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U -SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DIVIK HAR ORDET

Jag tittar ut genom 

fönstret, och ser 

några smågrabbar lira 

fotboll i DIF-tröjor.

Nästa gång

ska jag ge dem tele

fonnumret till Hjortis

Tänk vilken lycka det 
vore för dessa små 
djurgårdsfantaster om 
Anders Grönhagen skulle 
sköta telefonsvarandet.

Anders tillbringar 
en hel del veckotimmar 
på kansliet, och pla
nerar och jobbar för 
vår U-sektion.

Det är bra, för 
ingenting kan inspirera 
mera än kontakten med 
en av våra A-lagsspelare.

Över huvud taget är vi 
glada de gånger våra A-
lagskillar kan hjälpa 
till. Ett sådant samarbete 
ger U-sektionen osedvanlig 
styrka.

Jag har studerat re
sultaten från S:t 
Eriks-cupens inledning 
och funnit en källa 
till förnöjelse.

Med andra ord ser 
det bra ut. Och detta 
får mig optimistiskt 
att hoppas på att vi 
i år ska bli stadens 
bästa klubb - och få 
välförtjänt utmärkelse.

A-, B-, C- och D- 
representationerna ser 
segerrika ut, och även 
vad gäller juniorerna 
så finns hoppet kvar. 
särskilt som man där 
spelar dubbelmatcher i 
år...

Jag tycker att vi 
satte pricken över i:et 
i fjol, då vi efter 
hela tretton finalför
luster i S:t Eriks
cupen äntligen vann.

I år vill vi gärna 
bjuda på ett utrops
tecken också. Tänk om 

vi kunde bli stadens 
bästa klubb också...

Vi har i alla fall 
försökt preparera våra 
ledare på bästa sätt. 
I slutet på mars hade 
vi lyckats få "Åbys" 
bisittare "Laban" Arnes
son att ha ordentlig 
genomgång och idégiv
ning till samtliga våra 
ledare. Först på Bromma 
hotell och sedan praktisk 
övning på Stora Mossen.

Fördelen med att dra 
ihop alla våra ledare på 
detta sättet är uppenbar. 
De får inte bara stimu
lans av en landslags
ledare, de utövar kontakt 
med varandra också, och 
stimuleras på så sätt 
ytterligare.

Okay, vi syns och hörs 
i sommar. Det ska bli 
spännande att se var vi 
står efter våromgången...
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VILKEN 
LIRARE

...är inte Hasse Nyberg. Här i 
mockarock , gratulerande Micke 
Sallmander. Det är Hasses 
maratoninsats som gör det möj
ligt slutföra S:t Eriks-cupen.

Sista anmälningsdagen till 
S:t Eriks-cupen var den 9:e 
februari.

-Och bara någon vecka senare 
började förhoppningsfulla 
lagledare ringa till oss på 
kansliet i Stockholms Fot
bollförbund med förfrågningar 
om när första matchen skulle 
spelas, berättar Hasse Nyberg 
- S:t Eriks-cupens store 
general.

Värre skulle det bli. Faktum 
var att irritationen kunde 
ligga nära de stunder Hasse 
var som mest ansatt.

-Folk tog for givet att serie
indelningen skulle vara klar 
på några dagar, menar Hasse.

-Få har tänkt igenom vilket 
oerhört puzzelarbete som 
ligger bakom.

Hasse Nyberg har hållt i 
trådarna ett halvdussin år 
nu, och turneringen har 

hela tiden lidit av växtvärk.
I år ökade den med ett 90-tal 
lag, vilket betyder att det 
totala antalet anmälda lag blev 
1.725.
En imponerande siffra.

-Totalt har vi c:a 2.500 lag 
i Stockholmsdistriktet, svårig
heterna få domare till dessa 
lag är stora.

Hasse Nyberg beklagar att det 
är så svårt få några pipblåsare 
till S:t Eriks-cupen, men det 
är ju så att de utbildade 
domare som finns går åt till 
”de stora".

-Om S:t Eriks-cupen bara bestått 
av 500 lag skulle vi klarat 
domaresituationen, säger Hasse. 
Lösningen blir som vanligt att 
ledarna själva får hoppa in och 
döma.
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SUNE HASSELSTRÖM

TRÄNARE FÖR A-II:AN
HAR FATTAT PENNAN..

I egenskap av nykomling i DIF torde först 
en kort presentation av mig själv vara på 
sin plats. Tidigare aktiv i Jakobsberg 
åren 1968-73 ( raka spåret från div. III 
till klass II ), efter att ha ”harvat” ett 
par år i klass II satte ett dåligt knä 
stopp för vidare äventyr på planen. Sam
tidigt blev tränarsysslan för damlaget 
ledig.......... Efter två tämligen lyckade år
( SM final -75 ) kom jag med i "familjen” 
Djurgården......

Laget har i år er
hållit tre fina för
stärkningar, nämligen 
Mats Jansson och 
Stefan Ringbom från 
IF Cobran samt Tom
mie Jansson från Mä
larhöjden , samtliga 
mittfältare och med 
rutin från stadslag
et.
Vi startade träning
en i mitten av dec. 
och har sedan dess 
varit igång 2-5 ggr 
per vecka och som en 
sista finslipning 
inför starten i Sst 

Erikscupen tillbring
ade vi påskveckan i 
Hässleholm där vi tr
änade 2 ggr per dag 

En i stort lyckad 
lyckad vecka där vi 
i huvudsak arbetade 
med att förbättra 
”spelet utan boll” 
med vilket tämligen 
många av spelarna har 
stora problem. Tyvärr 
har den sena våren 
bidragit till att vi 
är lite dåligt match- 
tränade, vi har dock 
slagit Sthlm stadslag 
och IFK Hässleholms 
A I lag, utan att 
spelmässigt imponera. 
Årets stora händelse 
är utan tvekan spel
et i 70 iaden där vi 
som Stockholms repre
sentanter deltager. 
Vi inleder med regi

onsspel sista veck
an i maj, då vi i 
Täby skall möta Upp
sala och Hemse från 
Gotland. Klarar vi 
dessa svåra hinder 
är vi kvalificerade 
för riksfinal första 
veckan i augusti i 
Visby, där landets 8 
bästa 61 lag möts. 
I övrigt deltager vi 
i Dennis cup, Allan 
G. Carlssons minnes
turnering, samt i en 
turnering i Köpen
hamn under första 
veckan i juli.
Beträffande resultat

en och dyligt från 
70 iaden ber skriv
aren att få återkomma.
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BENGT

KOMMENTAREN

OM A-LAGET

Efter de två inledande omgångarna av allsvenskan 
var det åter dags för Blå Randen att känna A lags 
tränaren Bengt Persson på pulsen om hur säsongen 
troligtvis kommer att gestalta sig. Bengt kommer 
att återkomma i varje nummer med en kommentar.

Träningsmatcherna har gi

vit blandade resultat och 

vi har väl inte direkt ro

sat marknaden. Någon anled

ning till oro finns det in

te utan den organisation 

som vi började bygga förra 

året växer sig allt stark

are. Den starka organisati

onen hoppas vi gör att vi 

undviker djupa dalar i form 

hänseende. Fortfarande är 

det anfallsspelet som inte 

fungerar riktigt som det 

ska. Anledningen härtill är 

att vi i år har fler spelare 

6

att välja på och något fast 

anfall har ännu inte spelat 

in sig. En del skador har 

dessutom kommit olämpligt. 

I första matchen mot Lands

krona förde vi det mesta i 

fotbollsväg och det är grymt 

att ett lag som inte vill 

spela får två poäng. Mot 

Öster gjorde Roland Ander

sson comback och satte mer 

sprätt på spelet. Hela laget 

visade att vi är på gång så 

den första två poängaren lär 

inte vara avlägsen. Om sen 

alla spelare spelar ut orden

tligt, blir det en fin vår.
BP



Du, du som lirar i något 
av våra pojklag: Hur laddar 
du egentligen upp inför en 
viktig match?
Här får du veta hur en av 
våra A-lagslirare laddar upp. 
Blå randen bad Anders 
Grönhagen fatta pennan.

Uppladdning inför en hemmamatch : 
Inför en seriematch, som i regel 
spelas en söndag, har vi vanligt 
vis sista träningen på fredagen.

Redan då har alla grabbar 
börjat ladda upp inför matchen. 
Det märks på olika satt, ibland 
på träningen, oftast på grabbar
nas sätt att agera.

Efter träningen meddelas vilka 
som ska spela på sondag. Därefter 
åker alla hem och fortsätter sin 
egen uppladdning. För min del vil
ar jag ut riktigt på lördagen, och 
kanske går jag på bio på kvällen 
för att få avkoppling, och inte 
tänka så mycket på matchen.

Tidig läggning. På söndags
förmiddagen samlas vi 4 timmar 
före match på ett matställe, där 
vi intar en gemensam måltid.

Efteråt brukar vi få göra vad 
vi vill - ett tag. Samling på 
Stadion ungefär 1 tim 45 minuter 
före matchen. Dags för genomgång. 
Men innan dess har vi kopplat av 
med olika saker.

En del av oss brukar åka bort till 
Tumbas golftält, och spela mini
golf. En del samlas och spelar 
kort. Andra läser tidningar o.s.v.

Snart är det dags att infinna 
sig på Stadion, och där går BP 
igenom matchen, hur vi ska spela 
och en del fasta positioner och 
uppställningar.

Därefter samlas vi i omkädnings
rummet - dags for ombyte. Harald har 
prydligt lagt ut all utrustning som 
vi ska ha.

I omklädningsrummet börjar vi 
göra oss klara, och de som skall 
lindas gör det, andra snackar och 
försöker "pappa” upp varandra.

Putte Asp gör sig i ordning för 
att ta hand om dem som måste ha 
massage.

En halv timme före match går 
alla ut på banan för uppvärmning. 
Gemensam sådan som sköts antingen 
av Svenne (Lindman) eller Curre 

(Olsberg).
Efter 20 minuter går alla in i 

omklädningsrummet igen, dags för de 
sista förberedelserna.

När detta är klart sätter vi oss 
ned på bänkarna, och under tystnad 
koncentrerar vi oss in i det sista. 
Och 2 minuter före start springer vi 
gemensamt ut på planen. Det ar bara 
att hoppas att vi vinner ...
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SKILLINGE

"Skånemetropolen” Skillinge på 
sydvästkusten, var A-ettans mål 
för årets träningsläger. Dessa 
grabbar har alltid dragit söder 
över under påskveckan, genom le
daren Bengt Holmqvists försorg. 
Tidigare har resmålet varit Ble
kinge, så det var med stor spän
ning spelare, ledare och "kok
erskerna” drog iväg den 11 april. 
Förläggningen var en scoutstuga 
med gott om utrymme. Maten stod 
vi själva för och matcher ord
nades i närbelägna orter. Plan 
att träna på fanns alldeles 
runt husknuten.
Dagarna var sig i stort lika

med frukost, träning, lunch, 
träning - match - middag.
Att få träna på gräsplaner är 
högtidsstunder för oss Stock
holmare och grabbarnas njutning 
gick inte att ta miste på. 
Under sista dagarna drabbades 
en del spelare av maginflensa 
varför den 11 årige mascoten 
”Staffe" fick hoppa med i laget. 
Detta innebar ingen försvagning 
utan matcherna vanns enl. följ. 
Tomelilla 9-2, Gärsnäs jun. 
3-0, Skillinge jun. 4-3 
och IFK Simrishamn 4-2. Idel 
vinster. Ett lyckat läger som 
vi hoppas lagt grunden för fram
gångar under säsongen.

ESKILSTUNA
Eskilstuna är ett annat kärt resmål för ungdomsavdelningen. 

Såväl när det gäller matcher som träningsläger. Från den 12 

till den 15 april var B-tvåan och C-ettan där. Grabbarna tri

vdes bra och parade träningen med en femkamp varav de yngre 

vann de flesta grenarna. Blå Randen frågade Kennet Åkerblom, 

ledaren för C-ettan, vad han tror om året? Grabbarna har gått 

framåt enormt, börjar Kenneth, bra spelsinne hjälper upp teck

niska brister. Några nya spelare har kommit till laget och det 

tar viss tid att spela in dem. Verksamheten omspänner två lag 

så konkurrensen skall bli hård om platserna. Resultatmässigt 

strävar vi efter final i S:t Erikscupen och goda placeringar 

i Arno Cup och Gothia Cup, avslutar Kenneth. Blå Randen ön

skar givetvis lycka till.
8



EN LEDARES SYN PÅ
SKÅNE-LÄGREN

AV

ROGER "MYGGAN" SKOOG

Tidigt söndagmorgonen, den 11 april samlades knappt hundratal
et pojkar och flickor på Medborgarplatsen för att i två buss
ar "styra kosan" mot tre olika resmål i Skåne. Skillinge, 
Hässleholm och Landskrona. Första målet på resan var Växjö 
där vi tittade på juniorerna då de "tvålade dit" öster i för
sta matchen i ungdomsallsvenskan. Resultat 1-0 till DIF.

Nästa anhalt var Hässleholm där 
A-tvåan och Bettan släpptes av, 
A ettan tog ena bussen till Skill
inge och damerna och juniorerna 
delade på den andra till Lands
krona. Förläggningarna på detta 
ställe höll inte alls vad de lo
vat. Istället för 4-bäddsrum 
fick vi ligga i ”logement” med 
ända upp till 9 st i ett rum» 
Inga garderober eller hängare 
för kläderna, bara en liten gång 
mellan dubbelsängarna.......... 
Logi-problemen hjälptes upp av 
att maten var utomordentlig samt 
att vi fick träna på gräs hur 
mycket vi ville. 
Dagsrutinen var enkel tre mål 
mat och två träningspass, efter 
det mastiga programmet fick till 
och med hockey VM ”sitta emellen” 
för sömnen. På fredagen avslutade 
vi lägret med avkoppling på för
middagen och en resa till Hässle
holm för matcher på eftermiddagen.

Damlaget blev ”utskåppat” av 
B-ettan medan "junisarna” bjöd 
IFK Hässleholms reservlag gott 
motstånd, föll med 2-0 efter 
fint spel. Tröttheten kom fram 
och vinsten mot Borstahusen i 
Landskrona gjorde ett ett i 
matcher.
Damlaget tvålade dit Landskron
as damlag med 10-2, och visade 
där vad de verkligen kan. 
B-ettea låg i skola och hade 
inte allt för god komfort, tvärt 
om var det för A tvåan som låg 
på hotell och hade det ”mysigt” 
värre. Mestadels fick de träna 
på grus förutom vissa tider, då 
ledarna "myglat till det”. 
Maten var även här av det bästa 
slaget.
Slutintrycket förblir att lagen 
var lyckade samt att vi lärt oss 
en hel del hur lägren skall se 
ut på dess breddgrader till 
kommande säsonger.

R.S.
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ÄNTLIGEN
HAR DET BÖRJAT

Äntligen har det börjat ! 
Vad då ??
Jo, allsvenskan i fotboll.

Blå Randen har pratat med 
fotbollsektionens ordför
ande Gunnar Lundqvist som 
nu står mitt upp i sitt 
trettionde (30!!) arbets
år inom fotbollsektionen. 
När han började 1946 låg 
både fotboll, ishockey- 
och bandyverksamheten un
der ”samma tak”. Nu tret
io år efter är det nog 
med att "bara” ha ansvaret 
för fotbollen.

Gunnar, tillsammans 
med sina styrelse-kam
rater drar en lättnad
en suck då verksamhet
en äntligen kommit i- 
gång och alla förbered
elser, för en lyckad 
säsong, är gjorda. 
Det verkliga arbetet 
på styrelse nivå, för 
ett allsvenskt fotbolls 
lag, ligger under per
ioden oktober - april. 
Då är det tunga månader 
med planering av spel
are, tränare, kontrakt, 
ungdomsverksamhet, ek
onomi, PR mm. 
Vad är årets arbeta 
mest inriktat på . 
Gunnar svarar, att vi 
i år skapat ekonomiska 
förutsättningar för 
verksamheten genom 
subventionering av a
nnonser, souvenirer osv 
Detta medför att vi 
haft möjlighet att kom
plettera laget på de 
platser 

som ledarna önskat» 
När skador uppstår 
har vi nu fullgoda 
reserver att stoppa 
in.
Mycket av arbetet, 
fortsätter Gunnar, 
ligger i att ”sälja” 
vår verksamhet utåt. 
Före varje hemmama
tch går det flickor 
på stans centrala 
delar och sprider 
information om Djur
gården och fotbolls
verksamheten.
Genom Expressen och 
”familjen Djurgården” 
sprids vår verksamhet 
ytterligare.
Genom att dessutom ha 
ett bra lag hoppas vi 
att publiken kommer 
och vi får intäkter 
som gör att vi kan 
satsa än mer på att ta 
hand om stadens ungsom. 
Avslutningsvis nämner 
Gunnar att efter 

20 års arbete, ser det 
äntligen possitivt ut 
beträffande att få en 
egen träningsplan för 
seniorerna.
Långt gångna förhand
lingar med Stockholms 
Idrottsförvaltning 
och Handelsflottans 
Välfärdsråd möjliggör, 
hoppas vi, att få en 
plan bredvid kaknäs
tornet färdig till 
hösten eller senast i 
början av 1977.

Där ”gick Blå Randens 
tid ut” hos en av de 
stressade människorna 
i fotbollsektionen. 
Genast var det någon 
som ville ha ett ord 
med "altmeistern" 
inom Djurgårdens fot
boll.
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Det kom ett brev
"Jag skulle vilja fråga en sak. För det första varför Djurgården 

värvar så pass som klubben gör. För det andra varför ni inte gör 

några synbarliga försök få flera ungdomar till ert stall..."

JA, SÅ STOD DET I ETT BREV SOM 
UTTRYCKTE NÅGON SORTS HATKÄRLEK 
TILL DJURGÅRDEN. EFTERSOM DET 
FINNS GANSKA MÅNGA SOM HETER 
JOHANSSON , OCH EFTERSOM UTDRAGET 
OVAN ÄR INTRESSANT BER VI ATT FÅ 

PUBLICERA SVARET HÄR. VI HAR INTE 
FÅTT TAG I JOHANSSON SJÄLV, MEN MAN 
KAN JU ALLTID HOPPAS HAN FÅR TAG I 
BLÅRANDEN...

Lugn Johansson, vi tycker inte att vi värvar särskilt mycket. Men om 
nu A-laget tycker sig behöva nytt blod i en kedja som varit väl tunn 
kan man ju inte vänta på att några 40-kg-talanger i Ungdomssektionen 
på en vinter ska öka 50 kg i vikt, och sex år i förstånd och mognad.

Värvar gör man med förstånd - och när ett akut förstärkningsbehov 
föreligger på någon post.

Risken med ungdomsarbetet - om man nu kan uttrycka sig så - är att 
ingen kan förutspå den och den talangens genombrott. Vår A-lagsledning 
känner mycket väl till de stora talangerna i U-sektionen, men ingen 
kan ju säga när de ska slå igenom.

Lasse Stenbäck är en kille som vi i U-sektionen trott benhårt på. Vi 
har sagt att ”den killen måste det bli någonting av”. När nu Lasse 
blivit senior visar det sig att nan måste härdas lite innan han är 
riktigt mogen för Allsvenskan (även om han redan i fjol provade på 
elitfotboll).

DIF kommer att få nytta av Lasse - men lagledningen hade ju ingen 
möjlighet att för tre år sedan sitta och säga att 1976 är Lasse 
senior, och då ska han ha en plats på mittfältet.

Johansson frågar vidare varför vi inte gör några synbarliga försök få 
fler ungdomar till Djurgården. Jodå, det gör vi visst det. den vi har 
ingen möjlighet att i varenda brevlåda i Stockholm stoppa lappar som 
säger att ring det och det telefonnumret, så ska Djurgården ta hand om 
din grabb/tjej.

Gjorde vi det skulle allt braka ihop. Planer, ledare, tränare, tröjor... 
ingenting skulle räcka till. Vi måste nöja oss med punktinsatser, och 
ibland kan även dessa bli mäktiga nog. För fyra år sedan delade vi ut 
flygblad i Farsta, om att Djurgården där hade en tränare och en gymna
stiksal till förfogande för unga DIF-vänner. Det kom så många att vi 

blev tvugna skicka ut extra ledare till Farsta.... 11



Pizzaälskare o Matälskare

MAT VID MATCH OCH TRÄNING

PELLE, vi äter middag klockan fem !! Säger mamma til sin 

lille son. Att Pelle skall träna eller spela fotboll med 

magen full av mat, är något som familjen sällan har tid 

att ta hänsyn till.

Blå Randen kontaktade A lagstränaren Bengt Persson och pre

senterade problemet. Bengt lämnade då följande råd om för

täring i samband med match och träning.

Vid match och träning bör Du 

tänka på följande.

Det är ingen skillnad på för

beredelse när det gäller trä

ning och match. Kroppen fun

gerar exakt på samma sätt 

vid båda tillfällena.

Kroppen behöver minst tre 

timmar på sig för att smälta 

en normal måltid. Du måste 

därför noggrant förbereda hur 

Du skall äta innan träning 

och match. Om Du äter strax 

före en träning eller match 

kan Du inte tillgodogöra Dig 

träningen eller göra Dig själv

rättvisa i matchen.

Om Du känner Dig hungrig innan

Du skall utföra en idrottspresta

tion, får Du enklast bort hung

erkänslan genom att dricka, 

( vatten går alldeles utmärkt ) 

eller att äta en liten choklad

kaka, vilket dessutom kroppen 

har nytta av. En korv med bröd 

eller dylikt innan en idrotts

prestation kan förstöra hela 

matchen eller träningen för 

Dig.
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SPELPROGRAM

ALLSVENSKA UNGDOMSSERIEN

Hittils har juniorlaget spelat mot Öster vinst med 1-0, Örebro 
förlust med 2-1, Norrköping vinst med 2-1 och Landskrona vinst 
med 2-0. Nedan följer resterande matcher under säsongen. 
Hemmamatcherna spelas på Hjorthagens IP normalt klockan 15.00.
Vill ni veta bestämt klockslag ringer Ni 60 61 07 veckan innan och 
frågar.

RESULTAT
9 maj Elfsborg - Djurgården -

16 maj Djurgården - Hammarby -
25 maj Kalmar - Djurgården -
50 maj Djurgården - Åtvidaberg -
7 juni Djurgården - AIK -

15 juni Örgryte - Djurgården -
20 juni Djurgården - Halmstad -
27 juni Malmö - Djurgården -

5 juli Sundsvall - Djurgården -

1 augusti Djurgården Sundsvall —
8 augusti AIK - Djurgården -

15 augusti Djurgården - Örgryte -
22 augusti Åtvidaberg - Djurgården -
29 augusti Djurgården - Kalmar •

5 septemb. Djurgården - Malmö -
12 septemb. Halmstad - Djurgården -
18 septemb. Djurgården - Elfsborg -
26 septemb. Hammarby - Djurgården -

2 oktober Djurgården - Öster -
10 oktober Norrköping - Djurgården -
16 oktober Djurgården - Landskrona -
24 oktober Djurgården — Örebro -

När det gäller derbymatcherna mot AIK och Hammarby är det troligt 
att dess flyttas till matchdag mitt i veckan.
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Djurgårdens IF - fotboll, B-lagsmatcher 1976
19 april kl. 12.00 Örebro—Djurgården
26 april kl. 19.00 Djurgården—Sirius

2 maj kl. 11.00 Karlskoga—Djurgården
8 maj kl. 11.00 Djurgården—Nyköping

15 maj kl. 13.00 Åtvidaberg—Djurgården
22 maj kl. 14.00 Djurgården—IFK Sundsvall
29 maj kl.. 14.00 GIF Sundsvall—Djurgården

3 juni kl. 19.30 Djurgården—Sleipner
11 juni kl. 19.30 Norrköping—Djurgården
17 juni kl. 18.00 Hammarby—Djurgården
23 juni kl. 18.00 Djurgården—AIK

3 augusti kl. 18.00 AIK—Djurgården
9 augusti kl. 18.00 Djurgården—Hammarby

13 augusti kl. 19.30 Djurgården—Norrköping
21 augusti kl. 12.00 Sleipner—Djurgården
28 augusti kl. 14.00 Djurgården—GIF Sundsvall
4 september kl. 14.00 IFK Sundsvall—Djurgården

11 september kl. 13.00 Djurgården—Åtvidaberg
20 september kl. 19.30 Nyköping—Djurgården
25 september kl. 13.00 Djurgården—Karlskoga
4 oktober kl. 19.00 Sirius—Djurgården

10 oktober kl. 13.00 Djurgården—Örebro

Damserien klass I Stockholm 1976
25 april kl. 18.00 Sätra IP Sätra—Djurgården

2 maj kl. 11.00 Hjorthagen Djurgården—Viggbyholm
11 maj kl. 19.30 Skogås BP Trångsund—Djurgården
16 maj kl. 11.00 Hjorthagen Djurgården—Rönninge
23 maj kl. 09.30 Hagsätra IP Rågsved—Djurgården
30 maj kl. 11.00 Hjorthagen Djurgården—Boo IF
13 juni kl. 11.00 Hjorthagen Djurgården—Göta

15 augusti kl. 09.30 Årsta IP Göta—Djurgården
21 augusti kl. 11.00 Björknäs IP Boo—Djurgården
29 augusti kl. 11.00 Hjorthagen Djurgården—Rågsved
4 september kl. 13.00 Salemsvallen Rönninge- Djurgården

12 september kl. 11.00 Hjorthagen Djurgården—Trångsund
19 september kl. 11.00 Hägernäs Viggbyholm—Djurgården
26 september kl. 11.00 Hjorthagen Djurgården—Sätra
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Efter att ha varit med i ung
domsavdelningen sedan starten 
1969 och sett dess utveckling 
genom åren fanns det ett behov 
hos mig att besöka L-M Wester 
på kansliet på Hjorthagen och 
efterhöra de närmaste planer
na för ungdomsavdelningen.

?!■ ■

VÅR FRAMTID

Allting har vuxit inom "rörelsen” 

och de fåtal ledare som fanns vid 

igångsättandet visste oftast allt 

om det som hände» Nu sju år sen

are är det kansli, styrelse med 

kommitteer och ledare för lag 

både här och där, som sköter 

rulljansen. Någon totalbild för 

den enskilde ledaren, går inte 

att få. Därför, tyckte jag, att 

det var dags att i Blå Randen 

sprida information om VÅR fram

tid.

L-M Wester sade bland annat att 

vi nu närmast siktar in oss på 

de yngre åldersgrupperna D och E 

pojkar, för att i dessa ålders

klasser etablera oss hårdare in

om de områden där grabbarna bor. 

Nuförtiden är avstånden mellan 

bostadsorten och hjorthagen all

deles för stor för att dessa poj

kar skall kunna resa i så unga år. 

Därför kommer vi till hösten att 

intensifiera vår egen rekryterings 

verksamhet i nya områden. Nämnas 

kan att vi redan nu har kört igång 

med vissa grupper i Sätra området. 

I övrigt hoppas vi kunna erbjuda 

lagen bättre träningstider än 

tidigare. Idrottsförvaltningen och 

fotbollsektionen har på ett förtjän

stfullt sätt hjälpt oss till betyd

ligt fler träningstimmar än förut.

Matchningen för de yngre lagen 

bör skötas bättre, För få matcher 

spelas, se Blå Rand nr i.

En hårdare satsning på flick och 

damsidan har också påbörjats men 

vi räknar med att organisationen 

kring denna verksamhet är något 

annorlunda än pojkarnas, varför 

vi behöver denna säsong på oss 

för att finna de rätta vägarna. 

Lokalen på Hjorthagen börjar änt

ligen förändras till det utseende 

vi hoppats på i många år. Till 

hösten skall allt vara klart
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och vi hoppas att lagen, då, allt
mer skall vistas häruppe för att 
skapa en ännu bättre och trevlig
are atmosfär i ungdomsavdelningen. 
Wester avslutar med att beröra de 
ekonomiska betingelserna lite 
grand. I och med en viss nedgång 
av bingointäkter blir tiderna allt 
kärvare. Annonser och annat som 

vi hittils inte har sysslat med 
ser ut att vara vår väg.
Lite basarer och andra jippon 
står också på programmet. Men 
frågan är om inte föräldrarna 
måste börja ta krafttag och hjä
lpa till. För årsavgiften 20*- 
får varje spelare tjänster och 
utrustning mm för ca 1.000+-/år. 
Kommer vi att orka..

I valet och kvalet
Tycks den ständigt upptagne 

kanslisten Peter Carlsson

vara.

Vi är nu knappt femhundra ung

dommar som spelar fotboll i 

Djurgårdens färger. Problem 

måste uppstå och Ni kan i mång

fall undra hur det står till?? 

Ring då kansliet på tel:

60 61 07 så är vi övertygade om 

att vi kan hjälpa till och ordna 

allt till det bästa
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Bild-Täzvling
Ytterligare en tävling står på lut. Denna gång en rebus. 

Ni skall gissa vad nedanstående rebus kan bli, det är 

benämning på någonting och Ni har nära anknytning till 

det. Denna gång har vi ännu finare priser. Bland annat 

ett presenkort på en kort resa från Nyman & Schultz för 

125:-. Sista dag att sända in är 1 juni 1976

Adress

att sända svaret till

Djurgårdens IF 
Ungdomsfotbollen 
Klocktornet, Stadion 
114 33 Stockholm

VINNARE RÄTT SVAR

Vinsterna avhämtas på Hjorthagen

1:a pris Sven-Arne Franklin
En overalls jacka

2 :a pris Leif Wiman 
En svettröja

3:e pris Pär Johansson
En DIF skiva

4:de pris Ulf Johansson 
En bok



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 55 58

Kassör
Björn Lindbergh Blekingegatan 36 116 56 Stockholm 41 98 18

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 Lilldalsvagen 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 HJOTHAGEN 60 61 07

Juniorerna
Bo Andersson Stadsbudsvägen 34 125 58 Farsta 64 03 26

781 17 54
Torbjörn Waax Lavendelvägen 19 145 75 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 55
Sven Jonsson Vasalopsvägen 94 126 59 Hägersten 46 15 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 52 Skärholmen 88 55 64

B pojkar
Peter Carlsson se ovan
Roger Skoog se ovan
Mats Jansson Ölmevägen 3 125 46 Farsta 94 79 68
Curt Fredriksson Hagalundsgatan 11 171 51 Solna 82 66 68
Ervien Hansson Terapivägen 12 C 141 56 Huddinge 774 55 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
Kjell Åkerblom Bjurholmsplan 17 116 63 Stockholm 42 88 64
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D pojkar
Bengt Johansson Axbergsgränd 2 124 43 Bandhagen 99 25 75
Richard Gylling Floragatan 12 114 31 Stockholm 21 49 01
Pär Kempe 
Jan Lilja

Harpsundsvägen 111
Larsbodavägen 55

124 40
125 41

Bandhagen 
Farsta

86 19 12
95 57 95

Anders Grönhagen Lomvägen 63 191 56 Sollentuna 768 50 84
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
Rolf Nidén Sveavägen 114 115 51 Stockholm 52 95 90

Damlaget
Otto Wahlström Torsplan 3 118 55 Stockholm 30 31 5925 51 95
Robert Stagnelid Fredagsvägen 8 125 60 Farsta 95 80 66

A flickor

Roger Skoog se ovan

B flickor
Bengt Andersson

C flickor

Lars-Magnus Wester se ovan

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

FRIBILJETTER

För ätt lära sig fotboll är det nödvänd
igt att man även går och ser matcher.
Vi vill att så många som möjligt går och 
ser A lagets hemmamatcher. Varje pojk
spelare i Djurgården kan få fribiljett 
till hemmamatcherna. Roger ”myggan” 
Skoog delar ut dem 15 - 20 minuter före 
matchens början vid Klocktornet.
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Barnens Ö LÄGER

Tid:
Sista anm. dag: 
Kostnad: 
Program:

16-21 augusti Bad
15 juni Femkamp
195:- Fotboll hela dagarna

1 augusti En av höjdpunkterna på året

Upplysningar: DIF:s ungdomskansli tel: 60 61 07

Betalning: Sker på postgiro 19 99 39 - 0 före den 1 juli.

ANMÄLNINGSTALONG
Att inskickas till

Djurgårdens IF
Fotbollsekt. Ungdomsavd. 
Klooktornet, Stadion
114 33 Stockholm

Före den 15 juni 1976

CEO-tryck ab, Sthlm 1976


