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U-SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET

... i svängarna för 
nu börjar en ny in
tensiv säsong...

Kulan i luften, vi 
har redan börjat 
visa vad vi kan. Låt 
mig på en gång fast
slå att jag tror på 

en mycket fin års- 
säsong för vår U-
sektion.
Några förändringar 
som är värda att på
talas är förstärk

ningar på lagledar 
och tränarsidan.

Klart hitills är 
att Lennart Glantz 
blir ny lagledare 

för J 2:an. Ny trä
nare blir Tommy 
Blomster, bollspark
are i Årsta Södra. 

Sune Hasselström 
blir ny slavdrivare 

för A 2:an.

Mats Jansson är 
ingen lagledare 
längre, han blir 
tränare för B 2. 
Och Kjell Åker
blom, som gjort 
klubben så stora 
tjänster, laddar 
om med hjälp av 
Anders Grönhagen.
Kjell går ner i 

åldrarna igen, nu 
för att försöka 
rycka upp vår 
verksamhet i Skär 
holmen och Sätra*

I den styrel
se som jobbar så 
fint har vi fått 
ett skånskt inslag 
- nämligen såsom 
adj. Dick Persson 
från Landskrona. 
Summeringsvis är 
vi bra förberedda 
på ledarsidan.

Som väl alla 
känner till sorterar 
damfotbollen under 
ungdomssektionen, och 
här ser det i skrivan
de stund ut som om 
vi kan utöka till 
två damlag plus tre 
flicklag.

Våra damer fick 
tidningsrubriker 
redan i fjol. Vi ska 
bli bättre i år!!!

Endast på en 
punkt avvecklar vi, 
nämligen vårt C-lag. 
Vi i U-avd. har nog 
tyckt att C-laget 
borde höra senior
verksamheten på 
Stadion till. Det 
var inte lyckligt att 
vi fick hand om C.

Kanske återuppstår 
detta lag någon gång. 
Vi får väl C...
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DIF VÄRVAR 
-MED FÖRSTÅND

Djurgården värvar, ropar tidningsrubrikerna.
Djurgården köper den och den spelaren för dyra pengar. Ett 
påstående som får Blåranden att fråga sig hur det fungerar 
i verkligheten.
Hur...När ...Varför värvar Djurgården.
Vi bad om ett svar från Fotbollssektionens ordförande 
GUNNAR LUNDQUIST.

-Låt mig först och 
främst säga att vi 
helst ser till att 
vi är självförsör
jande. Att vi är 
mycket glada 
åt de talanger som 
kommer fram via 
ungdomsavdelningen.

-Men, jobbet med 
detta formbara 
material är ofta av 
framtidskaraktär - 
endast i undantags 
fall kommer det fram 
grabbar som från 
junioråldern går di
rekt in i A-laget.
-Har man som mål

sättning att till
höra de bättre lagen 
i allsvenskan måste 
man då och då jobba 
mera direkt. Då är 
värvningen nödvän
dig.

-Då försöker vi 
skaffa just den spel
aren som vi tror ska 
bli den injektion vårt 
lag behöver.

-Den oinvigde kan tycka 
att vi bollar väl vårds 
löst med pengarna. Men 
jag tror det är viktigt 
att vi har klart för oss 
att det här är pengar 
som aldrig försvinner 
från fotbollen. De bara 
omsätts.

-Vi skaffar t.ex. en 
ytter av hög klass. Men 
för att klara av den 
affären måste vi få våra 
pengar någonstans ifrån.

-Kanske är det då så att 
ett par av våra duktiga 
reservlagsspelare har 
tröttnat på att inte bli 
allsvenskt ordinarie och 
väljer div. 11-spel 
istället.

-Med ena handen får vi 
in pengar, med den andra 
betalar vi ut.

-Fotbollsaffärer är ett 
enda balanserande - inte 
bara för oss utan för 
alla klubbar.

-Eftersom vi genom 
vår U-avd. är ganska 
självförsörjande 
behöver vi lyckligt
vis inte värva sär
skilt mycket.

-Vi är väldigt glada 
för att vår plantskola 
får fram så mycket, 
för hur det än är så 
är det alltid ett 
vågspel med lovande 
grabbar. som värvas... 

-Erfarenheten säger 
att den som är junior
stjärna inte nödvän
digtvis håller all
svensk klass.

- Därför gör vi klau
suler med de små
klubbar vi värvar 
ifrån. Klausuler som 
säger att om deras 
unga talang slår och 
spelar så och så många 
allsvenska matcher, så 
ska moderföreningen ha 
mer betalt.
-Det här systemet ger 
rättvisa både åt den 
som köper och säljer, 
slutar Lundquist.4



Djurgården
Har du tänkt på vad det innebär att vara djurgårdare? 
Låt oss ge dig lite siffror att studera:

För tjugo år sedan, 1956, var klubbens års
omsättning 558.000 kronor. Idag är den på 
sju miljoner.
Djurgården är alltså ett storföretag - ett 
storföretag som bara har sex fast anställda 
medarbetare.
Att DIF sköts perfekt ändå beror på de över 
200 frivilliga, entusiastiska ledare som 
sätter en ära i att vara djurgårdare.

Mycket pengar är i rörelse 
och klubben får ekonomin 
att gå ihop på följande 
sätt:
- 3 procent är medl.avgifter.
- 54 procent matchintäkter.
- 7 procent kommunanslag.
- 2 procent souvenirförsälj.
- 3 procent reklamintäkter.
- 1 procent lotterier.
- 20 procent bingo.
- 4 procent spelarövergångar
- 6 procent ”diverse”.

Nu vet du det. DIF äger inga 
stenhus eller aktier. Men vid 
senaste bokslut fanns en miljon 

på bank och i form av fords? 
ringar. Man har en stor pris
samling med bl.a. 425 SM-
tecken i klubbrummet på gamla 
Stadion, inventarier för 19.000 
bostadsrätter i hyreshus för 
53.000, fotbolls- och hockey
spelare som på ”slavmarknaden” 

representerar ett par miljoner, 
samt sist men inte minst alla 

entusiastiska ledare utan 
vars insats Djurgården 
aldrig existerat.

Rudolf Walldén, KF-direktör 
i det civila, är ordf.
i detta DIF, som du och jag 
och så många andra tycker 
så bra om.

DIF, klubben som har över 
5.700 medlemmar och hela 
17 sektioner.
Fotbollssektionen är bara 
en del med andra ord, och 
ungdomssektionen ”en del 
i delen”. Men vi är viktiga, 
för det är du och jag som 
till viss del formar 
morgondagens Djurgården.

Kom ihåg en sak:

LYCKA ÄR

ATT VARA

DJURGÅRDARE
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A-laget inför 
årets 
seriespel
Tre nya spelare till de 
vi hade förra året, end
ast Kjell Samuelsson lä
mnar oss, gör att det 
blir konkurans om plats
erna i laget. Följden blir 
att grabbarna måste kon
centrera sig och satsa hå
rdare på träningen. Hela 
verksamheten har fått fen 
nyttig stimulans. Dess
utom är grabbarna vana vid 
Bengt som tränare vilket 
höjer effektiviteten. Ty
vär har vi ännu inte kunn
at träna utomhus trots lö
ften från komunen att de 
skulle hålla Kristineberg 
isfri och i speldugligt 
skick. På den punkten har 
till och med AIK det bätt
re, som i flera veckor ha
ft en träningsplan att till
gå. Vi kan även jämföra med 
Malmö FF som efter ett trän
ingsläger i Italien kom hem 
och inställde en träningsmat
ch med motivet att den skulle 
spelas på grus !! (vilket kli 
mat). I övrigt tror jag att 
Anders Grönhagen skall sätta 
lite fart på anfallsspelet 
samt att Håkan Stenbäck och 
Harry Svensson skall återupp
repa spelet från hösten 74. 
Deras träningsinsatser tyder 
på det

Mitt upp i den värsta uppbyggnads
träningen tar Blå Randen och känner 
lagledaren för A-laget, Olle ”Lill-
Lappen” Hellström, på pulsen. Vad 
spelarna står i form hänseede och 
vad vi kan vänta av DIF i årets all
svenska spel.

flyttande Kjell Samuel
sson. Han återvänder 

till oss i september.
Försvaret som var fjol
årets starka lagdel är 
inte helt bekymmersfr
itt. Roland Andersson 
har en längre tid varit 
skadad och börjar först 
nu att träna så smått. 
GIH-studier läger trolig 
en hinder i vägen för 
deltagande på tränings
lägret, vilket gör att 
vi är högst osäkra på 
vad Roland står. 
Tommy Davidsson, Birg
er Jacobsson och Tommy 
Berggren som förra året 
var stommen tillsammans 
med Roland, hyser vi 
dock inga farhågor för.

Per-Olof Erixon med sin 
a 74 A kamper vill sä
kert ta en plats också. 
Ett utropstecken kan 
Jörgen Lindman bli när 
han väl får chansen. Då 
helst på en backplats. 
I målet har vi Björn 
Alkeby och om ”vikten 
håller” blir det nog 
en toppsäsong i år ock
så. Vid skada finns 
fjolårsjunioren Henrik 
Missiorny att tillgå. 
Ett stort målvaktslöfte

"Kalven” Svenne Krantz 
har lagt av med isho
ckeyn och vinterträn
at som aldrig förr, 
vad betyder inte det. 
Suceé-inhopparen Kjell 
Karlsson bör rimligen 
få sitt definitiva ge
nom brott i år. I Bjö
rn Karlsson har vi en 
hyperfarlig spelare 
innanför straffområd
et och med Kjell Gust
avssons oblyga uppträ
dande är det verkligen 
svårt att bedömma vi

lka spelare kedjan sk
all bestå av. Mycken
nytta har vi av den st
imulerande konkurrans 
som finns mellan de de 
sju anfallsspelarna, 
dessutom gäller det för 
oss i ledningen att ta 
ut rätt spelare till 
varje match, ett ange
nämt problem.
På mittfältet finns de 
två ”gamlingarna" Sve
nne Lindman och Curre 
Olsberg, normalt säk
ra kort. Dessa två kom
pletteras med Pelle Lö
vfors och den lovande 
talangen Lasse Stenbä
ck vilka väl fyller to
mrummet efter till USA
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som imponerat och redan 
i höstas gjorde sin för
sta A-lagsmatch. Efter 
de här nämda har vi ett 
helt koppel med lovande 
och duktiga killar som 
bankar på porten till A-
lagstruppen.
På pappret ser laget väl
digt starkt ut och mål
sättningen för året blir 
givetvis att tampas om 
guldet samt att försöka 

vinna någon eller någ
ra matcher i UEFA eller 
cupvinnarcupen.
För att komma väl för
beredda till seriestart 
åker vi på träningsläg
er till England mellan 
den 14 - 20 mars. Plats 
Bisham Abbey strax utan
för London. På programm
et står två träningsmat
cher och i den ena möter 
vi endera Wolverhampton 

eller Leicester.
Om vi sedan kan få trä
na på Stadion under sä
songen, ser det ljust ut 
för att DIF åter skall 
kunna bärga ett guld. 
Det vår tio långa år 
sen sist. Hjälp oss i 
våra försök genom att 
fylla läktarna på våra 
hemmamatcher på Stadion. 
Mycket publik stimulerar 
alltid spelarna.

TRÄNINGSMATCHER

ALLSVENSK PREMIÄR DEN 11 APRIL ALLSVENSK PREMIÄR DEN 11 APRIL

Tisdagen den 23 mars AIK -Djurgården kl: 18.00 Råsunda
Lördagen den 27 mars BP -Djurgården kl: 14.00 Stadion
Söndagen den 28 mars Djurgården-GIF Sundsvall kl: 13.00 Stadion
Söndagen den 4 april Lanskrona -Djurgården i Landskrona
Tisdagen den 6 april Djurgården-Hammarby kl: 18.00 Stadion

B-LAGET
Torsdagen den 11 mars AIK -Djurgården kl: 18.00 Stora Mossen
Torsdagen den 25 mars Djurgården -BP kl: 18.00 Stora Mossen
Tisdagen den 30 mars Täby IS -Djurgården kl: Täby
Söndagen den 4 april Djurgården -Domsjö kl. 11.00
Onsdagen den 7 april Lidingö - Djurgården kl: 18.00 Lidingö

De matcher som saknar något data är ännu ej bestämnda. Vill Ni se dem kon
takta kansliet på tel: 60 61 07 så får Ni exakt meddelande.

sju svåra år
Nu är man ensam kvar av alla ledare som var med om ungdomssek
tionens start 1969. Mitt engagemang började i DIF genom att bli 
upplockad från kvartersföreningen Hagsätrapojkarna. Många av de 
nu spelande ungdomarna i DIF, började sitt fotbollssparkande 
just i denna lilla kvartersklubb. Under dessa år som ledare i 
Djurgården är det mycket roligt och givande man har upplevt. 
Anskaffande av en klubblokal på Hjorthagen, att se dess förvand
ling genom åren. Alla resor, kurser där "dom” förgäves försökt 
banka in lärdom i huvudet på mig.
Förutom alla "punchiga” ledare jag lärt känna har kontakten med 
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massor av "snorungar" främst de födda 1961 givit mig mycket. 
Dessa grabbar, -61:orna, har jag i sju år försökt lära hur man 
spelar fotboll men till slut var jag tvungen att ge upp..
Jag kan ändå glädja mig åt att vi innan dess lyckades hemföra 
en rad av turneringssegrar med pricken över i:et, vinsten i 
S,T Erikscupen. Efter den matchen och sju års hissåkande mellan 
framgångar och bakslag blev det som väntat nervhemmet.
Nåja det började 1969 med entusiasm och högtflygande planer 
men efter en del motgångar där varken pengar eller vilja 
till, så ser framtiden ljus och lovande ut bl.a. efter anskaffan
det av ett par slöa konsulenter som ser till så att allt fram
åtskrider med kurser, resor, turneringar och andra justa pryl
ar. Därför tror jag verkligen på en rad givande säsonger i 
framtiden för föräldrar, ledare och inte minst spelarna i ung
ungdomsavdelningen och morgondagens allsvenska lag.

Kjell Åkerblom

LANDSLAGET I JAPAN
Biå Randen träffade Anders Grönhagen och bad honom att berätta 
lite om sig själv, samtidigt fick vi berättat för oss om vilka 
upplevelser en kille som tränar hårt och målmedvetet får vara 
med om. Därför bad vi Anders att skriva en rad och återge vad 
han upplevde tillsammans med A-landslaget i Japan våren 1975.

Resan börjde jag ensam med tåg från 
Sunsvall till Stockholm, för att 
där stråla samman med alla de andra 
spelarna och ”Åby”. Efter genomgång 
och en matbit blev det flyg till 
Tokyo, spänningen och den långa re
san, 25 timmar, satte sina spår i 
kroppen, Väl framkommen kände jag 
mig något urlakad och spela fotboll 
var inte det man först längtade 
efter. I första matchen var jag av
bytare och hade inte någon större 
press på mig. Vinst blev det med 
1-0 och spelet fungerade bra. Ja
panerna överaskade oss med att vara 
otroligt tekniska och snabba men ly
ckligtvis väldigt snälla i närkamp
erna. Mellan matcherna var det trä
ningar, ca en och en halv timme per 
dag, allt för att Åby skulle få en 
uppfattning om hur vi ”morgondagens”

spelare fungerade tillsammans och 
och under tuffare spel än i klubb
laget. Nåväl i andra matchan var 
jag uttagen som vänsterytter och det 
kändes väldigt stimulerande att få 
dra på sig A-landslagströjan. Inom 
alla områden är japanerna läraktiga 
så även i fotboll, vi spelade sämre 
än i första matchen men japanerna 
hade lärt sig och satte åt betydligt 
hårdare i närkamperna. Ändå lyckades 
Tommy Svensson göra 1-0 och jag 
ökade så på till 2-0. Japsen gav 

dock inte upp utan reducerade till 
2-1. Deras kämpa i närkamperna hade 
tagit hårt på oss, orken började 
tryta, lyckan for mig infann sig och 
jag gjorde ytterligare två mål. Slut
resultat 4-1 till Sverige och jag 
hade gjort tre mål, helt otroligt. 
Inför sista matchen var det fyra



degars matchledighet och träningen 
parades ihop med sightseeing där vi 
fick se alla sevärdheter i Tokyo 
med omnejd, en underbar upplevelse. 
Vid matchdags var jag åter uppsatt 
som vänsterytter och de otroliga ja
panerna hade lärt sig ändå mer om 
vårat spel. I början av matchen bl
ev vi ordentligt tillbakapressade 
men efter 20 minuter fick jag en 
fin boll som jag förvaltade val och 
gjorde 1-0. Spelet mattades sedan 
och efter ytterligare ett Svenskt

mål vann vi välförtjänt med 2-0, 
dock utan att prestera något stor
spel. Av sammanlagt sju gjorda mål 
hade jag gjort fyra. När slutsingnal 
en gick hade vi haft tio underbara 
dagar i Japan och hemfärden, den 
långa, började. Jag hoppas verkligen 
att Ni unga DIF:are skall få chanse 
att uppleva det jag hittils har fått 
vara med om, men utan träning året 
om lyckas man inte. Mitt närmaste 
mål är att ta en plats i DIF:s A lag 
och sedan försöka kvalificera mig 
till A landslaget och få uppleva ytt
erligare ställen i världen samt att 
få spela fina matcher.

Anders G.

DET DÄR MED IDROTT
En något så där klok man lär en gång ha sagt, att man hör 
akta ungdomen från den farliga idrotten.
Det ligger nog något i det uttrycket. Idrotten kan vara 
farlig för den som idrottar på fel sätt, den så kallade id
rottsidioten. Detta omfattar utövare, ledare och inte allra 
minst supporten.
För min del tror jag inte att idrotten är farlig så länge 
man har kul då man umgås med idrotten.
Jag har kul i min idrottskontakt, i det här fallet som 
"lekledare" åt C 2:an. Det är härligt att syssla med käpa
glada killar som gillar det här med boll och nätrassel.
Så länge killarna inte uteblir från något träningstillfälle 
får man väl anta att de också har kul med sin idrott. Kon
takten ledare - spelare - föräldrar måste narturligtvis 
också vara på topp. Handen på hjärtat föräldrar - hur många 
såg Ni förra säsongen där Er kille eller tjej deltog ???? 
När blir idrotten farlig? Jo, när den börjar verka som ett 
gift. Den gamle ryske revolutionären Lenin menade att "id
rotten var ett opium för folket". Så sker när man slutar 
göra läxor, passa tider, missbruka kort sagt alla de saker 
som är viktigare än själva idrotten. Låt idrotten vara en 
lek till att börja med, tiden får utvisa "vad det blir av 
det".

anser Olle Kungberg 9



BENGT ... om fotbollens 
utveckling

Våren är här. Alla våra djurgårdslag längtar after ordentligt 
underlag under fötterna, och stora ytor att få springa och 
spela på.
A-laget är självfallet det mest och bäst förberedda. Har finns 
grabbarna som tränat som proffs. Tränaren Bengt Persson har 
stora förväntningar på säsongen.
-Vi är bättre organiserade i alla avseenden, säger han.

Styrelsen har gett honom allt 
stöd genom genomförandet av nöd
vändiga kompletteringar, och det 
gör att BP tror på farligare an
fallsspel.
-Målsättningen är givetvis att 

bli bättre, säger han, och tänker 
då också tillbaka på andra icke 
oväsentliga förändringar. Ett är 
t.ex. att BP nu skaffat sig 
rutin och erfarenhet för att bättre 
organisera sin uppläggning av 
träningen. 
Han kör med en 20-mannatrupp, men 
sneglar då och då på reservlags- 
truppen, för att kunna göra nöd
vändiga korrigeringar.
-Per Sandberg har utvecklats mycket, 
Håkan Malm - skadad mest hela tiden 
i fjol - är en annan kille som 
snart kanske bör in i A-lagstruppen.
- Vad oroar då A-lagstränaren?
-Att inte framgångarna ske komma 

vid rätt tillfällen. Fysiskt är vi 
väldigt väl förberedda. Psykiskt 
är jag lite osäker, Ett lag som gör 
bra ifrån sig, men oturligt förlor
ar ett antal matcher kan få problem, 
-Vill man tillhöra toppen måste man 
vara i psykisk balans...
Tankarna finns där, men de är trots 
allt marginella i jämförelse med det 
team-work tränare och spelare upp
levt under senvintern. Optimismen 
spirar som en vårblomma...

Annat som Bengt tänker på är hur 
den ”nya tidens” fotboll ska in- 
och utläras i våra ungdomslag.
-Det har ju hänt väldigt mycket inom 
fotbollen de senaste åren, och det 
är väldigt viktigt att dessa för
ändringar slår igenom långt ned i 
våra ungdomsled.
-Vi i Sverige ligger långt framme med 
vårt försvarsspel, som närmast är en 
blandning av man-mot-man-spel och 
zonförsvar.
-Det känner kanske alla till, liksom 
att alla i laget måste delta i an
fallsspelet.
-Men hur många känner till det som 
brukar kallas för press? Det gäller 
alltså att pressa på den motståndare 
som har bållen. Och det snabbt så han 
spelar i sidled eller bakåt.
-En sådan taktisk sak gör att motstånd
arens anfall blir fördröjda. Vi kan 
bättre förbereda oss för attackerna... 
-Det är viktigt med ordentliga match
analyser, menar BP vidare. Ledningen 
hinner inte alltid med hela matchen, 
den bör därför koncentrera sig på 
vissa arbetsområden, och så då gå 
igenom dessa partier verkligt ordent
ligt med spelarna.
-Kom också ihåg att på träning priori
tera vissa träningsmoment. Vi i lilla 
Sverige har inga möjligheter hinna med 
allt. Vi får försöka göra det bästa av 
situationen.
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DET HANDLAR OM 
JUNIORERNA

Juniorallsvenskan 76 kommer att bli ovanligt påfrestande för 
grabbarna. Juniorallsvenskan har utökats med 13 matcher, vilket 
betyder dubbelserie med tröttande men nyttigt utvecklande resor 
och matcher.
För att orka med det utökade programmet krävs det att man skaffar 
sig en rejäl grundträning, mer eller mindre året-runt-tränar.

Vinterträningen inför säsongen 76 
syftade i mångt och mycket till att 
ratta till bristerna från den gångna 
säsongen, säsongen där vi började 
mycket starkt - tvåa efter våren - 
men sedan tappade undan för undan 
för att till slut hamna på sjätte 
plats.
Att vi inte orkade serien ut tror jag 
mycket berodde på att vi inte var 
tillräckligt grundtränade. Vi hade 
inte underkastat oss en psykiskt här
dande hårdträning»
Det var också styrkan , eller rättare 
sagt bristen på styrka, såväl 
psykiskt som fysiskt som fick oss att 
sladda på hösten»
Vi tog efter seriens slut i mitten på 
oktober en tre veckor lång, välbehöv
lig vila» Därefter åkte vi ut till 
Bosön och konditionstestade oss. Vi 
fick då fram ett värde på truppen i 
tämligen otränat skick. Ett värde 
som vi skulle förbättra.

Vi började den egentliga träning
en den 17 november, och har sedan dess 
kört en relativ hård förbrännings- 
och styrketräning. Vår löpträning har 
i huvudsak bedrivits som intervall
träning ( 5 min löpning, 5 min vila 
5 ggr i 80 % hastighet). Någon gång 
emellanåt har vi lagt in distanser 
över en mil... ofta då det varit för 
kallt för att springa i högt 
tempo.

Styrketräningen bedrevs som cirkel
träning, fram till februari endast 
med kroppen som belastning. Därefter 
lade vi in lite skivstångsträning.

Styrketräningen har varit av 
allmän karaktär, och syftat till att 
förbättra styrkan ihela kroppen. 
Således ingen direkt specialstyrke
träning.
Dessemellan har vi ju förstås tränat 
fotboll en gång i veckan under 
hela vintern. I mitten på februari 
testade vi oss för andra gången, nu 
hade glädjande nog alla förbättrat 
sina resultat. Ja, på sine håll var 
förbättringen mycket stor. Kan tala 
om att snittet låg på 56, vilket får 
anses vara klart godkänt i februari.

På spelarfronten förlitar vi oss 
i år på vår mycket jämna trupp av 
58:or, och på 59:or. Samt på ett par 
nya spelare, som visat sig vara 
väldigt träningsflitiga. n som vi får 
stor nytta av är Björn Jansson, som 
kommer från Roslagskulla IF i div. 
IV. Michael Byström från Enköping 
har också imponerat. Han är 59:a och 
har alltså ytterligare ett juniorår 
kvar.
Påskläger ska göra oss ytterligt 
väl förberedda på det slitsamma 
seriespelet.

Bosse Andersson
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?! ÅRETS NYFÖRVÄRV ?!
Djurgardens IF:s seniorer står nu rustade infor säsongen -76 och skall ta 
upp kampen om allsvenska guldet med framförallt Eric Perssons Malmö FF 
och Stig Svenssons Öster. Grunden för framtida framgångar lades förra året 
då Bengt Perssons unga moderna syn på fotbollträning fick verka i DIF för 
första gången. Lägger man därtill lagledaren Olle Hellströms stora erfaren
het och mogna kunnande, utan att vara "mossig”, förstår även en oiniti
erad att DIF har förmånen att disponera ett "framtidens" ledarpar.
Bollen är det centrala vid all träning och det märktes inte minst på vårt 
försvar förra året som med god taktik och fin bollkontroll var lagets 
främsta beståndsdel. För att få ett homogent lag till årets seriespel har 
man därför införskaffat några anfalls förstärkningar i form av Anders Grön
hagen, Björn Karlsson och Kjell Gustavsson. Här följer en kort presentation 
av de nya spelarna:

Anders Grönhagen började spela fotboll som tioåring 
i Ångermanlands stolthet Kramfors IF. Redan som fem
tonåring debuterade han i A-laget - då var det klippt

Året efter var det dags att spela i juniorlan
dslagets anfall och Helge Antlind, gamle förbunds

kaptenen, tyckte att Anders gjorde bra ifrån sig, 
så det blev ytterliggare 9 J matcher i den dressen. 
Kramfors som mycket fint tränat och matchat talangen 
Grönhagen till framgångar kunde inte längre bjuda 
sin telning några utvecklingsmöjligheter utan efter 
åtta år i KIF-tröjan blev det 1972 flyttning till 
Sundsvall och Giffarna. Där etablerade sig Anders 
fort och storklubbarna började jaga honom. Han för
blev dock Sundsvall trogen och var en av lagets cen
tralgestalter då laget gick upp i allsvenskan 1974. 
"Laban" Arnesson, bas för ungdomslandslaget, började också flitigt nyttja 
Anders tjänster, till dags dato har han spelat 9 ungdomslandskamper.
"Som grädden på moset" kallade "Åby" Eriksson på talangen infor A landslaget! 
vårresa till Japan 1975, där Anders spelade alla matcherna.
När Sundsvall försvann från "ettan" i höstas stod det klart ett Anders 
inte kunde spela kvar, om han ville utvecklas som fotbollspelare samt för
söka kvala in i "Åbys" elva. Djurgården hade varit tidigt ute och tagit 
kontakt med ledningen i Sundsvall, detta plus det faktum att DIF är en 
väldigt trivsam klubb gjorde Anders val lätt.

Nästa nyförvärv att presentera är Björn Karlsson, 
en 22-årig skyttekung från norra division två ser
ien. Björn har fått sin fotbollsuppfostran från 
barnsben i Nyköpings Hissarna och redan som 19-
åring debuterade han i föreningens representations
lag. Där visade han framfötterna på ett sådant sätt 
att han sedan dess varit bofast i laget och för 
varje år blivit en allt viktigare kugge i laget. 
Hans spelsätt präglas av kalla dragningar, fina 
dribblingar och säkra skott. Med andra ord, han är 
en "lirare”. Björn arbetar mest i mitten av anfall



et och tycker att träningen i DIF inte är hårdare än i Nyköping men mycket 
roligare. Bollen är med i alla moment och tempot är högre, troligtvis be
roende på att omgivningen är bättre. Dessutom har vi ju de moderna tränings
metoderna i DIF, eller hur Bengt........
Björns målsättning i år är att försöka kvala in i allsvenska laget. Hittills 
har han aldrig varit med i några landslagssammanhang men enligt Olle Hell
ström imponerar Björn storligen på träningarna så om det slår för honom 
hör säkert ”Laban” av sig omgående. Parallellt med fotbollen satsar Björn på 
studier. Efter genomgånget gymnasium blev det nu en ekonom utbildning på 
Handelshögskolan i Stockholm, om två tre år räknar Björn med att vara klar. 
En målmedveten ung grabb som har förutsättningar att lyckas............

Den mest anonyme av årets förvärv kommer från division fyra-klubben Nynäs
hamn, 7 mil söder om Stockholm. Tjugotreårige Kjell Gustavsson var namnet. 
Lägg namnet på minnet han har nämligen imponerat storligen på träningarna. 
I en spelstil som påminner om Roland Sandberg blev han förra året skytte
kung i södra division fyra serien.
Efter avslutade gymnasiestudier blev det en ADB 
kurs och anställning på televerket i Nynäshamn 
som programerare. Kjell ämnar bo kvar och pendla 
de sju milen till Stockholm för träning och match
er. Debuten i ”Nynäs” A lag skedde vid 17 år och 
efter två A-lags säsonger var han ordinarie.
Angående träningen i DIF tycker Kjell att han blir 
lika trött som i Nynäshamn fast sättet att bli tr
ött på är mycket roligare i DIF. Heders Bengt !! 
Kjell är spelklar den 4 mars och har som målsätt
ning att försöka spela in sig i A laget, räknar 
ändå med att ett års träning i det högre tempot 
fordras för att hänga med ordentligt.

Ja, alla spelarna uttalar att de trivs förträffligt i Djurgården och Blå 
Randen hälsar givetvis grabbarna hjärtligt välkomna och önskar dem lycka 
till, starkt medveten om att det inte är lätt i början för nya killar att 
komma in i en främmande miljö och dessutom ha stora krav på sig._________

En aktion bild 
från juniorernas 
match mot Hammarby 
i Stockholmsserien 
hösten 76. Henrik 
Hertzberg går upp 
i kamp mot Hammar
by målvakten. Nr 
11 är Johan Werner 
som intresserat 
tittar på. Längst 
bort står Mikael 
Andersson och vä
ntar på bollen. 
Hur det gick ? 
Vi vann med 3-1!! 
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Juniortränaren är en man med synpunkter på hur allt kring och 
i fotbollen skall fungera. Nedan lämnar han synpunkter på hur 
vätska och mat skall skötas i samband med matcher.

VÄTSKA
Så här går landslaget till väga för att ersätta svettför
lusten och återställa vätskebalansen.

1. 1,5 - 1 tim. före avspark dricker alla spelare 2-5 dl 
vätska var 10-15 minut.

2. Efter uppvärmningen och före matchstart ånya 2-5 d

3. Vid matchavbrott dricker så många som möjligt 2-5 dl.

4. I halvtid dricker alla 2-5 dl vid åtminstone två tillfällen.

KOST
Klart står att vara spelare behöver ha sina glykogendepåer 
(sockerförråd.) fyllda och detta kan enkelt åstadkommas med 
nedanstående förslag.

1. Efter träning 2 dagar före match. Kolhydratrik måltid med 
rikligt med bröd och söt juice.

2. Under mellandagarna två normalstora chokladkakor per dag.

3. Dag före match, en måltid av ”mjöltyp" = pannkaka, makaroner, 
spaghetti, potatismos, mjölrik soppa eller sås.

4. Måltiden före matchen har till uppgift att ge mättnadskän
sla. Det är nu för sent att fylla på försummade glyckgen
förråd. Denna måltid består lämpligen av äggvita som ger 
god mättnadskänsla och bör intagas senast tre timmar före, 

för undvikande av "bukfyllnad".
Landslaget använder filetbiff med stekt ägg, kokt potatis, 
kokt frukt.

Slutligen en liten detalj som är nog så viktig, skorna. Skor
na skall ses över i god tid före matchen. Skorna skall vara 
ordentligt ordnade och matchdugliga (hela snören). Det är my
cket roligare att springa ut till match i skor man trivs i än 
att komma med leriga, snörlösa skor. Hälsningar

Bosse Andersson
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OMLÄGGNING
Som Ni sett på omslaget, till detta 
nummer, har det skett en viss för
ändring av tidningen. Från och med 
detta nummer är Blå Randen en skrift 
som omspänner hela fotbollsektionen, 
och inte bara ungdomsavdelningen. 
Vad innebär nu detta
Jo, vidkommer att bredda innehållet 
genom att införa mer om A laget och 
dess verksamhet med träning, matcher 
och övrig skötsel. Förhoppningar 
finnes att ha en ständig artikel om 
den moderna fotbollträningen, med 
vår A lagstränare som signatur. 
Omläggningen innebär inte att Du, 
fotbollspelaren i ungdomsavdelningen 
skall komma i kläm genom mindre ut
rymme. Troligtvis kommer sidantalet 
att öka, utom under den tid som verk
samheten har stiltje. Till Er ledare

vill redaktionen framföra att om 
inte matchrapporterna lämnas in med 
jämna mellanrum har vi inte någon 
möjlighet att skriva om händelserna 
kring laget. På matchrapporterna 
skall Ni ledare dessutom berätta på 
några rader om de intressanta del
arna i matchen. Grabbar ligg på 
ledarna !!!
Till slut berättar vi att tidning
en kostar alldeles för mycket att 
ge ut. Får vi inte en 50 % kostnads 
teckning genom annonsering löper 
vi risken att få lägga ned tidningen 
eller att dra in några nummer per år. 
Tvärt emot vår målsättning, som är 
att vi i framtiden skall komma ut med 
fler nummer per år.
Hjälp oss om möjligt att lösa detta 
problem !!!

15



ETT STARKT GANG 76 ?
Ett av fjolårets succé lag, utan att komma i rampljuset, var 
Bengt Holmqvists A två lag. Grabbarna som är födda 1960 spelade 
som första års A pojkar, 1975» och deltog inte i de större A - 
pojkturneringarna. Inkallade till att förstärka A ettan blev de 
dock med jämna mellanrum. I S:t Erikscupen visade grabbarna vil
ka duktiga spelare de är. match efter match vanns och i kvarts
finalen tvingade man BP:s etta till förlängning innan man lät sig 
besegras. Sporrade av dessa framgångar har det tränats tre gånger 
i veckan sedan den 15 oktober. Mellan 8-12 spelare har det var
it varje gång, en del grabbar har lite annat för sig inom idrott
en under vinter halvåret. Första äventyret, för året, blir när 
Bengt tar med grabbarna på träningsläger till Skillinge utanför 
Simrishamn i Skåne, mellan den 12 - 18 april. Sedan börjar all
varet med Sst Erikscupen. Nyhet för året ar att elitserien är 
dubbelserie och spelas på gräs. Andra säsongscuper är Köping- och 
Lindköpingscupen. Helgturneringen Pingstpokalen står också på 
programmet liksom årets höjdpunkt, den veckolånga turneringen 
Flagg i Malmö under sommaren. Bengt hoppas mycket av sina grabb
ar under året och gläds åt att den duktige ishockeyliraren Peter 
Lindgren lovat att göra comback inom fotbollen. Micke Annunen 
från Bollstanäs och Pierre Risebeck målvakt från Hammarby är två 
andra nyförvärv som Bengt tror skall ge stadga åt laget. Mycket 
matchande kräver att det finns många duktiga spelare at ta utav. 
Största träningsfliten har hittils visats av Pär Johansson, Ulf 
Tollemar, Thomas Nagelkerke, Hasse, Uffe och Pirre...... Ja vi är 
övertygade att under säsongen kommer vi att få läsa mer om dessa 
grabbar och deras kamraters framfart på fotbollsplanerna.

På bilden ser vi 
u-avd:s ordförande 
Gunnar Dyvik till 
höger stå ooh gotta 
sig, tillsammans 
med styrelsekamrat
en Kurt Hammargren, 
åt B pojkarnas seg
er i S:t Erikscupen, 
Månde blickar herr
arna framåt mot 
ytterligare framgå
ngar 1976



Bild-tävling
Nu är det åter dags för en av Blå Randens roliga 
pristävlingar. Nere till höger ser Ni tävlingen 
och reglerna för detta nummers ”kamp”.
Vi tycker att det är för få som försöker att lösa 
våra små problem 
så denna gång kan 
vi garantera fina 
vinster.
Sista dag för sv
ar är den 15 april.

Adress att sända svaret till

Djurgårdens IF 
Ungdomsfotbollen 
Klocktornet, Stadion 
114 33 Stockholm

VINNARE

1: pris
Ett ishockeysepel 
Anders Kjell

Bollen i nedre vänstra hörnet ska sparkas RAKT framåt 
fyra gånger. Du ska då, om du drar fyra raka linjer, gå 
genom samtliga svarta prickar och bollen ska slutligen 
hamna i mål.

Hur ska bollen 'sparkas'?
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LEDARLISTA FÖR U-AVDELNINGEN 1976

Ordförande
Gunnar Dyvik Lojovägen 13 181 47 Lidingö 765 56 03767 00 20
Sekreterare
Roger Skoog Drottningholmsv. 272 161 35 Bromma 26 33 58

Kassör
Björn Lindbergh Sibyllegatan 8 114 42 Stockholm 63 76 70

Ledamöter
Sven-Olof Åsbrink Barrstigen 28 161 35 Bromma 25 96 72
Kurt Hammargren Råstensgatan 14 172 30 Sundbyberg 29 19 92
Stig Bengtsson Gyllenstiernsgatan 17 115 26 Sthlm 67 80 78
Dick Persson Harrgatan 2 133 00 Saltsjöb. 717 29 98
Leif Ståhl Lilldalsvägen 15 150 24 Rönninge 0753/53661

Kanslipersonal
Peter Carlsson Rörstrandsgatan 10 113 40 Stockholm 32 80 06
Lars-Magnus Wester Registervägen 36 161 41 Bromma 25 00 11

KANSLITELEFON KLUBBLOKALEN HJORTHAGEN 60 61 07

Juniorerna
Bo Andersson Stadsbudsvägen 34 123 58 Farsta 64 03 26781 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 37 121 64 J-hov 81 85 31

A pojkarna
Bengt Holmqvist Kvistbrogatan 9 124 44 Bandhagen 47 75 53
Sven Jonsson Vasalopsvägen 94 126 59 Hägersten 46 14 02
Sune Hasselström Hammarvägen 60 175 35 Järfälla 0758/11043
Roger Bothén Sigurdringsgata 14 126 51 Hägersten 19 88 00
Ossian Wasström Bredängsvägen 232 127 32 Skärholmen 88 55 64

B pojkar
Peter Carlsson se ovan
Roger Skoog se ovan
Mats Jansson Ölmevägen 3 123 46 Farsta 94 79 68
Curt Fredriksson Hagalundsgatan 11 171 51 Solna 82 66 68
Ervien Hansson Terapivägen 12 C 141 56 Huddinge 774 33 52

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
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D pojkar
Bengt Johansson Axbergsgränd 2 124 45 Bandhagen 99 25 73
Richard Gylling Floragatan 12 114 51 Stockholm 21 49 01
Pär Kempe Harpsundsvägen 111 124 40 Bandhagen 86 19 12
Jan Lilja Larsbodavägen 55 125 41 Farsta 93 37 95

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 31 95
Robert Stagnelid Fredagsvägen 8 125 60 Farsta 93 80 66

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

Information och utbildningsrådgivare:
Leif Ekstig Rådagatan 42 125 51 Farsta 64 02 10

GLÖM INTE
SOUVENIR OCH VÄSK 

FÖRSÄLJNINGEN PÅ 

HJORTHAGEN.

VÄSKA MED DIF 

MÄRKE ÄR BRA LAG

OM TILL SERIE

STARTEN.
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Statistik Över spelade matcher 1975

förlorade mål poängspelade vunna oavgjorda
Junior 1 s 40 25 4 11 98 - 52 54v 19 11 1 7 43 - 20 23

Junior 2 s 13 12 4 2 66 - 18 28
V 5 3 1 1 9-3 7

A ettan s 34 16 5 13 85 - 47 57
V 12 6 2 4 27 - 18 14

A tvåan s 20 15 2 3 77 - 20 50
V 22 18 4 0 117 - 22 40

A trean s 5 3 0 2 7-10 6

B ettan g 49 45 2 2 190 - 21 92
v 7 6 1 0 28-4 13

B tvåan s 37 29 1 7 112 - 21 59
v 11 9 1 1 47-8 19

B trean s 9 6 1 2 40 - 14 13
V 7 7 0 0 39-4 14

B fyran s 8 4 3 1 30 - 15 11

v 3 1 1 1 8-7 3
C ettan s 30 21 3 6 96 - 21 45

V 6 4 0 2 56-8 8

C tvåan s 31 16 2 13 58 - 54 34
T 9 8 0 1 34-7 16

C trean s 4 1 0 3 8-22 2

C fyran s 7 1 0 6 2-25 2

C femman S 7 4 1 2 16-3 9
D ettan s 22 14 1 7 80 - 42 29

V 7 3 2 2 11 - 10 8

D tvåan s 10 6 0 4 41 - 27 12

V 5 1 0 4 7-26 2

E ettan s 12 3 2 7 12 - 55 8

V 9 5 1 3 18 - 10 11

E tvåan s 7 4 1 2 14 - 10 9
V 2 2 0 0 6-2 4

E trean s 9 1 1 7 10 - 29 5
V 8 4 2 2 16 - 12 10

E fyran S 7 0 1 6 7-21 1

E femman S 7 3 2 2 11 - 15 8

s 373 229 36 136 1060 - 520 492

T 132 88 16 28 446 - 161 192

TOTALT; 505 317 52 136 1198 - 681 684


