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Hinner vi med allt 
vi vill med våra 
ungdomar ... 

Många var de saker som 
ventilerades. På land
slagsnivå, på klubbnivå 
o.s.v. men så helt 
plötsligt kom snacket 
även in på ungdoms
fotbollen.

-Vi kan inte längre 
lita på att ungdomen 
väljer fotboll som 
huvudsport sommartid, 
sa ”Farsan” Sandberg.

Fotbollförbundet ska 
börja gå ut i skolorna 
och missionera.

Det talades om att de 
allsvenska spelare som 
kommer fram idag har 
för dålig teknik.

Då frågar jag mig om 
vi hinner med allt 
vi vill med våra ung
domar ...

Den skiss jag nu ritar 
upp behöver naturligt

vis inte stämma - men 
ofta gör den det.

Alltså:
På våren har tränaren 

inte alltid fullt med 
folk på träningarna.
Man kolliderar med is
hockeyns slutspel.

Sedan blir det en 
väldig forcering för 
att få fram rätt lag 
till S:t Eriks-cupen. 
Där fordras resultat.

Vi ställer upp i riks- 
turneringar typ Köping
cupen. Och hur det kan 
gå om oturen är framme 
visade sig när detta 
slutspel kolliderade med 
slutspelet i S:t Eriks 
cupen.

Vi matchar flitigt, och 
kanske är detta den 
riktiga vägen. Men ändå 
finns där en osäkerhets
känsla: Hinner vi med 
ordentligt. Med tekniken 
t.ex.

Jag hoppas det. Ha det 
så bra tills nästa gång.

U -SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET

Jag frågar mig detta 
efter att ha hört 
vad som debatterades 
under en intensiv 
fotbollsdag i vårt 
Fotbollförbunds regi.

Bakgrunden var den 
att Svenska FF 
kallade till att 
diskutera fotboll i 
dag och fotboll i 
morgon. Man samlade 
ihop sina egna 
tjänstemän med Åby
i spetsen, man 
inbjöd klubbledare 
typ Djurgårdens 
Gunnar Lundqvist och 
MFF:s Eric Persson, 
man ringde till 
Roland Grip och lät 
honom representera 
de aktiva, man lät 
kallelse gå till 
viss press o.s.v.

Här skulle pratas 
fotboll.



SAXAT
UR VÄRLDSPRESSEN ELLER 

NÅGON AV VÅRA FÖRORTSTIDNINGAR
DJURGÅRDEN

i vann Mexikanaren
Djurgårdens damer vann som 

väntat tipstidningen Vi Tippars fot
bollsturnering Mexikanaren. Upp
landslaget Roslagsbro hade inte 
mycket att säga till om i finalen, 
som vanns med 3—0 (1—0), siff
ror som var i underkant.

Klasskillnaden var uppenbar. 
Roslagsbro hängde med i spelet de 
första tio minuterna av matchen, 
då var konditionen på upphäll
ningen och det blev mest panik
bollar framåt. Den andra stora 
skillnaden mellan lagen var Djur
gårdens Ulla Bjerkhaug på mitt
fältet. Hon spelade glänsande fot
boll och var två klasser bättre än 
planens övriga aktörer.

Roslagsbro spelade bra fotboll så 
länge man hängde med kondi

tionsmässigt. Efter fem minuter 
hade man bland annat ett skott i 
stolpen. Men sedan var det bara 
Djurgården. Några minuter före 
halvtidsvilan slog Yvonne Camme
ryd in 1—0. I början på den and
ra nickade Stina Andersson in 
2—0 förbi ett passivt Roslagsbro
försvar. På detta fick man straff, 
som målvakten Anneli Hellberg 
slog i stolpen. Slutresultatet 3—0 
spikade Anitha Jacobsson på nick.

Bra i Djurgården förutom Ulla 
Bjerkhaug var mittbacken Ingalill 
Evemar samt Stina Andersson och 
Yvonne Cammeryd. Roslagsbro 
hade sina bästa kort i backen An
neli Holgersson samt tekniske hö
geryttern Yvonne Johansson.

...men sedan då, hur gick det i serien. Tja, säger tränaren Otto 
”Pudding” Wahlström, och drar på svaret.
Han tycker det är lite försmädligt att tala om att det blev stryk 
i finalen. Mot AIK dessutom - och det som grämer honom är just det 
faktum att ”kolsäckarna” var bättre.
En förlust kan man ju tänka sig. Men aldrig mot ”Gnaget”.



Bilden ovan är hämtad ur Expressen, vars reporter Bengtsson var domare 
för en dag. Naturligtvis valde han att döma Djurgården. Det är två av 
våra E 5:or som syns i aktion. Födda 67-68...man får vara 66:a. Så vänta 
bara ...
Ska det bli mera Djurgården i Expressen i höst? Med reportage från

S:t Eriks-cupsfinalerna? Vi hoppas ...

”Spela tufft grabba
- domar’n tillåter allt’



För många 
av våra ung
domar är det 
en högtids
stund att 
få vara till
sammans med 
sina idoler 
i A laget. 
Av minerna 
att döma 
vantrivs 
inte de 
äldre hell
er .

NUVARANDE A-LAGSSPELARE ....
ÖVERFALLNA AV

KOMMANDE....

En stil
studie 
från en 
uppställ
ning för 
fotogra
fering.

Barnens Ö 
är TOPPEN



NÄSTAN SLUT..
På bilden ser vi 
vår kassör Kurt Ham
margren igul tröja. 
Han är i full färd 
med att avyttra våra 
allt populärare 
DIF souvenirer. 
”Skäggmannen” är 
lekledare Olle Gustav
sson och ”glasögon
ormen” Ossian Was
ström.

DIF souvenirer är, som bekant, den nya satsning vi gör inom ungdomsavdelningen 
för att driva in medel för verksamheten. Vi tar därför tillfället i akt att 
meddela om vår lilla shop som vi har på Hjorthagen. Där kan Ni nu köpa väskor, 
dekaler, bil- och knappmärken, tröjor, handdukar mm.
Gör ett besök och se på vårt sortiment samtidigt som det kan vara kul att se 
hur ungdomsavdelningen sköts "inifrån”. Som sagt titta upp i klubblokalen, vilken 
ligger ovanför omklädningsrumen på Hjorthagens Idrottsplats, T - bana till Rop
sten.

I likhet med tidigare år var föräldra-invasionen stor. Föräldrarna 
tittade på matcher, solade i gräset, såg till att magen fick sitt 

samt mös i störs
ta allmänhet. 
Förhoppningen är 
att vi till nästa 
år skall få ut 
samtliga föräld
rar och den 
största delan av 
vår ledarkader 
med överstyrel
sen i spetsen.



DEN EVIGA KÖN FRAMFÖR GOTTKIOSKEN

"Myggan" laddar (upp) in.



Se upp för Tommy Berggren! Kombinationens taktik var att 
aldrig spela några höjdbollar där Tommy B. fanns. Att döma 
av Tommys position högt uppe i det blå har kombinationen 
för några ögonblick glömt sin taktik ...

...och här har vi de duktiga grabbarna i kombinationen.
Fr.v. Måns Gahrton, Ralf Ekberg, Roger Eklenius, Lars-Ove
Nilsson, Mikael Eriksson, Lasse Lundqvist, Nicholas Hentonen, 
Bert-Åke Gustavsson, samt Dag Eriksson.



BILDSIDOR
För sjunde gången arrangerades 
sommarläger - sjätte gången på 
Barnens Ö.
100 ungdomar trivdes från tidig 
morgontimme till mörkrets inbrott. 
Ivriga ben blev trötta efter några 
dagar, ett och annat irriterande 
skavsår dök upp» Men den bilden 
hör till, det var nu vi trimmade 
oss för att möta en intensiv höst»

Mycket kul hände under den här 
veckan. För somliga var detta 
första gången man var ute utan 
pappa och mamma. Andra åter hade 
varit med tidigare - och visste 
hur valserna gick.

Med den erfarnes pondus talade 
man om hur ett riktigt kuddkrig 
skulle gå till. Och så vidare.

Men för att nu ingen förälder ska 
missförstå, och tro att det 
handlade om busliv, vill vi betona 
de fotbollsmässiga aktiviteterna, 
klubbandan, kompislivet.

Här möttes unga DIF:are som 
aldrig sett varandra förr, här 
knöts nya kontakter som kommer 
att vara.
Den här tiden hade också det goda 
med sig att vi kunde nöta finesser 

ordentligt. Och sedan som grädden 
på moset dök landslagsgrabbarna, 
förlåt A-lagsgrabbarna, upp. Men 
det är ju samma sak strängt taget, 
och nog märktes det att våra ung
domar trivdes när de fick snacka 
o lira mot Roland Andersson, Tommy 
Davidsson och de andra.

”...okej, då 
river vi i 
grabbar." Framme 
vid hytten hänger 
"Myggan”, nu ska 
städpatrullen 
rycka ut och 
fix® i ordning 
en fotbollsplan.



FRAN

Jaha, grabbar då kör vi som vanligt. Olle ”Lill-Lappen” Hellström 
längst t.v. snackar taktik med Roland Andersson, Curt Olsberg, 
Jörgen Lindman, Tommy Davidsson och Tommy Berggren.

Det var dags för stor match denna finaldag, och lägerkombi
nationen skulle pressa hårt. Vinst till de allsvenska grabbarna 
med knappa 4-3. Men mer därom på annan sida...

Eftersom vi i Ungdomssektionen 
ser på Barnens Ö-lägren som en av 
säsongens stora begivenheter, där 
alla ålderskategorier får mötas 
och lära känna varandra, har vi 
gett sommarlägret stort utrymme 
i det här numret av Blåranden.

Studera bilderna och minns
- alla ni som var där i augusti.

Det här blir förstås bilder utan 
ljud, men med lite fantasi går det 
bra att framkalla ”Myggans" trumpet
stötar till skratt den där kvällen 
då vi såg långfilmen ”0,5 och 
kvarten.”

Eller den där eviga kön framför 
gottkiosken.
Eller ...

BAR
NENS Ö



lek o skoj
Fantomen, Tarzan, Läderlappen....känns namnen igen. Eller 

vad sägs om Björnligan, Kamelen och Fotfolket, eller Uppkast, 
Straffspark och Hörna.

När fantasin får fritt fram kan detta vara namn på de lag 
som förekom på Barnens Ö.

Vi tränade, och tävlade, och trivdes. Efter en hektisk vecka 
såg ledningen som enda alternativ sitta uppe till nattlampans 
sken, och summera de många tävlingarna.

Man river i pappershögen och hittar såsom segrare i ned
tagning på teknikbanan C-grupparen Peter Högberg. Samma ålders
grupp såg som segrare i slalom Fredrik Marnby, i inkast Lars 
Fridell, i ”åttan” Mats Lindberg.

Men det fanns naturligtvis många andra som utmärkte sig, 
såsom B-grabbarna Mikael Sanderhem, Henrik Westman och 
Joakim Sjöström.

A-gruppen hade några fina representanter i Victor Rivero, 
Johan Sjövall, Bengt Eriksson, Thomas Bodström, och Mikael Selling. 

Alla stod de som segrare på teknikbanan.
Pilkastning, badminton, och frågesport var några andra ämnen. 

Vi kommer igen med pukor och trumpeter nästa år.

Finalister var vi allihop - utom "Myggan" förstås. Fr.v. Fredrik, 
Rikard, Dag, Jakob, Mikael, Joakim, Per, John, Johan, Kalle, Lasse, 
Jörgen samt lilla, lilla frågetecknet.



Prisutdelning

Var så god! 
Tommy Berg
gren delar 
ut pris till 
Peter 
Högberg.
Med papper 
i handen 
ordf. Dyvikt

Ulla 
Bjerkhaug 
instruerar , 
första 
kvinnliga 
tränaren 
på Barnens Ö



DE OUMBÄRLIGA

Ja, just det !! Det var här i köket som de stora befann sig;
Vilka uppoffrande flickor vi hade där, purrning 06.00 och sedan 
full fart hela dagen ända fram till sena kvällen. Helt 
FANTASTISKT. Vi - ledare och deltagare - tackar härmed hela 
kökspersonalen för ett otroligt gott ”käk”.
På bilden ser vi Eva ”in aktion”.

EFTERLYSNING
”Mannen” på bilden föreställer en 
av våra fotbollspelare. Han efter
lyses efter att ha rymt från fot
bollskolan, bolltekniskaklassen. 
Igenkännes på sitt dåliga bollsin
ne samt är deprimerad på grund av 
sitt bristande fotbbllkunnande. 
Upphittaren bör kontakta kansliet 
eller närms ta ledare.



En välbehövlig halvidspaus , i matchen mot Göta, har ifunnit sig. 
Ledaren Otto Wahlström ger våra flickor goda taktiska dir

iktiv och matchen blev en komfortabel seger för DIF.
Göta har under hösten mönstrat ett betydligt bättre 

lag än under vår säsongen, varför vi förstår de 
bistra minerna innan segero är ett faktum.

Göta gjorde allt för att hjälpa oss 
till serieseger och besegrade 

AIK i sista matchen. Dock 
hade vi gjort två mål 

för lite för att 
komma högst 
upp i tabellen 

Dags för nya 
tag Otto och 
alla duktiga 
flickor.

U-AVD:s VACKRASTE LAG !!!
Så var då den första säsongen för våra damer, under ledning av 
ungdomsavdelningen, slut. Erfarnheterna har varit stora och grunden 
lagd för en fortsatt utveckling av dam- & flickfotbollen.
Att damlaget höll god klass re dan innan visste vi men rent organ
isatoriskt har det fungerat bättre. Flicksidan däremot kan vi nu 
göra stora insatser för. Två lag har vi haft i seriespel var
av ett gick till slutspel. Rent resultatmässigt har ändå säsongen 
varit väldigt lyckad med en andra placering i serien för A laget, 
nämnda S:t Erikscup framgång och som grädden på tårtan, segern i 
Mexikanaren.

Nedan ser vi en matchbild 
från mötet med Göta samt den 
försmädliga tabellen där vi 
trots vinst med 6 - 0 i slut 
matchen ändå inte räkte till

AIK 14 11 1 2 41— 6 23
Djurgården 14 11 1 2 41—8 23
Sätra 14 8 1 5 26—28 17
Rågsved 14 7 2 5 36—28 16
Göta 14 7 0 7 32—21 14
Boo IF 14 3 1 10 15—34 7
Ekerö 14 3 1 10 8—44 7
Tipporna 14 2 1 11 9-41 5



DOM KOMMER
Helt i linje med att ut
veckla svensk fotboll, be
slöt Stockholms Fotbollför
bund att en yngre åldersklass 
skulle inrättas för pojkar 
under 10 år. Anledningen var 
främst att ett års ålderskill
nad mellan pojkar i den här 
åldern är stor fotbollsmäss
igt.
Djurgården hängde givetvis 
med i utvecklingen och 
ställde upp med 5 st lag i 
den sk. E gruppen.

Utav DIF:s fem lag bestod tre stycken av nio åringar och två av 
ytterliggare ett år yngre spelare.
E ettan, deltagit i S:t Erikscupen, Solnacupen, ICA- och CD cupen. 
Framgångarna har varit växlande men det är med stor tillförsikt 
vi ser tiden an på utvecklingen av fotbollen i denna grupp. 
Träningar två gånger i veckan under vintern samt angagemang tre 
kvällar under serietid tror vi skall ge enormt välspelade lag. 
Huvuduppgiften för våra ledare är dock att leka fram fotbollens 
grunder och skapa en för spelarna trevlig klubbmiljö. På det 
sättet kommer vi iframtiden alltid att ha representanter i A laget 
som har börjat i Djurgårdens E grupp.

På övre bilden ser vi 
den farlige vänster
yttern nr 7 Peter 
Högberg göra 2-1 
till DIF mot Rålambs
hov.
Bilden till höger är 
tagen ur samma match 
och Ni bör ta en 
titt på nr 7 i mörk 
tröja.



EN AV VÅRA SPONSORER
Vi vill här rikta ett tack till dir. Sture Nyberg (bilden) för att han 
(Familjebostäder) bidragit till vår verksamhet med två stycken overall
ställ. Det är bidragen som gör att vi kan 

genomföra vår verksamhet som vi tänkt den, då 
komunala myndigheter inte ger oss bidrag mer 
än att det räcker till ca 10 % av verksamheten.
På bilderna ser ni Rolf Pärlskog, målvakt i A 1, 
tillsammans med dir. Sture Nyberg och hans 
sekreterare.

KANSLIET
Har många funktioner, bl.a. att svara på frågor om en det ena en det andra. 
Telefontid är dagligen mellan kl: 10.00 - 12.00.
Dessutom skall kansliet göra en prisutdelning för årets säsong. För att 
detta skall kunna genomföras fordras det att alla ledare lämnar in full
ständigt ifyllda matchrapporter. Ni spelare och ledare som läser detta. 
Hjälp varandra och oss genom att ha dem inlämnade på kansliet senast den 
25 oktober 1975.

På bilden ser Ni den ständigt 
arbetande och upptagne 
Peter Carlsson, allas vår 
"Emersson".
I övrigt fungerar kansliet 
som ungdomsavdelningens 
souvenirbutik och där sker 
också försäljning av DIF 
väskor.



MÅNADENS ROS
Tilldelas ledaren för juniorernas andralag 
Sven Jonsson. Efter att ha fyllt 60 år i 
sommras tyckte Svenne att det var dags att 
åter spänna på sig fotbollskängorna, så er
barmligt dåliga som C lagets spelare hade 
spelat.
Söndagen den 4 oktober kl: 09.00 på Essinge 
idrottsplats var det dags.
Nortull svarade för motståndet och matchen 
blev spännande. Med en del bredsidor och 
i övrigt rutinerat spel visade Svenne 
”ungtupparna” var skåpet skulle stå.
Har vi kvar C laget nästa år så är det första 

ledaren får , telefonnummret till Sven Jonsson.

Elfsborg 13 12 0 1 49—11 24
GIF Sundsvall 13 8 3 2 40—16 19
Malmö FF 13 7 3 3 22—14 17
Åtvidaberg 13 7 1 5 32—26 15
AIK 13 6 2 5 23—20 14
Örgryte 13 6 2 5 26—26 14
Djurgården 13 6 2 5 19—26 14
Landskrona 13 5 3 5 16—16 13
Öster 13 4 4 5 26-26 12
Hammarby 13 4 2 7 24—28 10
Gais 13 4 2 7 17—24 10
Halmstad 13 2 4 7 18—39 8
Norrköping 13 1 4 8 11—24 6
Örebro 13 2 2 9 13-40 6

En studie från omklädnings
rummet från C lags matchen 
mot Traneberg. Vinst med 6-1. 
Notabelt för C lagets verksam
het är att ca 45 spelare har 
deltagit och att vi kan för
lora stort mot de lag som 
åker ur serien medan vi kan 
vinna mot de lag som ligger i 
topp. Anledningen är givetvis 
att ibland spelar de yngre och 
ibland de äldre i ungdomsavd. 
Vidare kan nämnas att vår mål
vakt Rolf Pärlskog gjort mål 
på en straff.
Dessutom är det minst senior 
spelare som ställer upp 1-2 
per match i genomsnitt. Vilka 
är det som skall spela undrar 
red.......

Till vänster ser vi sluttabellen 
för ungdomsallsvenskan. Vi hamnade 
på en sjunde plats. Fjärde platsen 
var inte avlägsen. Finalen i JSM 
är nådd, spelas lördagen den 11.10 
kl: 16.00 på Stadion mot Elfsborg.



HJÄLTARNA

I

DET TYSTA
Vinst i Pingstpokalen, semifinal i Norway Cup , stadslagsspelare..............
Känns rubrikerna igen .... för det mesta handlar artiklarna om det lag 
som gör de bästa resultaten.
Hjältarna i det här fallet är grabbar födda 1962, men som spelar som andra
lag i sin åldersgrupp, vilket innebär att det spelare 14 - 26 styrkemässigt 
Hör och häpna !!!! För ANDRA året i rad har dessa pojkar kvalificerat sig 
för slutspelet i S;t Erukscupen och dessutom är de i år ett år YNGRE än 
sina motståndare. ”Snacka” om kvalité på grabbrana och dess ledare. 
Oavsett om grabbarna inte får deltaga i de "stora” turneringarna, så är 
målsättningen klar. Att kvalificera sig till det åtråvärde förstalaget. 
Två gånger i veckan tränas det hårt, aldrig mindre än 11-13 spelar vid 
varje tillfälle. Under säsong är det tunt med matcher ca 20 talet. Bra 
säger grabbarna, då hinner vi träna och bli bättre. Hemvist har de på 
Östermalm och Hjorthagen och det är med en rörd stämma som Blå Randens 
utsände önskar dem lycka till i fortsättningen. Vilket GO !!!!

Övre bilden är en match
situation i förlustkamp
en mot Haningepojkarna 
i 1:a slutspelsmatchen. 
Ola Svensson försöker 
bryta igenom men 6-1 i 
backen trots 1-1 efter 
full tid.
Bilden bredvid är samm
ling i halvtid, läskar 
sig gör Thomas Eriksson, 
Peter Roberts och Chris
ter Björkquist.



En stilstudie från knattefinalen på B-Ö

an. Årets följetong!!?
Nu har de slagit till igen. Vilka då. Jo, våran B etta. Dennis Cup var det 
den här gången. AIK slogs med 2-1 i finalen en höstkulen söndag.
Skall Nu dessa gossar göra det omöjliga, att vinna S:t Erikscupen i Djurgård
ens färger.
Man kan snart inte sätta sig för att göra ett enda nummer av Blå Randen utan 
att den alltid energiske herr Bothén ringer och talar om att ännu en turner
ings vinst är ett faktum. Ar det månde herr Bothéns vida berömda uppfödning, 
teknik med korv och Saft som ger dessa fantastiska resultat. Troligtvis är 

det inte så, utan 
grabbarna har spelat 
tillsammans sedan 
1969 under Kjell Å
kerbloms sakkunniga 
ledning.
På bilden ser vi lag 
kaptenen Ronnie Aron
sson som hämtar vand
ringspriset efter 
vinst i Pingstpokalen. 
Tillkommer sedan 
Arnö Cup, Elitserien 
och Dennis Cup. 
S:t Erukscupen???

CEO-tryck ab, Sthlm 1975


