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Programredaktör:
ALLISON

DIF—SÖDERTÄLJE 
Söndagen den 16 februari 1975 

kl. 17.00 på Johanneshov

TACK FOR DEN HÄR GÅNGEN ...
Med dagens match sätter Djurgården punkt på hemma

plan för den här säsongen. En lång serie — den hittills 
längsta i ishockeyhistorien — skriver sitt näst sista ka
pitel, och för Djurgårdens del innebär det ett tack och ett 
avsked.

Den stora trogna hemmapublik, som i både med- och 
motgång alltid ställer upp, får ett tack för sin tilltro till 
att Djurgården alltid skall överraska och bjuda på något 
extra. Samtidigt är det ett avsked till publiken från all
svenskan.

Vad nu då . .. Det återstår ju en omgång till, och Djur
gårdens öde svävar väl ännu i det blå. Anmärker kanske nå
gon läsare.

Alldeles riktigt. Men det handlar i alla fall om ett av
sked från allsvenskan. Den nya serieordningen slopar detta 
begrepp. Allsvenskan blir i fortsättningen elitserien. Det fir
manamnet kommer inte att slå så bra som allsvenskan. Fot
boll, bandy, handboll etc. kommer alltjämt att spela all
svenskt, medan ishockeysidan spelar elitserien. Var det ett 
så lyckat namnbyte?

Ibland har allsvenskan även kallats division I. Nu blir 
det gamla division II, som döps om till ishockeyns division 
I. Är det rätt ursprungsbeteckning? Det handlar ju i alla 
fall om division II i ordets egentliga betydelse.

Hur som helst, i kväll tar Djurgården och Södertälje 
avsked här på »Hovet» av den gamla allsvenska publiken. 
Om man får återse dem i elitserien nästa år, är det ingen 
som vet just nu. Som Djurgården spelade i torsdags mot 
Västerås (6—6) verkade det gärdsgårdsserien.
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KRINGLOR SOM ADELSMÄN
Södertälje tillhör ishockeyns adelskalender. Dit räknar 

man de 10 lag, som toppar maratontabellen. Efter fjolårs- 
säsongen har en av adelsätterna förts bort ur registret, näm
ligen gamla Stockholms-Göta, som höll den 10:e platsen.

Den platsen var byggd på gamla meriter, vilka medfört 
258 poäng. Nu har Skellefteå och MoDo ryckt förbi med 
god marginal, och om inte Göta snor sig på med sin div. 
III-seger och kval till högre position kanske det dröjer, 
innan adelskalendern kommer att innehålla namnet Göta.

★

Södertälje står överst i maratontabellen och gör nu sin 
40:e säsong. Leder före AIK och Djurgården med Leksand 
på respektfullt avstånd på 4:e plats.

I den särskilda tabell, som gäller SM 1922—74, har Sö
dertälje tätplatsen före Brynäs, AIK, Leksand, Djurgården 
och Frölunda.

★

Södertälje har två bra målvakter. Mest beröm har på 
sistone tilldelats Sven Malmborg, som är märklig så till 
vida som han kommer från Djurgården och alltså ställs att 
möta sina gamla klubbkompisar. Målvakt nr 2 är »Micke» 
Collin, som fått sin ishockeyfostran i Göta.

Veteran nr 1 i laget är Hasse Carlsson, som blir 33 år i 
sommar, och som gör sin 13:e säsong i A-laget. Härstammar 
från i ishockeyvärlden anonyma Falu BS. Han är kall som 
en filbunke och har för vana att göra s. k. psykologiska mål. 
Listigare än ett helt koppel rävar. Veteran nr 2 är Stig- 
Göran »Stisse» Johansson, 32 år i sommar, 10 säsonger i 
A-laget och en krutdurk, som har en för motståndarna obe
haglig vana att explodera på slutet och då vända ett ho
tande nederlag till seger för de sina.

Veteran i laget är även backen Arne Carlsson med för
flutet i Almtuna och Frölunda och 32 år gammal. Har även 
ett förflutet i Tre Kronor.

★
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Till de stora i dagens lag räknas i första hand Björn 
»Böna» Johansson, Sveriges ende back av stort format, Kjell- 
Arne Wickström, en arbetshäst som kommer tillbaka in i 
det sista, och Dick Yderström, en tekniker med målsinne.

Ja, rakt igenom är Södertälje en enda samling stor
stjärnor, om vilka expertisen säger sig inte kunna förklara, 
varför de inte utgör Sveriges bästa lag.

Kanske ett smakprov i dag?

KVAR ATT SPELA
Efter dagens allsvenska omgång återstår allt som allt 

åtta matcher (samt den uppskjutna Frölunda—Brynäs):

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

Vilda spekulationer kring vilka lag som följer Brynäs och 
Leksand till slutspelet. Skall det bli Timrå, Skellefteå, Frö
lunda eller Färjestad?

Färjestad och Skellefteå tycks vara säkrast på sina poäng. 
Frölundas öde ligger i händerna på AIK. AIK brukar 
kunna skärpa sig, så bäva alla ni som vill se slutspel i Scan
dinavium . . .

Spekulationer också kring 9:e och 10:e platserna i ta
bellen. Blir det AIK:s och Djurgårdens öde? Eller går AIK 
klart och låter någon annan part få säsongen förlängd 
med kvalmatcher?

I kvalet är det dubbla matcher, en hemma- och en borta- 
match alltså. Men var de allsvenska 9:orna och 10:orna 
skall placeras är än så länge okänt.

Fagersta, Kiruna, Hofors, Hammarby (eller Nacka eller 
Väsby), Bäcken (eller Troja) och HV 71 från Jönköping står 
och väntar på sina »offer».
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DAGS FOR FOTBOLL
Fotbollen knackar snart på dörren och om någon må

nad är lagen ute i det fria i full gång med matcher, som 
skall avslöja dels var formen finns, dels vilka spelare som 
brutit upp och sökt sig andra jaktmarker.

Även i Djurgården har värvare anmält sitt intresse att 
få överta diverse spelare. Särskilt oroligt var det ett tag 
kring kaptenen Sven Lindman, sedan Luleå slagit klorna 
i honom och talat vitt och brett hur underbart det är att 
vara fotbollspelare i närheten av polcirkeln. Men även om 
Sven Lindman hade sin första fotbollstid i de nordliga 
delarna av vårt land tackade han till sist nej och beslöt att 
fortsätta att vara den axel kring vilken Djurgårdens lag ro
terar.

Av fjolårets spelare är det bara Arne Skotte, som lämnar 
Djurgården och flyttar västerut. Han har fått jobb i Öre
bro och samtidigt fått chansen att komma närmare Deger
fors, varifrån han på sin tid utvandrade till Stockholm för 
att bli storspelare.

EN KATASTROFAL LÅNGPUCK
Till de »klassiska» matcherna i ishockey hör Djurgården 

—Södertälje. Förmodligen är det den match, som har mesta 
historiska traditioner bakom sig. Innan AIK kom riktigt 
upp i smöret och gjorde AIK—Djurgården till det stora 
dragplåstret på »Hovet», var mötena mellan Djurgården— 
Södertälje de stora numren. Dels spelade de i samma grupp 
i allsvenskan, dels hände det ibland att båda klubbarna 
kvalificerade sig till slutspelet. Därmed har det under årens 
lopp blivit många historiska möten mellan »blåränder» och 
»kringlor». För Djurgården var lyckan god under de första 
åren, men sedan började Södertäljes nya giv och mera säl
lan kunde Djurgården då göra smulor av kringlorna. Någon 
enstaka gång hände det förstås. Man kämpade hårt kring 
strecket till slutspelet, och särskilt bittert var det år, då 
Djurgården hade en plats säkrad långt in i sista perioden på 
Södertäljes månskensrink. Då seglade en puck från blå 
linjen sakta fram mot Djurgårdens mål och till fasa för 

Forts.
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allt vad djurgårdare hette fick dessa se hur målvakten lät 
pucken glida in mellan benen och in i kassen. Det var en 
puck, som i normala fall en gammal mormor skulle klarat, 
men den här gången stod inte mormor i målet. Den dyraste 
tavla en målvakt i Djurgården åstadkommit.

Sedan dess har mycket hänt. Södertälje har visat sig vara 
ett stabilare lag än Djurgården och har lyckats hålla stock
holmarna borta från slutspelet vid mer än ett tillfälle.

Senast i fjol sprack Djurgårdens förhoppningar om en 
plats i slutspelet genom att Södertälje lyckades gå på två 
minor mot Björklöven i Umeå. Södertälje tog stryk hemma 
med 2—3 och borta med 3—6. Dessa fyra poäng räddade 
Björklöven till slutspelet och höll Djurgården utanför. Sö
dertälje hade råd att förlora de två matcherna. Mot Djur
gården hade Södertälje vunnit med 4—1 (hemma) och 
6—5.

Den här säsongen bröt Djurgården en ond cirkel genom 
att vinna höstmatchen med hela 8—3. Det var en allt annat 
än väntad utgång, eftersom Djurgården i matchen strax 
innan mot Färjestad hade gått på en rejäl bakstöt och 
förlorat med 3—11. Efter den baklängesvolten troddes Djur
gården behöva åtskillig tid på sig för att komma i balans 
igen, men bara tre dagar senare kom vändningen och gav 
8—3 i Södertälje. Siffror som Djurgårdens supporters inte 
skulle ha något emot att få upprepade i dag. Men ha i 
minnet 6—6 i torsdags mot Västerås . . .

KOM PÅ FÖDELSEDAGSKALAS HOS DIF
Den 12 mars är Djurgårdens födelsedag, och den brukar 

man fira på klassisk mark, på Skansen, men i år tänker 
man slå på stort och bjuder in till kalas på Hasselbac
ken. Alla de omkring 5.000 medlemmar, som Djurgårds
familjen består av, kan naturligtvis inte få plats, och 
därför måste de, som vill vara med på kalaset anmäla 
sig i förväg och alltså svara på den inbjudan, som i dagarna 
går ut.

Det blir tjo och tjim, festmåltid, dans till Charlie Nor
mans orkester och med uppträdande av Mille Schmidt & 
C:o.

Den 12 mars alltså.
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER

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

Torsdag 6
Björklöven—MoDo 3—8
Brynäs—Leksand 5—4
Djurg.—Karlskoga 9—6
Färjestad—Timrå 4—2
Mora—Örebro 3—1
Skellefteå—Västerås 3—1
Södertälje—AIK 5—5
Tingsryd—Frölunda 3—4

Söndag 9
AIK—Tingsryd 9—2
Frölunda—Leksand 6—2
Färjestad—Brynäs 4—5
MoDo—Skellefteå 5—7
Mora—Djurgården 7—8
Timrå—Södertälje 4—7
Västerås—Karlskoga 5—2
Örebro—Björklöven 4—6

Torsdag 13
Björklöven—Mora 8—2
Brynäs—Frölunda inställd
Djurg.—Västerås 6—6
Karlskoga—MoDo 2—8
Leksand—AIK 6—2
Skellefteå—Örebro 3—1
Södert.—Färjestad 6—4
Tingsryd—Timrå 0—4

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 Leif Svensson
7 L.-Å. Gustafsson

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
4 Staffan Söderberg

Mål Passning Utvisning

Domare:
26 Ove Dahlberg
25 Arne Bagge



Södertälje

MÅLVAKTER:
1 Sven Malmborg
2 Micael Collin

BACKAR:
3 Arne Carlsson
5 Sverker Torstensson
6 Björn Johansson

10 Mats Waltin

FORWARDS:
14 Kj.-A. Wickström

7 S.-G. Johansson
15 Steffan Andersson
18 Dick Yderström
12 Hans Carlsson
17 Börje Burlin
4 Jan-Erik Dantoft

11 Glenn Johansson
8 Håkan Karlsson

20 Jan Aspvik
19 Dan Landegren
13 B.-O. Eriksson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DAGENS MATCHER

1:a 2:a
A. Frölunda—MoDo — —

3:e

B. Västerås—AIK — — —

C. Leksand—Örebro — — —

D. Karlskoga—Timrå — — —

E. Tingsryd—Mora — — —

F. Skellefteå—Färjestad — — —

G. Brynäs—Björklöven — — —

H. Enköping—Hammarby — — —
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Leksand ................................... 28 23 1 4 181— 96 47
Brynäs ....................................... 27 22 2 3 147— 79 46
Timrå ....................................... 28 17 5 6 144— 85 39
Skellefteå ............................... 28 16 7 5 111— 90 39

Färjestad ................................... 28 16 3 9 125— 99 35
V. Frölunda ............................... 27 16 3 8 124—101 35
MoDo ....................................... 28 16 1 11 162—112 33
Södertälje ............................... 28 15 3 10 138—105 33

AIK ............................................ 28 15 1 12 129—109 31
Djurgården ............................... 28 13 3 12 122—140 29

Björklöven ............................... 28 9 4 15 102—133 22
Mora ........................................ 28 7 3 18 105—136 17
Tingsryd ................................... 28 4 4 20 90—158 12
Örebro ........................................ 28 5 1 22 86—154 11
Västerås ................................... 28 5 1 22 71—150 11
Karlskoga ............................... 28 2 2 24 86—174 6

23



24



MELLAN HOPP OCH FRUKTAN
När Södertälje började med bara 2—2 mot nyuppflyttade 

Skellefteå togs det som bevis på att »kringlorna» inte hade 
något kanonlag, men omsider dokumenterade Skellefteå så
dan spelstyrka, att dessa 2—2 var ett styrkebevis på Sö
dertäljes bortaförmåga. Så här har det sedan spelats mellan 
hopp och fruktan:

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)
—Karlskoga (h)
—Mora (b)
—Västerås (h)

Södertälje SK:
2— 3 —Skellefteå (b) 2—2

12— 5 —Karlskoga (h) 4—2
1— 7 —MoDo (h) 4—3
2— 5 —Västerås (b) 7—3
4— 2 —Mora (h) 10—8
3—11 —Örebro (b) 6—3
8— 3 —Djurgården (h) 3—8
9— 3 —Brynäs (b) 1—4
4— 4 —Timrå (h) 3—5
6— 3 —Färjestad (b) 2—3
4— 1 —Frölunda (h) 2—3
5— 4 —AIK (b) 10—3
7— 3 —Tingsryd (h) 3—3
0— 4 —Leksand (b) 3—4
2—10 •—Björklöven (h) 8—3
0— 4 —Björklöven (b) 2—5
3—13 —Mora (b) 4—2
3— 3 —Örebro (h) 3—4
2— 3 —Västerås (h) 11—2
2—14 —MoDo (b) 5—7
2— 4 —Skellefteå (h) 3—2
4— 2 —Karlskoga (b) 11—4
4— 3 —Tingsryd (b) 5—3
4— 6 —Leksand (h) 3—4
7— 1 —Frölunda (b) 5—4
9— 6 —AIK (h) 5—5
8— 7 —Timrå (b) 3—2
6— 6 —Färjestad (h) 6—4
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DET HÄR KUNDE DU FORSTÅSS ...
Det här med utvisningar är kanske inte så krångligt, när 

det gäller tillämpningen. Två minuters utvisning för t. ex. 
tripping är 2 minuter i straffbåset med rätt för den utvisade 
att dessförinnan återvända om motståndarlaget gör ett mål. 
Är motståndarna riktigt raska i vändningarna kan en utvisad 
således slippa undan med 10 sekunder.

Med 5 minuters utvisning — för att ha åstadkommit t. ex. 
blodvite hos en motståndare — är det annorlunda. Då får 
brottslingen sitta alla 5 minuterna även om motståndarna 
gör ett mål. Ofta passar motståndarna på att i dylika si
tuationer göra 5—6 mål.. .

Det här är alltså inte särskilt krångligt för publiken att 
fatta. Svårare är att hänga med i mera komplicerade sam
manhang, då det blivit flera utvisningar ungefär samtidigt. 
Gör en motståndare då mål, undrar publiken varför inte den 
utvisade 2-minuters-spelaren får hoppa in på direkten. Och 
så visslar man och undrar om tidtagare och kontrollanter 
somnat i sina ställningar.

Här några lektioner för att låta programmets läsare av
slöja sin sakkunskap.

För enkelhetens skull låter vi det gälla en match mellan 
Djurgården och AIK, och säger så här:

Efter 5.20 minuter blir »Råttan» Edberg i AIK utvisad för 
tripping på 2 minuter och efter 6.30 åker Lars-Åke Lundell 
i Djurgården ut för hakning på 2 minuter. Efter 6.40 får 
AIK även Håkan Lindgren utvisad. Då slår Djurgården till 
och gör mål efter 6.50.

Nu kommer frågan: får någon spelare komma in från 
utvisningsbåset och i så fall vilken? Svara utan att titta i 
facit, som finns upp och ner efter denna rad!
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(Du kunde förstås det här och svarade, att det var »Råt
tan» och bara han, som fick komma in på isen.)



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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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


