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SVEN KRANTZ

*4.8 1956 - 11.11 1976

Avskedsord till Sven Krantz vid jordfästningen den 18 november 1976 fram
förda av Gunnar Lundqvist.

En värdefull länk i den kedja, som under så många år utgjorts av vår för
enings kamratskap har brustit. En länk som ännu för några veckor sedan 
syntes så hel och oförstörbar.
När vi nåddes av det ofattbara budet att Du Sven Krantz, inte längre 
skulle komma till våra träningar och matcher, tystnade sorlet i klubb
lokal och omklädningsrum. Tysta vandrade vi hemåt, var och en begrund
ande det inträffade. Samtidigt som vår saknad av en idrottskamrat kändes 
så oerhör svår att fatta - kändes dock vetskapen av att vi alla haft 
förmånen att vara vänner och kamrater till Dig, som något vi kände tack
samhet över. Ingen, som inte själv upplevt den atmosfär av kamratskap 
och sammanhållning som förekommer inom en lagidrott, som bl.a. ett fot
bollag utgör - på träningar - på matcher - på resor - och på fritid - 
kan riktigt förstå den vänskap och anda vi alla haft förmånen att inne
slutas i.
Det är därför inte svårt för oss som skall fortsätta som aktiva och le
dare inom Djurgårdens Idrottsförening att enbart minnas de många glada 
tillfällen vi tillsammans med Dig Sven har upplevt. Vi vill minnas så
väl segrar som nederlag där Du alltid gjorde Ditt bästa och många gång
er, än mer, för Din förening, Dina kamrater och Din publik. Vi får svårt 
att fylla luckan på spelplanen, men ännu svårare att utfylla det tomrum 
som uppstått i våra hjärtan efter en avhållen kamrats frånfälle.
Tack Sven för vad Du gjort och betytt för oss alla i den gemenskap som 
innefattas av de färger som finns i vår förenings flagga som nu sänkts 
över Din bår. Vi framför vårt varma deltagande till Din familj och ly
ser frid över Ditt minne.
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U-SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET

Var stora satsning på 
föräldraförening med 
stort informations
möte den 13 november 
i lokalen Domino vid 
Hornstull, blev inte 
den massmönstring från 
föräldrarnas sida som 
vi förväntat oss. 
Endast 10 % av ungdoms
avdelningens föräldrar 
infann sig. Beklagligt. 
På annan plats i tid
ningen hittar ni ett 
referat men min för
hoppning är att Ni 
föräldrar försöker att 
vara med i den fort
satt informations och 
arbets verksamheten.

Den 20 november, det 
är efter som detta 
skrives, dras föräld
rarna i Tensta verksam 
heten ihop för ett in
formationsmöte. Hoppas 
att det avlöper bättre.
Nästa stora ”grej” blir 
prisutdelningen som äger 
rum lördagen den 4 dec
ember på Domino. 

Här får Ni ungdomar 
bevisen på hur duk
tiga Ni varit under 
den gångna säsongen.

Ja, verksamheten har 
1976 präglats av lika 
stora framgångar som 
vi tidigare varit 
vana vid. Undantaget 
är väl S:t Erikscup
en, där vi i år inte 
hade något finallag. 
Men under sommaren 
deltog vi i fem 
stora turneringar 
i Sverige och vann 
inte mindre än fy
ra av dem, så total 
bilden är fortfaran
de väldigt god.

Inför 1977 sker det 
en liten omläggning 
i och med att kansi
et på Hjorthagen 
kommer att arbeta 
med hela fotboll
sektionen.
Från januari kommer 
det att finnas en

som hjälper till med 
skrivbords görat och 
andra rutiner.
Redan nu kan vi av
slöja att det blir det 
mesta "internationella" 
år hittils. Planerat är 
att skicka tre lag till 
Skotland, ett till 
Tyskland, ett till 
Frankrike och ett lag 
till Schweiz.
Mer resande är en stor 
sporre för våra ungdomar 
i dess strävan att bli 
duktiga fotbollspelare.

En nyhet har kommit 
från Stockholms FF. 
1977 kommer S:t Eriks
cupen att spelas i 
åldersklasser om ett år. 
Likadant som det varit 
några år i ishockeyn. 
Detta innebär att det 
blir nya bostavsbeteck
ningar för våra yngre 
lag.
Sätt igång träningen 
och satsa hårt för nya 
framgångar 1977.
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VA’ ME’ I
BLÅ

RAND

KAVALKADEN

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.

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

VINSTPLAN FÖR DRAGNING PER MÅNAD

1:a pris 1,000:-
2:a pris 200:-
5-6 pris 100:-
7-16 pris 50:-
Summa vinnare som delar 
på 25.200:-.

KONTAKTA DIF:s UNGDOMSKANSLI

VINSTPLAN FÖR BONUSDRAGNING

1:a pris 5.000:-
2:a pris 1.500:-
5-6 pris 500:-
7-11 pris 100:-
12 - 21 pris 50:-
Summa 21 vinnare som delar 
Då 9.500:-

TEL: 606107 MÅND-FRED KL. 10-12 5



ANALYSEN

En liten resume angående sista seriematchen mot ÖREBRO vad en 
spelare/spelarna får för råd och taktik av tränaren och lag
ledaren. Jag själv har en markerande roll och en uppgift att 
störa T. Nordahl så att han inte spelar sitt eget spel och att 
skjuta . Bakom mig har jag liberon T. Davidsson som skall ta 
förlupna bollar och skära utåt kanterna om så behövs.
Som du ser har vi två i första hand defensiva roller men om 
spelet går efter ritningarna så hjälper vi till även framåt.
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BIGGE SOM INGE OCH STEN
FAST OM FOTBOLL

Hejtan! Jag är en sång och dansman, 
specialist på stepp, Undrar om jag 
kan bli en bra fotbollsspelare då 
jag är mycket snabb i sidled.

Björn Lacksko

Bigge Tyvär så har vi redan så 
många i laget som är bra i sidled 

vad vi behöver är en som går rakt 
på. Ditt brev kommer att brännas 
eller skickas till A.I.K.

Hej! Jag heter Karin och är 12 år 
jag bor i Tomelilla. För en vecka 
sedan fick jag min första fotboll. 
Är det farligt Förstagångare

Bigge Nejdå lilla Karin var bara 
lungn, varken den första är farlig.

Goddag. Min fästmö vill att jag skall 
sluta med fotboll, som jag själv 

ej kan tänka mig släppa.
Vad göra, svara garna med foto.

Förtvivlad 71

Bigge håller med dig förtviv
lade 71, tjejer är jättelöjliga. 
Keep on kicking.

Har ni några fotbolls problem så skriv till mig.

Adress: Birger Jacobsson Djurgårdens IF 
Klocktornet Stadion
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FLAGG-CUPEN I MALMÖ

A:ETTAN I TOPP

A:1an med Bengt Holmqvist som "demontränare", avreste från 
Stockholm söndag den 26/6 med destination Malmö. Resan gick 
bra,trots värmen, inkvarteringen på Södergården i centrala 
Malmö var likaledes ett lyckokast. Det var ett toppställe 
med intilliggande grönområde, fina möjligheter att hedriva 
olika fritidsaktiviteter vanligen med bastubad som final.

MÅNDAG Välkomnstanföranden av BK Flaggs eldsjäl Harry
Dahlin samt Källarmästare Sven Magnusson på Fol
kets Hus i samband med frukosten.
MATCH 1 spelades på kvällen, motståndare Karlstad 
Bk. Trots uppmjukningsträningen på förmiddagen 
blev grabbarna tagna på sängen i matchinledning
en. Underläge 0-1 redan efter 3 minuters spel. Så 
småningom återställdes ordningen genom bra spel, 
slutresultat 4-1 i vår favör.

TISDAG Badutflykt till Falsterbos härliga sandstränder, 
vilket verkligen uppskattades av killarna.
MATCH 2 Våra grabbar tackade för badutflykten på 
sitt speciella sätt. De slog till med hela 5-0 mot 
Jönköpings Södra, snacka om utskåpning.

ONSDAG MATCH 3 Succé igen! Förkrossande 5-0 mot IFK
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Trelleborg. Samma bländande spel som i föregående 
match.
TÄVLING I BOLLJONGLERING: hedrande 2:a plats gen
om Classe Andersson.

TORSDAG MATCH 4 Efter vissa besvär besegrades Trollhätt
ans FK med 2-1. Peter "Linkan" Lindgren blev match
hjälte genom sina två ”baljor". Nu hägrade en fi
nalplats.

FREDAG MATCH 5 Motståndare var konkurenterna om serie
segern i vår grupp, Islänska mästarna Breidablik, 
Eftersom 0-0 var tillräckligt för finalplats 
sparade grabbarna på krafterna, 0-0 alltså.

LÖRDAG Uppladdning inför finalen mot AIK.
SÖNDAG DEN STORA FINALDAGEN: alla lirarna "purrades" kl.

6, utan att knorra det allra minsta. Rummen städa
des snabbt och effektivt. BRA GRABBAR !!!!
Inför drygt 1000 personer på Limhamns IP tågade 
grabbarna in på arenan, "Kolsäckarna" lyckades 
hålla 1-1 första 45 min, men sedan var våra ess 
omöjliga att stoppa. Resultat 4-2, de spelade bätt
re än någonsin förr, "gnagarna" helt chanslösa. 
Vilket jubel i Folkets Hus när BK Flaggs vandrings
pris mottogs av våra A-ETTOR.
TACK ALLA GRABBAR för en fint genomförd turnering 
både på och utanför planen. TOPPEN !!!

Berättare : BENGT HOLMQVIST för
J. Lindman.
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FÖRÄLDRAR !
Idrott tillsammans var det meningen att Djurgårdens ungdoms-
fotbolls ledning och Ni, föräldrar till spelarna, skull diss
kutera, lördagen den 13 november kl: 14.00 i lokalen Domino 
vid Hornstull.
Av detta blev det inte mycket. Endast 10% av föräldrarna be
hagade infinna sig. Är inte vår och barnens verksamhet mer 
intressant ???
Detta möte var ämnat som en första informationsträff. Upp
följningen med mycket information i Blå Randen samt ytter
ligare stormöte i slutet av januari/ början av februari kommer 
givetvis att hållas fast vid. Vi tror nämligen att den verk
samhet som vi nu har plus det som är skissat för framtiden

är något som alla föräldrar vet för lite om. Tankarna 
måste spridas och bli realiteter. Ni kan också få ett stort 
utbyte av att aktivt deltaga. Ställ upp i fortsättningen.

På Bilden ser vi Göran 
Aral presentera Rand 
Kavalkaden i ett av 
de stånd som vi satt 
upp.
Meningen var att alla 
föräldrar här skulle 
få veta hur vi tänkt 
oss en del av framtiden 
inom avdelningen. Läs 
Blå Randen och kom på 
nästa möte så är inget 
förlorat.



VAR VA NI ?
Visserligen var antalet besökare få men programmet och organi
sationen av mötet var väldigt bra.
Inledningsvis berättade rikskonsulent Ewert Svensson om vad 
Idrott tillsammans kampanjen innebär. Därefter presenterade 
ungdomsavdelningen sin policy i olika frågor.
Dessa avlöstes av Burken, Rock Ragge med flera ur Rockfolket. 
Det blev riktig stämning i lokalen.
I pausen bjöds det på kaffe och deltagarna gick runt och 
tittade på de stånd, i vilka A lagsspelarna ståd i, som pre
senterade de nya ideer som vi tillsammans skall arbeta med 
under framtiden. Inte någon avlägsen sådan utan i det närmaste 
omgående.
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HARALD GUSTAVSSON seniorsidans mate
rialförvaltare, mannen som sällan syns men alltid 
kommer först till både match och träning, för att 
hålla ordning på grabbarnas prylar.

På 40-talet ägnade han sin aktiva 
tid i klubben BK Astor där han spela
de bandy, bowling och fotboll. Han 
var väl ingen större lirare men en 
stor fighter.

År 1951 började han i DJURGÅRDENS IF 
som fotbollsledare för junior- och 
pojklag. Under hans ledartid kom 
många bra fotbollsspelare fram. Ett 
par kan nämnas såsom Lars "Lunkan" 
Lundquist och Jan-Erik "Prillan" 
Sjöberg.

Men Haralds målsättning var inte bara 
att få fram så bra lirare som möjligt 
utan även att skapa en så god anda i 
Ungdomssektionen som möjligt. Och där 
kan man ju säga att han har lyckats.

Är 1965 frågade Sigge Berg (förbunds
pamp) dåvarande ordföranden om 
Harlad var intresserad av att bli 
"materialare" för seniorerna och 
efter någon dags betänketid tackade 
han JA.

Haralds jobb består till stor del av 
att kunna ta grabbarna på rätt sätt 
(vilket inte är det allra lättaste) 
och med hjälp av ett bra ordnings
sinne lämna ut de rätta skorna, 
träningskläder, klisterbindor, ben
skydd, tvålar, hårmedel m.m och 
trots detta digra uppgiftssortiment 
packa ner de "rätta" sakerna (så vi 
slipper att låna av hemmalaget) till 
bortamatcherna.
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VISSTE NI
att HARALD är expert på utrustningar.

att HARALD purapar ca 400 bollar om 
året.

att HARALD putsat ca 200 skor i år.

att HARALD är expert på tysk varité.

att HARALD gått ungdomsledarkurs på 
Bosön.

att HARALD är gift med Elna.

att HARALDS favoriträtt ar kräftor.

att HARALD varit 25 år i klubben.

att HARALDS favoritlag är DJURGÅRDEN.

att HARALD på 50-talet visat hjälte
mod vid uppehållet på stationen 
i Stralsund i Östtyskland genom 
att med båda fötter beträda tysk 
jord, ett vågspel som de starkt 
beväpnade östtyska militären ut
efter järnvägen hindrade de andra 
mindre modiga att göra.

Om att ha varit 25 år i klubben säger han själv att den goda kamratskapen 
och alla resor betytt väldigt mycket for honom, och det kan ju vara rikt
igt, men jag tror personligen att har man en gång blivit DIF:are så är 
det väldigt svårt att bli av med ränderna. Och jag kan försäkra er att 
vi som nästan dagligen kommer i kontakt med Harald hoppas att han kommer 
att stanna i 25 år till.
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DIF-BLIVANDE STORLAG?
Gapet mellan den internation
ella klubbfotbollen och svensk 
dito ökar för varje år. Orsaken 
till detta är naturligtvis fråga 
om proffs kontra amatörer. Om 
inte svensk klubbfotboll vaknar 
upp ur sin dvala så kommer Sver
ige snart att betraktas som ett 
u-land i fotbollshänseende.
Vi i DIF har försökt greppa det
ta problem på ett av de få sätt 
som är möjliga. För närvarande 
är: Anders Grönhagen, Tommy 
Davidsson, Birger Jacobsson, 
Jörgen Lindman och Göran Aral, 
alla tillhörande A-lagstruppen, 
deltidsanställda hos DIF.
Deras uppgift är att bl.a. träna 
pojklag, studera och ha ett 
ekonomiskt projekt. Det sista 
innebär att spelarna indelas i 
grupp eller enskilt och har hand 
om ex. Randkavalkaden, lotteriet 
som kommer igång till årsskiftet, 
annonser till tidningen Blåranden, 
etc.
Den viktigaste delen är deras egen 
träning, där vi skall satsa på dag
träning för de spelare som är an
ställda. Målet är att så många som 
möjligt ur DIF:s A-lagstrupp kan 
deltidsanställas och träna på dag
arna.

Birger Jakobsson Tommy Davidsson

Anders Grönhagen

Göran Aral Jörgen Lindman
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Bild-tävling
BÄTTRE FANTASI GRABBAR OCH TJEJER !

Bilden i förra numret föreställde en napp. Det kunde minsta 
spädbarn ha listat ut. Nu måste ni skärpa er. Bland den hand
full svar som har kommit in har vi lottat ut 3 st Allsvensk 
Fotbollguide, men vi har fortfarande kvar en hel hög böcker 
som vi vill bli av med. ALLA SOM KLARAR NÄSTA TÄVLINGSUPP- 
FÅR Allsvensk Fotbollguide så långt lagret räcker. Har 
Du redan boken kan vi byta den mot något annat pris.
SENAST DEN 9 DECEMBER MÅSTE VI HA DITT SVAR. Lycka till!

VINNARE
Mikael Thelin, Hägersten 
Johan Kellerstam, Skärholmen 
Tommie Jansson, Farsta

Du som har ett pris 
att hämta, kontakta kansliet 
eller din ledare. Priserna 
finns att avhämtas i klubb
lokalen på Hjorthagen. 
Tel. 60 61 07

Vad är nyckelordet för denna rebus ??? Svaret skall altså vara 
kansliet till handa SENAST DEN 9 DECEMBER. Adress: DIF U-fotboll 
Klocktornet, Stadion 114 33 STHLM. Glöm inte att skriva namn 
och adress på lappen. Red.
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TENSTA
Lördagen den 20 november var det dags för första informationsmötet för 
föräldrarna i Tensta.
Närvaron var inte heller här den bästa men intresset på de få som kom 
var stort.
Ewert Svensson från riksidrottsförbundet var där, Olle Gustavsson var 
dagens värd med roliga inlägg, Johan Björkman från DIF:s fotbollsektion 
pratade, radioprataren L-M Wester sade några ord samt Gunnar Dyvik också. 
Mellan alla dessa "pratmakare" underhåll Börje Dorch med teckningar och 
Hasse Burman spelade och lekte förtjänstfullt med barnen.
Mötet var glest besökt men alla var eniga om att det var lyckat samt att 
fröt var sått för framtida föräldrengagemang.SEGER
I helgen 19 - 21 november lade vi ytterliggare en turneringsseger till 
de tidigare erövrade i år. C ettan, 64:orna, var på Åland och spelade 
en inomhus turnering. Första matchen slutade oavgjort men sedan radade 
segrarna upp sig och nye ledaren Sören Ivarsson kunde vända hemmåt med 
segerbuklan och 100 % ig utdelning. Vinst i alla turneringar han varit 
ledare på. RADIO
Tydligt är att vår verksamhet nu börjar märkas utanför föreningen, 
Sveriges Radios Stockholms Nytt gjorde ett besök på Hjorthagen och 
interjuvade oss om vår verksamhet och då främst angående föräldra för
eningarna. Den PR vi fick av detta är ovärderlig och vi hoppas att 
vår verksamhet i framtiden skall ge Sveriges Radio anledning att åter
komma, BILAR
För att öka våra intäkter har vi satt igång ett nytt projekt som vi 
kallar "Streamlers".
Det går ut på att vi skall ha en stor mängd bilar som varje månad sätter 
på en streamler, som vi skickat hem. För detta kan vi få betalt och på 
så sätt minska kostnaderna för ungdomarna.
Kan Ni ordna en bil eller två så ring och meddela namn adress och bil
nummer till kansliet på Hjorthagen, tel: 60 61 07.
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INFORMATION
Vi har upptäkt att vi till föräld
rarna har svårt att få fram våra 
meddelanden. För att kotnaderna 
skall hållas nere ( porto ) bru
kar vi använda utskickningen av 
Blå Randen som ett sätt att spri
da information. Nu måste Ni spel
are hjälpa till.
Se till att mamma och pappa samt 
eventuella syskon läser Blå Rand
en.
Dessutom ligger det ibland en an
an lapp i samma kuvert. Se till 
att alla i familjen får läsa den. 
Ni spelare skall vara medvetna om 
att allt som föreningen gör är till 
för att skapa bättre förutsätt
ningar för Er i Er fotbollsverk
samhet.

Till Er föräldrar som läser detta 
vill vi uppmana att nu under denna 
vinter försöka ta del av vår verk
samhet så mycket som möjligt.
Vi står nämligen inför en skillje
linje där det gäller för oss att 
välja väg. Ni har nu möjlighet att 
påverka detta vårt gemensamma val. 
Vi kallar till vissa träffar, lag
vis, stormöten, prisutdelningar mm 
För att våra budskap skall nå fram 
behöver vi Er att tala till.

UPPFÖLJNING
Gensvaret från föräldrarna på vår kallelse till start av för
äldra engagemang i verksamheten, var inte bra. Närvaron var 
inte den vi väntat det positiva var att arrangemangen flöt
väldigt fint. Nu kommer vi att göra så att lagens indelning och 
fotbollsgrupperna i Tensta kommer att få var sitt informations
möte under januari månad. Sedan drar vi ihop till ytterliggare 
ett stor möte under februari.
Dessa frågor är intressanta så se till att Ni får den information 
vi har att ge. Det är inte frågan om arbetsinsatser utan frågan är 
vad Ni eventuellt vill göra och vad Ni kan få som förälder till 
ett barn i Djurgårdens fotbollsverksamhet.
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LEDARLISTA FÖR U-AVDELNINGEN 1976
Ordförande
Gunnar Dyvik Lojovägen 13 181 47 Lidingö 765 56 03

767 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 177 115 26 Sthlm 67 80 78
Dick Persson Saimagatan 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 ianden 726 19 94

781 17 54Torbjörn Waax Lavendelvägen 19 145 73 Norsborg 0753/82501
Lennart Glantz Holavedsvägen 11 181 64 Lidingö

98 15 00Tommy 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 Bothen 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 64Sören Ivarsson Havsörnav. 8 123 49 Farsta 64 65 95
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D pojkar
Bengt Johansson Axbergsgränd 2 124 45 Bandhagen 99 25 75
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 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
Hans Lundquist Per Lindeströmsv. 66 121 46 Johanneshov 49 69 02
Rolf Nidén Sveavägen 114 115 51 Stockholm 52 95 90

Damlaget
Otto Wahlström Torsplan 3 118 55 Stockholm 50 51 5924 31 95
Robert Stagnelid Fredagsvägen 8 123 60 Farsta 95 80 66

A flickor

Roger Skoog se ovan

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

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 Alpresvägen 15 175 74 Järfälla 0758/554 56
Fritidsrummet, Hjulstaskolan 760 45 56
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Idrott tillsammans är en kampanj från Riksidrottsförbundet som vänder 
till idrottsklubbarna och uppmanar dem till Ökad föräldrakontakt.

Inom ungdomsfotbollen har vi tidigare anlitat föräldrars tjänster en
dast inom lag, där ledaren påverkat föräldrarna att hjälpa honom
och grabbarna med vissa detaljer.

Vår tanke är nu att vi skall få en bred kontakt med föräldrarna, alla 
våra intentioner skall nå fram till samtliga. Alla skall veta vad 
Djurgårdens ungdomsfotboll står för.
Sedan hoppas vi att de mest intresserade föräldrarna skall ställa upp 
och arbeta i grupper. Då inte i en grupp för ett lag utan i en grupp 
där man arbetar med en detalj för ungdomarna men även för sin son/ 
dotter. T.ex. ordna programm och hålla i öppet hus kvällar i klubb
lokalen, organiserandet av transporter vid lång resa till bortamatch.

För att aktivera föräldrarna inom samma ram som barnen arrangerar vi 
motionsverksamhet varje morgon eller på lördagförmiddagar. Det enda 
krav vi har är att Ni är minst 10 stycken under en timma.

För att ytterliggare projekt skall kunna presenteras för Er vädjar vi 
till att Ni omsorgsfullt försöker ordna, så att Ni kan deltaga i de 
stora träffar vi ordnar och/eller de träffar som ordnas inom varje lag. 
Får vi alla föräldrar bakom oss är det en faktor som påskyndar utveck
lingen många år och ger barnen en tryggare, vänligare och bättre verk
samhet .
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