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Adress:

Djurgårdens IF
Fotbollssektionen, Ungd.avd. 
Klocktornet, Stadion 
114 33 Stockholm

Ungdomskansliet:
Hjorthagens idrottsplats.

Telefon: 60 61 07 
Telefontid Magnus Wester: 
10-12.

Utkommer:

Med fyra nummer 1974.

Press-stopp:

Artiklar, meddelanden etc. 
för publicering insändes 
till Ungdomsavdelningen 
senast 3 veckor före utg.dag.

I redaktionen:

Leif Ekstig

Lars-Magnus Wester

VAR LOJAL!

LOJALITET är att tre på andra

LOJALITET är att stödja andra

LOJALITET är att uppskatta andra

LOJALITET är att medverka och 
samarbeta i genom

förandet av gemensamma 

beslut - även om man 

personligen har en 
annan uppfattning



Häng med....

häng med oss i DIF 

om du vill ha kul!

Om jag från min ord
förandeplats ska 
överblicka vår 
verksamhet, så vill 
jag understryka att 
jag tänker göra det 
utan några skygg
lappar för ögonen.

VÅRT MOTTO MÅSTE
VARA ATT INGET ÄR 
SÅ BRA ATT DET INTE 
KAN BLI BÄTTRE....

Tyvärr stoppas många 
av våra intentioner 
upp av rent ekonomi
ska hinder.
Låter ämnet tjatigt. 
Jag förstår, men 
icke desto mindre 
har pengarnas 
betydelse den 
kanske största av 
alla rollerna.
Så ska vi ha't - 
men var ska vi 
ta't...det är 
frågan många gånger.

Icke desto mindre 
hoppas jag på ett 
bra år ekonomiskt sett. 
Den bingoverksamhet 
som finns ska ge en del 
slantar, andra ska 
komma från de lotterier 
som planeras.
Nackdelen ar bara att 
lotterierna är så 
tungjobbade för oss 
redan tidigare hårt 
pressade administratörer 
Men trots allt tror jag 
att det blir billigare 
att på detta sätt få 
fram spelare till vårt 
A—lag....

Tänk den dagen man 
slapp problemet med 
ekonomin, och bara fick 
agna sig åt utvecklings
arbete. Det vore en dröm 
som man skulle önska 
kunna bli realiserad.

Än så länge får vi köra 
vidare i traditionella 
hjulspår.
Vi gör det med arbets
glädje och förhoppning 
om fint samarbete med 

många av våra för
äldrar. Utan ni enga
gerade föräldrar skulle 
vi stå oss slätt många 
gånger. Ni hjälper till 
att skjutsa grabbarna 
och är intresserade. Det 
är jättekul.
Själva tycker jag att vi 
har en styrelse som 
fungerar bra, och med 
alla de duktiga ledare 
och tränare som finns, 
så tror jag på ett gett 
resultat för 1974.

Onekligen finns det en 
lojalitet och anda i 
vår Ungdomssektion som 
är betydelsefull.

Låt oss vara nån om denna 
anda, låt oss alla .... 
lagledare, tränare, spel
are och förälder....till
sammans jobba för ett 
fint resultat. Och om 
meningsskiljaktligheter 
uppstår, eller finns, 
låt oss snacka ut om 
saken. Sakligt och rakt. 
Gärna per telefon, det är 
ett bra kommunikations
medel.

U-SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET



PRESENTATION AV U-AVDELNINGENS STYRELSE

Ungdomsavdelningen styrelse har fått följande 
sammansättning fotbollssäsongen 1974:

Gunnar Dyvik Ordförande,

Björn Lindgren v. ordf.

Christer Blomqvist sekr.

Kurt Hammargren kassör.

Peter Carlsson &
Kjell Åkerblom ledamöter

Gunnar är nu inne på sitt andra år 
som ordförande och det är nu det 
skall hända efter ett år av akli
matisering. Redan så här i säsongs
startan ser vi på verksamheten att 
" flytet " är annorlunda mot tidigare 
år.

Björn är en "gammal" Djurgårdare 
och har med sitt kunnande hjälpt 
andra sektioner i klubben. Nu är det 
fotbollens tur och vi hälsar honom 
hjärtligt välkomen i "gänget".

Christer, som också är inne på sitt 
andra år, är med sina 24 år den 
stera påläggskalven inom styrelsen. 
Han har gått en hel del idrottsskol
or och kurser, så det är en kapaci
tet som i år blommar ut.

Även Kurt gör sitt andra år hes ess 
och hans erfarenhet från föregående 
år ar att det var tur att han varit 
med i boxningssektionen, annars hade 
året aldrig gått ihop ekonomiskt.

Dessa gossar är gammla i gården och 
sitter med i styrelsen som ledar rep
resentanter, ( Nytt för i år ).
Peter har hand om CI och Kjell em BII 
i vanliga fall, nu drygar de ut syss
elsättningen med lite styrelsejobb 
också och kan på så sätt se klubben 
från nya synvinklar.



Han är bara så'n....
....Magnus Wester alltså....han som du alltid, ja, nästan alltid i 

alla fall stöter på när du ringer till Djurgårdens U-kansli. Det är 

grabben med choklad, full av bitande ironi och dynamisk kraft ända 

ner i skorna.

Självförtroendet är det heller inget fel på

En del retar sig på honom. Andra är glada att dot händer något, Men 

du grabben, han är inte farlig - har bara utseendet emot sig. 

Så alla ni som vill någonting, som undrar över någonting....ring 

Magnus på kansliet.

TELEFONNUMRET ÄR 60 61 07

När kan man lättast 
träffa Magnus Wester...

På tal om möjligheterna 
att nå varandra per telefon:

Det tråkigaste och bökigasteSvar: Onekligen på för

middagarna, Mellan kl, 

10-12 är en alldeles 

utomordentlig tid.

jobbet vi ledare har, upplevs 

framför telefonen. Missförstå

Kom ihåg en sak - ring

alltid till din ledare

om du inte kan komma.

Gör det oavsett om det

handlar om träning

eller match! !!! !

oss nu inte - det är alltid 

kul att prata med folk, men 

däremot är det inte lika 

kul alla gånger man inte får 

tag i den som, ska kallas . . .Minuter kan bli timmar

framför telefonen. Tänk på 

det, och erbjud Dig gärna 

själv att ringa upp någon gång.

Det underlättar...,.

Det här med telefon...



NU HAR DU CHANSEN •••
Omsättningen på ledare är stor - en av de få som är kvar sedan 

den "nya starten" hösten 1968 är "Myran" Ekstig. Men att han fort

farande är med och bjäbbar lite på vårt fågelbord beror förmodligen 

på att han alltid när det drar ihop sig påstås vara upptagen av en 

massa andra uppdrag.

Emellertid hade han vänligheten att inlämna ett uppvärmningsprogram 

han åsåg när Napoli tränade en måndag, alltså dagen efter en match. Här

några tips som kanske passar just dig i smaken.

... ATT FÅ TRÄNINGS
1) Joggning 2 varv 

runt banan
2) Studs i sidled, baklänges, framåt

vändningar, sidled etc 1 varv

3) Pusta ut. Skaka 
loss med benspark 

Tid ca 2 minuter
Armrörelse
1 + 2 + 3

T 
I 
P
S

5) "Skuggboxning" 
med hög arm
föring

6) Vristskott 
på inbillad 
boll

Korta snabba 
skett med 
sträckt vrist 
framför dig

NU ANSÅG TRÄNAREN ATT GRABBARNA
VAR MJUKA OCH VARMA, VARFÖR 
HAN BEORDRADE ALLA PÅ LED IGEN
I JOGGNINGSTEMPO____________________
PÅ NÄSTA SIDA HITTAR DU FORTS...

7)



8) Hela laget joggade 
På signal liten start 
upphopp, raka ben och 
armar möts. Se bilden

9) Hela laget i sidledshopp 
med ryggarna mot tränaren

På signal vande de två första 
Snabb start tills sist i ledet

10) Samma övning fast nu i högervarv

11) Hela laget på kortlinjen.
På signal två längst ut iväg.
På signal vändning och full 
fart igen. Tre vändningar hanns 
med fram till halva» Joggning 
tillbaks. Upprepas laget igenom 5 ggr.

12) Från kortlinjen igen. Två i taget. Vid första signalen korta snabba 
steg, vid andra så långa och snabba steg som möjligt. Spelaren 
riktigt hänger i luften. Omväxlande korta och snabba steg fram till 
halva banan. Joggning tillbaka. Upprepas laget igenom 2-3 gånger.

13) Från linjen igen. Två i taget. 
På signal full fart framåt, 
vid nästa signal böjer sig spel

aren framåt, och vevar med armen 
som en väderkvarnsvinge ett varv. 

Upprepas höger och vänster arm vid 
varje tränarsignal.

14) Linjen igen. Två joggar framåt. På tränarens signal rycker alltid 
den bakomvarande fram förbi, samt börjar jogga.

15) Alla på linjen igen. Ett par meter mellan varje man. På signal kasta
de sig alla framåt, ned i armhävningsställning. Blixtsnabbt upp igen,

för ny signal som betydde "vänsterdykning" väntade. Fort upp igen, 
och signal för ”högerdykning”. Efter tredje gången (dykningen alltså) 
snabb start till den tänkta mållinjen där tränaren befann sig. 
Det var allt för dagen, tidsmässigt 40 minuter.



S;T ERIKSCUPEN
I årets S;t Erikscup ställer klubben upp med inte 
mindre än 18 lag och dessutom finns ytterliggare
3 st D-pojklag som är för "små” att ställa upp med.
Vi i klubbledningen tycker att denna 
bredd på vår ungdomsavdelning är my
cket att hoppas på inför framtiden. 
De största förhoppningarna knyts giv
etvis till de 4 elitlagen men även vå
ra tvåor kan säckert överrasska.
Vad som mer är glädjande är att bred
den är jämnt spridd over all ålders
grupper.
Tyvärr saknar vi dook ledare för en 
del av lagen och detta medför att en 
del av ledarna måste dubblera. Detta 
är olyckligt då matcher och träningar 
krockar, Denna sida måste förbättras 
till nästa år.

När det gäller träningen för 
lagen skall Ni läsare vara med
vetna om att vi för alla våra 
lag endast har fått 9 timmar på 
11 manna plan och 4 på 7 manna 
plan till träningar i veckan. 
Dessutom ligger flertalet tim

mar på fredagar eller mellan kl 
17.00 - 18.00.
Trots dessa svårigheter kan vi 

med hjälp av ledarnas goda fan
tasi och järnhårda vilja full
följa de upplaggda målsättning
arna.

HUR GÅR DET?
Måndagen den 22 april startade hela rulljansen. 
Från juniorer ner till de minsta D pojkarna bör
jade matchandet. Det blev en plötslig explotion 
skulle allt vintertränande ge tillräckligt stora 
framgångar. Förväntningarna i omklädningsrummen 
var höga strax före avspark. Hur gick det då ???
Vi börjar i kronologisk ordning. 
Juniorerna har i allsvenskan möt 
Malmö FF vinst 1-0, Åtvidaberg 
vinst 2-1 och Elfsborg förlust 
med 5-0. I Stockholmsserien har 
Hammarby och AIK fått stryka på 
foten med 2-0 resp. 1-0, endast 
Älvsjö har lyckats ta en poäng 
0-0.
A ettan som efter kännbara spel
ar förluster har överrasskat och 
slagit Hammarby, Skuru/Järla och 
Brage ( Örebrocupen ) med 1-0, 
endast Råsunda har tagit en ”pin
ne 0-0.

A tvåan har slagit Tumba med 7-2, 
förlorat mot Stureby med 5-2 och 
spelat oavgjort mot Reymersholm 
2-2.
A trean slog Brinken med 5-0 och 
upprepade siffrorna mot Kungshol
men.
B ettan började bra med oavgjort 
mot Hammarby 1-1 och fortsatte i 
den goda stilen och slog starka 
Tyresö med 3-1.
B tvåan förlorade första matchen 
mot Atlas Copco med 2-1 men kom 
starkt igen och slog Boo med 5-1 
i den andra.



B trean, B fyran ech B femman 
har inte inkommit med några 
resultat då detta skrivs.
C etten startade säsongen med 
en 2-1 vinst över hammarby se
dan följde en förlust med 1-0 
met Älvsjö i Dennis cup, vis 
av skadan satsade laget hårt 
och Vendelsö fick på "nöten" 
med 6-1.
Några resultat från C tvåan, 
C trean, C fyran, C femman 
och C sexan har inte inkom
mit, skärpning ledare!!!!!
D ettan fick stryck i första 
matchen mot Kärrtorp med 5-1.
D tvåan slog däremot Sofiapoj
karna med 6-3 och Kärrtorp i 
Dennis Cup med 5-1.

D feman möte i första matchen Brin
ken och klarade 2-2.
D trean hade Karlberg på sin lett i 
debuten och fick stryck med 3-0.
D fyran som stracks före seriestar
ten bildades i Hagsätra och endast 
består av 65 och 66:or klarade en 
hedrande förlust mot Cobran i prem
iäromgången.
Återstår då endast vårt stolta C-lag 
som är ett seniorlag där överåriga 
juniorer spelar samt en del "avdankade" 
ledare.
I senior DM blev det respass i första 
omgången mot Örby, förlust med 4-1.
I första seriematchen skedde dock en 
förändring av laget och Åkeshov slogs 
lätt med 5-0 efter gediget arbete av 
DIF målvakten.

GLÖM EJ BARNENS Ö 
LÄGRET 74

TURNERINGAR

Under året kommer vi att deltaga i en hel del tur
neringar och vi vill här informera lite om vilka 
som finns och vad Du har att vänta när Du spelar 
i "rätt” lag.
Pingstpokalen A och B ettan
Ungdomscup 74 A och B pojkar
Norway Cup Jun, A, B och C pojkar
Örebrocupen A ettan
Köpingcupen A tvåan
Arnocup B och C ettan
Förutom detta finns det en del cuper i Stockholm 
som vi ställer upp i med övriga lag.



min synvinkel:

Vart tar alla 
pengar vägen?

Om sina grabbar berättar Kjell 
att man i år tänkt sig komma

Kjelle har länge tränat söndag, 
måndag samt onsdag, men säger sig

upp i 10-talet träningsmatcher 
innan serien - plus ett par 

träningar i veckan och ett läg

er över en helg.

föredra måndag och onsdag under 

vårens lapp på Hagsätra IP.
-När började ni träna, Kjelle... 

-Det gjorde vi redan den 9/12,

-Eftersom vi ar ett år yngre så nog tycker jag vi förberett

i år och får spela mot äldre oss på bästa sett.

motståndare, har vi dessutom 

tillsammans med Cobran, Tyresö, 

plus fyra, fem andra föreningar 

bildat en serie enbart för 61-

Good luck, Kjelles boys och 

välkomna tillbaka med en 

prydlig matchrad......

lag, vilka ska starta i vår och 

pågå över hela säsongen.

TRÄNINGSINTENSITETEN HAR

VARIT GOD, INTRESSET

ENORMT, TROTS ATT VI MEST 

SYSSLAT MED DISTANSTRÄ

NING!!

KJELLE

ÅKERBLOM

HAR ORDET

Så ska vi ha't men var ska vi ta't....

Det frågar sig vår framgångsrike tränare Kjell Åkerblom, i år ansvarig 

för B 2:an. Det allra största problemet är ekonomin, tycker Kjell, som 

även bjuder på ett förslag värt att diskuteras:

- En budget för varje lag vore att föredra. Övrigt gäller lokaler att 

vara i, planer att träna på.
Vi får se vad det här snacket kan leda fram till.



SPELARFLYKT TILL BP
Nu har det hänt igen! Brommapojkarna har varit framme och slagit till. 
Den här gången är det våra 58:or som blivit utsatta och tre stadslags
spelare har bytt tröjfärg från i höstas.

Givetvis måste vi i en så stor 
klubb stödja verksamheten i för
orterna och vi får väl önska 
grabbarna lycka till och hälsar 
dem välkomna tillbaka nästa år. 
Nog pratat om det. Vår A 1 för 
säsongen ser inte ut att behöva 
skämas för sig. Sedan den 8 jan 
har vi tränat i snitt fyra ggr 
i veckan och 6 matcher har spe
lats. Resultaten har det inte 
varit något större fel på men 
spelet på plan har lärana t en 
del övrigt att önska.
Den stora händelsen för året, 
förutom S:t Erikscupen, är 
Norway Cup i Oslo som spelas 
mellan den 5 - 10 aug.

För att komma väl laddade till säsongen 
och fulla med fotbollskunskaper, åker 
laget på ett träningsläger under påsken 
till Eskilstuns. I övrigt kommer vi att 
deltaga i Örebrocupen, pingstpokalen 
och Ungdomscup 74 som är en veckolång 
turnering i Eskilstuna direkt efter 

skolavslutningen,
För att täcka de spelar förluster som 
vi åsamkats har målvakten Göran Steen 
kommit från Hammarby, mittfältaren Cim 
Bengtssa från Skuru/Järla och yttern 
Stefan Kjellgren från BOO. Det är fram
förallt från dessa tre nyförvärv som vi 
räknar med att laget skall förstärkas. 
Vi hälsar dessa grabbar välkomna till 
klubben och hoppas att de tillsammans 
med de andra skall göra bra ifrån sig i 
år.

LITA PÄ MATS...
I tider dessa, när det ar så förtvivlat svårt få tag i ledare, 
försöker en aktiv och alert klubb (läs Djurgården) få fram unga 
grabbar, praktiskt taget direkt från skolorna. Motiveringen är a) 
att en ledare kan formas på ett ganska tidigt stadium, och B) 
att man kan hoppas få behålla denne ledare några år. 
Omsättningen är annars stor.
En sådan lagledare och tränare är Mats Jansson, Han har haft en 
erfaren ledare vid sin sida under en tid, och har nu sina blett 17 år 
till trots mogen att jobba med A:2-an.
Mats och Bosse Andersson har anmält sitt lag till S:t Erikscupen, natur
ligtvis, och därutöver till Dennis Cup, Köpingcupen....samt upprättandet 
av ett träningsläger i Eskilstuna,



Det här kommer att handla om

Tommy Berggren, A-lagets tuffe

stopper.

Tommy är en äkta djurgårdare, 

har lirat sig upp ända från 

pojklaget. Nu är han t.o.m, 

på väg in i landslaget»

LITA PÅ
TOMMY

Ungdomssektionens Leif ”Myran” brukar ibland få in någon rad

i sin tidning Svenska Dagblade idningens reporter följde han

landslagets uppladdning på VM-lägret i Siracusa, Sicilien. Därav följa

nde initierade skildring, som kanske kan få också Dig att satsa allt 

på fotbollen.

MED ENERGI KAN MAN KOMMA LÅNGT OCH DET ÄR INGEN TVEKAN OM ATT TOMMY 

INTE SKULLE HA VARIT SÅ SNUDDANDE NÄRA EN LANDSLAGSPLATS SOM HAN NU 

ÄR OM HAN INTE SATSAT VÄLDIGT MYCKET PÅ FOTBOLLEN,

Jag tror inte han blir någon VM-man i år, bl.a. för att hans spel inte 

är tillräckligt disciplinerat ännu. Men att hen är coming i allra största 

grad, stryker även ”Åby” Ericson under med dubbla streek.

I Sveriges andra match mot Palermo ryckte Tommy in som ersättare 

för andra matchen i rad. Här klarade han sig verkligt bra. Att han inte 

verkade så följsam och smidig vid sitt inhopp i den första matchen mot 

det absoluta topplaget Napoli berodde på en lång och besvärlig nedresa 

för svenskarna. Före den matchen kom de i säng först klockan 03.00,...

Men mot Palermo, som f.ö. spelade lika starkt som någonsin Åtvida

berg och som alltså var ett mycket, mycket duktigt div. II-lag, härjade 

Tommy vilt. Och ”Åby” lämnade då följande kommentar:

-Jag tycker han är lite fladdrig i sitt spelsätt ännu. Men han är här 

for att lära, och när han lärt sig att alltid vara ratt placerad och inte 

chansa, ja, då är han given i landslaget....





H
BB...

Halmstads BK vet alla att 
det förkortas HBK. Våra 
juniorer ska visserligen 
till Halmstad, men då våra 
vyer är stora säger vi 
istället HBB....

HALMSTAD BARA BÖRJAN

...OCH 
INTE 
H
B
K...

Fint med ett träningsläger i början på april, tycker juniortränaren 
Uffe Lyfors, f.ö. gör Uffe nu sin tredje säsong som juniortränare.

När dessa rader plitas ned har Lyfors adepter ännu inte 
inkvarterat sig på en av civilförsvarets lägergårdar - men där har 
Uffe i alla händelser bokat in ett 20-tal aktiva plus två ledare, 

-Fyra matcher i Halmstad mot skiftande motstånd, rapporterar 
Lyfors. Enköpings SK (div. III), en div. IV-klubb från orten, samt 
Halmias och HBK:s juniorer. Det blir mumma, det ....

Desförinnan preparerade vi ess i Västerhaningacupen, och uppnådde 
där två vinster, två oavgjorda samt en förlust.

-Snopet att torska mot Västerhaninge....
Säger Uffe som annars tycker att han fick en bra test på var 

hans adepter står just nu.
Målsättningen har varit att matcha mot seniorlag av klass II-

karaktär, ja, ända upp till div. III....och detta för att få rutin 
och erfarenhet, av hur äldre och kanske tempostarkare motståndare 
beter sig.
-Mot sådana motståndare går det inte att hålla bollen i onödan, 

den som gör det har omedelbart en motståndare på sig.
- Helst möter man bättre motståndare, för det ger mera. Det är 
bättre att få jaga än jagas,
Uffe Lyfors kan också lämna en glädjande rapport om tränings

intresset. Det har varit stort. Bortåt 20 grabbar praktisktt taget 
på varenda träning.

Kondition har man kört i Lill Jans skogen, och styrka i lokalen 
på Stadion.
Vad mera kan rapporteras om 
juniorerna...
Jo, man började i november 
med två gånger i veckan. 
Efter nyår blev det 3 ggr. 
Måndag och torsdag på 
Östermalm, och lördag på 
Kristineberg eller Mossen. 
Men det var vinterprogrammet 
Nu när matcherna kommer är 
programmet annorlunda.

DET HANDLAR

OM VÅRA

JUNIORER



LEDARLISTA FÖR U-AVDELNINGEN 1974
Ordförande 765 56 03
Gunnar Dyvik Lojovägen 13 181 47 Lidingö 54 03 60 arb.
Sekreterare 15 48 93
Christer Blomqvist Valhallav. 42 114 22 Stockholm 30 77 73 a.
Kassor

15 16 20 a.Kurt Hammargren Råstensgat. 14 172 30 Sundbyberg 29 19 92
Ledamöter
Björn Lindgren Slätbaksv. 5 121 64 Johanneshov 48 79 00

Kjell Åkerblom, Peter Carlsson se under ledare. 
Information, utbildningsrådgivare 22 50 00 a.
Leif Ekstig Rådagatan 42 123 51 Farsta 64 02 10
Ledare
Juniorerna 24 20 80 a.
Ulf Lyfors Göran Perssons v. 33 171 55 Solna 730 11 16
Stig Bengtsson Gyllenstiernsg. 17 115 26 Sthlm 67 80 78
Otto Wahlström Enskedevägen 102 122 38 Enskede 59 93 18
Torbjörn Waax Axbergsgränd 15 123 43 B-hagen 99 42 70
A-pojkarna
Magnus Wester Registervägen 36 161 46 Bromma 25 00 1160 61 07 a.
Sven Jonsson Terrängvägen 52 126 61 Hägersten 46 15 02
Bo Andersson Stadsbudsväg. 34 123 58 Farsta 64 03 26
lats Jansson Ölmevägen 3 123 46 Farsta 94 79 68
B-pojkarna
Bengt Holmqvist Kvistbrogatan 9 124 44 B-hagen 47 75 53
Kjell Åkerblom Vintrosagatan 52 124 47 B-hagen 47 52 30
Göran Doverstam Olshammarsg. 43 124 48 B-hagen 47 66 39
Rolf Theblin Poppelvägen 20 161 36 Bromma 80 09 35
Peter Carlsson Rörstrands» 10 113 40 Sthlm 32 80 06
C-pojkarna
Kenneth Åkerblom Vintrosagat. 52 124 47 B-hagen 47 52 30
Peter Carlsson se ovan
Leif Larsson Ölmevägen 3 123 46 Farsta 94 76 95
Leif Ståhl Lilldalsvägen 15 150 24 Rönninge 0753/53661
Roger Skoog Flundrestigen 2 181 31 Lidingö 765 55 54
D-pojkarna
Bo Henriksson Olshammarsgat. 43 124 48 B-hagen 99 27 86
Christer Wahlström Enskedevägen 102 122 38 Enskede 59 93 18
Bengt Andersson Olshammarsgat. 15 124 48 Bandhagen 99 41 51
Olle Kungberg Idrottsvägen 2 185 00 Vaxholm 0764/32045
Roger Bothén Sigurdringsg. 11 126 51Hägersten 19 88 00
Jonan Lichtenstein Engelbrektsg. 43 114 32 ;Sthlm 10 04 66



LÄGER
På
Barnens Ö

Traditionsenligt kommer Ungdoms
sektionen att anordna ett tränings
läger på Barnens Ö. Vi talar om 

det redan nu, så att intresserade 

kan planera i god tid.
De yngsta grabbarna upplever här 

kanske rationell träning för första 
gången, och de äldsta får öva på 

ytterst avancerade saker.
Fiffiga ledare hittar på kul för
ströelser på kvällarna.....
12-17 augusti är de dagar då stygga 

barn göres snälla.


