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U-SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET

Stridsropet i 

vintermörkret 

blir det vanliga: 

Häng på nu så att 

du kommer väl 

rustad när våren 

kommer ...

Nu för tiden är 
det fotboll året om. 
Säsongen är visser
ligen slut, och 
kanske skulle jag 
ta tillfället i akt 
och säga glad Lucia, 
god jul, gott nytt år 
och allt det där, 
men minst lika 
viktigt är det för 
mig att framhålla 
betydelsen av att 
ta sats för den nya 
säsongen redan nu.

Året som gått har 
varit bra, men vi 
kan utveckla oss 
både som ledare och 
aktiv.

B1:an får anses ha 
gjort den största in
satsen i och med att 
de här grabbarna såg 
till att vi äntligen 
blev vinnare av 
S:t Eriks-cupen, men 
annars blev jag nog 
mest överraskad över 
att juniorerna gick 
till JSM-final ånyo.

C1:an måste absolut 
plockas fram ur det 
fördolda. Synd att 
de skulle behöva dra 
nitlotten i den 
straffsparksläggning 
som S:t Eriks-Cupens 
semifinal bjöd på.

Vi har haft många lag 
i elden under den 
säsong som gått, och 
jag tycker nog att vi 
klarat av att hålla 
ihop organisations
apparaten tämligen väl.

Alltid finns det väl 
några saker som vi inte 
förmått sköta till 
fulländning, men jäm

fört med tidigare tror 
jag nog vi förbättrat 
oss.

Vi har visat att vi kan 
få fram produkter värda 
att satsa på i div. I. 
Nu hoppas vi kunna ut
veckla tränarsidan så 
att vi får en stabilare 
grund att stå på.

Talanger kommer det 
alltid att finnas, men 
kan vi utbilda våra 
tränare så tror jag 
mycket är vunnet.

Allt det här kostar ju 
naturligtvis pengar, 
men vi är beredda göra 
denna satsning.

Dessutom tror jag att 
fler ungdomar självmant 
kommer till oss om 
ryktet sprider sig om 
hur välskött och 
effektiv den här
ungdomssektionen är.

Vi hörs...



DIF:s B etta säsongen -75. Bakre raden fr.v. Lagl. Roger Bothen, Mikael 
Thelvén, Roland Nyman, Jesper Sporre, Paul Förster, Thomas Widestrand, 
Bernt Jansson, Björn Carlsson, Ronnie Aronsson, Kjell Åkerblom tränare, 
Främre reden fr.v. Robert Warodell, Jan Westre, Anders Kjell, Tomas Wiman, 
Bo lodin, Mikael Sallmander, Peter Loso.

Lördagen den 11 oktober var det dags. Stockholms Stadions olumpiaborg från 
1912 var matcharena. Som näst sista final sprang våra grabbar duktigt ner
vösa, tyngda av stundens allvar, in på planen. Nervtrådarna spelade våra 
grabbar fula spratt under hela första halvlek och Stocksund var väl så nära 
mål som vi. I andra halvlek lossnade det mer och mer, för att under förläng 
ningen bara finnas ett lag på planen. Några mål blev det inte utan straffar 
fick tillgripas även i år. Nervositeten hos oss alla var stor. När Mikael 
Salmander slog in den avgjörande straffen var det säkert många som fick en 
tår i ögat............

Matchsekvens från 
finalen.
Ronnie Aron
sson in 
aktion*

................ VANN DIF S:T ERIKSCUPEN



Prisutdelning. Sthlms FF:s 
huvudansvarige, Hans Ny
berg delar ut 70-iaden 
medaljerna.
Varför så sorgsna mi
ner grabbar! Ögon
blicket var histoiskt! 
Hassa N. pratar med 
Bo Lodin i keps, 
Jan Westre lysnar och 
ser deppig ut....... 
Notera lagledare 
Bothéns något över
lägsna och nöjda 
leende.
Ser han möjligen 

någon spelare som 
skulle passa bättre DIF tröja?

ÄNTLIGEN EFTER 13 FINALFÖRLUS
TER....

Spelare till Djurgårdens A lag, vinst i JSM, vinst i Norway Cup mm, 
framgångarna för DIF:s ungdomsavdelning har under åren varit stora.
Den riktiga pricken över i:et har ändå saknats, att vinna "på hemmaplan" 
en klass i S:t Erikscupen. Under årens lopp har vi försökt inte mindre 
än tretton gånger utan att lyckas. 1974 var det snubblande nära då A 
pojkarna förlorade sin final efter straffläggning.
Vårt hopp stod i år till det framgångsrika B att laget. Tidigare hade 
laget vunnit elitserien och alla andra turneringar i Sverige, skull dom 
lyckas.
Ja till final kom dom, inte utan bekymmer, i semifinalen slogs Hammarby 
på straffar.

TACK
GRABBAR

Hasse Nyberg tillsammans med 
Mikael Sallmander, utsedd till 
DIF:s bäste spelare under fi
nalen.



DET BLEV
VARKEN
ÖSTERÅKER
ELLER AIK

Djurgården segrade i den nystartade Österåkerstrofén i 
forboll och för ungdom födda 1962, en NT-RT-cuptävling, som 
avgjordes i Åkersberga under lördagen och söndagen.

I finalen möttes Djurgården och Älvsjö. Matchen av
gjordes tre minuter från slutet, då en Djurgårdare hölls fast 
innanför straffområdet.

Djurgården tog
Österåkerstrofén

Det spelades fin fotboll i Åkers
berga i lördags och söndags. Där 
fanns nog många av Sveriges för
nämsta fotbollsungdomar i åldern 
13 år och yngre. 16 lag ställde upp 
i NT-RT:s och Österåkers 
Ungdomsfotbolls Österåkers
trofén, som slutligen hemfördes 
av Djurgården.

Cuptävlingen inleddes som sagt 
redan under lördagen. Märsta 
kunde dessvärre inte få ihop lag 
utan här gick Österåkers C-pojkar 
in i stället. De ett år yngre 
grabbarna överraskade och slog 
Råsunda med 1-0 efter mål av 
Robert Barkley.

Resultat fram till finalen:
Österåker 2 - Ekebykamraterna 

5-2, Vargarna - Djurgården 0-6. 
Hammarby - Brommapojkarna 3- 
4 ( efter straffsparksläggning 0-0 
vid full tid.), Tyresö - AIK 0-1, 
Österåker 3 - Edsberg 5-1, Lidingö 
SK - Älvsjö 1-3, Örnens FF - Sirius 
4-5 ( 0-0 vid full tid. Straffsparks
tävling), Råsunda - Österåker C 0- 
1.

Semifinaler:
Djurgården - AIK 4-0, Älvsjö - 

Sirius 2-0.
Match om tredje pris:
AIK-Sirius 5-1.
Final:
Djurgården - Älvsjö 1-0. Från 

semifinalerna kan nämnas, att 
Djurgårdens Lasse Lundqvist 
stänkte in hela tre mål mot AIK. 
Målen var så kallade rökare? 
Dessvärre tappade Gnagets 
grabbar humöret, då det gick 
emot.

ÄLVSJÖ-PRESS
I finalen mellan Djurgården och 

Älvsjö hade det sistnämnda laget 
det mesta av spelet och grabbar 
som Peter Rosencrantz och 
Thomas Jönsson borde ha avgjort 
på tre feta chanser i andra 
halvlek.

I stället kom matchen att 
avgöras på straff tre minuter före 
full tid. Djurgårdens kapten Miles 
de Champs slog bollen till höger 
om Älvsjömålvakten.

I Djurgården var det Lasse 

Lundqvist och Thomas Bodström 
som märktes bakåt. Ulf Johan
sson var bra på mittfältet. I 
kedjan stod Claes Adams för de 
flesta farligheterna.

-Vi borde ha avgjort på våra 
feta chanser ansåg Älvsjös 
tränare och lagledare Håkan 
Brohlin. Men att gå till final i ett 
sånt här fält får man vara nöjd.

□ KOMMER IGEN
□ KOMMER IGEN
Nöjda var till synes alla och 

många frågade om tävlingen 
kommer att bestå. På den frågan 
kan man svara ja - tveklöst.

Mycket publik kantade 
arenorna speciellt under lördag, 
då Österåker hade tre lag i elden.

Fotbollsledaren Gösta Björk
lund och Lennart Lövegard hade 
all anledning att känna sig 
belåtna.

-Cupen för också det med sig, 
att vi blir inbjudna till cuper i 
Stockholm.

BROR LANDIN



INTE ALLSVENSKAN, men i alla fall . . . Vinnarna av den första Österåkerstrofén, Djurgården. 
Bakre raden fr v: Fredrik Skiöld, Per Hidesten, Lars Lundkvist, Ulf Johansson, Michael Thelin,
Claes Adams, Ingemar Lindevall, Göran Fock. Främre raden; Mikael Selling, Thomas Bodström, Hå
kan Wennerström, Thomas Pusic, Miles de Champs och Ralf Ekberg..

Hård kamp på Älvsjös planhalva. ”Järnkaminen” Lennart Wallberg 
försöker ta sig förbi en Älvsjö-försvarare.



FINAL IGEN 
MEN FÖRLUST

Målskytten

I fjol vann juniorerna JSM-finalen 
över AIK.
I år slog vi AIK igen - i semifinal. 
Därmed var vi i final igen. 
FANTASTISKT.
Nu förlorades visserligen årets final 
till ett starkt spelande Elfsborg, 
men det förtar inte prestationen.

I ungdomsfotbollen får man räkna med stora svängningar. Medan 
en seniorspelare kan hålla sin plats i laget ända upp till tio 
år - och i vissa fall mer ändå - försvinner våra ungdomar till 
nästa åldersgrupp efter två år.

Det betyder naturliga svackor. Ofta får man fram en bra kull som 
man satsar på, och när denna försvunnit - blivit för gamla - så 
står man där.
Att gå till JSM-final är något enastående. Att göra det två år 
i rad är en bragd.

Vi hade förhoppningar om seger när vårt J-lag på Stadion sprang 
ut för spel mot Elfsborg. Laget var förstärkt med de överåriga 
allsvenskt härdade grabbarna Ove Hübsamen, Lasse Stenbäck och 
Svenne Krantz. Detta borgade för kunnande och kvalité.

Men Elfsborg var bra, mycket bra till och med. Boråsarna vann 
med 3-1, vilket var odiskutabla siffror.

I halvtid hade vi för all del hoppet kvar. Då stod det 1-1 
och Henrik Hertzberg hade kvitterat på nick.

Ett är säkert - nämligen att vi siktar på att komma igen en 
tredje gång. Inför årets säsong försvann nästan hela junior
laget, vilket betyder att de som fyllde upp har två år på sig.
Och om det nu gick så bra redan detta första år...hur ska 
då inte nästa år gestalta sig...
Då kommer juniorlaget att bäras upp av våra 58:or, av vilka man 
på rak arm kan räkna upp Peter Andersson, Jan Hellstedt, Johan 
Werner, Per Wiman, Anders Borg, Göran Holmberg, Roger Casslind m.fl.



Fotbolls
experter! GÖR SOM DIF
• Ove Rubsamen - f.d. Ungdomssektionen.

• Svenne Krantz - f.d. Ungdomssektionen.

• Lasse Stenbäck - f.d. Ungdomssektionen.

• Henrik Misiorny - f.d. Ungdomssektionen.

Det kostar mycket pengar att 
driva en ungdomssektion med 
så många lag som vi haft. 
Målsättningen är naturligt
vis att ge vårt allsvenska 
representationslag en ordent
lig grund att stå på. Ur ren 
krass ekonomisk synvinkel 
är det därför en klubb har 
en ungdomssektion*

Men vi som jobbar med alla 
ungdomarna ser naturligtvis 
inte riktigt på det sättet, 
vi har närmare mål att rikta 
in oss på. Vi hyllar kamrat
känslan i första hand.

Desto större blir då lycko
känslan när det visar sig att 
det finns en förlängning i 
allt det jobb som läggs ned 
av våra ledare, från den 
yngste till den äldste.

När vi nu gör en säsong
sammanfattning, så är det med 
största glädje som vi kan 
ställa dessa fyra gamla 
medlemmar i U-sektionen i 
rampljuset.

Den lycka som Ove, Svenne, 
Lasse och Henrik kände den 
stund de debuterade i all
svenskan bör vara en sporre 
för alla de ungdomar som 
just klivit in i det blå
randiga ungdomsledet.

Satsa lika hårt som någon
sin våra affischnamn, och 
se varthän det bär.

Kanske kommer du att tåla 
den tuffa träningen, kanske 
tycker du att idrotten inte 
får ta så mycket tid av ditt 
liv.
Gör ett försök - och utvärdera 
sedan resultatet, när du ska 
till att bli senior.

"Ryssen", Svenne, Lasse och 
"Henna" har gjort det. De ville 
prova på A-lagsträningen, och 
har efter detta år bestämt sig 
för att det ska bli betydligt 
fler allsvenska matcher nästa 
säsong...

Får vi lov att presentera vårt bidrag till allsvenskan för den 
säsong som gått ...





Det handlar om....

Det var en onsdagkväll, datumet var 27 november, och 
det var årsmöte. I klubblokalen på Hjorthagen.
Tre man hade avsagt sig omval i styrelsen;
BJÖRN LINDGREN, den gamle skidledaren, som avböjde 
fortsatt jobb i U-sektionen därför att "stora” styrelsen 
kallade på honom. Efter tre år var det dags att byta 
Hjorthagen mot Stadion.
KJELL ÅKERBLOM, Hagsätraskräcken, bad att få stå på 
tillväxt därför att han stuckit till - Indien.
Tänka sig...Indien ...på ett halvår.
Kjell botaniserar nu bland de heliga korna, och väntas 
återvända med något nyförvärv.
LEIF STÅHL, även han med förflutet i Hagsätra. Även han 
en Hagsätraskräck ity han är lärare. Leffe Ståhl har 
varit med i Djurgården sedan 1969, en eldsjäl som nu 
tänker ta ett sabbatsår.

När styrelsemötet, eller ska vi säga årsmötet, kommit 
fram till punkt åtta på dagordningen var det dags för 
ordförandeval. Där klubbades med kraft fast
GUNNAR DYVIK.

Punkt nio handlade om val av övriga styrelsemedlemmar. 
Där valdes scan vice ordf. Sven - Olof Åsbrink, 
som sekreterare Roger ”Myggan” Skoog, 
som kassör Björn Lindberg, 
som ledamot Kurre Hamnargren, 
som ledamot Stig Bengtsson.



.... årsmötet
Hammargren och Åsbrink är gamla i gården, Skoog, 
Lindberg och Bengtsson är inga duvungar dom heller är en 
om styrelsejobbet i sig självt blir något nytt...

Det här var ett lungt årsmöte med snabba beslut. Gunnar 
Dyvik hälsade alla välkomna och hoppades på visa beslut. 
Föredragningslistan godkändes i befintligt skick innan 
Bengt Lindberg valdes till mötesordförande. Lars-Magnus 
Wester blev mötessektreterare.
Svårt att säga vilken punkt på mötet som tog mest tid, 
men det skulle inte förvåna om det var verksamhets
berättelsen. Sedan "nystarten” 1969 har Ungdomssektionen 
expanderat starkt. I år redovisades 19 pojklag, 2 junior
lag och 1 seniorlag. Tillsammans ställde de upp i - hör 
och häpna - 61 olika turneringar. Fördelningen blev: 
Juniorer 6, A-pojkar 11, B-pojkar 14, C-pojkar 14, 
D-pojkar 7 samt E-pojkar 9.
Imponerande,

Gunnar Dyvik trodde på ett nytt, jobbigt år. Vi tror 
honom ....



Säsongen som gick har bjudit på ett och annat amatörfoto. 
En kul händelse för fler än fotografen, inte minst for 
Blårandens redaktion som glatt sig över insända bidrag. 
- Kul, har vi sagt, nu får vi chansen att via tidningen 
portionera ut bilder och namn till vareviga medlem i 
Ungdomssektionen.

Det är ju därför vi gör den här föreningsblaskan - vi vill 
krympa storstadens avstånd, och på det här sättet låta 
Svenne i D-gruppen veta vem Bosse i A-gruppen är.

Och du som är lagledare. Tänk på detta till nästa år. Lägg 
undan taktikpinnen någon gång, och låt kameran säga KLICK.

St. fr.v. Bengt Holmqvist, Thomas Nagelkerke, Mats Ringström, 
Thomas Haglöf, Roger Lindewall, Claes Andersson, Ronny Ahrnelöf, Bengt 
Ahlström, Per Johansson, Sittande fr.v. Gunnar Nyren, Hans Holmqvist, 
Ulf Kindblom, Mats Ronnerstam, Ulf Larsson, Mickael Ohlsson, Peter Lindgren.



D 1:an 1975

fr. v. Johan Spindler, 
Johan Welander, Kenneth 
Karlsson, Leif Monton, 
Peter Johansson, Tom 
Britton, Stefan Gustavsson, 
Johan Olsson, Nicholas 
Hentonen, Milco Eriksson.

E 3:an, vilket gäng!!
Till höger har alla ställt 
upp för lagfotografering.
Nedan snurrar tre DIF:are med 
två GOIF:are så det står 
härliga till, ja, nästan 
domar'n blir yr av liret.



19 PRISUTDELNINGEN 75
Lördagen den 29 november var det dags igen. Nu fick grabbarna bevis på 

hur duktiga de varit under säsongen.

Klockan ett på förmiddagen fylldes Rågsveds skolas aula till sista plats

en av förväntansfylla ungdomar och dess föräldrar.

På scenen dingnade det uppstaplade bordet under tyngden av alla priser 

som skulle byta ägare.

Applåderna ljöd genom salen när varje lag gick fram och hämtade sina 

priser. Roger "Myggan" Skoog och B ettan var nog de största applådfriarna. 

Efter kaffe, saft, kakor, bullar, väsk- och lotteriförsäljning var det dags 

för utdelning av individuella priser. Spelarbörs, skytteliga och tränings

pristagare applåderades och gratulerades. Speciella utmärkelser fick

Henrik Hertzberg Mest gjorda mål i juniorlaget

Kaj Gramer "Årets Gentleman"

Mikael Andersson "Spelarmärket"

Robert Pettersson "

Lars Stenbäck "Årets Bästa Grabb"

Efter allt prisutdelande och avslutningstal av ordf. Gunnar Dyvik kände 

sig alla nöjda och snabbade sig hem till TV fotöljen och tittade på tips

extre. Kvar på näthinnan hade man dock att det var en sällsynt lyckad 

prisutdelning 1975.



JULTIPSET
Åter dags för en av Blå Randens populära tävlingar. 
Sätt Dig ned med familjen framför julbrasan och försök

knäcka nedansående frågor. Fina vinster finns det att hämta 
för de duktiga. Resultatlista publiceras i nästa Blå Randen
som kommer i februari. Lycka till.

1. Vem gjorde mest mål för Sverige i VM -75.?
1. Ralf Edström x. Kent Karlsson 2. Örjan Persson

2. Sverige blev utslagna av Schweitz i VM kvalet för VM
1. 1966 x. 1962 2. 1970

3. I år har någon , några av följande DIF spelare spelat 
i A landslaget?

1. Curt Olsberg x. Björn Alkeby 2. Roland Andersson

4. Blå Randen utkom med nummer 1974.?
1. 3 nummer x. 4 nummer 2. 2 nummer

5. Sist DIF vann junior SM var ?
1. 1970 x. 1973 2. 1975

6. Vem har spelat flest A landskamper ?
1. Orvar Bergmark x. Karl Svensson 2. Björn Nordqvist

7. "Årets Bästa Grabb" blev 1975 i u-avdelningen ?
1. Peter Carlsson x. Lars Stenbäck 2. Otto Wahlström

8. Vilka klubbar har vinnut allsvenska flest gånger ?
1. Norrköping x. Djurgården 2. Malmö FF

9. Antalet lag i ungdomsavdelningen var 1975 ?
1. 25 st x. 26 st 2. 19 st

10. Blå Randen är Sveriges Bästa klubbtidning !!
1. Ja x. kanske 2. Nej

Skicka in talongen till vänster 
före den 1 januari 1976 under 
adress: Blå Randen

Djurgårdens IF 
Klocktornet, Stadion 
114 33 Stockholm



LEDARLISTA FÖR U-AVDELNINGEN 1976

Ordförande
Gunnar Dyvik Lojovägen 13 181 47 Lidingö 765 56 05767 00 20
Sekreterare
Roger Skoog Flundrestigen 2 181 51 Lidingö 765 55 54

Kassör
Björn Lindbergh Sibyllegatan 8 114 42 Stockholm 63 76 70

Ledamöter
Sven-Olof Åsbrink Barrstigen 28 161 55 Bromma 25 96 72
Kurt Hammargren Råstensgatan 14 172 50 Sundbyberg 29 19 92
Stig Bengtsson

Information, redaktör 
Leif Ekstig

Kanslipersonal
Peter Carlsson 
Lars-Magnus Wester

Gyllenstiernsgatan

Rådagatan 42

Rörstrandsgatan 10
Registervägen 36

17 115 26 Sthlm

123 51 Farsta

115 40 Stockholm
161 41 Bromma

67 80 78

64 02 10

52 80 06
25 00 11

C pojkar
Kenneth Åkerblom Lundagatan 47 117 28 Stockholm 84 32 21
Bo Henriksson Olshammarsgatan 43 124 48 Bandhagen 99 27 86
Olle Kungberg Idrottsvägen 2 185 00 Vaxholm 0764/32045

KANSLITELEFON KLUBBLOKALEN HJORTHAGEN 60 61 07

Juniorerna
Bo Andersson Stadsbudsvägen 34 123 58 Farsta 64 03 26

781 17 54Torbjörn Waax Lavendelvägen 19 145 73 Norsborg 0753/82501
Lennart Glantz Holavedsvägen 11 181 64 Lidingö 766 33 6098 15 00
Tommy Blomster Slätbaksvägen 57 121 64 J-hov 81 85 31

A pojkarna
Bengt Holmqvist Kvistbrogatan 9 124 44 Bandhagen 47 75 55
Sven Jonsson Vasalopsvägen 94 126 59 Hägersten 46 14 02
Sune Hasselström Hammarvägen 60 175 55 Järfälla 0758/11043
Roger Bothén Sigurdringsgata 11 126 51 Hägersten 19 88 00
Ossian Wasström Bredängsvägen 232 127 52 Skärholmen 88 55 64

B pojkar
Peter Carlsson se ovan
Roger Skoog se ovan
Mats Jansson Ölmevägen 5 125 46 Farsta 94 79 68



D pojkar
Bengt Johansson Axbergsgränd 2 124 43 Bandhagen 99 25 75
Richard Gylling Floragatan 12 114 31 Stockholm 21 49 01
Pär Kempe Harpsundsvägen 111 124 40 Bandhagen 86 19 12

E pojkar
Anders Kellerstam Ålgrytevägen 234 127 51 Skärholmen 88 20 62
Åke Kromell Vintrosagatan 52 124 47 Bandhagen 99 63 07
Jan Magnusson Åmänningevägen 52 121 70 Johanneshov 81 52 72

Damlaget
Otto Wahlström Enskedevägen 102 122 58 Enskede 59 93 1824 51 95

A flickor
Bengt Andersson Olshammarsgatan 15 124 48 Bandhagen 99 41 51

B flickor
Bengt Andersson se ovan

C flickor
Ulla Wennerström Kvistbrogatan 18 124 44 Bandhagen 86 27 62

FOTBOLL - TV
Nu har det kommit. Hemma TV spelet. Du kan 
spela tio olika sporter tex. fotboll, tennis 
volleyboll, bordtennis mm.
Om Du såg demonstrationen vid prisutdelningen 
eller vid julbasaren vet Du hur den fungerar. 
Vill Du veta mera kontaktar Du kansliet. 
Priset beräknas till 745 kronor.



KURSVERKSAMHETEN 1976

Här nedan finns en förteckning över alla kurser som hålls under 1976. 
Skulle Du vilja gå någon kontaktar Du kansliet på tel: 60 61 07 före 
sista anmälningsdatum. Blir det fler anmälningar än platser, får vi 
rangordna de sökanden i samband med anmälan till arrangören.
Var ute i god tid........................ .Var ute i god tid....................Var ute i go

Typ av kurs Tidpunkt för kursen Sista anm. dag

Bättre F (-örening) 21 - 22.2 Bosön 10.1
" " 15 - 14.3 Bosön 5.2

PR i föreningen 5 - 4.4 Bosön 1.5
Testledare 22 - 26.3 kvällar 10.2

" 1 - 12.11 " 1.10
Idrottsskador Mars Stockholm 1.2

" Oktober " 1.9
Massage Jan-feb 10.1
Förband & tejp Mars-april " 1.2

" " Nov-dec " 1 .10
Fotboll Steg 1 19 - 20.6 Solbacka 1.5

" " 5-4.7 1.5
Fotboll Steg 2 2-4.7 " 1.5

" " 15 - 15.8 " 1.5
Lagledarkurs 27 - 28.2 Norrtälje, Uppsala 1.2

" 5 - 6.3 Vaxholm + Södertälje 1.2
Målvaktstränare 20 - 21.2 Stockholm 15.1
Påbyggnadskurs 25 - 24.10  Bosön 1.10
Ungdomsledarkurs 5 - 9.4 Bosön se Svensk Fotboll

" Oktober " " "
Domarkurser Under hela våren snarast
Skadekurs 15 - l4.11Bosön 15.10

Förbunden har mer och mer insett betydelsen av utbildning och har nu börjat 
en intensiv utveckling av utbudet. De flesta kurstyperna bygger på ett tre 
stegs system där man mellan varje kurs skall ha praktik.
Grunden för all utbildning kommer att vara kurserna LILI och LILA.
Den ena för instruktörer och den andra för admininstratörer. Dagar och plat 
ser har vi inte fått ännu men intresserade kontaktar kansliet för 1.2.76. 
På en del av (de flesta) kurserna ovan har man kravet att deltagarna skall 
ha genomgått LILI, LILA eller ungdomsledarkursen. Så småningom kommer även 
DIF att ha vissa krav för att få leda vissa lag. Som komplement till för
bundens kurser fotsätter DIF med sin interna kursverksamhet. Då kostnaderna 
är för stor vid förbundskuserna för att kunna ha ett tillräkligt innehåll. 
Vill Du veta mera om kursverksamheten kontaktar Du Lars-Magnus Wester på 
tel. 25 00 11 eller 60 61 07.

CEO-tryck ab, Sthlm 1975


