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Häng med ... 

och försök göra 

hösten till en 

succéhöst ...

Vi ligger bra till på 
många fronter i ”halv 
tid”. Nu kommer en 
höst, kanske besvärlig 
i många avseenden. 
Men kanske där också 
vankas stora fram
gångar.

Djurgårdsanda är bl.a. 
att aldrig ge upp, 
att aldrig låta sig 
imponeras av någon
ting.

Låt oss plocka fram 
denna djurgårdsanda 
hur motigt det än 
kanske kan se ut.

Redan nu kan vi i 
våra samlingar in
föra en hel del 
framgångar. Vi har 
haft framgång i ett 
flertal cuper.

Det är bra att vi deltar i 
en massa turneringar land 
och rike runt. Landsorts
tidningarna har nämligen 
enastående bevakning på 
sådant - och de gånger vi 
vinner avporträtteras 
så gott som alltid våra 
”blårandiga” hjältar.

Huvudsaken sägs ju visser
ligen inte vara att segra 
utan att kämpa väl, men 
lite god PR för klubben 
och för oss själva sitter 
aldrig i vägen...

För egen del glädjer jag 
mig åt att våra juniorer 
klarat sig så hyfsat.
Tredjeplats i juniorall

svenskan säger det mesta. 
Bland annat att det inte 
blev den regress man vän
tade efter fjolårets 
enorma rensopning överallt.

Med nytt manskap var jag 
rädd för att vi skulle få 
svårt hålla stilen.

Så icke.

Än så länge är det 
enbart våra juniorer 
som får spela på 
Hjorthagen. Men efter

som det fanns en tid 
då vi inte ens hade 
lilltån ute på mattan 
så finns det ingen 
anledning till för
tvivlan.

Jag är tillräckligt 
optimistisk för att 
tro att den dagen ska 
komma då vi har hela 
vår ungdomsverksamhet 
på Hjorthagen.

Vi har vår stora klubb
lokal där. Vi har 
juniorerna som matchar 
där. Flera lag tränar 
runt omkring... men 
riktigt bra är inte 
det här.

Vi behöver större 
svängrum. Vi behöver 
få utrymme för träning 
på Hjorthagen också.

U-SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET



PINGSTPOKALEN
För femte året var vi represen
terade i den av Verdandi arran
gerande turneringen Pingstpokalen 
i Eskilstuna.
Framgångarna från tidigare år har 
inskränkt sig till två final
platser och några semifinalmatch
er där vi fått stryk.
Hur hade vi lyckats med våra för
beredelser i år, var frågan.
A pojkarna började bra på lör
dagen och vann sina båda matcher. 
Första matchen på söndagen gick 
också bra men sen låste sig spel
et i sista gruppmatchen som slut
ade oavgjord. Serieseger blev det 
i alla fall och kvartsfinalen var 
nådd.
Där mötte vi Västra Frölunda från 
Göteborg. Spelet var till en början 
jämnt men ju längre matchen led 
dessto mer tog vi hand om spelet. 
Tyvär lyckades vi inte göra något 
mål under ordinarie speltid, ej 
heller under förlängningen, åter

heller under förlängningen, åter
stod bara straffsparksläggning. 
För tredje gången i år blev vi ut
slagna på straffar, den här gången 
på TIONDE straffen.

Någon lycka hade vi tydligen inte 
i år heller frågan var nu hur B poj
karna skulle klara sig.
För deras del var det inte heller 
några problem att vinna sin serie. 
Problemet var hur de skulle orka med 
alla matcher som skulle bli på sön
dagen om de gick vidare. I åttendels
finalen svarade IFK Stockholm för 
motståndet. Matchen var relativt 
jämn, DIF grabbarnas större kunnande 
fällde dock utslaget och vi vann 
med 1-0.
Torshälla blev våra kvartsfinal mot
ståndare. Nu hade grabbarna kommit 
upp i varv och några större problem 
hade vi inte utan en klar rättvis 
2-0 seger kvitterades ut.
Svartingarna från Solna har under



tidigare Pingstpokal turneringar haft 
en viss förmåga att sätta en käp i 
hjulet för oss. Skulle de göra det även 
i år?
Semifinalen blev en välspelad och spän
ande match. Dock stod det fullt klart 
på ett tidigt stadium att Djurgården 
var det bättre laget. Det flyt som det 
här laget har fått upp hade heller inte 
AIK något att sätta emot, så segern med 
1-0 var helt i sin ordning.
Ytterligare en finalförlust är frågan om 
vi hade stått ut med.

Stocksunds IF är ett duktigt lag 
som vi alltid haft problem att 
spela mot. Dock inte den här gången 
Dif grabbarna visade redan från 
början vart pokalen skulle hamna 
och en ledning med 2-0 var betryg
ande. Ändå blev vi lite oroade när 
”stockan” hittade rätt med ett skott 
Närmre kom de nu inte utan den före 
sta viktorian för klubben och laget 
var ett faktum. Hoppas nu bara att 
vi inte behöver vänta fem år till 
innan nästa seger kommer.



ARNO CUP
Är en turnering som spelas under en lördag och söndag i början av juni 
månad ute i Tyresö på Trollbäckens IP. Denna gång var vi cupförsvarare såväl 
i B som C gruppen. Vårt B pojklag kom med en färsk viktoria från Pingstpokal
en, och för C pojkarna skulle det bli eldopet efter segern i Trollekampen.

Vårt C pojklag besitter ett väldigt 
stort fotbollkunnande men storleken 
på spelarna är inte i paritet med 
kunnandet.
I gruppspelet klarade sig grabbar
na bra och gick vidare, dock får 
de slita väldigt mycket för varje 
seger och det tar på krafterna. 
Kvartsfinalen vann de också men i 
semi blev det stopp. Inte för att 
motståndarna var bättre utan för 
att våra grabbars fysiska resur
ser var på upphällningen. Det är 
med stor tillförsikt som vi hopp
as på detta lag, och närmast får 
vi se hur de klarar sig i Norway 
Cup i början på augusti.

B pojkarna blev väldigt besvikna 
då de i första matchen skulle ha 
mött Werder Bremen från Västtysk
land. Dessa kom nu inte utan Tyresö
2 svarade för motståndet, därav de 
blygsamma 5-0 i vinstsiffror. 
Gruppindelningen verkade lite kon
stig, ty nästa motståndare var 
Stocksund. Normalt skulle man 

kunna kalla matchen ”moralisk” final. 
Efter utmärkt spel från bägge sidor 
kunnde vi för tredje gången i år 
vinna med uddamålet, 1-0. 
Kvartsfinalen var nådd där Nyköping 
mötte upp. Ordspråket att ”man spelar 
ej bättre än vad motståndet kräver” 
stämer väl in på denna match. Helt 
plikttroget gick grabbarna ut och 
vann med 1-0.
Lite hårdare bandage blev det i semi. 
TPS från Finland är ett duktigt lag 
och klubben är alltid representerad 
i slutomgångarna i den här turneringen. 
Våra spelare skärpte till sig också 
vilket gjorde att det blev en värdig 
semifinal. Lite bättre än ”finnarna” 
var vi också och slutresultatet 2-0 
var inte mycket att säga om. 
Finalmatchen trodde vi skulle bli än 
relativt lätt historia, då Tyresö 
svarade för motståndet. Så blev nu inte 
fallet utan efter full tid var ställ
ningen oavgjord.
Tydligt är att vi äntligen efter sex år 
fått ett lag som har tumme med Fru 
Fortuna ty när förlängningen var slut

stod vi som segrare med 
2-1.
Redan har detta lag vunnit 
två turneringar och det är 
med spända förväntningar 
som vi möter hösten och 
Norway Cup, slutspel i 
Köpingcupen samt slutspel
et i S:t Erikscupen. Skall 
Djurgården ha chans att 
för första gången vinna en 
klass i S:t Erikscupen. 
Lycka till grabbar, klubben 
håller tummarna.



VAD VET DU OM 
DJURGÅRDEN?

■

Djurgården lirar i allsvenskan.
Djurgården har en fantastisk
bredd - representeras på de flesta 
områden.
Djurgården ...
Vet du t.ex.

att vi hade en man med på juniorlandslagslägret. Det var vår duktige 
stopper Peter Andersson som där fick chansen att visa framfötterna.

att vi hade tre man med i svenska distriktscupen för A-pojkar. De 
djurgårdare som representerade Stockholms segrande lag var Jimmy 
Blomstrand, Roger Lindewall och Ronnie Svensson. Stockholm vann 
finalen efter förlängning, och Jimmy gjorde turneringens sista mål.

ätt det populära träningslägret på Barnens Ö arrangerades för sjunde 
året.

att vi i år är representerade i 28 olika turneringar. Några sådana har 
vi redan vunnit såsom Pingstpokalens B-grupp, Arno-cup, Nyköpings
cupen, Trollekampen,

att vi har 26 lag i aktion, och att det är 44 personer som är syssel
satta i Ungdomssektionen.

att bingon är vårt hopp. Det är den som ska ge pengar till nya satsningar.

att A-2:an gick till semifinal i den internationella Flagg-turneringen 
i Malmö. Våra grabbar var ett år yngre, och kommer igen nästa år,

att teoretikern och kanslisten Lars-Magnus Wester inte hade det så lätt 
när han skulle omsätta sitt kunnande i praktiken. Hoppade in i mål 
i Djurgårdens C-lag, och släppte in ett skott mellan benen.

att Magnus själv menar att detta är illvilligt förtal. Enligt Wester 
handlade det om ett tappert försök rädda ett givet mål.

att Göran Holmberg (förstaårs junior), Henrik Hertzberg, Peter Andersson 
med flera förekommit i reservlaget.

att de av Otto "Pudding" Wahlström tränade tjejerna återfinns i topp 
i serien.

att vi ber att få återkomma i höst.



VILKEN FÖRÄLDRAGIV
Efter att på torsdagen ha klappat till D 2: an med 9-2, begav sig

D 1:an med spelare och ledare på lördagen iväg till ett träningsläger. 

Färden ställdes till Kungshatt, dit man kom via båtar från Sätra 

Båtklubb.

Sommarstugeägare från ön ställde upp med transporten. Fast det rådde 
full storm på Mälaren roddes båten i land, d.v.s. med det lugn en 
djurgårdars har inom sig, och väl bibehållna steg i iland på 
Kungshatt, detta Mälarens svar på Mallorca.

Här vankades en underbar frukost 
- sjön suger - och DIF+arna lät 
sig väl smaka av bordets läcker 
heter.

När maten sjunkit vidtog all
varet, och en teknikbana med 
olika stationer fick besök av 
spelarna. Arrangören hade 
fiffigt lagt upp övningen så 
att både precisionen och teknik 
en kom väl till pass. Man trän
ade inkast, målskytte, skott 
förbi stillastående backar och 
mycket, mycket mer.

Momenten poängsattes, men som 
de skickliga spelare D 1:an 
har, gick samtliga spelare 
igenom teknikbanan som segrare.

Den ende som inte riktigt 
kom till fullo var väl endast 
D 2:ans stridbare tränare och 
ledare Bengt Åke Johansson, men 
han visade gott gry. Vi kan 
bara önska honom lyckligt slut 
på säsongen.

Så vidtog matchen. Matchen 
med stort M. Kungshatts be
byggare hade till denna match 
mönstrat sitt starkaste lag, 
för all del, kanske också en 
aning överårigt. Trots hemma
publikens kraftiga hejaramsor 
och domarens underliga dom
slut (till råga på allt bar 
han på ett stort AIK-märke på 
tröjan), stod D 1:an till slut 
som segrare med 5-0.

Rapportörer från matchen har 
i sina reportage till tidningar 
ute i landet skrivit och strött 
rosor över DIF:s ytterspel.

Kära läsare, ytterspelet 
är på väg tillbaka.

Träningslägret avslutades 
med förfriskningar i det gröna.

D:1 vill på detta sätt genom 
Blåranden tacka värdparet 
Inga-Lill och Rolf Johansson 
för deras vänliga uppställning 
så att lägret kunde äga rum. 
Heders till dessa initiativ
tagande föräldrar.

OLLE KUNGBERG



FLAGGAN I TOPP
För första gången i "historien" blev vi år inbjudna till den 
internationellå Flaggtumeringen i Malmö. Turneringen var av
sedd för pojkar födda 1959 men olyckligtvis krockade detta ev
enmang med Skotlandsturnén, varför Djurgårdens IF represente
rades av ett år yngre spelare.
Turneringen genomfördes i två sex 
lags grupper, där segrarna möttes 
i final och tvåorna spelade om 
tredje pris. Vår målsättning var 
att komma två i gruppen, för att 
därigenom vara kvalificerade för 
nästa års turnering.
Det var något nedslagna grabbar 
som lämnade planen efter första 
matchen. Örgryte hade givit oss 
en ordentlig omgång och tyrckt 
till ordentligt med fyra mål me
dan vi endast lyckats göra ett. 
Bättre såg det inte ut efter 
början av nästa match 0-1 blev 
det omgående till Falun. Tränar
en Bengt Holmqvist bet energis
kt på naglarna, och bad till hö
gre makter. Detta hjälpte !!! 
Grabbarna spelade som åldrig 
förr och med lite tur dessutom 
lyckades vi ordna 1-1 och den 
första poängen var tagen. 
Karskrona, som svarade för mot
ståndet i tredje matchen var det

låt oss få ta del av 
denna till nästa nummer 
Vi tackar på förhand

laget som vi skulle slå. Trodde vi. 
Efter första havlek var ställningen 
0-2 och läget känndes allt annat än 
bra. Bengt provade återigen sin "kur" 
och se 5-5 blev slutresultatet.
I och med att de andra lagen tog 
poäng av varandra var vi inte helt 
utan chanser när vi ställde upp 
till match mot Västtyska laget PSV 
Edlingen.
De tidigare matcherna hade tydligen 
varit bra genomkörare för här blev 
det vinst med 2-0 efter utmärkt spel 
rakt igenom.
I och med att tyskarna sedan tappade 
poäng mot Örgryte blev vår sista 
grupp match mot Helsingborg, avgjör
ande för vilket lag som skull hamna 
på andra plats i gruppen. Örgryte 
hade redan vunnit.
Matchen blev väldigt tät vi tog le
dningen med ett noll. Helsingborg 
utjämnade och hade tryck, hur skulle 
det gå? Spänningen var olidlig då vi 
fick en spelare i fritt läge 20 m 
från mål. Han drog på. Spikrakt upp 
i krysset. Helsingborg kom då av sig 
och vi kunnde göra ett tredje mål. 
Precis innan slutsingnalen fick de 
dock in en till, men andra platsen var 
räddad. I matchen om tredje pris mö
tte vi Karlstad. Lite underskattning 
samt belåtenheten över att målet var 
nått, gjorde att spelet inte helt 
fungerade utan vi fick något onödigt 
stryck med 1-0.
Summan av turneringen blir i alla fall 
att grabbarna gjort en utomordentlig 
insats och förväntningarna inför nästa 
år när vi är jämngammla blir naturligt 
vis höga.



SNÖPLIG MISS I
Med något decimerat manskap, ställde vi den 3 juli in kompassen på bad

orten Dunoon, Skotland. Stämningen och förväntningarna i den 14 man 

starka truppen var hög under den två dagar långa buss och båt resan. 

Turneringen genomfördes i två femlagsgrupper där alla mötte alla. De två 

bäst placerade lagen i varje grupp gick till semifinal. Förutom fotboll 

arrangerades aktiviteter och tävlingar i bordtennis, fri idrott och sim

ning. En dag kunde ha följande utseende. 08.00 Frukost därefter ägnades 

förmiddagen åt någon av fritidsaktiviteterna. Efter lunchen var det dags 

för träning och de flesta av våra matcher spelades på kvällen.

Väl framme och efter några timmars sömn var det dags för den pampiga in

vignigen med alla lagen marscherande genom staden i takt med säckpips

blåsarna. Sedan middagen väl runnit undan var det dags för vår första 

match där vi mötte det amerikanska laget St. Louis. Matchen var välspelad 

där lagen dominerade var sin halvlek och slutresultatet 2-2 får betraktas 

som rättvist. Värdlaget Cowal Boys, favoriterna, var våra nästa motstånd

are dagen efter. Reströttheten plus besvikelsen över den trots allt onödigt 

missade poängen dan innan gjorde att vi blev tillbaka pressade större delen 

av matchen. Ändock var vi helt ensamma med deras målvakt inte mindre än



4 gånger under matchen, utan att göra mål. Cowal tog vara på sina chanser 

och vann med 3-0 något för stora siffror med dock rättvist.

Tredje matchen på tre dagar spelade vi mot SUS Langen från Väst Tyskland. 

Här gjorde vi vår bästa insats och noterade målrekord i turneringen genom 

att vinna med 11-0. Nu fick vi två dagars välbehövlig vila innan avgörandet 

skulle ske mot våra resekamrater Warta från Göteborg. Hällande regn gjorde 

att fotbollspelet blev dåligt, vann gjorde vi ialla fall med 2-0. Ett mål 

för lite. Amerikanarna hamnade på samma poäng som vi med hade målskillnaden 

16-6 mot våra 15-5. Alltså blev vi utslagna med minst möjliga marginal. 

Glädjande i bedrövlesen var dock att se hur Djurgårdens fotboll utvecklats 

under de två år som gått sen vi sist var där. Nästa gång, om två år, hoppas 

vi också att vi skall få med oss alla spelare hemifrån så att även vi kan 

ställa upp med bästa tänkbara lag.



Bild-tävling
VINNARE
1:a pris en LP-skiva till 

Stefan Fernlund
2:a pris två singel-skivor 

Cissie Lagerlöf
3:e pris en singelskiva 

Olle Söder
4:e pris en singelskiva 

Claes Johan Lybro
5:e pris en singelskiva 

Stephan Wasström

Vinnarna ombedes hämta 
sina priser på Hjorthagen

RÄTT SVAR
I föregående nummer var

VISP

VI PROVAR EN GÅNG TILL

DIN FANTASI.

VAD FÖRESTÄLLER BILDEN 

NEDAN TILL VÄNSTER.

ÄNNU FINARE PRISER KAN 

DU VINNA DEN HÄR GÅNGEN. 

SKYNDA DIG PÅ OCH SKICKA

IN ETT SVAR. VET DU INTE 
SÄKERT SÅ CHANSA PÅ DET 

DU TROR DET ÄR.

Adress att sända svaret till

Djurgårdens IF 
Ungdomsfotbollen
Klocktornet, Stadion
114 33 Stockholm

Lösningarna skall vara oss 
till-handa senast måndagen 
den 24 aug. 1975.

Ledning till lösningen

HAR DU ANVÄNT NÅGON 

GÅNG



DIF
SOUVENIRER

DU HAR VÄL INTE GLÖMT BORT DEN PRESENTBOD SOM VI

HAR PÅ HJORTHAGEN.

DÄR FINNS DET MÅNGA TREVLIGA DJURGÅRDS SAKER SOM 

ÄR LÄMPADE TILL PRESENTER.

DESSUTOM DEN LILLA FÖRTJÄNST SOM VI GÖR, KOMMER 

VÅRA UNGDOMSSPELARE TILL DEL.

HJÄLP OSS ATT SPRIDDA SÅ MYCKET DJURGÅRDS SOUVENIRER 

SOM MÖJLIGT.

PRESENTBODEN ÄR ÖPPEN UNDER DAGTID OCH VISSA 

KVÄLLAR NÄR DET ÄR TRÄNING, SLÅ EN SIGNAL PÅ TEL. 

NR. 606107.
DU KAN OCKSÅ BESTÄLLA GENOM VÅRA LEDARE FÖR LAGEN.

PRISLISTA
Nyckelring Knappmärke "Heja DIF" 2:-

Tändsticksask stor 17:- " "Ur Djurgårdare" 3:-
’• liten 8:- Hatt 10:-

Väggvimpel 5:- T - shirt 15:-
Kortlekar 15:- Väskmärken 3:-
Grammofonskiva 8i- Glasunderlägg 10 st 5:-
DIF märke brodyr 5:- Tuffa Viktor 15:-

" " galon Biidekal 4:-



[SEGER]KRANTZ ÅT SVEN

A-lagsspel i sikte har fr.v. Lasse Stenbäck, Per Sandberg, Svenne 
Krantz, Pirre Febvrel (tyvärr skadad en längre tid) samt Henrik 
Misiorny.

En varm och skön sommar har passerat. För Svenne Krantz, fjolårs
junioren, har den inneburit början till ett genombrott» Han fick 
chansen i A-laget ....och slog direkt.

Så bra som Djurgårdens A-lag är, så fint som de olika lagdelarna 
hugger tag i varandra vill det mycket till innan man slår sig 
in i detta allsvenska lag»

Men Svenne slog direkt, han ar det senaste beviset på vad Ungdoms
sektionen kan»

Reservlagstränaren Uffe Lyfors är glad, mycket glad. För bara en 
dryg månad sedan hade Krantzen planer på att istället satsa 
på - hockey.
Från början är han egentligen hockeyspelare, men så för ett par år 
sedan lyckades Lyfors, då juniortränare, lura ned den lovande yttern 
i Cobran.
-OK, satsa gärna på hockey, men kom ned och visa vad du kan i fotboll, 
sade Lyfors. Jag behöver en ytter.

Sven Krantz kora - och nu har han fått dra på sig A-lagströjan ...



...OCH FLER VILL FA

CHANSEN
Djurgårdsreserverna, vad gör dom.

Jo tack, ganska bra ifrån sig.
En hel del grabbar där väntar intensivt på att få sin A-lagschans. 
Jörgen Lindman, Perra Lövfors, Kjelle Karlsson tillhör de 
kända namnen, De rutinerade krafterna ...som allt som oftast 
gör sig påminda i A-lagssammanhang.

Men där finns också "ungtupparna". Färskingarna med den brinnande 
glöden.

På bilden här intill ser vi några av dem, fjolårsjuniorerna Lasse 
Stenbäck, Perre Sandberg, Svenne Krantz, Pirre Febvrel samt 
Henrik Misiorny.

Om Svenne har vi redan ordat. Om Pirre kan vi inte orda så mycket 
eftersom han haft otur med en krånglande hälsena. Om Perre 
Sandberg kan vi säga att hans rensande spark är minst lika effektiv 
som fader "Farsans" en gång i tiden. Skämt åsido - Perres ambition 
kan om något, eller några år, mycket väl leda till en permanent 
allsvensk plats.

Om Lasse Stenbäck ( ej släkt med Håkan S ) kan vi säga att han 
allt som oftast är dominant på mittfältet. Det är än sål länge 
bara en svaghet som kan skönjas: Styrkan i närkamperna. En säsongs 
styrketräning skulle nog få ledningen att jubla.

Om "Henna" det vill säga Henrik Misiorny ska vi slutligen bara 
säga berömmande ord. Årets största överraskning i reservlaget.
En målvakt som inte gjort mer än ett enda misstag under de senaste 
tre åren. Och då var det en vattenpöl som ställde till med 
oväntade bekymmer.....



LÄS - BEGRUNDA
Tidningar är kommersiella. 
Dom skriver bara om idrott 
som är säljande.

Känns orden igen...

Och förvisso är det så, men 
då och då hittar man artiklar 
långt utöver det vanliga. Som 
t.ex. utdraget här till höger, 
där Norrköpings Tidningars 
sportchef Håkan Haraldsson 
tar upp föräldrarnas betydelse 
för ungdomsidrotten.

Tänk efter själv:

VAD HAR DU - JUST DU - GJORT

FÖR DIN SON ELLER DOTTER...

Gått med på matcher förstås.
Det är OK, det är bra, men du 
kan intensifiera ditt intresse. 
Du kan vara med i en 
FÖRÄLDRAFÖRENING.

Vi har gjort många försök med 
föräldraföreningar. Ibland har 
resultatet blivit underbart 
positivt. Föräldrar har mötts, 
jobbat tillsammans, ordnat med 
resor o. dyl. för de sina. 
Ibland har resultatet varit en 
massa kaffebröd som fått kastats, 
en ledsen ledare som stått där 
med sin utskickade kallelse i 
handen, och förgäves väntat på 
några intresserade.
Var inte blyg för att ta ini
tiativ. Ring till din ledare 
och snacka med honom. Tänk på 
att han svårare ringa runt till 

var och en. HJÄLP TILL.
Läs vad som står i ramen här 
intill och begrunda.
Tid kan man alltid skaffa sig. 
Om man planerar ordentligt.

KOMMENTAR

HÅKAN HARALDS ON

Norrköpings Tidningar
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De föräldrar som ägnar 
sina barn klok kärlek miss
lyckas inte. De föräldrar 
som lever med sina barn, 
som ger sig tid att tala 
med dem, som intresserar 
sig för deras problem kommer 
att ha dem kvar hemma eller 
i goda kamraters krets så 
länge att farliga frestelser 
inte längre blir några 
frestelser - och faror.

Idrotten har mycket att ge, 
en god hjälp i uppfostrings
arbetet. Men det är inte 
bara att skicka sina barn 
till idrottsklubben och sedan 
anse att man gjort sitt. 
Idrottsledarna kan inte göra 
allt. Nej, följ med och titta 
på era barns idrottsarbete, 
följ dem i träning och täv
ling. Erbjud er att göra en 
insats i klubbarbete. Ni 
föräldrar behövs. Ni är mor
gondagens idrottsledare. 
Och skyll inte på att ni inte 
har tid. Strunta i extra
knäck, stoppa upp och tänk. 
Det gäller våra barn, vår 
ungdom. De har behov av de 
rätta kompisarna. Mor och 
Far kan mycket länge vara 
de bästa.

Vi har den ungdom vi för
tjänar.............. ’’



Varför röker Du inte 
Varför röker Du
I de här raderna vill jag först vända mig 
till Dig, som inte röker.
Allra först ber jag få gratulera Dig till 
att Du inte lagt Dig till med ovanan att 
röka. Därefter vill jag föreslå, att Du 
snarast gör klart för Dig varför Du ald
rig någonsin bör börja röka. Du har an
tagligen inte fullt klart för Dig varför. 
Skälen för att Du aldrig skall lägga Dig 
till med ovanan är emellertid viktiga 
för Dig livet igenom och därför bör 
Du se till att Du får bärande och be
stående kunskaper om dom.
Du kan först fråga en som vet mycket 
om dessa skäl, nämligen rökaren själv. 
I en sinnesstämning som nog kan växla 
från en informationsgivare till en annan 
får Du då av alla veta tre fakta: det är 
inte bra för hälsan att röka, det besvärar 
omgivningen och det är alldeles för dyrt. 
Som en underton i informationen ska 
Du kunna spåra att rökaren är hjärtligt 
avundsjuk på Dig, som inte röker, på 
Din fina kondition, Din för omgiv
ningen av rökdofter fria person och 
för att Du synbarligen har råd med en 
del fritidsintressen, som rökaren varken 
har råd eller ork med. Vet att Din livs
stil är mera inne än rökarens vad än 
tobaksreklam och massmedia vill ge in
tryck av.
Vad gäller hälsan och rökningens på
verkan på den kan Du fråga någon 
läkare eller annan i sjukvården verk
sam person. De är sedan länge där 
ständigt och djupt förvånade över 
att människor trots att de har en del 
kunskaper om hälsorisken självmant 
undergräver sin hälsa och underbygger 
en för tidig eller plötslig död genom 
att röka. I vårt land röker hälften av 
männen och för närvarande en fjärde
del av kvinnorna — det senare antalet 
stiger oavbrutet. Var tionde svensk, 
nära 8.000 människor, ett antal som 
är sex gånger mer än trafikoffren, dör 
varje år i sjukdomar, där rökningen är 
orsaken eller den starkt bidragande 
orsaken.

Om Du frågar någon i Din närmiljö — 
hemmet, skolan, arbetet eller fritids
miljön — kan Du säkert också få svar 
på vad den s k passiva rökningen inne
bär av olägenheter för trivsel och väl
befinnande. Beträffande den passiva 
rökningen är också numera klart kon
staterat att den för rökaren är minst 
lika farlig som konsumtionen och för 
icke-rökaren självfallet ännu farligare. 
Det är ett konstaterande som emeller
tid gäller påverkan under lång tids 
vistelse i rökfyllda lokaler.
Den ekonomiska sidan av tobakskon
sumtionen har Du alla möjligheter att 
själv bedöma.
Efter dessa rader till icke-rökaren ber 
jag nu få vända mig till Dig som röker. 
Vad den förre vet har Du alltså länge 
haft klart för Dig — mer eller mindre. 
Du vet att rökning inte är bra för 
hälsan osv och innerst inne vill Du nog 
sluta röka. Varför slutar Du då inte? 
Det finns flera svar på den frågan, men 
sannolikt är det så, att de positiva effek
ter, som Du får av rökningen överväger 
de negativa och så länge Du upplever, 
känner det så, tycker Du Dig inte kun
na sluta. Vad kan Du nu göra?
Det allra första Du bör göra är att sätta 
Dig ner och ingående — ta gärna en 
cigarett — analysera alla de effekter som 
är negativa på Din hälsa, Din omgivning 
och Din ekonomi och vilka effekter, Du 
upplever som positiva. När Du gjort den 
analysen skall Du finna att de negativa 
effekterna överväger och därmed får Du 
ett fast underlag inte bara beträffande 
Ditt hälsomedvetande utan också för 
ett beteende, en handling — sluta röka 
och bliv vid det!
Vad gäller rökningens negativa effekter 
kan Du lämpligen läsa boken "Sista 
cigaretten" av Dr Ture Arvidsson, psyki
ater vid Stockholms rökavvänjningskli
nik. Den är utgiven av praktika Larsson 
och finns att låna på biblioteket.



LEDARLISTA FÖR U-AVDELNINGEN 1975
Ordförande
Gunnar Dyvik Lojovägen 13 181 47 Lidingö a

Sekreterare
Leif Ståhl Lilldalsvägen 15 150 24 Rönninge 0755/53661

Kassör
Kurt Hammargren Råstensgatan 14 172 50 Sundbyberg 29 19 92 a15 16 20

Ledamöter
Björn Lindgren Slätbaksvägen 5 121 64 J-hov 53 71 80 a81 85 85Kjell Åkerblom Tornslingan 48 142 00 Trånsund 771 91 14
Sven-Olof Åsbrink Barrstigen 28 161 55 Bromma 25 96 7234 94 00 a
Information, utbildningsrådgivare
Leif Ekstig Rådagatan 42 125 51 Farsta 64 02 1022 50 00 a

Kanslipersonal
Peter Carlsson Rörstrandsgatan 10 115 40 Stockholm 32 80 06
Lars-Magnus Wester Registervägen 36 161 46 Bromma 25 00 11

KANSLITELEFON KLUBBLOKALEN HJORTHAGEN 60 61 07

Juniorerna
Bo Andersson Stadsbudsvägen 34 125 58 Farsta 64 03 26781 17 54 aTorbjörn Waax Lavendelvägen 19 145 75 Norsborg 0755/82501
Mikael Mikizoz Sjösavägen 41 124 57 B-hagen 99 55 15
Sven Jonsson Vasalopsvägen 94 126 59 Hägersten 46 15 02
A pojkarna
Mats Jansson Ölmevägen 3 125 46 Farsta 94 79 68
Bengt Holmqvist Kvistbrogatan 9 124 44 B-hagen 47 75 55
Per de Waard Lagfartsvägen 36 145 58 Norsborg 0755/76282

B pojkar
Kjell Åkerblom se ovan
Roger Bothon Sigurdringsgata 11 126 51 Hägersten 19 88 00
Peter Carlsson se ovan
Ossian Wasström Bredängsvägen 252 127 52 Skärholmen 88 55 64
Roger Skog Flundrestigen 2 181 51 Lidingö 765 55 54
C pojkar
Kennth Åkerblom Lundagatn 47 117 28 Stockholm 84 52 21
Bo Henriksson Olshammarsgatan 45 124 48 B-hagen 99 27 86
Rune Svarts Lerbäcksgränd 7 124 43 B-hagen 86 22 27
Hans Gunnarsson Selmedalsvägen 56 126 55 Hägersten 719 39 53 a
Kaj Säilä Kumminvägen 59 175 73 Norsborg 0753/8 18 80
Mikael Safir Långbrodalsvägen 22 125 54 Älvsjö 86 65 94
Curt Fredriksson Hagalundsgatan 5 171 51 Solna 82 66 68
Rolf Barthelsson Sikvägen 7 135 00 Tyresö 712 40 71



D pojkar
Olle Kungberg Idrottsvägen 2 185 00 Vaxholm 0764/32045
Bengt Johansson Axbergsgränd 29 124 43 B-hagen 99 25 75

E pojkar
Bengt Andersson Olshammarsgatan 15 124 48 B-hagen 99 41 51
Jan Magnusson Åmänningevägen 52 121 70 J-hov 81 52 72
Åke Kromell Vintrosagatan 52 124 47 B-hagen 99 63 07
Anders Kellerstam Ålgrytevägen 234 127 31 Skärholmen 88 20 62
Richard Gylling Floragatan 12 114 31 Stockholm 21 49 01
Pär Kempe Harpaundsvägen 111 124 40 B-hagen 86 19 12
Björn Wiman Sten Stures Väg 2 130 10 Ektorp 716 49 51

Damlaget
Otto Wahlström Enskedevägen 102 122 38 Enskede 59 93 18
Yngve Holm Radarvägen 4 183 61 Täby 756 43 0223 35 00

B flickor
Robert Stagnelid Fredagsvägen 8 125 60 Farsta 93 80 6694 50 10 a
Eva Carlsson Fredagsvägen 8 125 60 Farsta 93 80 66

C flickor
Ulla Wennerström Kvistbrogatan 18 124 44 B-hagen 86 27 62
Eva Alm Fleminggatan 109 112 45 Stockholm 52 85 02
Anita Jacobsson Fleminggatan 109 112 45 Stockholm 52 85 02

FRIBILJETTER
Träna och matcha är inte allena saliggjörande för att Du 

skall bli bättre fotbollspelare. Det är också viktigt att 

Du går och tittar på så mycket fotboll som möjligt och 

tänker efter hur andra spelar och om det är något för Dig 
att ta efter.

Till varje hemmamatch som Djurgårdens A lag spelar finns 

det en fribiljett för Dig. Den hämtar Du vid Klocktornet 

vid Stadion, mellan en havtimme före match till fem min

uter innan matchen börjar. Då står Roger "Myggan" Skoog



NU ÄR DEN HÄR

DIF
VÄSKAN

Helt i linje med ungdomsavdelningens 
målsättning satsar vi nu på en kvalitets 

väska.

Pris 60:-
Från den 18 augusti finns väskan till 

försäljning i kansliet på Hjorthagen.

Väskan är en utmärkt present till alla som idrottar. 

Den är formbeständig och med tryck och märke på bägge 

sidor. Ta chansen och inhandla Din "trunk" redan i 

höst.


