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Häng med ..

En dålig ekonomi kan
betyda knäcken för
för åldrig har det
den störste optimist.
varit så positivt
Nu är vi som sagt
ganska val rustade,
som nu...
vilket gör att jag
kan yppa några av
Förra gången jag tog
våra närmaste
till orda i den här
planer.
spalten talade jag om
1) Det här bladet
nya friska vindar som
ges ut för att ge
blåste.
information och tips
Nu får jag ta till ett
till både spelare
ännu starkare uttryck.
och ledare. Det ska
Inte på mången god dag
vi fortsätta med.
har ungdomssektionen
2)Ledarna ska drillas
stått så väl rustad
än intensivare genom
som nu.
en kurs i höst. Vi
Det roligaste är att
var inne på den här
vi har den ekonomiska
linjen även i fjol,
sidan under kontroll.
men fick väl många
Visst har vi obetalda
återbud under de
skulder - men vi har
kvällar kursen pågick.
också sett till att
Vi tror nu att det är
få in pengar.
effektivare samla
Och just det faktum att
alla under en hel helg
vi står på plus ekonom
Kör vi då hårt hinner
iskt sett gör att vi
vi med lika mycket vågar tänka på att
och slipper återbud.
utveckla oss.

3) Ser man på utvecklingen
tror man knappast det räcker
med de ledare som finns.
Häromdagen när det var
träning i vår Knatteskola,
så ramlade det hux flux in
FEMTON (!) nya grabbar.
Inte lätt för tränaren att
genomföra sitt tänka program,
när den aktiva skaran som
genom ett trollslag blir
fördubblad.
Trenden tyder med andra ord
på att vi måste skaffa oss
fler ledare.
Det kostar pengar.
Har vi råd...
Jag hoppas det, men vi
måste vara försiktiga så att
vi inte hamnar i samma
ekonomiska bakvatten som vi
så länge befunnit oss i.
Ett roligt fotbollsår börjar
lida mot sitt slut. Vi i
styrelsen tänker planera
säsongen 75 redan nu i höst.
Jag hoppas vi ska kunna bjuda
våra spelare på lika många
resor nästa år. Kanske fler!

3Å SKALL

DET SE
UT I

TABELLEN

DIF I...
Nu är vi där igen,
propagerande om ungdoms
sektionens betydelse
för en storklubb.

Värva ihop ett lag,
ja, det gick mycket
bra på Nalle Halidéns
dar i Narrköping.

Idag kastar det för
mycket att skaffa
färdiga spelare uti
från.
Det är därför DIF
försöker vara
självförsörjande
i så star utsträck
ning sam möjligt.

För fem, sex år sedan
kem det fram en kull
juniorer som nu bär
upp A-laget.

Djurgården
Elfsborg
Hammarby
Malmö FF
Gais
Åtvidaberg
Sirius
AIK
Norrköping
Halmstad
Örebro
Landskrona
Öster
Brynäs

12 10
12 9
12 9
12 7
12 6
12 5
12 5
12 5
12 5
12 4
12 3
12 4
12 1
12 1

0 2
2 1
1 2
1 4
2 4
2 5
2 5
1 6
1 6
2 6
4 5
1 7
1 10
0 11

50—13
35—9
31—13
26—15
27—18
17—12
12—18
27—19
20—23
15—25
11—25
27—34
14—42
7—53

20
20
19
15
14
12
12
11
11
10
10
9
3

2

...T-O-P-P
Nu ar det dags igen.
Henrik Misjorny,
Tomas Bengtsson,
Per Sandberg,
Göran Berggren,
Kjell Börjesson,
Pirre Fevbrell,
Lasse Stenbäck,
Tommy Zetterström,
Anders Kollberg,
Ove Rübsahmen,
Sven Krantz....
...alla dom här är
utvecklingsbara
grabbar.
Hur pass bra dom blir
hänger på dom själva.

om vilja och energi.
-Jag fick två nyförvärv
inför den här säsongen,
berättar tränaren Uffe Lyfors.
-Såväl Ove Rübsahmen som
Tommy Zetterström har slagit
väl.

Ove är från Helenelund och
Tommy från Älta.
Ove är lagets målspottare
numro ett. När Brynäs mejades
med 15-1 gjorde han fem mål.
Och vad mera är - detta var
inte första gången under
säsongen som han gjort så många
mål....

Så här långt har dom
Ett mycket gott jobb med
kommit på sin talang.
juniorerna
har under ett par,
Den sista biten fram
tre
år
Uffe
Lyfors gjort. Dags
till "dom stora
för större uppgifter även för
grabbarna" handlar
honom....

SNART SÅ KOMMER
DJURGÅRDENS
JUNIORER....

VILKET
Vilket år det har varit för
Djurgårdens juniorer...
Vilken PR för klubben.
För ungdomssektionen.
Juniorfotbollen brukar i
massmedia vara en helt bortglömd
företeelse - ja inte ens förorts
bladen brukar vara intresserade
av den här ålderskategorin fotboll.
Men nu har det gått så bra för
Djurgårdens juniorer att en av
Stockholms sportchefer uppmärk
sammade grabbarna, och randade om
talangerna i sin krönika.
Sån't kallas för genomslagskraft.
När Blåranden snackade med tränaren
Uffe Lyfors var visserligen några
viktiga matcher kvar, men Uffe

ÅR
kunde inte minnas annat än att
hans lag förlorade senast i
”maj någon gång....”
Årets facit är imponerande:
Final i mellansvenska juniorcupen.
Topplaceringen i allsvenska
juniorserien.
Final - mot AIK - i allsvenska
ungdomscupen.
Topplaceringen i Stockholmsserien.
I JDM handlade det om semifinal
spel mot Hammarby. Vem vet, kanske
har DIF:arna hunnit sparka sig
till final där också - innan
senaste Blåranden hunnit ut.
Bättre kan det inte bli - och
helt klart är att ett flertal av
de här grabbarna kommer att få
chansen i A-laget framöver...

Förlåt ©ss om vi så här i fotbollssäsongens elfte timme hänger
oss fast vid det som skedde mitt i högsommaren, nämligen
FOTBOLLS-VM
Men en av dem som bidrog mest till den fantastiska lagandan
som utgjorde grunden till den sensationella femteplaceringen var

SVENNE

LINDMAN

Sven:
-Svår fråga, där bjöds ju på
så otroligt mycket sevärt. Men
nog var det skönt för en reserv
att få uppleva träningspassen.
Sven:
- Man hade då först upplevt
-Nä, aldrig. Jag var glad
de beundransvärda prestationer
över att få tillhöra VMgrabbarna svarat för i matcherna.
truppen och gjorde mitt
Efter detta var det skönt att
bästa i alla lägen. Oavsett
under träningarna få uppleva hur
om det handlade att muntra
vi i B-laget i styrka och spel
upp någon kompis i laget,
hänseende kunde mäta oss med
hämta någon handduk eller
Ralf och de övriga.
sitta på läktaren och föra
-Där fick man utlopp för inneboende
protokoll.
ambition.
Blåranden:
Sven fortsätter:
-Det bästa med VM vad var
- Åby sa att det var ett lyckokast
det...
med 22 man. Och eftersom han hade
lyckats ta ut 22 man som stöttade
varandra, har jag bara att instämma.
Åby tackade efter VM särskilt reserverna, för den fina laganda de
skapat. Läs här ovan vad Sven Lindman har att säga. Och kom ihåg:
EN FÖR ALLA ALLA FÖR EN - DET ÄR LAGANDA DET.

Blåranden frågar:
Blev du aldrig sur, ledsen
eller förbannad när du
aldrig fick spela*

S;T ERIKSCUPEN !
V Målsättningen för året var högt stäld. Kommer vi att leva
upp till den, nämligen att bli bästa klubb i Stockholm.
I För närvarande ser läget rätt mörkt ut, men vi får väl hop
pas att de tre lag som är kvar i turneringen, ordnar biffen.
L
I läsande stund bör Ni veta hur det har gått.
Alltnog
blir det inte det önsvärda resultatet i år får vi ta
K
nya grepp och försöka igen nästkommande säsong. Nu till preA sentationen_hur det har gått för lagen.
GICK VIDARE?
I A gruppen hade vi tre lag med
i leken. Ettan knep en 2:a plats
i Elitserien, tvåan en 2:a plats
i A III gruppen. Bägge placering
arna är ett gett resultat. Trean
föll på mållinjen i sin A IV gr
upp, men belade en hedrande tre
dje plats.

B gruppen med fem Djurgårdslag i
blev väl inte riktigt vad vi vä
ntat, dock inte för att något lag
missköt sig utan för att motstån
det var bättre än väntat.
Ettan belade en fin andra plats i
Elitserien, tvåan hade otur och
fick spela den avgörande matchen
i ett ”vattenhav” och förlorade,
dock en fjärde plats i den hårda
B III gruppen.
B trean och fyran missköte sig
inte heller men då lagen består
av en del första års B pojkar
blev placeringarna i mitten på
serierna.
Femman slutligen tog en andra
plats i en B IV grupp. Bra gjort.

Även i C gruppen var vi represen
terade med fem lag.
Ettan skrev där idrottshistoria
inom Djurgården, genom att vinna
Elitserien. Det är första gången
ett DIF lag vinner elitserien.
Tvåan son spelade i en C III gr
upp belade en plats mitt i serien.
C trean hade otur att efter en god
säsong hamna på tredje plats i gr
uppen endast några mål efter tvåan
men med samma poäng.
Vårt fjärdelag rosade inte marknad
en under våren, kom dock starkt på
hösten och erövrade några poäng.
Överraskningen blev femman, som be
lade andra platsen i serien och
sedan vann två slutspelsmatcher in
nan det blev respass. Strongt gra
bbar.
D gruppen är årets”sorgebarn” en
dast tvåan lyckades ta sig till
slutspel. De andra fyra lagen var
inte dåliga utan hade för unga sp
elare med i lagen. Detta gjorde att
trots fina in
dividuella prestationer
blev lagen för lätta.

Slutfacit blir att två A, två B, två C och ett D pojklag av
ancerade till slutspel. Nämnas bör att alla tvåor plus B
pojklagen spelade med ett år yngre pojkar än vad åldersgr
uppen tillåter. Resultatet så långt står väl i paritet till
uppställda målsättningar.

BILDEN SOM
FLÖG ÖVER
VÄRLDEN

En av världens största nyhets- och bildbyråer heter AP.
När Djurgårdens C-pojklag triumferade i Norway Cup kablades den här bilden
ut från AP i Oslo. Den gick världen runt.
Stående fr.v. har vi: Rolf Ekberg, Ola Svensson, Thomas Bedstrand, Ulf
Johansson, Leif Eriksson, Lars Lundqvist, Ingemar Lindewall, Peter Karlsson,
På knä: Christer Björkqvist, Ralph Ekberg, Per Fredrik Skiöld, Mikael Andersson
Peter Dahlgren, Thomas Pusic, Mikael Selling, samt liggande Håkan Wennerström,

NORWAY CUP - 74.
För tredje året i rad styrde vi kosan mot Oslo och Norway
Cup -74. I år endast med ett A och ett C pojklag. Tidigare
har även B pojkarna varit med. Våra erfarenheter från tid
igare besök,i Norges huvudstad, har inte varit goda. Såväl
domare som mynt vid slantsingling och maten har varit emot
oss. Det var alltså med däpade förväntningar som vi steg
på bussen, den 4 augusti, med rigtning mot "oljelandet".
I förberedelserna ingick dock i år att matfrågan ombesörj
de vi helt själva samt att en föräldra stab, mångrik sådan,
ingick i "kappsäcken". ( se separat skildring sid 11 )

ÅRETS STÖRSTA FRAMGÅNG?
Matcherna började mån
dagen den 5 med en oa
vgjord för A och en lä
tt vinst för C. Tisdag
en var vilodag för A
ooh C spelade en vinst
match på morgonen. Vi
for på eftermiddagen
upp till Holmenkollen
och kopplade av med ett
bad och lite sol. Det
visade sig senare i
turneringen att en
vilodag är ett lycko
kast.
Onsdagen blev jobbig
för A pojkarna med två
matcher, bägge vanns
dock lätt och serie
segern var ett faktum.
C hade vilodag men sä
krade sin serieseger
på onsdagsmorgonen.
A pojkarna började si
tt slutspel med tre
matcher på torsdagen om
man vann.

Första matchen blev
inga som helst pro
blem lätt 2-0 vinst.
I andra blev det
genast kärvare mot
ett Norskt lag. Ef
ter jämnt och hårt
spel vann vi dock
med matchens enda
mål.
Frem från Danmark
var nästa ”offer”
trod e vi. Så blev
nu inte fallet,
utan efter full
tid var ställning
en 0-0. Slantsing
ling skulle avgj
öra matchen. Döm
om vår förvåning
då slanten vände
rätt sida upp ty
dligen skulle det
bli vårt år i år.
C pojkarna hade
två slutspelsmat
er på onsdagen.

Kvalitén på laget gj
orde att avancemanget
var säkrat i bägge
matcherna när slutsing
nalen kom.
Nu var bägge lagen fram
me i 8 dels finaler
fredagen skulle bli helt
avgörande om vi fick med
något lag till finalerna
på Bislet.
C grabbarna som avslutat
torsdagen så fint fort
satte med det första
och andra matchen.
Några större problem var
det inte fast matcherna
var jämna. I semifinalen
blev det raffel, efter
ful tid blev straffar.
När alla straffar var la
gda var det fortfarande
oavgjort. Den tur som in
funnit sig dagen innan
fanns kvar och efter det
att 6:te straffen var la
gd fanns det ett DIF lag
i finalen.

A gossarna som inte ros
En hedrande tredje plats i
at marknaden i slutmate
världens största turnering är
en på torsdagen, kom igen
inte så tokigt det heller.
beundransvärt och noterade
två 1-0 vinster på vägen
FINALEN
till sin semifinal. Där
mötte ett bra norskt lag
Lördagen som var finaldag, började
upp. Efter ett tämligen
med C pojkfinalen. Matchen spelades
jämt spel med något över,
mot det danska laget Espergaerde.
tag för norrmännen, stod
Hela veckan hade varit solig och skön
men under lördagsnatten strilade reg
det noll noll efter full
tid. De efterföljande str
net ned. Lagom till matchstart kom
affarna blev inte vad vi
ett uppehåll och vi såg alla fram emot
trot och hoppats efter ti
en spännande match.
digare trend. Vi fick se
Spelet började och vi tog genast in
oss slagna med ett mål och
itiativet. Ingmar lindevall kom fri
den missade straffen satt
snett från vänster men bolluslingen
i trä krysset, hade turen
letade sig två cm utanför stolpen.
lämnat oss?
I övrigt förekom spelet, mellan deras
straffområde och mittlinjen i första halvlek. Andra halvlek började
vi starkt med ett flertal fina chanser. Danskarnas målvakt var dock av
yppersta klass och lekte gummigubbe med alla våra tappra försök att
göra mål. Han lyckades hålla nollan ända till slutsignalen gick.
Frågan var "Har Fru Fortuna regnat bort?".
När fem straffar var lagda för bägge lagen var det fortfarande oav
gjort. Danskarna missade sin sjätte. Gunnar Andersson stegar fram slår
till bollen och............. MATCHEN OCH NORWAY CUP -74 ÄR VUNNEN !!!!!!!!!!

Föräldrarnas

betydelse

Blå Randens utsände i Oslo frågade ledaren för C pojkarnar
Peter Carlsson: " Hur är det med föräldrahjälpen i ditt lag".
Peter Svarar:
”Förra året, 1973, bildade föräld
rarna en förening, som har målsä
ttningen att stödja laget på alla
tänkbara sätt.
Bland uppgifterna som föräldrar
kan hjälpa till med är: material
vård, spelarträffar , kallning av
lag, ordna träningsoveraller, or
dna lag lotterier m m m m.
Dessutom består föräldrarförening
en av en styrelse med bl.a. en

kassör. Pojkarnas föräldrar betalar
varje månad en avgift, vilket gör
att när vi skall ut på kostsamma
resor har grabbarnat redan sparat in
kostnaden för resan. Dessutom har vi
här i Oslo haft stor hjälp av för
äldrarna med matlagning, spelarvård
osv."
Blå Randen tackar där Peter för
synpunkterna och bollar idén vidare
till de andra lagen i föreningen.

Årets sommarläger gick av stapeln på Barnens Ö
från den 12 till den 17 augusti. Lägret hade sam
mlat inte mindre än 115 grabbar. Till detta hade
vi åtta ledare och 4 kvinnor i köket. Tre byggnader
hade ställts till vårt förfogande, så plats fanns det.

RAPPORT
från...

Maten var av väldigt god kvalité, godiset i
kiosken fick fyllas på tre gånger, glasrutorna
gick sönder, "havs"vattnet var varmt, fotboll
spelades, kuddkrig halva nätterna, tandkräms
krig på mormarna, telefonsingnal till mamma, ja nog vad det
här ett rigtikt Djurgårds läger.
Vi sammlades vid Stadion på måndagsmrgonen
och färdades med buss till Barnens Ö.
Väl framme blev det mat och sedan var
lägret igång. En dag kunnde ha följande
utseende för en gosse.

...BARNENS Ö

lägret.

Klockan åtta var det väckning, men då hade redan fyra gånger
någon varit vänlig och hält vatten på mig. Sedan var det fru
kost en halvtimma senare. Man han knappt"häva" i sig maten
innan det var dags för uppställning. Man kommer nämligen all
tid in sist då man är nio år och allaäldre är fysiskt starkare.
Nåväl efter samlingen, som går snabbt om alla slutar kasta sten
på varandra, är det dags för match för oss. Den tog en timma
och idag vann vi med 3-2, jag gjorde två mål. Efter matchen är
det en timmes träning. Dom ( ledarna ) tjatar alltid på mig att
jag måste lära mig en det en en det andra. Man längtar riktigt
till klockan halv tolv, då är det nämligen bad. I går lätt jag
bli att bada och la massa löv i Pelles säng istället, kul va?
Badet är alldeles för kort, bara en halvtimma och för att kun
na komma först i matkön för lunchen, måste man gå efter bara en
kvart. Då står man nämligen först i kön och då vågar inte"bjö
rnarna" tränga sig.
Lunchen hinnar man äta i lugn och ro för rasten är en hel tim
me lång. Sedan är det samling igen. Efter den skall vi träna
teknik på femkampsbanan, det är roligt för då slipper man
springa och det är alltid boll med. Tyvär varar det bara en
dryg matchtid sen är det dags för tråkig teori, nämligen
taktik. Alla säger att det är nyttigt men det tror jag inte på.

Nu har "uret" hunnit bli halv fyra och det är dags för andra
badpasset för idag. Det är längre än det första och alla
brukar bada. Efter badet är det sista passet före middagen,
idag skall vi ha terränglöpnings tävling, jobbigt men det går,
för det är bara idag. De andra dagarna har vi fått hålla på
med kul grejer, frågesport, se och gissa, varpa, spruta vatten
med ketchup flaska mm.
När man gått i mål i terränglöpningen är det fritt till mid
dagen. Det är över en timma som man får göra vad man vill
bada, plocka papper eller dylikt.
Film brukar vi få se på kvällen och det är inte slut förrän
halv tio och då är man så trött att det bär rätt i sängen.
God Natt och hej då, vi ses nästa år.

LEDARENS SYN PÅ
LAGRET
Blå Randens utsände på Barnens Ö sammtalade med ledarna
för lägret, frågade hur det gott och fick fram följande
synpunkter om verksamheten.
För det första poängterade sam
tliga att lägret är ett lycko
kast. Alla uppskattar gemenska
pen mellan ”gammal och ung”, de
som spelar i olika lag kanske
aldrig träffas under säsongerna
utan lägret är enda tillfället
då hela sektionen kan sammlas.
Trots allt det possitiva finns
det vissa sidor som kan förbät
tras. Ledarfrågan . Det är all
tid för få ledare och de som
ställer upp får arbeta för my
cket. Det gäller framförallt
personalen i köket som i stort

är frivillig personal. Vi vill
här ta tillfället i akt att be
anhöriga till pojkarna om hjälp ,
till nästa år, med kökspersonal.
I övrigt behöver vi fler jämna
ytor för bollövningar.
Dessa två problem är det enda
som vi behöver ordna till komm
ande år.
Lägrets höjdpunkt, avslutningen
på lördagen är ledarna mycket
nöjda med. Såväl grabbar som an
höriga sköter sig mycket bra och
det hela blir alltid en minnesrik
fest.

DET KOM EN.

INSÄNDARE
Det kem en insändare till Ungdomssektionen. Det är bra,
kom gärna med flera. Har du något positivt eller negativt som du vill ha
framfört, så skicka in några rader till Blåranden. På så sätt kan vi få
igång en diskussion på betydligt bredare basis än den mellan två öron i
ett telefonsamtal. Fatta pennan
och skriv.

Insändaren:
Vi har en grabb som spelat med
inom pojkfotbollen i fem år, de
åren har gagnat oss på alla de
sätt. En kamratskap har vuxit fram
mellan ungdomarna, vilket fordras
inom en lagsport.
Vi har en kontakt med honom och
de andra både på och utanför
plan. En del av oss föräldrar
missar aldrig en match, och gör
vi det så förstår ni kanske
vilken den första frågan blir.
Problemen blir ganska små
när vi på detta sätt får hjälp
genom ledare som kan ta ungdomarna
på det rätta sättet. Vilket har
visat sig.
Om vi jämför med vad ungdoms
gårdarna uträttar är jag tacksam
för vad grabbarna får uppleva i
en sådan här förening. Jag tror
att alla föräldrar stöder mej
och att flera av oss ställer upp
om det kniper. För de ledare som
intresserar sig för våra ton
åringar utvecklar verkligen stordåd
för oss föräldrar.
DIF-pappa

Som alla vet har en ledare praktiskt
taget ingenting att göra utom
att bestämma vad som skall göras;
att be någon göra det;

att lyssna till invändningar om att det
inte behöver göras, utan att det lika
gärna kan uträttas av någon annan,
att det kan göras på ett helt annat
sätt;
att kontrollera att det blir gjort;

att upptäcka att så inte är fallet;
att fråga varför;

att höra på ursäkter från den som skul
le ha uträttat saken;
att kontrollera igen att det blivit gjort,
för att finna att det blivit fel;

att påpeka hur det borde ha blivit gjort;
att komma till slutsatsen att det får va
ra som det är;

att tänka på hur mycket enklare och
bättre allting skulle blivit om man
gjort det själv först som sist. I så
fall hade man kunnat göra det rätt
på tjugo minuter, medan det nu tar
två dagar att komma underfund
med varför det tagit tre veckor för
någon att göra det fel.

LEDARLISTA FÖR U-AVDELNINGEN 1974
Ordförande
765 56 03
Gunnar Dyvik
Lojovägen 13
181 47 Lidingö
54 05 60 arb.
Sekreterare
15 48 95
Christer Blomqvist
Valhallav. 42 114 22 Stockholm
30 77 73 a.
Kassör
15 16 20 a.
Kurt Hammargren
Råstensgat. 14 172 50 Sundbyberg
29 19 92
Ledamöter
81 85 85
Björn Lindgren
Slätbaksv.
5 121 64 Johanneshov
Kjell Åkerblom, Peter Carlsson se under ledare.
Information, utbildningsrådgivare
22 50 00 a.
Leif Ekstig
Rådagatan 42
64 02 10
123 51 Farsta
Ledare
Juniorerna
24 20 80 a.
Ulf Lyfors
Göran Perssons v. 33 171 55 Solna
750 11 16
Stig Bengtsson
Gyllenstiernsg. 17
115 26 Sthlm
67 80 78
Otto Wahlström
Enskedevägen 102
122 58 Enskede
59 93 18
24 31 95 a.
Torbjörn Waax
Lavendelvägen 19
145 73 Norsborg 0755/8 25 01
A-pojkarna
Magnus Wester
161 46 Bromma
Registervägen 36
25 00 11
60 61 07 a.
Sven Jonsson
Terrängvägen 52
126 61 Hägersten 46 15 02
Be Andersson
Stadsbudsväg. 34
123 58 Farsta
64 05 26
lats Janssen
Ölmevägen 3
123 46 Farsta
94 79 68
B-pojkarna
Bengt Holmqvist
Kvistbrogatan 9
124 44 B-hagen
47 75 55
Kjell Åkerblom
Vintrosagatan 52
124 47 B-hagen
47 52 50
Göran Doverstam
Olshammarsg. 43
124 48 B-hagen
47 66 59
Rolf Theblin
Poppelvägen 20
161 36 Bromma
80 09 55
Peter Carlsson
Rörstrands. 10
113 40 Sthlm
52 80 06
C-pojkarna
Kenneth Åkerblom
Vintrosagat. 52
124 47 B-hagen 47 52 50
Peter Carlsson
se ovan
Leif Larsson
Ölmevägen 3
125 46 Farsta
94 76 95
Leif Ståhl
Lilldalsvägen 15
150 24 Rönninge 0755/55661
Roger Skoog
Flundrestigen 2
181 31 Lidingö
765 55 54
Roger Bothén
Sigurdringsg 11
126 51 Hägersten
19 88 00
D-pojkar
124 48 Bandhagen
Bo Henriksson
Olshammarsgat. 43
99 27 86
Christer Wahlström Enskedevägen 102
122 38 Enskede
59 95 18
Claes Hjalmarsson
Godsägarvägen 23
121 63 Johanneshov 59 22 52
124 24 Bandhagen
Porlabacken 15
Roger Eklenius
47 51 84
Vintrosagatan 52
124 47 Bandhagen
Åke Kromell
99 63 07
Idrottsvägen 2
185 00 Vaxholm 0764/32045
Olle Kungberg
Fotbollskolan 66:or och senare
Peter Carlsson
se ovan

KOMMER
I
NÄSTA

NUMMER

Ja, nästa nummer av Blå Randen beräknas komma ut i mitten
av november. Där kommer följande spännande läsning att
finnas.
Juniorernas vinstgivande säsong. Hur gick det i JSM finalen
och i Stockholmsserien ???

Hur slutade det för våra elitlag i S:t Ericscupen ???

Vilka träningstider skall respektive lag ha i vinter ???
Reportage från tränarkursen på Bosön ???

Vad skall hända under säsongen 1975 ???
Ett extra tjockt nummer av Blå Randen kommer i mitten av
november. Glöm inte att läsa sista nummret för året.
PS

Eventuellt tänkte vi utöka antalet nummer per år
och sidantalet. Det är mycket kostsamt och därför
går vi ut med en förfrågan om Ni föräldrar kan
hjälpa oss med annonsanskaffning. I så fall kontak
ta kansliet på tel: 60 61 07.
DS

