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Programredaktör:
ALLISON

DIF—SKELLEFTEÅ AIK 
Torsdagen 30 januari 1975 

kl. 17.00 på Johanneshov

DE NYA MYGGORNA — ÅRETS 
SENSATION

Nu har vi dem här, de nya myggorna från Norrland. Sä
songens verkliga färgklick från Skellefteå och värdiga ef
terträdare till de »myggor», som för ett antal år sedan skrev 
ishockeyhistoria och fick flera platser reserverade i Tre 
Kronor.

Det var då det. Skellefteå, som inte bara till namnet (la
get heter ju Skellefteå AIK) utan även till de svartgula 
klubbfärgerna, i mycket påminde om Solnas AIK, blev aldrig 
svenska mästare under sina storhetsdar, men man var inte 
långt ifrån att etablera sig ordentligt i allsvenskan.

Men så började laget drabbas av spelareflykten. God
bitarna spreds söderöver, och särskilt Södertälje hade nöjet 
ta emot värdefulla förstärkningar.

Skellefteå åkte ur allsvenskan och fick börja om på ny 
kula. Dessbättre försvann laget inte längre ner än till di
vision II. Där blev det många och svåra år, men till sist 
hade de nya spelarna mognat för en comeback i all
svenskan. Den 15:e säsongen i vår högsta serie hade därmed 
inletts.

Det blev en stark comeback. Skellefteå slutade närmast 
under strecket, 5:e plats, och missade slutspelet med bara 
en poäng efter Timrå. I grundserien förlorade Skellefteå 
bägge matcherna mot Djurgården med 4—2 och 8—6.

I fjol måste Skellefteå efter att ha kommit jumbo i ned
flyttningsserien ta det tunga steget ner i div. II. Därmed 
troddes »myggorna» har svärmat färdigt för en lång tid 
framöver.

Men i stället händer att Skellefteå vinner sin division II- 
grupp med bred marginal (10 poäng före tvåan Piteå) och 
även tar hem kvalet med 4 poäng till godo på tvåan 
Surahammar. Därmed dags för återinträde i allsvenskan.

Olyckskorparna bedömde Skellefteås utsikter att hävda sig 
i 16-lagsserien som tämligen små. I dag vet alla att olycks
korparna kraxade alldeles fel. I stället blev Skellefteå årets 
sensation. Redan första matchen hemma mot Södertälje vi
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sade vad som var i görningen. Visserligen betecknades det 
oavgjorda resultatet 2—2 som ett bevis på underskattning 
från Södertäljes sida, men det skulle visa sig att flera andra 
storheter fick det hett om öronen. Djurgården fick ett bak
slag med hela 4—0 i Skellefteå, och när sedan även AIK, 
MoDo och Frölunda kunde skickas hem med nederlag bör
jade expertisen tänka om och förstå att Skellefteå kommit 
för att stanna. I toppen.

Utan vidare kan man nu utnämna Skellefteå till »årets 
lag» i allsvenskan. Hemligheten bakom de nya myggorna 
är att de är utrustade med en otrolig kondition. När mot
ståndarna inbillar sig att dessa myggor åkt av sig den värsta 
yran och måste börja tappa stinget, har myggorna bara 
blivit ännu ettrigare och börjat köra ännu hårdare. Skel
lefteå har helt enkelt kört över sina motståndare i kraft 
av i första hand mängder av kondition, i andra hand na
turligtvis en massa taktiskt kunnande och därtill kombi
nerat med prickskyttar.

Tränare bakom »årets lag» är Pelle Lundström, bara för 
några år sedan förekommande i Djurgården och alltså ut
rustad med ingående kunskap om hur Djurgården fungerar. 
Det visade han vid hemmamatchen (4—0), då »myggorna» 
stack till på Djurgårdens svagaste punkter. Har dessa blivit 
starkare sedan dess så att de tål myggornas närgången
heter?

Förresten har även Djurgården en mygga i form av 
Claes-Göran »Myggan» Wallin. Får han tillfälle spela en 
roll?

KLARA FÖR TRE KRONOR
Naturligtvis har Sura-Pelle som förbundskapten måst in

se att ett lag som Skellefteå innehåller kvalificerat folk för 
hans landslag. Några provspel har också skett med Hardy 
Nilsson som största förhoppning om att kunna bli en vär
defull länk i någon av Tre Kronors kedjor. En hårding med 
ett pangskott i klubban.

Men det finns flera andra kandidater att färska upp lands
laget med, när detta nu tycks ropa efter nya friska inslag. 
Sura-Pelle har anledning tro på sina rapportkarlar i Skel
lefteå.

Nio spelare ur egen produktion redovisar Skellefteå, som 
annars vad värvningen beträffar hållit sig till någorlunda 
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närbelägna orter. Roland Lestander i mål redovisas från 
Laisvalls SK, Hardy Åström från IFK Luleå, Anders 
Lindberg från Burträsk, Sven-Bertil Lindström från Cle
mensnäs (fast han spelade ju i Djurgården för några år 
sedan!), Peter Helander från Rönnskär, Kjell Landström 
från IFK Kiruna (även känd från Södertälje), »Larsa» 
Nyström från Malå, Per Johansson från Innervik, Jan Lund
ström från Bastuträsk o. s. v.

Martin Johansson och Larsa Nyström har sju säsonger 
bakom sig i A-laget, men Hardy Nilsson är värre ändå 
med att nu göra sin 10:e säsong. Hardy är dataoperatör. 
Sådana är alltid farliga, varning I Djurgårdsbackar, som 
skall hjälpa Peder Nilsson i målet.

EX-BAS FRÅN MALMÖ TILL DIF
Den starke mannen i Malmö FF:s ishockey, under den 

tid denna fördes fram till toppnivå, hette Folke Lindström. 
Han var ursprungligen stockholmare, varför det kanske in
te var så märkligt när han kom till Malmö, att han bör
jade fundera över varför ishockeyn i den sydsvenska metro
polen inte skulle kunna utvecklas. Han förde igenom di
verse goda idéer, vari ingick dels att skaffa spelare norr
ifrån, dels att lansera en konstfrusen isbana. Malmö FF var 
efter några år på väg att konkurrera med Rögle (Ängel
holm) om titeln Skånes bästa lag och hade alltså sikt på 
allsvenskan. Dit nådde man också och gjorde tre säsonger.

Varför nu allt detta om den skånska ishockeyn? Jo, det 
kostade pengar och Malmö FF, som egentligen är en stark 
fotbollsklubb, ville inte satsa mer kosing och Eric Persson, 
ensambestämmare i MFF, bad ishockeykillarna att ta sitt 
pick och pack och försvinna. Nu bildade man eget företag 
och i dag slåss Malmö i toppen på div. II.

Basen Folke Lindström fick inte tillfälle fullfölja jobbet i 
Skåne i och med att han flyttade sitt företag till Stock
holm. Här upptäckte han sig vara medlem i — Djurgår
den . . . Förevisade ett medlemskort från 1930, och mer be
hövdes inte för att man i Djurgården beslöt att han skulle 
få bli medlem på nytt.

Huruvida Folke, som även tillhör Svenska Ishockeyför
bundets styrelse, kommer att kasta sig in i något ledarjobb 
hos Djurgården återstår att se. Säkert finns det arbetsupp
gifter för honom.
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EN OND CIRKEL
— Det är klart att man inte ser särskilt lugnt på ut

vecklingen. Smockan uppe i Leksand med 14—2 och ovanpå 
den förlust även mot AIK förra söndagen har ju försatt 
oss i en penibel situation, säger Djurgårdstränaren Carl- 
Göran »Lill-Stöveln» Öberg. När vi som mest skulle be
höva arbetsro vänder sig allting mot oss. Inte en gnutta 
tur i situationer, då pucken lika väl kunnat gå vår väg som 
motståndarnas väg. Det brukar vara så för dåliga lag, men 
jag kan inte säga att vi är något dåligt lag. Vi hade Timrå 
på fall och vi kunde haft även AIK på fall, men ödet 
ville stötta oss i ryggen. Varmed vi legat mindre kritiskt 
till i tabellen.

Ingenting har gått som vi tänkt oss. Skador har bidragit i 
en del fall, svåra missar i vårt försvar har dukat för billiga 
mål och i andra fall har nerverna trasslat till sig. Kylan 
framför motståndarnas kasse har varit obefintlig. Särskilt en 
av våra femmor har så helt kommit ur gängorna, att jag 
förstår dem, som tyckte att vi skulle ställt den åt sidan sedan 
den varit på isen vid samtliga AIK:s fyra mål förra sönda
gen. Men så gott om folk har vi inte. Det är bara att hop
pas på nya friska tag.

4—2-förlusten mot AIK innebar att vi på 13 matcher i 
följd inte vunnit en enda seger. Ruskigt helt enkelt. Nu är 
vi nästan tvingade att vinna alla återstående matcher. Att 
förlita sig på att vi skall klara oss i kval mot div. IIseg
rarna blir tydligen vår lott, men även en sådan möjlighet 
kan ju missas, nu när vi tydligen inte har förmågan att ta 
oss ur en ond cirkel.

INSÄNT OM FLYTTAD KASSE:
Hr Programredaktör!
Tillåt en helt vanlig ishockeyåskådare att få komma med 

några synpunkter:
Ishockeydomarna har ju ventilerats åtskilligt i vinter även 

om dessa inte utsatts för sådana underligheter som att be
höva visa ut spelarnas fruar från planen. Det var ju vad 
som hände i basket vid Alviks senaste hemmamatch, då 
en av de amerikanska lirarnas fru rusade ner på planen för 

Forts.
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att visa hur det skulle dömas ... I ishockey har det hit
tills räckt att spelarna, lagledarna och tränarna talat om 
för domarna vad reglerna föreskriver. När kommer en 
brud inklivande över sargen?

I avvaktan härpå lär reglerna föreskriva (observera att vi 
skriver »lär»), att ett avsiktligt undanflyttande av en målbur 
skall leda till att den skyldige blir utvisad. Om ett mål i alla 
fall göres genom att pucken passerar över mållinjen, skall 
ju detta godkännas.

Vid matchen Djurgården—AIK i söndags höll en Djur
gårdsspelare (jag kommer inte ihåg vem) vid ställningen 
2—3 just på att lura ut Honken ur AIK-kassen och öpp
nade därvid för chansen till kvittering. Men vad händer? 
Jo, AIK-backen Janne Olsson åker rutinerat rakt mot kas
sen och får denna ur läge. I den allmänna röran kommer 
pucken sedan bort och passerar säkerligen ingen mållinje. 
Så någon kvittering blev det inte. Men vad gör domarna? 
Jo, de blåser av och ser till att målburen placeras rätt 
igen. Men någon utvisning av Janne Olsson blir det inte.

I stället får han stanna kvar på isen och gör strax efter 
4—2 för AIK. Blir därmed i dubbel bemärkelse deras match
hjälte.

Jag vill inte ha sagt att domarnas miss bäddade för 
Djurgårdens nederlag, men finns det en regel skall den väl 
följas?

Tack för ordet. Programred.
Var så god! Derbyåskådare

EN RUBRIK
Stor rubrik i Svenska Dagbladet den 25 november i fjol, 

sedan Djurgården slagit MoDo med 6—3 på »Hovet»:
PALMQVIST OCH MUSKLER DIF:s SEGERVAPEN
Och i texten läste man:
Det här var Djurgårdens 7:e match i följd utan nederlag 

och en plats i elitserien nästa år tycks kunna säkras. Björn 
Palmqvist var bäste man på plan, snacket om honom som 
en VM-man har fått nytt liv. Djurgården använde sina fy
siska krafter och det gjorde susen.

Det var i november. Sedan dess har Björn råkat illa ut 
med en efterhängsen skada från matcherna i Ahearne cup. 
Och andra lirare har glömt att de en gång haft en massa 
kraft att sätta till.
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER

JANUARI: Torsdag 23
Torsdag 9 AIK—Örebro 6— 2
Leksand—Västerås 9—3 MoDo—Timrå 6— 5
Karlskoga—Frölunda 2—6 Frölunda—Mora 7— 6
Tingsryd—MoDo 5—7 Västerås—Färjestad 2— 3
Skellefteå—AIK _ 4 Leksand—Björkl. 16— 2
Södertälje—Örebro 3—4 Karlskoga—Södert. 4—11
Björklöven—Timrå 0—4 Tingsryd—Djurg. 2— 4
Brynäs—Mora 3—2 Skellefteå—Brynäs 3— 2
Djurgården—Färjest 3—3 Söndag 26
Söndag 12 AIK—Brynäs 10— 1
Tingsryd—Karlsk. uppskj. 
Skellefteå—Leksand 3—5
Södertälje—Västerås 11—2
Björklöven—Fröl. 3—5
Färjestad—MoDo 6—4
Mora—AIK 4—5
Brynäs—Örebro 5—2

MoDo—Djurgården 
Frölunda—Timrå 
Västerås—Örebro 
Leksand—Färjestad 
Karlskoga—Mora 
Tingsryd—Södert. 
Skellefteå—Björkl.

3—
1—
5—
5—
7—
3—

4
12
6
4
4
5
4

Djurgården—Timrå 2—3
FEBRUARI:

Torsdag 16 Söndag 2
AIK—Björklöven 3—1 AIK—Färjestad
MoDo—Södertälje 7—5 MoDo—Mora
Frölunda—Skellefteå 2—4 V Frölunda—Södertälje
Västerås—Tingsryd 5—2 Västerås—Björklöven
Leksand—Djurgård. 14—2 Leksand—Tingsryd
Karlskoga—Brynäs 1—8 Karlskoga—Skellefteå
Timrå—Mora 3—3 Timrå—Brynäs
Örebro—Färjestad 2—3 Örebro—Djurgården

Söndag 19 Torsdag 6
Södert.—Skellefteå 3— 2 Tingsryd—V Frölunda
Björkl.—Tingsryd 2— 2 Skellefteå—Västerås
Färjest.—Karlskoga 4— 3 Södertälje—AIK
Mora—Leksand 6— 3 Björklöven—MoDo
Timrå—Västerås 6— 1 Färjestad—Timrå
Örebro—Frölunda 3— 6 Mora—Örebro
Brynäs—MoDo 4— 3 Brynäs—Leksand
Djurgården—AIK 2— 4 Djurgården—Karlskoga





Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
9 Leif Svensson

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

FORWARDS:
12 Peter Gudmundsson
14 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

18 Folke Bengtsson
21 Sören Johansson
19 Kent Nilsson
13 Cl.-G. Wallin
20 Owe Svensson
24 P.-A. Wikström
3 Billy Sundström

Mål Passning Utvisning

Domare:
29 Lennart Mattsson
23 Jerry Öfverberg



Skellefteå AIK

MÅLVAKTER:
1 Roland Lestander
2 Hardy Åström

BACKAR:
5 Bo Andersson

16 L.-F. Nyström
4 Jan Lindholm

18 Jerry Åberg
6 Göran Lindblom
9 Martin Johansson

FORWARDS:
25 Christer Johansson
20 Hardy Nilsson
13 Per Johansson

7 S.-B. Lindström
10 Kjell Landström
17 Torbjörn Nilsson
21 Rickard Ågren
24 Tomas Andersson
23 L.-G. Lundberg
22 Ulf Hedman

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DAGENS MATCHER

1:a 2:a 3:e
A. Södertälje—Leksand — — —

B Björklöven—Karlskoga — — —

C. Färjestad—Frölunda — — —

D. Mora—Västerås — — —

E. Timrå—AIK — — —

F. Örebro—MoDo — — —

G. Brynäs—Tingsryd — — —
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Leksand ................................... 23 20 1 2 149— 75 41
Brynäs ....................................... 23 19 1 3 125— 66 39
Timrå ....................................... 23 15 4 4 126— 67 34
Färjestad ................................... 23 14 3 6 106— 76 31

V. Frölunda ............................... 23 14 3 6 107— 86 31
Skellefteå ............................... 23 12 6 5 88— 75 30
Södertälje ............................... 23 12 2 9 112— 86 26
AIK ............................................ 23 13 O 10 100— 89 26

MoDo ....................................... 23 12 1 10 127— 92 25
Djurgården ............................... 23 10 2 11 88—114 22

Mora ....................................... 23 6 3 14 85—105 15
Björklöven ............................... 23 5 4 14 76—114 14
Örebro ....................................... 23 5 1 17 76—131 11
Tingsryd ................................... 22 3 4 15 75—115 10
Västerås ................................... 23 3 0 20 53—133 6
Karlskoga ............................. »22 2 1 19 68—137 5
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DET BLEV 4—0 FÖRRA GÅNGEN
Vi blev imponerade av Skellefteås styrka och förmåga, 

då vi fick stryk med 4—0 i bortamatchen mot myggorna, 
och då gjorde vi själva ingen dålig match, erinrar sig Kurre 
Thulin i Djurgårdens lagledning. Sedan dess vet vi en del 
om hur Skellefteå spelar, men vi vet ju aldrig riktigt hur 
våra egna kommer i gång. Så det blir säkert en öppen 
historia i dag.

Och hur har Djurgården och Skellefteå fram till i dag ut
nyttjat möjligheterna att vinna?

Jo, så här kan matcherna redovisas:
Djurgården: Skellefteå:
—AIK (b) 2— 3 —Södertälje (h) 2— 2
—Tingsryd (h) 12— 5 —Brynäs (b) 6—10
—Leksand (h) 1— 7 —Frölunda (h) 6— 5
—Timrå (b) 2— 5 —Leksand (b) 4— 6
—Frölunda (h) 4— 2 —Timrå (h) 1— 1
—Färjestad (b) 3—11 —AIK (b) 4— 3
—Södertälje (b) 8— 3 —Färjestad (b) 3— 1
—Björklöven (h) 9— 3 —Mora (h) 2— 2
—Mora (h) 4— 4 —MoDo (h) 3— 2
—Västerås (b) 6— 3 —Örebro (b) 7— 4
—Örebro (h) 4— 1 —Karlskoga (h) 5— 2
—Karlskoga (b) 5— 4 —Västerås (b) 3— 1
—MoDo (h) 7— 3 —Björklöven (b) 3— 3
—Skellefteå (b) 0— 4 —Djurgården (h) 4— 0
—Brynäs (b) 2—10 —Tingsryd (b) 5— 3
—Brynäs (h) 0— 4 —Tingsryd (h) 5— 6
—Frölunda (b) 3—13 —Timrå (b) 4— 4
—Färjestad (h) 3— 3 —AIK (h) 5— 4
—Timrå (h) 2— 3 —Leksand (h) 3— 4
—Leksand (b) 2—14 —Frölunda (b) 4— 2
—AIK (h) 2— 4 —Södertälje (b) 2— 3
—Tingsryd (b) 4— 2 —Brynäs (h) 3— 2
—MoDo (b) 4— 3 —Björklöven (h) 4— 4

KRING RUBRIKERNA
När Djurgårdens ishockeyvänner ovanpå det bittra neder

laget mot AIK (2—4) slog upp morgontidningarna för att 
där finna en smula tröst i bedrövelsen över att ha förlorat en

Forts.
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match i vilken man vann skottstatistiken med 33—15, ia 
då fann man inte mycket tröst. Dagens Nyheters Bobby 
Byström (med hjärtat hos AIK) tyckte att omgången varit 
»charmfull».

Men det charmfulla i att få stryk av AIK hade man för
modligen svårt hos Djurgården att finna. Däremot tackade 
man för följande råd:

»Om Djurgården börjar använda AIK:s kontringstaktik 
eller mer besinnar att hockey spelas två vägar kanske seg
rarna kommer...»

OM ASSISTENTER OCH SJÄLVMÅL
Ishockeyn håller sig sedan gammalt med något som heter 

»assistens» i samband med att pucken hamnar i kassen. 
Målskytten bokföres givetvis för målet och den som stått 
för passningen är assistent och får poäng för besväret. Detta 
är helt i sin ordning.

Men när passningen kommer från en motståndare och 
öppnar vägen framåt till ett mål, då skall man inte tro att 
den oavsiktligt passande stackars människan kallas för 
assistent. Nej, då får i stället oftast den spelare, som hade 
pucken momentet innan, äran att ha stått för den mål- 
givande passningen. Om nu inte målgubben får anteck
ningen »utan assistans». Kanske är detta barmhärtigt.

Ännu barmhärtigare är det väl att i samband med ett di
rekt självmål inte låta den olycklige skytten skylta som mål
görare i likhet med vad som fallet är i t. ex. fotboll och 
bandy. Inom ishockeyvärlden görs det inga självmål även 
om alla åskådare ser hur en back råkar styra in pucken 
i det egna målet. Då är det i stället den motståndare, som 
senast hade hand om pucken, som får äran som målskytt 
även om han aldrig haft en tanke att i just denna situation 
göra ens ett försök till skott.

Om det är av barmhärtighet och finkänslighet, som man i 
ishockey på detta sätt aldrig godtar beteckningen självmål, 
kan man ju fråga sig. Men varför då plocka fram en teo
retisk skytt och ge honom gratispoäng? Och likställa ho
nom med en riktig skytt, som fått gå igenom eld och vatten, 
innan han kommit i läge att dundra pucken i mål...
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MIRAKEL ELLER VAD?
Händer det mirakel? Den frågan har vi ställt oss någon 

gång i detta program utan att kunna ge något svar. Men i 
söndags hände det.

Leksand, topplaget ni vet, ledde med 3—0 över Mora 
och syntes segla i väg mot en storseger. Men vad händer: 
Kortslutning i Leksands maskineri. Puck efter puck dansar 
in i Leksands kasse och de häpna åskådarna runt Mora
rinken blir naturligtvis saliga.

Leksand lade sig, kom förklaringen från dem, som inte 
ville tilltro Mora en chans att vända 0—3 till 6—3 mot 
mästarna.

— Äsch, menade Dan Söderström i Leksand. Sånt här 
händer i ishockey när man inte är koncentrerad. Inte ville vi 
hjälpa lillebror i Mora.

— Det här skall Djurgården få sota för, sa’ Leksand i 
höstas, när Djurgården värvade Peter Gudmundsson...
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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 1975


