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U-SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET

Ja så var det nu dags för 
ännu ett nummer av Blå Ran
den. Det var länge sen sist 
många saker har kommit e
mellan men nu är vi åter 
här.
Fortsättningsvis kommer 
tidningen ut varje månad 
alltså 12 nummer per år. 
Det är en stor satsning 
som vi gör men vi hoppas 
att genom annonsbidrag, till 
tidningen, kunna få
det att gå ihop.
Samtidigt kommer Blå Rand
en att köra igång en ny
het som vi hoppas mycket 
av, "Rand Kavalkaden” 
en form av lotteri som 
ger deltagarna goda vin
st möjligheter och ung
domarna större möjlighet 

att utvecklas. Se vi
dare i tidningen.

En annan aktivitet som 
klappar på porten är 
bildandet av föräldra
föreningar. 
Riksidrottsförbundet har 
gått ut med en kampanj

om idrott tillsam
mans, barn och för
äldrar. Givetvis 
hoppade vi med då 
tiden nu är mogen 

för oss att 
utveckla ett samar
bete mellan förening
en och föräldrarna. 
Tillsammans måste vi 
kunna göra verksam
heten för ungdomar
na ännu bättre. 
Informations möten 
kommer att avhållas 
under november mån
ad.

Under hösten har vi
dare, en smärre an
siktslyftning av 
lokalerna på Hjort
hagen skett. Ett 
pentry har byggts, 
mattor lagts in 
och möbler bytts ut, 
allt för att vi skall 
få det än trevligare 
tillsammans.

Närmast på program -

met står det, årsmöte 
i ungdomsavdelningen 
och avslutningsfesten. 
Den stora prisutdelningen 
som preliminärt kommer 
att äga rum lördagen den 
27 november. ( reservdag 
lördagen den december ). 
Avslutningsvis vill jag 
framhålla ett grattis 
till A tvåan som gjorde 
fint ifrån sig i Sst 
Erikscupen och avslutade 
med vinst i Allan G. Carl
ssons minnesturnmring. 
Gudskelov klarade sig 
A laget också kvar i all
svenskan och förberedel
serna för deras del har 
ju redan tagit sin bör
jan för nästa säsong. 
Även vi räknar väl med 
att i mitten av november 
ha samtliga våra elitlag 
åter i full träning så att 
de kommer väl förberedda 
till den kommande säsongen.
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Företags Hjälp
I och med att vi i år för första gången arrangerade ett läger 

för spelare s om ej är med i föreningen, uppstod ett stort pro

blem. Hur skulle vi känna igen de olika spelarna i de olika lag- 

en. Vi bad då ett antal företag att skänka oss T-shirts så att 

varje lag hade var sitt ställ tröjor. Detta fungerade väldigt 

fint och vi vill rikta ett varmt tack till de företag som ställ

de upp och hjälpte oss. I tidningen ser Ni på olika ställen lag

bilder med de tröjor på som företagen skänkt. Ännu ett TACK för 

Ert fina sätt att hjälpa ungdomarna till en fin veckas läger

vistelse .
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Nedan ser Ni de första lagbilderna till vänster Dagens Nyheter och till 
höger Standard Radio.



FÖLJANDE FÖRETAG VILL VI TACKA FÖR FIN HJÄLP

Prisma Tours
Shell
Soflens
Djurgårdens Suporterklubb 
Ingvar Eriksson 
Hartmans
Sellbergs 
Expressen 
OK

Esso
Ålandslinjen 
Expressen igen 
Dagens Nyheter 
Riksidrottsförb. TRIM 
Standard Radio
Tylö 
Team Tensta 
Söderberg & Haak
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FINAL LAGUN

Ovan ser Ni de fyra final lagen under första veckan: Hartman, Soflens, Prisma Tours och Expressen.

Fotbollspelet var upplagt i grundserier, två stycken, per åldersgrupp, också 
två stycken. Alla lag mötte alla och därefter vidtog slutspel i cupform.

Parallelt med sjumannfotbollen spelades även en serie i elvamanna fotboll. 
Denna serie spelades på en stor plan i Älmsta. Lagen transporterades dit i 
två små transit bussar. Något slutspel hade vi ej i denna spelform utan 
meningen var bara att deltagarna skulle få känna på och prova sina ny
vunna egenskaper på ett riktigt sätt.
Uppläggningen var annars att Du spelar en match, denna analyseras och Du för
söker träna bort felen samt utveckla Din tekniska färdighet. Sen är det dags 
för ny match och man kan då kolla upp om felen arbetats bort eller om det
tillkommit några nya som det här motståndet skapade.
Parallelt med fotbollspelet började vi efter halva veckan med femkampsövningar 
typ hästskovarpa och pilkastning mm.
Tröttheten efter det myckna fotbollspelet visade sig och femkampen blev ett 
välkommet avbrott i rutinen.
Slutspelet i sjumannafotbollen startade på fredagen och förväntan inför final
spelet och föräldrarnas uppdykande på lördagen var stor.
Lördagen är stor final och familjedag. Många föräldrar och A lagsspelare gör 
dagen till en stor fest som avslutas med en prisutdelning vid fyra tiden. Då 
åker alla trötta efter veckan, hem till sig och börjar längta efter sommaren 
1977 och Barn...................................
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samhet» De tyckte att vårat initia
tiv var strålande och trots att vi 
inte alltid kunde erbjuda fotbollspel 
på stor plan, fyller de program vi 
satt upp väl sin funktion. 
Lyckligtvis hade vi också möjlighet
en att få dissponera en hel del 
A lagsspelare som instruktörer. 
Detta uppskattades bland läger del
tagarna men frågan är om inte spel
arna hade lika roligt dom.
Ju längre vi höll på des to fler 
spelare ville vara med.

För första gången hade vi 1976 
två stycken Barnens Ö läger.
Under första veckan som var mell
an den 9 och 14 augusti kom del
tagarna från hela Stockholms om
rådet.
Vi tycker att det är kul att så 
många som 120 stycken ställde 

upp och till kommande år, när 
det blir mer känt att vi 
anordnar läger kanske det 

kommer ännu mer anmälning
ar.

Inför årets läger hade vi 
haft kontakt med Svenska 

Fotbollförbundet och hört om 
deras syn på sådan här verk

Den uppskattning som lägret fick bland 
såväl ungdomar som föräldrar, gör att 
vi med tillförsikt ser fram mot kommande 
sommar. Vi räknar med att Du även då 
vill tillbringa en vecka tillsammans 
med oss.

Ju fler vi är dessto roligare får vi, 
under den andra veckan, då endast 
de som spelar i DIF var ute, var del
tagar antalet endast 80 stycken. Vi 
räknar med att fler av våra yngsta 
spelare kommer ut kommande sommar.
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5-KAMPS

MOMENT

Att befinna sig på läger en hel vecka och spela fotboll från 
bittiga till sent kan för vissa kännas väldigt påfrestande.
För att underlätta för dem och samtidigt ge utrymme för lite 
lek har vi alltid haft femkamps moment i tävlingsform. Alla kan 
här göra sig gällande vare sig det gäller pilkastning, memory, 
hästskovarpa, badmintonprecition eller terränglöpning. 
Samtidigt delas det ut vinster till de som utmärkt sig alldeles 
extra.

På bilden ser vi lagets engagemang när en lag"polare" skall 
göra sitt för att erövra viktiga poäng i lagtävlingen.

FÖRÄLDRARNA "MYSER"

RUNT PLANEN

Under bägge finallör
dagarna var lägret över
fullt av entusiastiska 
föräldrar som rest upp 
till oss för att över
vara finalpassen och 
titta på när A lagsspel
arna underhöll.
Runt planen satt folk i 
gräset och solade, pra
tade samt tittade på 
alla aktiviteter.

8



Under sommaren används de 
gårdar vi disponerar till 
koloni verksamhet. Vi för
länger alltså bara säsongen 
med ytterligare några veck
or. Grabbarna tycker att 
bostäderna väl fyller sin 
funktion och några dyrgripar 
att vara rädda om ”står inte 
i vägen” under kuddkrigen. 
Problemet sett från ledarens 
sida är att grabbar inte 
gillar att sopa. Skärpning 
till kommande år.

Något av det svåraste att lösa till 
varje år är kökspersonal. I år 
ställde några spelare från dam
laget och en del supporters upp. 
Detta tackar vi särskilt för 
och hoppas att vi får åter
komma. Som Ni förstår är det 
mycket att göra i köket då 
aptiten på de kämpande 
fotbollspelarna och 
ledarna är stor.



! LEDARNA !
Mat i magen, en skön säng att sova på, 
trevliga kamrater, godis, fint väder. 
Alla dessa ting kan man ha men står man utan 
ledare blir det en ganska trist verksamhet.

Våra ledare som nu ställde upp en vecka 
eller två förtjänar allt det tack de nå
gonsin kan få. Semester veckorna är 

inte så många men till Barnens Ö 
räcker de alltid sade en ledare 
till oss. Bet Ni grabbar, tänk 

på att det är frivilliga krafters
goda hjärtan som vår verksamhet har sin 

grund i. ETT JÄTTE TACK TILL LEDARNA !!!
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Nedan till vänster ser Ni Jörgen Lindman i instruktionstagen och till 
höger har ”Grönis” och ”Putte” fått en välbehövlig pausvila. Laddar 
upp för nya duster med lägerdeltagarna.



Lägret flöt fint den enda kö bild
ning som fanns var istället des to 
större. ( Längre ) Nämligen framför 
godis kiosken. Tur att ungdomarna 
började i skolan strax efteråt för 
vissa har säkert behov av ett be
sök hos tandläkaren.

Tre mål mat om dagen plus 
en stor mängd godis och 
läsk gjorde att vikten inte 
minskade under lägervistelser 
Maten höll hela tiden mycket 
god kvalité och det upp off
rande arbete som husmor 
tillsammans med köksperso
nal lade ned uppskattades 

väldeliga av deltagarna. 
Så mycket bad blev det inte 
i år beroende på det kyliga 

vattnet. Möjligheter till ett upp
friskande dopp erbjöds i alla fall 
två tre gånger dagligen.



Här demonstrerar en
A-lagspelare, hyr det 
går till att fostra ”järn
kaminer.”

BAD VÄDER?
Under vara lägerveckor hade vi tur med vädret och mycket sol. Vatten 
temperaturen höll dock inte samma "klass". Kylslaget blir den rätta be
nämningen. Hoppa i, en kort simtur och upp , huttrande, på bryggan. 
En hel del friskusar fanns det dock som låg och plaskade i vattnet för 
jämnan. 
Renligheten i övrigt lämnade en 
del övrigt att önska. Borsta 
tänderna gick väl an men 
fötterna, ansikte och händ
ers utseende på kväll
arna liknade mest 
den kolsvarta 
himmeln.
Tvångs tvätt 
var nödvändig 
för att för
äldrarna 
skulle känna 
igen sina 
barn på lör
dagen.
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I KÖKET UNDER 5 KAMPEN

KUL VAR DET...

VID RENGÖRINGEN
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DJURGÅR’N team

”järnkamin.”

”Ju större de är, desto tyngre faller 
de”. Det ordspråket gäller tydligen 
också for våra allsvenska spelaret, 
här nr 17 Jörgen Lindman.

Målaptiten var det 
i varje fall inget 
fel på. Jan "Kocken” 
hammarlind var en 
marig spelare att 
få grepp på ansåg 
A—lagsspelarna.

"Kocken” visar upp 
sina färdigheter i 
att dribbla bort en 
motståndare. Samma 
takter i framtiden 
också, berättigar 
till ett övertagan
de av Rolf Anderssons 
smeknamn "kocken”.

VILKEN
LIRARE
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2+2 = 5

Tack, Tack, Tack 
Tommy Berggren som 
prisutdelare. Den 
här liraren har 
tydligen ingen lust 
att se upp till Tommy.
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Kurt Hammargren hade högtidsstunder när han 
fick ta hand om gottkioskens kassa.



ÄR FÖRVÄNTINGARNA
Det är konstigt vad man ändrar sig och får högre krav eftersom framgång
arna ökar. Fjolårets B etta gjorde som bekant "rent hus” i alla turnering
ar i Sverige. Vad väntar man sig då av årets upplaga? Jo, liknande res
ultat. Vinster och pokaler från Pingstpokal, Köpingcup, S:t Erikscup osv. 
Hur har det nu gått för detta lag som inte har annat än meriter att leva 
upp till.

Inom DIF fotbollen kör vi året runt 
träning sedan några år tillbaka så 
i november -75 satte Peter Carlsson 
igång sina grabbar. Stommen fanns 
kvar från det lag som 1974 så fram
gångsrikt representerade oss som 
C etta. Mellanåret visade att vissa 
förstärkningar behövdes och Peter 
luskade och fann några intressanta 
spelare som han genast knöts till 
klubben.
Efter den hårda vinterträningen 
och några träningsmatcher startade 
den egentliga utomhussäsongen i och 
med att laget åkte på träningsläger 
till Hässleholm under påsklovet. 
Där gnuggades grabbarna intensivt 
för att från sol och värme komma 
hem till nysnö och köldgrader. 
Vilka möjligheter till förberedel
ser?!
Nåväl, pingsthelgen tillbringades 
enligt tradition i Eskilstuna och 
årets första turnering. 

Inledningen gick knackigt och med bara 
en vinst och två oavgjorda räddades 
andraplatsen i gruppen och slutspelet. 
Tydligt ar att detta lag behöver någ
ra matcher för att komma igång.
I slutspelet visades ett helt annat 
spel upp och slutsegem bärgades efter 
att ha slagit motståndare som AIK, 
Brommapojkarna och Örgryte. Som synes 
en svår lottning men ändå en övertyg
ande turnerings vinst.
Efter endast några dagars vila kom vi 
åter hem till ett grådaskigt Stockholm 
och Arno Cup, i vilken vi också var 
titelförsvarare.
Här trodde man att botten var nådd för 
detta krav tyngda lag. Oavgjort mot 
Järla IF i gruppspelet. Då andra lag 
också schabblade vann vi gruppen ändå. 
Men sen började slutspelet, finliret 
kom fram och i semifinal slog vi Älv
sjö med 2-0 och i finalen, som var en 
en ren expeditionssak, Brommapojkarna 
med 1-0. Att det inte blev mer berodde
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FÖR STORA?
närmats på det regn som föregått match. Genom en oturlig lottning fick vi
en.
Så långt allt väl, tänkte Peter C 
ännu har vi inte missat någon seger. 
Men hur skulle det nu gå i den för 
året nystartade veckoturneringen 
"Kamratträffen" i Uddevalla. 
Sin vana trogen, kunde laget inte 
spela på topp från början. Här gällde 
det en match om dagen och full tid. 
IFK Vänersborg slog oss med 2-1 och 
endast genom en formidabel insats 
mot IFK Norrköping och seger med 
2-0 lyckades vi komma tvåa i grupp
en och avancera till semifinal.
Här mötte de hemmalaget IFK Udde
valla. Dessa fungerade mest som 
statister och genom en vinst med
4- 0 var finalplatsen vår.
I och med att Eskilstuna sensatio
nellt slog Vänersborg i sin semi
final fick vi möta dem i finalen.

Denna final varade bara i tolv min
uter, ty då ledda vi redan med

5-0  och slutresultatet 8-0 var 
helt i sin ordning Eskilstuna
hade inte en målchans på hela match
en .
Direkt efter tredje turneringssegern 

av lika många möjliga bar det iväg 
till Norge, Trondheim, och en in
ternationell turnering. Här spelade 
vi ovanligt bra i gruppspelet och 
gick lätt vidare till slutspel. 

spela kvalomgång och vann denna 
plus ytterliggare en match, sedan 
började tröttheten visa sig och 
i tredje slutspelsmatchen fick vi 
se oss slagna på straffar. Bra gj
ort ändå med tanke på det myckna 
matchandet på kort tid.
Väl hem, komna blev det lite vila 
innan vi åkte till slutspelet i 
Köpingcupen.
Hit var vi direktkvalificerade genom 
att vi vann förra året. Här vanns 
gruppen efter idel segrar, Sala, 
Lerum och Storhamar svarade för mot
ståndet .
I finalen blev det den "gamla" vi
san, Brommapojkarna. Och tur var väl 
det för vi vann ytterlig are en gång 
med 1-0.
Lägger man serieseger i S:t Eriks
cupens B elit grupp till ovanstående 
framgångar, måste man säga att detta 
DIF lag gjort en helt otrolig säsong. 
Men uppskattningen av lagets fram
gångar har kommit lite i skymundan av 
förväntningarna. När man sedan mötte 
sitt "boggy team" Märsta i S.T E-cup 
slutspelet och blev utslagna föll 
genast de tidigare erövrade vinster
na i glömska.
Frågan är nog ändå om inte lagets 
prestationer i år är det bästa vi 
haft i u-avd. förutom fjolårets B 1.
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STRAFF

"Rackans" han har ju bytt 
högerskon mot vänsterskon

EFTERLYSNING
Om ni av en händelse skulle veta vad 
grabben på bilden med numer 32 på br
östet heter var god ring 60 6l 07 
fråga efter Peter Carlsson.
Vi är ytterst tacksama för alla tips.
Tack på förhand PETER CARLSSON
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POSERING

ÄNTLIGEN FICK DOM TRÄFFA
SINA IDOLER

TVÅ FLICKOR FRÅN TENSTA BLIR
OMSVÄRMADE AV TOMMY OCH SVEN
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Inför nästa års matcher måste reglerna för en eventuell 
straffläggning preciseras, ”Bigge” t.ex. som hade glömt 
sina kontaktlinser hade ingen chans att se målet eftersom 
avståndet mellan målet och straffpunkten var så enormt långt.

Dagens allsvenskar tillsammans med morgondagens. 
Steget är stort och det fodras mycket flit och 
ambition för att nå dit. Se till att du kommer 
att tillhöra dom.
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Vår egen lilla jultomte ringer till samling för 
att säga några förmanande ord. Olle ”skägget” 
Gustavsson var den som stod för den dagligen 
återkommande samlingen. Dessbättre var det oftast 
bara positiva saker som han hade att säga till våra 
små ”juveler”.

Här är det en av ledarna Jan Lilja som motvilligt 
lämnar Barnens Ö.

Det här 
året var 
det för 

ovanlighetens 
skull ingen 
brist på 
ledare.
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KONFUNDERAD

Det är kanske inte alla som känner till att 
Birger Jacobsson ( Bigge ) har gått Fotboll
förbundets tränar kurs steg 1, men så är faktiskt 
fallet.
Av bilden att döma har han ju lärt sig en hel del. 
Men jag tror han bör konsultera Bengt Persson för 
fortsatt utveckling.
Men på det hela taget gjorde Bigge stor nytta jag 
tänker då specielt på middagarna, där han visade 
en förbluffande framfusighet och aptito

”sådan är han, vår konsulent”
T.D.22



Här är hela familjen Djurgården samlade på 
Barnens Ö. Till vänster syns ”allas våran 
pappa ”, Pudding. ”Pudding” var alltid an
träffbar under dagarna, det var bara att 
söka honom i närheten av kylskåpet.

Föräldraintresset var stort. Här gäller det 
prisutdelningen som var mycket populär. Och 
som vanligt var det ingen deltagare som blev 
lottlös. Alla erhöll pris av något slag.
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LEKAR

UNDER FINALDAGEN

Under finaldagarna var 
det som sagt många A lagsspelare ute på lägret. 

De spelade mot och hade tävlingar med lägerdeltagarna 
samt skrev autografer till alla. På bilderna ser 

Du olika stafett tävlingar som att 
hälla vatten, jon
glera mm.
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70-IADEN EN FLOP?
Ytterligare ett vågat utspel. Som bekant gick vårt lag fram 
som an ångvält, mejade ned allt motstånd fram till finalen, för 
att förlora med 1-0 mot icke märkvärdiga, IFK Luleå. Frågan är 
om vi nu, efter sju år, börjar ställa för höga krav på våra ta
langer eller om kraven är ett led i målet att fostra allsvenska 
spelare.
Fjolårets B etta, son vann S:t Eriks
cupen kvalificerade sig alltså för 
regionsfinal i 70-iaden. Här stod 
vi inte att hejda utan krossade allt 
motstånd.
I och med det var vi kvalificerade 
till riksfinalen son gick på Got
land 6-8 augusti. 
För att komma väl förberedda åkte 
vi ned en dag innan, låg i ordent
lig förläggning sant skötte oss i 
övrigt minutiöst, I bägge grupp 
matcherna mot Elfsborg och Sunds
vall blev det vinst med 7-0, 
IFK Luleå som sedan stod för mot
ståndet i finalen var troligtvis 
sämre än bägge dessa lag, 
När då våra spelare får kraven på 
sig att vinna parat ned den under
skattning som troligtvis fanns 

frågar man sig, ”Är vi inte mogna 
att "palla” för de riktigt stora 
segrarna”. Dö snack säger vissa. 
Men är det inte så att det genom 
år av framgångar skapas en viss 
anda i en förening son gör att det 
går lättare att svara upp not till
tänkta segrar. Är vi inte ännu för 
”gröna” i dessa sammanhang. 
Personligen tycker jag att 61:ornas 
spel i 70-iaden inte alls är en be
svikelse, snarare är besvikelsen stor 
över att arrangemangen klickade och 
över standarden på do lag son vissa 
distrikt skickade.
Nej jag tror att vi behöver luttras 
ytterligare några år innan vi kan 
räkna med permanenta framgångar i de 
olika åldersklasserna. Än så länge 
sticker vi upp med vissa starka 
års grupper. Men var säkra, vi kommer.
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BÖCKER
du behöver...

Från 
smålir 
till 
storspel
riktar sig främst till dem som sysslar med 
ungdomsfotboll i föreningar och skolor. 
Boken ger i text och bilder en mängd upp
slag till varierande övningar för nybörjare, 
enkla spelövningar och avancerade spel
övningar.

Pris 12:75

Modern fotbollskola för alla stadier
För nybörjare, erfarna spelare, elitspelare — och 
tränare.
Metodisk och klar, rikligt med bildserier och plan
skisser.
Moderna träningsmetoder för kondition, styrka 
och rörlighet.
Tar upp idrottsmotoriska rörelsemönster.
Översatt av Arne Ahlström, tidigare utbildnings
chef hos Svenska Fotbollförbundet.

Pris 48:—

Målvakts
träning

Degerfors !F är ett av 
våra mest legendariska 
fotbollslag. Spelare som 
»Hambo«-bröderna, 
»Skjorta« Bergström, 
Gunnar och Bertil Nor
dahl, »Hofors«-Lasse, Jan 
Aronsson och »Sippa« 
Tinglöf har för alltid vun
nit en plats i fotbolls
entusiasters hjärta.
Vill Du höra hur det gick 
till när det lilla brukssam
hället skaffade sig ett 
fotbollslag av allsvensk 
klass?
Då ska Du läsa »Heja röda 
vita laget«.

riktar sig till alla tränare som behöver råd 
och tips för träning av målvakter. Behovet 
av specialprogram just för målvaktsträningne 
har länge varit stort. Denna bok innehåller 
ett rikligt material i text och bild, som ger 
möjlighet till utformning av verkligt intres
santa och effektiva träningsprogram.

Pris 12:75

Pris 29:75

Teknik taktik träningTEKNIK

TAKTIK

TRÄNING

är det bästa ur 
SVENSK FOT
BOLLTIDNING för 
årgång 1974.
En 64-sidig artikel
samling med det 
bästa om fotboll, 
som skrivits under 
ett helt års utgiv
ning av tidningen.

Pris 12:75



VA’ ME’ I

I POTTEN 30.000:- !!
Lotteri: 10:- per månad betalas in på pg 54 921 - 2

Dragning: Vinnarna står i fotbollsektionens tidning
Blå Randen, som Du på detta sätt får varje månad

Bonus: Alla som betalar 120:-/ år är med i en extra-
dragning. De som betalar 120:- före den 20.1.77. 
erhåller en friplåt till en hemmamatch.

Blir det till självkostnadspris som avslutning 
och här dras bonus vinsterna.

Fest:

VINSTPLAN FÖR dragning per månad VINSTPLAN FÖR bonusdragning
1:a pris 1,000:- 1:a pris 5.000:-
2:a pris 200:- 2:a pris 1.500:-
5-6 pris 100:- 5-6 pris 500:-
7-16 pris 50:- 7-11 pris 100:-
Summa 192 vinnare som delar 12 - 21 pris 50:-
på 25.200:-. Summa 21 vinnare som delar

på 9.500:-

KONTAKTA DIF:s UNGDOMSKANSLI
TEL: 6O61O7 MÅND-FRED KL. 10-12

27

BLÅ

RAND

KAVALKADEN



BILDER FRÅN VERKSAMHETEN
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Bild-tävling
VINNARE
1:a pris som är ett presentkort 

från Nyman & Schultz vanns 
av Eva Isaksson, Marknads
vägen 67, Täby. GRATTIS’ 

2:a-4:e pris Allsvensk Fotboll
guide går till följande: 
Ulf Johansson, Bromma 
Anders Billby, Farsta 
Björn Isaksson, Täby

5:e-7:e pris, T-shirt vanns
av följande:
Stefan Wasström,Skärholmen
Leif Wiman, Hagsätra
Sven-Arne Franklin, Farsta

RÄTT SVAR:
Rebusen syftade naturligt
vis på en fotbollspelare.

VAD FÖRESTÄLLER BILDEN ?

Om du vet vad bilden föreställer så skicka in svaret 
till: DIF U-fotboll, Klocktornet, Stadion, 114 33 Sthlm. 

Glöm inte att skriva namn och adress på lappen' 
Som hjälp till rätt svar kan red. endast säga att det 
inte syftas på fotbollspelareden här gången.

SVAR SENAST DEN 19 NOVEMBER 1976
29



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 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 Saingatan 3 163 23 Spånga 751 05 25
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 HJOTHAGEN 60 61 07

Juniorerna
Bo Andersson Norra Sågenvägen 14 136 71 Handen 776 19 94

781 17 54Torbjörn Waax Lavendelvägen 19 145 73 Norsborg 0753/82501
Lennart Glantz Holavedsvägen 11 181 64 Lidingö 766 33 60
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 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 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
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 Harpsundsvägen 111 124 40 Bandhagen 86 19 12
Jan Lilja Larsbodavägen 55 123 41 Farsta 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 33 Stockholm 30 31 5924 31 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

Fotbollskolan i Tensta

Olle Gustavsson Snapphanevägen 106 175 54 Järfälla 0758/105 06
Henry Fredriksson 0758/554 56
Fritidsrummet, Hjulstaskolan 760 45 56
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KOMMANDE
NUMMER

av Blå Randen utkommer under 1976 i november och decem
ber, vi beklagar det långa uppehåll som har varit men 
skall i de kommande två nummer redovisa vad som hänt inom 
sektionen under året.

I och med att Blå Rand Kavalkaden startar i januari 1977 
kommer Blå Randen att komma ut varje månad nästa säsong. 
Vi hälsar därför läsarna välkomna med debattämnen som rör 
verksamheten, eller insändare om någon händelse i sektio
nen. Tänk på att det är en medlemsskrift där värdet stiger 
ju fler det är som yttrar sig.

CEO-tryck ab, Sthlm 1976


