 13—3
Västerås—Brynäs 4—6
Färjestad—Björkl. 9—3
Mora—Södertälje 2—4
Timrå—Skellefteå 4—4
Örebro—Tingsryd 4—3

JANUARI:
Söndag 12
Tingsryd—Karlskoga 
Skellefteå—Leksand 
Södertälje—Västerås 
Björklöven V Frölunda 
Färjestad—MoDo 
Mora—AIK
Brynäs—Örebro 
Djurgården—Timrå

Torsdag 16
AIK—Björklöven 
MoDo—Södertälje 
V Frölunda—Skellefteå 
Västerås—Tingsryd 
Leksand—Djurgården 
Karlskoga—Brynäs 
Timrå—Mora 
Örebro—Färjestad

Söndag 19
Södertälje—Skelleftek 
Björklöven—Tingsryd 
Färjestad—Karlskoga 
Mora—Leksand 
Timrå—Västerås 
Örebro— V Frölunda 
Brynäs—MoDo 
Djurgården—AIK

Torsdag 23
AIK—Örebro 
MoDo—Timrå 
V Frölunda—Mora 
Västerås—Färjestad 
Leksand—Björklöven 
Karlskoga—Södertälje 
Tingsryd—Djurgården 
Skellefteå—Brynäs





Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
9 Leif Svensson
3 Billy Sundström
8 Kent Bengtsson
5 Thomas Carlsson

FORWARDS:
18 Folke Bengtsson
14 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

19 Kent Nilsson
21 Sören Johansson
12 Peter Gudmundsson
13 Cl.-G. Wallin
22 Hans Wahlin
20 Owe Svensson

4 Staffan Söderberg

Mål Passning Utvisning

Domare:
34 Stig Karlsson
33 Billy Axelsson



Färjestad

MÅLVAKTER:
15 Lennart Andersson
22 Kent Bodin

BACKAR:
21 K.-J. Sundqvist

6 Jörgen Palm
3 L.-G. Nilsson

28 Sten-Åke Bark
2 Nils Johansson

29 Lars Zetterström

FORWARDS:
18 Kjell Augustsson
23 Hasse Andersson
16 K.-E. Andersson
10 Jan Vestberg
8 Conny Evensson
5 Per Bäckman

27 Morgan Svensson
26 Gunnar Johansson
11 Sven-Åke Rudby

7 Tommy Möller

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DAGENS MATCHER

1:a 2:a 3:e
A. Leksand—Västerås — — —

B. Karlskoga—V. Frölunda — — —

C. Tingsryd—MoDo — — —

D. Skellefteå—AIK — — —

E. Södertälje—Örebro — — —

F. Björklöven—Timrå — — —

G. Brynäs—Mora — — —
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Brynäs ................................. ........... 17 15 1 1 102— 45 31
Leksand ........................................ 17 15 1 1 97— 55 31
Timrå ............................................. 17 11 3 3 93— 54 25
V. Frölunda ................................... 17 10 3 4 80— 56 23

Skellefteå .................................... 17 9 5 3 67— 55 23
Färjestad ........................................ 17 10 2 5 83— 57 22
MoDo ............................................. 17 9 1 7 97— 63 19
Södertälje .................................... 17 8 2 7 74— 64 18

Djurgården ................................... 17 8 1 8 71 — 85 17
AIK .................................................. 17 8 0 9 68— 74 16

Björklöven .................................... 17 5 2 10 64—- 80 12
Mora ............................................. 17 5 2 10 60—- 77 12
Tingsryd ........................................ 17 3 3 11 61 —- 92 9
Örebro ............................................. 17 3 1 13 57— 103 7
Västerås ........................................ 17 2 0 15 35—- 96 4
Karlskoga .................................... 17 1 1 15 51 — 104 3
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RUNT RINKEN
Två brandmän skall finnas på rinken i kväll här på Ho

vet. Djurgården har Björn Palmqvist placerad i brandkåren 
i Handen och Färjestad har i Sven-Åke Rudby en brand
man, som fått sin utbildning i Nybro.

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.

MOT TIMRÅ HÄRNÄST FOR DJURGÅRDEN
Djurgården får börja allsvenskans »våromgång» med två 

hemmamatcher på Hovet. Efter kvällens möte med Färje
stad är det den 12 januari klart för match mot Timrå. Se
dan följer det bortaspel mot Leksand, innan det är dags 
för derbyt mot AIK. Det går den 19 januari. Ett gott råd 
i dag lyder: köp biljetter i god tid.

Här matchdagar för Djurgården:

12 januari: —Timrå (h)
16 januari: —Leksand (b)
19 januari: —AIK (h)
23 januari: —Tingsryd (b)
26 januari: —MoDo (b)
30 januari: —Skellefteå (h)

2 februari: —Örebro (b)
6 februari: —Karlskoga (h)

13 februari: —Västerås (h)
16 februari: —Södertälje (h)
20 februari: —Björklöven (b)
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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
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
lj6. 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

Forts.
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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

Äldst i Djurgården är två stycken: Björn Palmqvist och 
Totte Bengtsson med 30 år. Yngst är Kent Nilsson med 18 
år och reservmålvakten Reino Sundberg (som mest håller 
till i juniorlaget) med 17 år på nacken.
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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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