DJURGÅRDEN-KARLSKOGA PRIS 2:-

Programredaktör:
ALLISON

DIF—KB/KARLSKOGA
Torsdagen 6 februari 1975
kl. 19.00 på Johanneshov

KRING ETT STRECK OCH ETT HALMSTRÅ
Det oundvikliga slutet närmar sig och hoppet att bättra
upp tillvaron är snart bara en chimär. Erfarenheten visar
att det där halmstrå, som alla olycksdrabbade lag hoppas
skall innebära räddningen, oftast flyter i väg och att man
sjunker ner i djupet. Allsvenskan går i kväll in på sin 26:e
omgång, och sedan återstår alltså fyra matcher per lag, innan
16-lagsserien kan läggas till handlingarna. Den 20 februari
får alla lag sina domar. De flesta vet väl redan något tidi
gare sina öden, men en och annan av ishockeybröderna är
nog ute i sista stund och hoppas på ett välvilligt öde.
Vad Djurgården beträffar har man åkt expresshiss som
aldrig förr och då också dödsdömts för att några månader
senare visa sig ha ett nytt liv och börja plocka poäng igen.
13 matcher utan seger gjorde lagets supporters till nervvrak.
Ingenting stämde och även lätta matcher gick på sned. Det
hade gått troll i pucken. Till sist kom emellertid en vänd
ning och läget i dag är inte helt oroväckande.
Siktet är inställt på att rädda en plats bland de 10 lag,
som nästa säsong bildar elitserien. Varje tanke på att ham
na i slutspelet avskrevs i ett mycket tidigt skede, och nu
är målet som sagt satt till att rädda skinnet och överleva
en hotande degradering.
— Helst såge man förstås att vi kunde kämpa oss fram
till en 8:e plats och därmed slippa att bli inblandat i kval,
men då fordras också att pucken har vänligheten gå vår
väg. Av någon anledning har den haft svårt att göra så,
säger Pelle Bergström i Djurgårdens generalstab. Nu tycks
dock vinden ha vänt sig och med fortsatt skärpa rakt igenom
hela laget är det ingen omöjlighet att vi kan sega oss upp
några placeringar. Tvingas vi till kvalspel, känner vi oss
dock inte förlorade. Fast det vore ju skönt att slippa den
nervpressen. Kan räcka med vad som redan varit.. .
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ÖSREGN OCH SANDPAPPER I KVALEN
Det unika kan naturligtvis hända att både AIK och Djur
gården tvingas att kvala sig upp i elitserien. AIK har när
detta skrives egentligen ingenting att oroa sig för. Spelet har
börjat flyta och pucken går de svarta vägarna. Storsegern
över Brynäs innebar att en väldig massa självförtroende
pumpades in hos Råttan & C:o. Det syntes mot Färjestad,
som utmanövrerades med en otrolig effekt. Så AIK kanske
kan lämnas utanför räkningen i fråga om kval, medan det
mera synes som en realitet för Djurgården.
Hur som helst — kval är sista chansen, och vad är det
då för lag, som med rykande färska seriesegrar bakom sig
står och väntar på att få slå knockout på de allsvenska
9:orna och 10:orna? Tidigare fick div. II-vinnarna kvala
inbördes. I år gäller kvalet etablerade allsvenskar, som bjuds
en sista chans att greja nytt kontrakt och också anses ha
alla möjligheter att klara den persen. Men är det så sä
kert?
Inte alla div. II-segrarna är lag, som spelar inomhus i
likhet med vad de allsvenska lagen gör. Dessa är alltså bort
skämda med fina och jämna isar och har ingen vana att röra
sig på regnvåta, knottriga och mjuka isar. Nacka spelar
utomhus och Väsby spelar utomhus för att nu nämna någ
ra tänkbara lag i en kvalhistoria. De har spelat när regnet
öst ner och isarna varit skrovliga som sandpapper. De har
vanan inne. Det kan bli avgörande. Men vinner Hammarby
och vinner Bäcken och vinner Kiruna och blir kvallag mot
stockholmarna handlar det om inomhusspel. De naturliga
klimatförhållandena kan komma att spela en ödesroll i dra
matiken kring kvalspelet. Bäst att slippa eländet och klättra
uppåt i tabellerna .. .

KRING KARLSKOGA
Karlskoga gör sin 16:e säsong i allsvenskan i kom
bination med IFK Bofors. Under detta namn framträdde
laget från början för att omsider bli ihopslaget med Karl
skoga. Nu ligger man på en 15:e plats i maratontabellen.
I fjol var Karlskoga nere och rotade i div. II, som man
vann med 4 poäng till godo på tvåan Grums. Via kval
återvände Karlskoga till allsvenskan i hård kamp mot
Nacka med 8 poäng för vardera parten men med bättre
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målskillnad för Karlskoga.
De flesta av Karlskogas spelare redovisas som egna pro
dukter och dit hör även en grabb med italienskt namn Carlo
Bodini, som nu gör sin 5:e säsong i A-laget. Längsta
tjänstgöringen i A-laget med 11 spelår har annars trion
Weine Gullberg, Lennart »Sly» Eriksson och Roddy Skyll
qvist.
Äldst i laget är backen Lennart »Lillen» Gustafsson med
31 år på nacken och som hunnit bli svensk mästare i Lek
sand och Brynäs samt hunnit spela 8 landskamper. Curt
Edenvik, en gång i tiden allsvensk i AIK, hör liksom bro
dern Pelle till åldersmännen. Annars handlar det om ett
övervägande ungt gäng, som i sina bästa stunder visat sig
komma med s. k. obehagliga överraskningar för de mer
etablerade storlagen.
När Djurgården och Karlskoga möttes i höstas på borta
rinken hade Djurgården all möda i världen att vinna med
5—4. Den matchen gav åtskilliga tankeställare.

EN GAMMAL SKRÄLL
Djurgården har i år åkt på en och annan stjärnsmäll och
särskilt minns man förstås avbasningen i Leksand med 14
—2. Men även i Göteborg mot Frölunda blev det 13—3
i baken och i Karlstad mot Färjestad med 11—3 — inga
lustigare minnen.
Men även tidigare år har det gått snett, och i vårt histo
riska arkiv hämtar vi fram en helsidesrubrik av denna
lydelse:
Oj, vilken stjärnsmäll Djurgården fick!
Det hände den 15 december 1963, och tro inte att det
hände mot Brynäs, Leksand eller något etablerat storlag.
Ingalunda, det var Västerås IK som gjorde kaffeved av
Djurgården och vann med 9—3. Det märkliga var att Djur
gården en månad tidigare slagit Västerås hemma på »Hovet»
med 12—0 ...
Förklaringen på denna underliga historia ansågs ligga i
Tre Kronor, där Djurgården haft fyra spelare med i lands
kamper mot Sovjet. Musten var kramad ur dessa fyra och
därmed säckade alla blåränder ihop . . .
Sedan dess har Djurgårdens spelare i Tre Kronor blivit
allt fåtaligare och förklaringen till årets skrällar måste
sökas på andra håll.
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VARNING FÖR KANONERNA ...
Karlskoga/Bofors har världens bästa kanoner och även
när det gäller ishockey tycks man då och då kunna brösta
av och ställa till jämmer och elände. En sådan match var
man inblandad i för bara några dar sedan mot Skellefteå,
där det egentligen bara gällde hur mycket Skellefteå skulle
»köra över» Karlskoga med. Men för ovanlighetens skull
kom Skellefteå av sig och hade all möda i världen att ord
na en enda poäng med 4—4. Karlskoga ledde ett tag med
3—1 men kunde inte stå emot trycket från de tunga »myg
gorna». För att vara gjort av ett jumbolag var det starkt
nog av Karlskoga att hålla undan för årets mest överras
kande gäng. Det var Hardy & Hardy, som räddade Skel
lefteå.
Särskild varning utfärdar Skellefteås tränare Pelle Lund
ström för Karlskogas anfallstrio Nils-Arne Hedqvist, Carlo
Bodini och Benny Andersson med Hedqvist som prick
skytt bakom två av fullträffarna. Även reservmålvakten
Lars-Erik Larsson visade sig kunna »klä av» Skellefteås
storskyttar.
Djurgården bör alltså veta vad står att vänta. Dessutom
har ju Karlskoga fjolårets ishockeykapten i Djurgården i
sina led, Bengt-Åke »Ludde» Karlsson, som efter några år
naturligtvis lärt sig åtskilligt om hur maskineriet fungerar
hos blåränderna. Han återgick efter förra säsongen efter
att ha utbildat sig till civilekonom i Stockholm. Nu ingår
han i en av Karlskogas skjutgladaste anfall.

ÖVERROCK PÅ KENT
Det var final häromdagen på juniorsidan med Djurgår
den—Hammarby på programmet. Djurgårdens unga puckare
hade fram till denna DM-final gått fram som en slåtter
maskin och vunnit det mesta som gått att vinna. Men nu
slog det slint. Hammarby vann efter förlängning med 5—4.
Djurgården hade räknat med att Kent Nilsson, han i Alaget, skulle räcka för att avgöra matchen, men »Bajen»
hängde en överrock på honom och inte ens när han gick
ner som back fick han slippa uppvaktningen med följd, att
Forts.
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han aldrig kunde komma loss och avgöra. Fast visst har
även »Bajen» starka juniorer. Djurgårdens juniorer är uppe
i slutspelet i allsvenskan och får där ta revansch för att
man nu inte blev »bäst i stan», där man hör hemma.

BAKLÄNGESVOLTER OCH ANNAT ...
Både Djurgårdens och Karlskogas vägar kantas av en del
»underliga» resultat med framför allt baklängesvolter. På
sitt sätt har Karlskoga kommit lindrigare undan än Djur
gården, ty i ingen match har Karlskoga släppt in mer än 11
mål. Djurgården har som bottenmärke 14 puckar bakom
Peder Nilsson i samand med en övning i Leksand.
Här är kvällens motståndares meritlista:
Djurgården:
—AIK (b)
—Tingsryd (h)
—Leksand (h)
—Timrå (b)
—Frölunda (h)
—Färjestad (b)
—Södertälje (b)
—Björklöven (h)
—Mora (h)
—Västerås (b)
—Örebro (h)
—Karlskoga (b)
—MoDo (h)
—Skellefteå (b)
—Brynäs (b)
—Brynäs (h)
—Frölunda (b)
—Färjestad (h)
—Timrå (h)
—Leksand (b)
—AIK (h)
—Tingsryd (b)
—MoDo (b)
—Skellefteå (h)
—Örebro (b)

2— 3
12— 5
1— 7
2— 5
4— 2
3—11
8— 3
9— 3
4— 4
6— 3
4— 1
5— 4
7— 3
0— 4
2—10
0— 4
3—13
3— 3
2— 3
2—14
2— 4
4— 2
4— 3
4— 6
7— 1

Karlskoga:
—Färjestad (h)
—Södertälje (b)
—Brynäs (b)
—Tingsryd (h)
—AIK (h)
—Frölunda (b)
—Timrå (b)
—Örebro (h)
—Västerås (h)
—MoDo (b)
—Skellefteå (b)
—Djurgården (h)
■—Mora (b)
—Björklöven (h)
—Leksand (b)
—Leksand (h)
—AIK (b)
—Frölunda (h)
—Tingsryd (b)
—Brynäs (h)
—Färjestad (b)
—Södertälje (h)
—Mora (h)
—Björklöven (b)
—Skellefteå (h)

3— 7
2— 4
4— 8
3— 5
2— 3
4— 4
2— 9
2— 4
5— 2
3—12
2— 5
4— 5
4— 8
1— 9
3—10
4— 5
3— 4
2— 6
1— 5
1— 8
3— 4
4—11
7— 4
3— 6
4— 4
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER
JANUARI:
Torsdag 23
6— 2
AIK—Örebro
6— 5
MoDo—Timrå
7— 6
Frölunda—Mora
Västerås—Färjestad 2— 3
16— 2
Leksand—Björkl.
Karlskoga—Södert. 4—11
2— 4
Tingsryd—Djurg.
Skellefteå—Brynäs 3— 2
Söndag 26
10— 1
AIK—Brynäs
MoDo—Djurgården 3— 4
1—12
Frölunda—Timrå
5— 6
Västerås—Örebro
Leksand—Färjestad 5— 4
Karlskoga—Mora
7— 4
3— 5
Tingsryd—Södert.
Skellefteå—Björkl. 4— 4
Torsdag 30
6—3
Björkl.—Karlskoga
9— 2
Brynäs—Tingsryd
Djurg.—Skellefteå
4— 6
Färjestad—Frölunda 5—3
3—4
Mora—Västerås
3—4
Södert.—Leksand
5— 4
Timrå—AIK
3— 4
Örebro—Modo
FEBRUARI:
Söndag 2
AIK—Färjestad
7— 2
Frölunda—Södert.
4— 5
Karlskoga—Skellefteå 4—4
Leksand—Tingsryd 16—3
MoDo—Mora
10—5
Timrå—Brynäs
3—3
Västerås—Björkl.
2—3
Örebro—Djurgården 1—7

Söndag 9
AIK—Tingsryd
MoDo—Skellefteå
V Frölunda—Leksand
Västerås—Karlskoga
Färjestad—Brynäs
Mora—Djurgården
Timrå—Södertälje
Örebro—Björklöven

Torsdag 13
Leksand—AIK
Karlskoga—MoDo
Tingsryd—Timrå
Skellefteå—Örebro
Södertälje—Färjestad
Björklöven—Mora
Brynäs—V Frölunda
Djurgården—Västerås
Söndag 16
V Frölunda—MoDo
Västerås—AIK
Leksand—Örebro
Karlskoga—Timrå
Tingsryd—Mora
Skellefteå—Färjestad
Brynäs—Björklöven
Djurgården—Södertälje

Torsdag 20
AIK—V Frölunda
MoDo—Västerås
Södertälje—Brynäs
Björklöven—Djurgården
Färjestad—Tingsryd
Mora—Skellefteå
Timrå—Leksand
Örebro—Karlskoga

Djurgårdens IF
MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson
1 Roland Einarsson
BACKAR:

9
25
10
8
5
2

Leif Svensson
Jimmy Haglund
Anders Rylin
Kent Bengtsson
Thomas Carlsson
S.-Å. Svensson

FORWARDS:
12
14
6
18
21
19
13
20
24
16

Peter Gudmundsson
Björn Palmqvist
Stig Larsson
Folke Bengtsson
Sören Johansson
Kent Nilsson
Cl.-G. Wallin
Owe Svensson
P.-A. Wikström
Lars-Åke Lundell

Domare:
35 Bo Nilsson
36 Bo Sandin

Mål

Passning

Utvisning

Karlskoga
MÅLVAKTER:

2 L.-E. Larsson
1 Kenneth Holmstedt
BACKAR:
21
24
10
5
6
23

Jan-Åke Karlsson
Håkan Erngren
Weine Gullberg
L. Gustavsson
Bo Lennartsson
Krister Karlsson

FORWARDS:

25
17
13
4
12
18
11
9
22
19

Gunnar Bäckman
Leif Tjernström
Lennart Eriksson
Benny Andersson
Jan-Carlo Bodini
N.-A. Hedqvist
B.-Å. Karlsson
Kent Blom
Roddy Skyllqvist
Per Edenvik

Speaker: Rolf Berggren

Mål

Passning

Utvisning

DAGENS MATCHER
A. Tingsryd—Frölunda

1:a
—

2:a
—

3:e
—

B. Skellefteå—Västerås

—

—

—

C. Södertälje—AIK

—

—

—

D. Björklöveni—MoDo

—

—

—

E. Färjestad—Timrå

—

—

F. Mora—Örebro

—

—

—

G. Brynäs—Leksand

—

—

—
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
81
71
74
86

45
42
37
33

7 5
3 8
1 10
2 10

98— 83
114— 96
141—100
120— 94

33
31
29
28

0 11
2 12

111— 96
99—121

28
24

14
16
17
19
21
21

85—119
93—119
85—141
80—142
59—139
76—152

18
15
12
11
8
6

Leksand ...................................
Brynäs .......................................
Timrå
.......................................
Färjestad ...................................

25
25
25
25

22
20
16
15

1
2
5
3

Skellefteå
...............................
V. Frölunda ...............................
MoDo .......................................
Södertälje
...............................

25
25
25
25

13
14
14
13

AIK ............................................ 25
Djurgården ............................... 25

14
11

25
25
25
25
25
25

7
6
4
5
4
2

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

4
3
4
1
0
2

2
3
4
7

169—
137—
134—
113—
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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 FyndShopen, Kungsgatan 62, Odengatan 26 och Karlbergsvägen
42. Där kan du även teckna på din anmälan som medlem i
Djurgården.

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.
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RÄKNA INTE MED SKOTTEN I
STATISTIKEN!
Även om Djurgården i kraft av sin seger över AIK i DM-
finalen skulle kunna kalla sig Stockholms bästa ishockey
lag, får det nog sägas att den mästartiteln väger inte särskilt
tungt i vågskålen i jämförelse med AIK:s två segrar i all
svenskan. I höstas vann AIK med 3—2 i seriepremiären och
häromsistens vann AIK igen över Djurgården och nu med
något bredare marginal, 4—2. Det gav AIK 4 poäng i de
två derbyna och förde upp svartingarna på fast mark.
Om man tillåter sig ett ögonblick fundera på läget därest
Djurgården i stället tagit dessa 4 poäng — ja, då hade
Djurgården efter förra söndagsomgången legat i jämnhöjd
med AIK och på betryggande avstånd från nerifrån ho
tande Mora. Men pucken gick ju inte alls Djurgårdens väg
mot AIK, så inte är det mycket att spekulera kring.
Däremot kan man spekulera en smula kring något som
kallas skott-statistik. Denna vann Djurgården över AIK med
33—15. Något mer ironiskt får man leta efter sedan det
blivit stryk med 4—2. Vad tjänar denna statistik till och
hur räknas den — så undrade man i AIK och nekade att
tro, att Djurgården fått tillfälle att skjuta så många flera
skott.
Nu är det ju så att allting, som går mot mål — oavsett
om det är en långpuck med knapp styrfart eller en missad
passning, som målvakten bryter — så räknas det som skott.
Därför blir det sådana här underliga former av statistik.
Sedan kan ju en förklaring hittas i att Honken Holmqvist
är alldeles omöjlig i sin kasse och där tar rubb och stubb.
Men i just den här sista matchen behövde ju Honken
inte plocka fram sina verkliga mästartakter för att värja sig.
Djurgården bjöd ju mest på ärtbössor och sådana skott kan
Honken klara i sömnen . . .
Så ta inte allvarligt på skottstatistiken — den är verk
ligen missvisande. I varje fall är det bättre att som AIK göra
4 mål på 15 skott i stället för att som Djurgården göra 2
mål på 35 skott. Att spara på krutet till en verklig chans
dyker upp är en bättre taktik än att bara ösa på ur alla
lägen.
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VÅR VÄRSTA VECKA
Hos Djurgården börjar man vänja sig vid örfilar i vinter,
och om också de tre bortasegrarna mot Tingsryd, MoDo och
Örebro satt gott är framtiden högst oviss.
Värre vecka än Djurgården hade häromsistens har man
nog inte upplevt. Inte nog med 14—2 i baken i Leksand i
ishockey, även bandyn gick på stoppstöt mot Nynäs, Ham
marby, Karlberg och Hagalund!
Sedan repade sig ishockeylaget och vann över Tingsryd,
MoDo och Örebro och bandyn tog också ett krafttag och slog
Selaö för att dock lika kvickt drabbas av en skräll mot
IFK Stockholm med 11—0.
De dystra budskapen lättades bara något av att konst
åkarna dominerade mästerskapen i Stockholm och att värj
fäktarna bet ifrån sig.
Värre vecka hade dock inte upplevts.
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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

