




CHARLES BERGLUND
Charles Berglund, forward, 

född 18 januari 1965, studerande.
Säsonger: 1

Längd: 177 cm
Vikt: 74 kg

Landskamper: 5 A, 3 B

ROLF RIDDERWALL
Rolf Ridderwall, målvakt, 
född 20 november 1958, distriktschef.
Säsonger: 7
Längd: 180 cm
Vikt: 80 kg
Landskamper: 56 A, 17 B

ORVAR STAMBERT
Orvar Stambert, back, 
född 30 september 1960, försäljare.
Säsonger: 5
Längd: 180 cm
Vikt: 85 kg
Landskamper: 11 A, 40 B
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ARTO BLOMSTEN
Arto Blomsten, back, född 16 mars 

1965, anläggare.
Säsonger: 5

Längd: 190 cm
Vikt: 87 kg

Landskamper: 6 A, 3 B, 9 J

CHRISTIAN DUE-BOJE
Christian Due-Boje, back, född 12 
oktober 1966, elektriker.
Säsonger: 2
Längd: 170 cm
Vikt: 72 kg
Landskamper: 15 B, 35 J.

KENNETH KENNHOLT
Kenneth Kennholt, back, född 13 
januari 1965, bilmekaniker.
Säsonger: Ny från Nacka HK
Längd: 188 cm
Vikt: 89 kg
Landskamper:
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Det här kortet

bör varje sann Djurgårdare ha!
Javisst, gör slag i saken nu.
Stöd klubben genom att bli aktiv 
medlem. Det är ju ändå så att du 
innerst inne är Djurgårdare, 
eller hur?

Att vara medlem ökar ditt 
intresse och engagemang för gamla 
fina Djurgår’n.
Det blir också en god hjälp att 
göra klubben ännu bättre.

Välkommen till Djurgårdens IF!

Sänd in kupongen 
till:
Djurgårdens IF

Box 26062
100 41 STOCKHOLM

Ditt medlemskap i Djurgårdens IF 
kostar tom fyllda 17 år: 75:-, fr o m fyllda 18 år: 150:-.

Jag vill bli medlem i DIF:
Namn:_____________________________  
Adress:____________________________  
Postnr.:____________________________  
Postadress:________________________

Personnr.: 
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JENS ÖHLING
Jens Öhling, forward, född 3 april 

1962, banktjänsteman.
Säsonger: 8

Längd: 184 cm.
Vikt: 84 kg

Landskamper: 74 A, 3 B, 40 J

STEFAN PERLSTRÖM
Stefan Perlström, back, född 18 maj 
1956, naprapat.
Säsonger: 12
Längd: 189 cm
Vikt: 87 kg
Landskamper: 1 A, 14 B

PETER NILSSON
Peter Nilsson, forward, född 10 juni 
1962.
Säsonger: 5
Längd: 182 cm
Vikt: 79 kg
Landskamper: 15 A, 12 B, 36 J
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OLA JOSEFSSON
Ola Josefsson, forward, 
född 7 september 1967. 

Ny från Nacka HK.
Längd: 180 cm

Vikt: 81 kg
Landskamper:

MATS YTTER
Mats Ytter, målvakt, född 23 juli 1963, 
kontorist.
Säsonger: 2
Längd: 192 cm
Vikt: 87 kg
Landskamper:

PETER WALLÉN
Peter Wallén, back, född 26 februari 
1965. Ny från Väsby IK.
Längd: 182 cm
Vikt: 81 kg
Landskamper:
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20
JOHAN GARPENLÖV

Johan Garpenlöv, forward, född 21 
mars 1968, studerande.

Säsonger: 2
Längd: 180 cm

Vikt: 81 kg
Landskamper: 40 J

19
KENT NILSSON
Kent Nilsson, forward, född 31 augusti 
1956.
Säsonger: 4
Längd: 184 cm
Vikt: 85 kg
Landskamper: 45 A, 4 B, 36 J

CLAES NORSTRÖM
Claes Norström, back, född 4 mars 
1959, ingenjör.
Säsonger: 4
Längd: 173 cm
Vikt: 80 kg
Landskamper:
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BENGT ÅKERBLOM
Bengt Åkerblom, forward, 

född 2 maj 1967.
Säsonger: 1

Längd: 175 cm
Vikt: 81 kg

Landskamper: -

HÅKAN SÖDERGREN
Håkan Södergren, forward, född 14 
juni 1959, försäkringstjänsteman.
Säsonger: 11
Längd: 175 cm
Vikt: 79 kg
Landskamper: 144 A, 10 B, 21

ANDERS JOHNSSON
Anders Johnsson, forward, född 18 juli 
1962, studerande.
Säsonger: 5
Längd: 174 cm
Vikt: 78 kg
Landskamper: 11 A, 26 B, 25 J
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Puttes kRöNikA

Nu hjälper
inga gamla meriter!

Äntligen! Elitseriepremiär på gamla Hovet igen! För
väntningarna är uppskruvade. Vi i Djurgården har nya 
krav på oss och stora förväntningar från våra suppor
trar. Men vi måste komma ihåg att det är ett helt nytt 
utgångsläge nu jämfört med förra säsongen.

Fjolåret överraskade många hockeybedömare. Det var inte 
många som trodde på oss djurgårdare då. De flesta hade räknat 
bort oss innan serien ens hade startat.

Men vi visade verkligen att den gamla djurgårdsandan lever. 
Och låt mig inleda den här säsongen med att påminna om allt det 
trevliga som hände runt Djurgårdens ishockeylag förra säsong
en. Den karamellen kan vi suga på ett tag till!

Ingen garanti
Men fjolårets succéspel garanterar ingenting den här säsongen. 
Nu är det helt nya förutsättningar. Ingen kommer längre att över
raskas över Djurgårdens ishockey. Våra motståndare känner vår 
spelstil och våra spelare.

Spelare och ledare i Djurgården känner de krav och de för
väntningar som finns på oss i laget, och jag vet att det kan bli vissa 
svårigheter att leva upp till dem.
Men vi ska göra vad vi kan. Vi ska fortsätta att spela vår positiva 
ishockey. Sedan får vi se om det räcker lika långt som under fjoI
årssäsongen.

Härliga fotbollen
Det är dock inte bara ishockey som intresserar oss djurgårdare. 
Vi har även ett härligt fotbollslag, som givit oss många glädjestun
der på sina olika hemmaplaner runtom Stockholm.

Tommy Söderberg, Göran Aral och Bosse Andersson, med 
flera, har tillsammans med killarna i laget tagit en skön revansch 
på allt tidigare strul och visat att det går att spela toppfotboll utan 
att värva en massa kända storspelare. Det är en filosofi som jag 
hoppas ska råda i föreningen ett bra tag framöver.
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Ingvar "Putte" Carlsson

Lugnare försäsong
Ishockeyns försäsong har varit betydligt lug
nare i år än under fjolåret. Vi har spelat många 
träningsmatcher, med både vinst och förlust 
som resultat.

Men det är nu det gäller!
Leksand är ett av Sveriges bästa ishock

eylag. Och jag beundrar storfiskaren Christer 
Abrahamsson. Han har säkert ett nytt storlag 
på gång! Leksand har under åren tillfört 
svensk ishockey så otroligt mycket fint och 
många duktiga spelare.

Egentligen är det fantastiskt att Leksand, 
med tanke på ortens storlek, är ett av de tre 
elitserielag som spelat samtliga säsonger 
sedan elitserien startade för tiotalet år sedan. 
Vi måste spela otroligt bra i kväll för att ha 
någon chans mot gamle stormålvakten Abra
hamssons skapelse.

Ny organisation
Målet för oss den här säsongen är att ha minst 
två lag bakom oss då första halvan av serien 
(22 matcher) färdigspelats ett par veckor före 
jul. Med tanke på den nuvarande serieupp
läggningen är det ett måste för att undvika 
allsvenskan.

Till sist, låt mig säga några ord om de nya 
ledarna i DIF.

Jag är numera sportsligt ansvarig. Det in
nebär att jag har ett övergripande ansvar för 
spelarrekrytering osv. Huvudansvariga för 
laget är Lasse Falk, som var assisterande 
tränare i fjol, och Tommy Boustedt, som tidi
gare tränat bland annat Hammarby, Nacka 
och DIF:s juniorer.

Tror på nya modellen
Dessa två ansvarar för speluppläggning, 
matchning av laget etc. Jag tror stenhårt på 
den nya ledarmodellen. I längden blir det 
ohållbart för en enda person att ha kontroll på 
allting.

Fint med Lasse och Tommy 
Personligen är jag tacksam över att få fortsät
ta att jobba med Djurgårdens ishockeylag. 
Och mycket glad över att få jobba ihop med 
Lasse och Tommy. Tillsammans hoppas jag 
att vi alla ska kunna bjuda Er, kära publik, en 
trevlig ishockeysäsong 1988/89.

Varmt välkommen till elitserien!

Med bästa ishockeyhälsningar
Ingvar ”Putte” Carlsson
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KväLLens coAch

Kvällens coach i 
motståndarlaget Leksand 
är en man med båda fötterna 
på jorden och massor av 
sunt bondförnuft

”Abris” är en vinnare
Under sin första säsong som tränare i Leksand förra 
säsongen lyckades ”Abris” vända flera säsongers lin
dansande kring nedflyttningsstrecket genom att föra 
fram sina dalkarlar till en lika överraskande som he
dersam tredjeplats.

Det måste ha varit en skön revansch för ”Abris” mot bakgrund av 
hans sorti för sex år sedan när han efter 17 säsonger i leksand
ströjan fick beskedet att han inte längre platsade i Leksands 
elitserielag. Efter den besvikelsen tog ”Abris” ett sabbatsår, men 
redan efter ett år var han tillbaka som tränare. Först blev det två 
framgångsrika år i Mora och därefter Skellefteå, som han förde 
tillbaka till elitserien.

Efter dessa framgångar kallade Leksand förra säsongen på 
sin förlorade son och ”Abris” var tillbaka i den förening där han har 
sina rötter och sitt hjärta.

-Det är ju här i Leksand som jag är fostrad och lärd och det 
ger mig naturligtvis en alldeles speciell känsla för klubben, orten 
och namnet. Samtidigt ger det mig en möjlighet att återbetala 
något av allt det jag själv tack vare Leksand har fått uppleva 
genom åren.

Bondförnuft
Det är utan en enda teoretisk tränarkurs i bagaget som ”Abris” 
nått sina framgångar som tränare. Det har enligt ”Abris” själv 
aldrig blivit någon tid för detta. Andra saker har i hans fall fått 
ersätta den teoretiska utbildningen:

-Jag tror det är viktigt att man står med båda fötterna på 
jorden. Vad jag också mycket i mitt arbete utgår ifrån är sunt 
bondförnuft och det jag erfarenhetsmässigt själv varit med om.
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Christer Abrahamsson

Mer förnuft
”Abris” är en av de tre elitserietränare som 
spelat i det lag han nu tränar och hans 17 elit
seriesäsonger med tre SM-guld i Leksand vid 
sidan av de tre åren borta i Nordamerika har 
givit honom en gedigen erfarenhet. Och visst 
är ”Abris” en pragmatiker som mer bygger sitt 
ledarskap på sin egen erfarenhet än på för 
mycket teoretiserande. När de psykologiska 
experimenten var på modet efterlyste ”Abris” 
mer förnuft och mindre av allt det som dök upp 
kring själva hockeyn. För är det något som 
varit utgångspunkten för ”Abris” så är det 
verkligheten och det som händer på rinken.

-Vi får inte glömma att det är hockey vi 
håller på med och att en hockeyrink idag är 60 
x 30 meter och att den kommer att så förbli.

Ödmjukhet
Ödmjukhet är något av ett nyckelord för 
”Abris”. Det gäller enligt ”Abris” att även i fram
gångens stund ha ödmjukheten att se om sitt 
hus och ha en strategi för framtiden. Där är 
”Abris” satsningar på ungdomsverksamhe
ten, som också ingår i hans ansvarsområde, 
samt samarbetet med Falu IF viktiga och nya 
inslag i verksamheten.

Höga krav
Lika höga krav som ”Abris” ställer på sig själv 
ställer han också på sina spelare. Alla som 
haft ”Abris” som tränare vet detta. I färskt 
minne har vi hans utskällning av sina spelare 
förra hösten när han tyckte att de inte visade 
den inställning och den fighter-anda som 
”Abris” kräver. Själv var ju ”Abris” och tvilling
brorsan Tommy inte minst kända för att vara 
två verkliga tuffingar och fighters som hatade 
att förlora. När vi frågar ”Abris” om detta är 
något som han också har tagit med sig i båset 
säger han:

-Vad jag i dag framförallt vill försöka in
pränta i mina killar är detta med ärligheten och 
skyldigheten att alltid göra sitt bästa. Det blev 
jag själv lärd en gång, understryker ”Abris” på 
sitt mustiga dalmål.

Och det var just i den blåvita tröjan som 
”Abris” blev lärd detta. Då som aktiv och 
målvakt i laget. I dag är han tillbaka som 
tränare och därmed hockeykulturens främste 
väktare i Leksand. Han tycker det är en för
mån att få representera sitt Leksands IF och 
ser sin tränaruppgift som ett förtroendeupp
drag.

Det är med stolthet som han med fram
gång för hockeytraditionen vidare i Dalarnas 
hockeymetropol Leksand.
Ralf Gustavsson
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konstnärsmateriel
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Kvällens domare

Huvuddomare

Linjedomare

Kjell Lind
Gävle

Christer Lärking
Johanneshov

Linjedomare

Johan Enestedt
Hägersten
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Jan Viktorsson, DIF
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ORdfÖRANdEN Har ORdET

Så är det åter dax för en ny spännande 
elitseriesäsong med vårt kära Djur
gården. Årets ishockeysäsong är ju 
lite speciell. Säsongen avslutas med 
VM i Globen i Stockholm. Och vidare 
gäller det ju att försvara VM från Wien.

Årets elitserie kommer att bli mycket tuff och 
jämn. Det blir många veckor med matcher 
söndag-tisdag-torsdag-söndag, fyra matcher 
i veckan, så det gäller att ha ett starkt och 
jämnt lag med fyra bra femmor, då det sliter 
hårt på våra aktörer att spela i denna takt. Vi 
hoppas att vi lyckats skapa ett starkt Djurgår
den med vårt spelarmaterial från tidigare år 
plus våra nyförvärv som vi passar på att hälsa 
välkomna till föreningen.

Ny situation
Vi står inför en helt ny situation jämfört med 
förra året. Då var det stora ekonomiska pro
blem plus oro i laget med tretton kontrakt som 
skulle förnyas. Ingen tippade Djurgården på 
övre halvan i tabellen. Hur gick det? Ni minns 
säkert den fantastiska säsong laget gjorde. I 
år är Djurgården tippade 1 :a av de flesta trä
narna och även massmedia tror att DIF skall 
vara i topp när säsongen 88/89 skall redovi
sas i mitten av mars nästa år.

Det är svårt att vara favorit!
Kommer vi att klara favoritskapet? Förhopp
ningsvis, men det är många att konkurrera 
med. Vi kan aldrig räkna bort lag som Färje
stad, Leksand och AIK, samt ett lag som jag 
personligen tror mycket på, HV 71. Om några 
lag tycker man sig lätt kunna säga att de 
kommer att få svårt i år. Hur många sa inte det 
om Björklöven i fjol. SM-final!

En stor händelse under säsongen kommer att 
bli när vi får börja spela i Globen. Som det ser 
ut i dag kommer två matcher i grundserien i 
februari plus ett eventuellt slutspel att avgöras 
i den nya hockeymetropolen.

Jag skulle vilja ta tillfället att tacka Arena
bolaget med Stefan Holmgren i spetsen för 
det fina samarbetet som hockeyalliansen och 
Arenabolaget har haft och förhoppningsvis 
skall fortsätta med.

Om ni visste hur härligt det var att få höra 
dessa ord första gången vi mötte Arenabola
get: ”Arrangören äger reklamrättigheterna på 
sina arrangemang” - något vi Stockholms- 
klubbar har kämpat för i många år utan att 
lyckas. Nu har vi ett avtal med bolaget vilket 
jag tror känns rätt för båda parter och vi har 
hopp om gott samarbete i framtiden. Det är 
mycket viktigt att vi Stockholmsklubbar äger 
reklamrättigheterna då samtliga övriga elitse
rielag ute i landet har gjort så i många år. Det 
är en stor ekonomisk resurs som vi måste ha 
tillgång till om vi skall kunna konkurrera med 
övriga Hockey-Sverige.

Gräset grönast på hemmaplan 
Men vi skall inte köpa spelare för pengarna. 
Vår modell med farmarklubbsavtal med 
Nacka HK är enligt vår uppfattning rätt sätt att 
rekrytera spelare till DIF. Vi kan naturligtvis 
inte säga att vi aldrig skall värva någon spela
re utifrån, men vi skall begränsa detta till det 
minimala - gräset är inte grönare på andra 
sidan staketet jämt.

Jag tror och hoppas att vi skall kunna 
bjuda Er, våra supportrar, på en kul och spän
nande säsong med vårt hockeylag.
Välkomna!
Åke Bergdahl
Ordförande Ishockeysektionen
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KväLLeNS ELiTSERiEMATCh DEN 2 okTObER 1988

Djurgårdens IF Leksands IF
Målvakter

1 Rolf Ridderwall
15 Mats Ytter

Backar
4 Orvar Stambert
5 Christian Due-Boje
7 Arto Blomsten
8 Kenneth Kennholt
10 Stefan Perlström
18 Peter Wallén
21 Claes Norström
27 Thomas Eriksson

Mål Pass Utvisn

Forwards
2 Charles Berglund
11 Jens Öhling
12 Peter Nilsson
17 Ola Josefsson
19 Kent Nilsson
20 Johan Garpenlöv
22 Håkan Södergren
23 Bengt Åkerblom
24 Anders Johnson
25 Mikael Johansson
26 Jan Viktorsson
29 Ola Andersson
33 Tomaz Eriksson

Målvakter
35 Peter Åslin
25 Olow Sundström

Backar
3 Ricard Persson
7 Per Lundell
8 Magnus Svensson 

700 Stefan Nilsson 
14 Örjan Lindmark 
20 Tomas Nord 
29 Stefan Larsson

Forwards
11 Jens Nielsen
16 Niklas Eriksson
17 Ivan Hansen
18 Jonas Bergqvist
19 Per-Olof Carlsson
23 Ronny Reichenberg
24 Heinz Ehlers
26 Cenneth Söderlund
27 Tomas Forslund
30 Jarmo Mäkitalo
15 Robert Burakowsky
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Juniorstege
Bodafors kommer även i år att premiera duktiga juniorer. 
En jury av tränare för Djurgårdens, AIKs och Hammar
bys juniortränare kommer fyra gånger den här säsongen 
att utse Stockholms mest lovande juniorspelare. Den som 
utses får på Hovet mottaga en stege från Bodafors.
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KVÄLLENS MOTSTÅNdARpROfil

Leksands Heinz Ehlers är listad 
av New York Rangers, blir han

Förste dansken i NHL ?
Heinz Ehlers, 22, har alla förutsättningar att bli den 
förste dansken i NHL. Heinz är listad av New York 
Rangers.

-Får jag chansen sticker jag direkt, säger Heinz. Jag är 
dock lite handikappad gentemot svenska ishockey
spelare eftersom jag inte har något bra landslag att 
visa upp mig i. Tre Kronor är ju rena skyltfönstret inför 
en blivande proffskarriär. Och där får jag inte spela.

Heinz upptäcktes av Leksand redan som 14-åring på en hockey
skola i Lysekil.

-De bjöd upp mig till Leksand en vecka för att jag skulle 
bekanta mig med klubben och omgivningen. Jag stannade dock 
i Danmark tills jag var 16. Sedan började jag hockeygymnasiet i 
Leksand.

Heinz, som ursprungligen kommer ifrån Ålborg, går nu in på 
sin fjärde säsong i Leksand. Han fick sitt stora genombrott redan 
i fjol. Men att döma av årets försäsong blir han snäppet bättre i år. 
Och det är bara att beklaga Tommy Sandlin att han inte får 
använda Ehlers i Tre Kronor.

-Jag blev svensk medborgare för att få spela i svenska 
landslaget. Men eftersom jag spelat junior-VM för Danmark 1984 
får jag aldrig spela för något annat land. Och det är naturligtvis 
väldigt tråkigt. Visserligen spelar jag i danska A-landslaget, men 
det gör jag mest för att få träffa gamla kompisar, inte för att det är 
någon sportslig utmaning.

Dansk igen
Heinz är numera dansk medborgare igen.

-De ville att jag skulle göra lumpen här i Sverige. Men 
eftersom det inte skulle ge mig något valde jag att bli dansk igen. 
Och så länge jag bor i ett annat land slipper jag lumpen även i 
Danmark, säger Heinz, som går in för det här med ishockey med
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liv och lust. Under vinterhalvåret jobbar han 
inte alls vid sidan om. Under andra delen av 
året är han banktjänsteman i Leksand.

ULF 
HAMMARLUND

Fakta om Leksand
Nyförvärv: Jonas Levi, Tierp 

(målvakt), Ronnie 
Reichenberg, 
Falun (forward).

Förluster: Carl-Erik Larsson, 
Malmö, Dan Laabra
ten, slutar.

Fjolårsplacering:
Trea i grundserien med 
47 poäng. Utslaget i 
kvartsfinalen med 2-1 
mot Färjestad.

Tränare: Christer Abrahamsson, 
andra året.

Trots att Heinz Ehlers missade de tio 
första omgångarna i elitserien i fjol på grund 
av skada blev han Leksands bäste målskytt. 
Han petade in 22 mål, och var därmed en av 
elitseriens bästa målgörare.

Radarpar
Tillsammans med Robert Burakowski utgör 
Heinz Ehlers elitseriens mest fruktade radar
par. Robert och Heinz har också spelat till
sammans under nästan hela karriären.

-Vi placerades tillsammans direkt när jag 
kom till Leksand. Så visst känner vi varandra 
ganska bra efter fem säsonger tillsammans.

Heinz är bra på det mesta. Han är en bra 
skridskoåkare och fin passningsspelare. Han 
har dessutom förmågan att hitta målchanser
na. Två saker kan han dock förbättra. Sitt 
skott och det dåliga humöret.

-Jo, det stämmer. Vår tränare (Christer 
Abrahamsson) predikar jämt att vi måste vara 

ödmjuka. Och det är viktigt. Jag är fullt med
veten om att jag kan vara lite för het i bland. 
Men det ska jag försöka jobba bort.
Heinz har bara skrivit ettårskontrakt med 
Leksand.

-Jag vill hålla alla dörrar öppna, säger 
han.

Många anbud utifrån?
-Jo, en hel del klubbar hörde av sig i 

somras. Men jag vill stanna i Leksand. Vi har 
ett väldigt bra lag på gång.

Är ni så bra att ni kan bli mästare?
-Vi är nöjda om vi blir bland de fyra. Vi har 

två bra säsonger bakom oss, och risken finns 
alltid att det kommer ett mellanår.

VM i Oslo
Danmark vann i år C-gruppen med Heinz 
Ehlers i spetsen. I år avgörs B-VM i Oslo i 
månadsskiftet mars-april.

-Men jag spelar bara där om jag känner 
mig fullt frisk, säger Heinz, som inte är ensam 
svenskdansk i det danska hockeylandslaget. 
Klubbkompisarna Jens Nielsen och kanske 
också Ivan Hansen, om han får dispens, 
spelar också för Danmark, liksom Färjestads 
storvuxne back Jesper Duus.

-Dansk hockey har gått kraftigt framåt de 
senaste åren. Skulle tippa att landslaget hål
ler medelmåttig svensk division 1-klass.

Ulf Hammarlund
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IskALLA fAkTA OM DIF-speLarna

Interna poängligan 
förra Elitserieligan
Så snart den nya Elitserien kommit igång publiceras på denna "iskalla" sida löpande 
uppgifter om såväl skytteliga som utvisningsliga och publikstatistik från matcherna. 
Denna inledande omgång tar vi åter in den slutgiltiga statistik som presenterades vid 
avslutningen av förra serien. Förutom uppgifter om antal matcher, mål och pass samt 
utvisningsminuter ingår även en fullständig poängliga som består av antalet mål och 
passningar/assists tillsammans. Slutligen har efter amerikanskt mönster en s k 
"batting average" eller totalpoäng inkluderats. Denna är uträknad efter poängen i 
förhållande till spelade matcher och toppades som synes i förra Elitserien av Håkan 
Södergren med 128 poäng. (Nummer och spelare enligt förra Elitserien).

Nr Spelare Matcher Mål Pass Poäng Utvisn Total p

11 Jens Öhling 38 27 19 46 6 121
24 Anders Johnsson 39 23 23 46 30 118
12 Peter Nilsson 40 14 32 46 22 115
22 Håkan Södergren 32 17 24 41 38 128
26 Jan Viktorsson 40 23 16 39 16 97
25 Mikael Johansson 38 11 21 32 10 84
27 Thomas Eriksson 39 13 18 31 36 79
4 Orvar Stambert 38 5 18 23 24 • 63

21 Claes Norström 39 4 15 19 16 49
7 Arto Blomsten 39 12 6 18 36 46

20 Johan Garpenlöv 30 7 11 18 12 60
2 Charles Berglund 36 8 9 17 20 47

15 Jörgen Holmberg 22 9 7 16 4 73
6 Kalle Lilja 37 4 9 13 16 35
5 Christian Due-Boje 35 5 6 16 31

33 Tomaz Eriksson 28 4 5 9 14 32
23 Bengt Åkerblom 25 4 3 7 2 28
16 Tommy Mörth 17 2 4 6 4 35
10 Stefan Perlström 8 1 1 2 6 25
8 Stefan Jansson 5 - 2 2 - 40

34 Magnus Jansson 13 - - -
13 Pontus Molander 2 - - -
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DAGENS DjURGÅRdspROfiLER

Ny tränarduo:

Lasse och Tommy
Som enda lag i årets elitserie har Djur
gården två tränare, som är huvudansva
riga för årets elitseriespel.
Lars Falk, assisterande tränare i fjol, och 
förre Nacka-tränaren Tommy Boustedt (f 
d Nilsson), är ansvariga för Djurgårdens 
ishockeylag säsongen 88/89.

-Vi tror stenhårt på den här modellen. En ensam 
tränare klarar inte alla de olika uppgifter som 
krävs av en elitserietränare.

-Nu kan vi specialisera oss på olika arbets
uppgifter samtidigt som vi har ett gemensamt 
ansvar för laget, säger de två tränarna inför 
kvällens elitseriestart mot Leksands IF.

Fjolårstränaren Ingvar ”Putte” Carlsson är 
numera sportchef med ansvar för bland annat 
spelartruppen. Han är dessutom lagledare.

Tommy Boustedt och Lasse Falk är ansva
riga tränare för A-laget. Tillsammans leder de 
också isträningen.

-Däremot har vi lite olika arbetsuppgifter 
under matcherna. Spelarna ska kunna veta till 
vem av oss de ska vända sig i olika situationer, 
säger Tommy.

-Jag ska ansvara för den taktiska upplägg
ningen och för de olika spelsystemen medan 
Tommy fungerar som coach i båset under mat
cherna, säger Lasse.

-Genom den här organisationen hoppas jag 
att vi ska kunna bli mer flexibla i vårt agerande. 
Det ska bli lättare att ändra på taktiken under 
matchens gång. Vi ska inte behöva vänta med 
det tills periodpausen, fortsätter Tommy.

För många kockar?
Men är det inte en risk med ”för många kockar”?

-Nej, vi tror inte det! Vi kommer tillsammans 
att ansvara för laget, coachning, träning och lag
uttagning, säger de två DIF-tränarna.

-Jag tror att vi kommer att komplettera var
andra. Och vi ska ha klart för oss att det är delvis 
ett nytt sätt att arbeta på.

-Sedan är det ju alltid så att det finns en viss 
tveksamhet till allt som är nytt, säger Tommy med 
adress till de kritiker som finns bland elitserietränar
kollegerna.

Förutom ”Putte”, Lasse och Tommy finns även 
Thomas Magnusson med i tränarteamet. Liksom 
tidigare år är han särskilt ansvarig för målvaktsträ
ningen.

Lasse Falk var med i Djurgården redan under det 
framgångsrika fjolåret. Då som assisterande A-lags
tränare. Innan dess var han bland annat tränare i 
Huddinge.

Tidigare Bajen
Tommy Boustedt har också rutin från elitserien. 
Säsongen 1984/85 var han tränare för Hammarbys 
allsvenska hockeylag. Säsongen 1986/87 kom han 
till Djurgården. Först som tränare för DIF:s juniorer. 
Fjolårssäsongen tränade han Nacka Hockey.

Vad tror de två nya tränarna då om årets förut
sättningar? Blir det en upprepning av fjolårets suc
céspel?

-Det hoppas vi! Men vi ska ha klart för oss att det 
kan bli betydligt svårare i år. Numera vet ju alla lagen 
i elitserien hur vi spelar, menar Tommy.

-Vi ska fortsätta med spelet från fjolåret. Hur det 
sedan går beror delvis på de andra lagen. Men vi 
kommer att spela vårt eget spel och inte rätta oss 
efter motståndarna, säger Lasse.

-Målsättningen är en match i taget. Första hal
van av serien med 22 omgångar är viktig. Då gäller 
det att inte åka ur. Målet är därför att komma sämst 
tia före jul.

-Klarar vi av det kan vi spela betydligt mer 
avspänt under resten av säsongen, säger de två 
djurgårdstränarna med klädsamt låg profil.

Nya profiler
Årets Djurgården bjuder på en del nya profiler. Den 
mest intressanta av de nya DIF-spelarna är "den 
förlorade sonen” Kent Nilsson, som efter ett tiotal 
säsonger återvänt till fadershuset.

En annan nygammal spelare är Nacka-målvak
ten Mats Ytter, som vaktade DIF-buren för ett par år 
sedan.

Från Nacka kommer också Ola Josefsson och 
Kenneth Kennholt.

Dessutom har sportchef Carlsson lyckats knyta 
upp såväl Väsbys Perter Wallén som Huddinges 
skyttekung Ola Andersson.
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MiNNS VÅRA bÄSTA STUNdER . . .

MVBS
- Minns Våra Bästa Stunder

Den 12 mars 1991 är en mycket bety
delsefull dag. Då fyller Djurgårdens 
Idrottsförening 100 år. Dessa 100 år av 
idrottsutövande håller för närvarande 
på att dokumenteras.

I samband med 100-års-jubiléet kom
mer en jubileumsbok, en VHS-kassett 
samt en ljudkassett att ges ut. Tanken 
är att dessa tre produkter tillsammans 
skall ge en fullständig bild av Djurgår
dens IF:s historia.

Djurgårdens IF:s förste ordförande hette 
John G Janson. Då han den 12 mars 1891 
bildade föreningen på ett litet kafé på Djurgår
den, kunde han och hans kamrater knappast 
ha föreställt sig vidden av de kommande 
framgångarna.

DIF blev snabbt en av landets ledande 
klubbar i allaformer av skidåkning. På 10- och 
20-talen tog föreningen åtskilliga SM-tecken i 
idrotter som boxning, brottning och fotboll, där 
konkurrensen var mycket hård.

Många nya sektioner
Under de kommande decennierna startade 
man många nya sektioner i DIF. Föreningen 
utvidgades och SM-tecknen blev allt fler. 
Djurgårdsmedlemmar hade även stora inter
nationella framgångar, såväl individuellt som 
i lag.

Djurgårdens IF har med åren fått skaffa 
sig andra målsättningar än de som gällde 
1891, då avsikten var att ”utgöra ett förenings
band emellan personer på Djurgården” som 
hade idrottsintresse.

Det viktiga sammanhanget 
Djurgårdens IF:s historia är också en del av 
ett större sammanhang. Föreningen - Stock
holms Stolthet - är naturligtvis präglad av sin 
hemstad. Hur viktiga är till exempel inte de 
platser där djurgårdare tränat och tävlat, 
sammanträtt och festat.

Djurgårdshistorikern behöver inte endast 
behandla 100 års resultat i olika idrottsgrenar. 
Lika viktigt är att skildra föreningens roll i 
Stockholm, samt dess roll i Sverige och värl
den.

Hjälp emottages tacksamt
Som Du säkert förstår är det ett omfattande 
arbete att dokumentera Djurgårdens IF:s 
historia. Det gäller att leta upp och gå igenom 
mängder av tidningsurklipp, fotografier, pro
tokoll, brev, etc, för att kunna bilda sig en 
uppfattning av de 100 årens händelser.

Vi behöver all hjälp vi kan få. Du som läser 
det här har kanske något att bidra med; till 
exempel gamla tidningsurklipp från Din tid 
som aktiv i Djurgårdens bandylag, eller min
nen från när Din farfar berättade hur han var 
med och slog Örgryte då DIF tog sitt första 
SM-guld i fotboll 1912.

Alla bidrag - stora som små - tas tacksamt 
emot. Jag som skriver dessa rader heter Mats 
Wickman och är ansvarig för arbetet med 
djurgårdshistoriken. Kontakta mig om Du vill 
hjälpa till. Jag finns på Djurgårdens kansli, 
telefon 08-11 57 11, adress Djurgårdens IF, 
Box 26062, 100 41 Stockholm.

Ett sådant här stort projekt är förstås kost
samt. För att finansiera det hela har vi 20 
företag som stöttar oss.
Mats Wickman
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KväLLeNS MATChvÄRd

Jan Viktorsson, DIF



SpElpROGRAMMET i ELiTSERiEN 1988-89

Här är spelprogrammet i 
Elitserien fram till Jul!

Söndag 2 oktober 17.00
Luleå HF - Södertälje SK 
Brynäs IF - Skellefteå HC 
Djurgårdens IF - Leksands IF 
IF Björklöven - MoDo Hockey 
Färjestads BK - AIK 
HV71 - IK VIK-Hockey

Tisdag 4 oktober 19.00
IF Björklöven - Färjestads BK

Torsdag 6 oktober 19.00
IK VIK-Hockey - Färjestads BK 
AIK - IF Björklöven
MoDo Hockey - Djurgårdens IF 
Leksands IF - Brynäs IF 
Skellefteå HC - Luleå HF 
Södertälje SK - HV 71

Söndag 9 oktober 17.00
Luleå HF - Leksands IF 
Brynäs IF - MoDo Hockey 
Djurgårdens IF - AIK
IF Björklöven - IK VIK-Hockey 
Färjestads BK - HV 71 
Södertälje SK - Skellefteå HC

Onsdag 12 oktober 19.00
HV 71 - IF Björklöven

Torsdag 13 oktober 19.00
IK VIK-Hockey - Djurgårdens IF 
AIK-Brynäs IF
MoDo Hockey - Luleå HF 
Leksands IF - Skellefteå HC 
Södertälje SK - Färjestads BK

Söndag 16 oktober 17.00
Luleå HF-AIK
Brynäs IF-IK VIK-Hockey 
Djurgårdens IF - HV 71 
Leksands IF - Södertälje SK 
Skellefteå HC - MoDo Hockey

Tisdag 18 oktober 19.00
Färjestads BK - Djurgårdens IF 
HV 71 - Brynäs IF
IK VIK-Hockey - Luleå HF 
AIK - Skellefteå HC
MoDo Hockey - Leksands IF 
Södertälje SK - IF Björklöven

Torsdag 20 oktober 19.00
Luleå - HV 71
Brynäs IF - Färjestads BK 
Djurgårdens IF - IF Björklöven 
MoDo Hockey - Södertälje SK 
Leksands IF - AIK
Skellefteå HC - IK VIK-Hockey

Söndag 23 oktober 17.00
IF Björklöven - Brynäs IF 
Färjestads BK - Luleå HF 
HV 71 - Skellefteå HC 
IK VIK-Hockey - Leksands IF 
AIK - MoDo Hockey 
Södertälje SK - Djurgårdens IF

Torsdag 27 oktober 19.00
Luleå HF - IF Björklöven 
Brynäs IF - Djurgårdens IF 
AIK - Södertälje SK
MoDo Hockey - IK VIK-Hockey 
Leksands IF - HV 71
Skellefteå HC - Färjestads BK

Söndag 30 oktober 17.00
Djurgårdens IF - Luleå HF 
IF Björklöven - Skellefteå HC 
Färjestads BK - Leksands IF 
HV 71 - MoDo Hockey 
IK VIK-Hockey - AIK 
Södertälje SK - Brynäs IF

Torsdag 3 november 19.00
Luleå HF - Brynäs IF
IK VIK-Hockey - Södertälje SK 
AIK - HV 71
MoDo Hockey - Färjestads BK 
Leksands IF - IF Björklöven 
Skellefteå HC - Djurgårdens IF

Söndag 6 november 17.00
Brynäs IF - Luleå HF 
Djurgårdens IF - Skellefteå HC 
IF Björklöven - Leksands IF 
Färjestads BK - MoDo Hockey 
HV 71 - AIK
Södertälje SK - IK VIK-Hockey

Torsdag 10 november 19.00
Luleå HF - Djurgårdens IF 
Brynäs IF - Södertälje SK 
AIK-IK VIK-Hockey 
MoDo Hockey - HV 71 
Leksands IF - Färjestads BK
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JAN VIKTORSSON
Jan Viktorsson, forward, född 27 juli 

1964, försäljare.
Säsonger: 5

Längd: 173 cm
Vikt: 69 kg

Landskamper: 7 B, 4 J

MIKAEL JOHANSSON
Mikael Johansson, forward, född 12 
juni 1966, försäkringstjänsteman.
Säsonger: 3
Längd: 178 cm
Vikt: 79 kg
Landskamper: 21 A, 10 B

THOMAS ERIKSSON
Thomas Eriksson, back, född 16 
oktober 1959, studerande.
Säsonger: 7
Längd: 189 cm
Vikt: 85 kg
Landskamper: 126 A, 1 B, 10 J
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TOMAZ ERIKSSON
Tomaz Eriksson, forward, född 23 

mars 1967, lagerarbetare.
Antal säsonger: 2

Längd: 183 cm
Vikt: 85 kg

Landskamper: 18 J

OLA ANDERSSON
Ola Andersson, forward, född 24 
november 1962, socialarbetare. 
Ny från Huddinge IK.
Längd: 175 cm
Vikt: 81 kg
Landskamper:

ÅB
ÅKE BERGDAHL
Ordförande
41 år
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INGVAR
"PUTTE" CARLSSON
Sportsligt ansvarig
46 år

TOMMY BOUSTEDT
Tränare

29 år

LARS FALK
Tränare 
41 år
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ANDERS KELLERSTAM
Materialförvaltare

28 år

™

THOMAS MAGNUSSON
Målvaktstränare
31 år

JOHAN KELLERSTAM
Materialförvaltare
24 år
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TOBAKISTER
Här säljer vi biljetter till alla 

våra matcher. Enkelt och bekvämt. 
Inga köer.

Averstedts Tobak, Skärholmen 710 40 43
Farsta Tobak, Farsta 94 98 66
Fruängens Tobak, Fruängen 88 27 28
Halldins Tobak, Sundbyberg 28 14 50
Hedlunds Tobak, Vällingby 87 10 15
Johanneshovs Isstadion 39 99 20
Kista Tobak, Kista 752 91 91
Kungsängens Tobak, Kungsängen 0758-735 22
Lasses Hörna, Sveaplan 33 72 36
Litsöns Tobak, Sergelgatan 10 73 50
NK Servicecenter, Hamngatan 762 88 75
Norrmalms Tobak, Biblioteksgatan 20 47 05
Riddarplatsens Tobak, Jakobsberg 0758-348 71
69:ans Tobak, Götgatan 43 12 10
Stockholms Turaffär, Vasagatan 21 65 84

Biljettpriser:
Sittplats 60:- och ståplats 25:- 

Derbymatch - sittplats 75:-
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AB TIPSTJÄNST



BENGT GUSTAFSSON
Läkare
36 år

LARS-ERIK LINDGREN
Tandläkare

39 år

ÅKE TIENSUU
Sjukgymnast
46 år






