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U-SEKTIONENS ORDFÖRANDE 
GUNNAR DYVIK HAR ORDET

Så var åter en sä
song avslutad. Lör
dagen den 4 decem
ber var det säsongs- 
avslutning. Här bel
önades våra duktiga 
fotbollsgossar och 
flickor för en väl 
genomförd säsong. 
Talrika har de till
fällen varit då vi 
fått glädjas åt fram
gångar för de olika 
lagen.
Själva avslutningen 
var en klang och ju
belföreställning som 
blev en dokumentation 
över succéåret 1976.
Vad avser starten av 
föraldrengagemanget 
förbereds just nu de 
"nappatag" vi skall 
ta med träningsgrupp
ernas föräldrar i jan
uari och februari.

Vi hoppas där att 
Ni hörsammar vår 
kallese så att vi 
får sprida vårt bud
skap för Er, och 
emotser sedan Era 
synpunkter på vår 
uppläggning.

Som det ser ut nu 
blir 1977 ett in
ternationellt år. 
Vi efterhör nu 
möjligheterna att 
få deltaga i tur
neringar i Tysk
land, Schweitz, 
Frankrike och Skot
tland.
Kanske dyker det 
upp ännu fler pro
spekt innan säsong
splaneringarna är 
fastställda.
Uppstarten av Rand 
Kavalkaden går nu

in i sitt slutskede. 
Ännu behövs det fler 
deltagare och Ni som 
tänkt teckna Sr för 

ett kort bör omgående 
göra det. Försök även 
att sprida informa
tion om Kavalkaden 
på Edra arbetsplatser 
etc.
Den interna ledarut
bildningen har åter 
tagit fart. Varannan 
måndag samlas ledare 
på Hjorthagen för att 
förkovra sig och göra 
förutsättningarna för 
lyckade resultat änn 
bättre.
Avslutningsvis vill jag 
tacka för den gångna 
säsongen och på ung

domsavdelningens väg
nar önska Er alla en 
God Jul & Gott Nytt år.
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TENSTA
På bilden ser Ni Olle Gustavsson, den 
starke mannen i Team Tensta. Det är Olle 

som driver fotbollskolans verksamhet i 
Tensta tillsammans med Henry Fredriksson 

( presenteras i nr 1 -77 ). Olle 
är personligheten som driver på de 
yngre ledarna till stordåd. Han 
parar sin idrottsliga verksamhet 
med fritidsledar studier i Uppsa
la. Olle var den pådrivande kraften 
för det öppna Barnens Ö lägret i 
sommras. Olle är en idéspruta av 

stora mått och Djurgården ser 
väldigt possitivt på det eta
blerade sammarbetet med Team 
Tensta och starten av fotboll
skolan. Olle och hans grabbar 

tillsammans med våra A lagsspel
ara har definitivt förutsättningar 

att vinna ungdomarnas och föräldrar
nas sympatier och förtroende.

En aktion bild 

från verksamhet

en. Glada barn 

som får syssla 

med det de helst 

vill.

FOTBOLL
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En bild från en av de nystartade fotbollsgrupperna i Tensta. 
Vi ser en del nöjda deltagare tillsammans med ledarna Anders 
Grönhagen och Jan "Putte” Steninger. Det är intressant att ef
ter säsongen utvärdera utfallet av kombinationen av ledare från 
två klubbar sysslande med gemensam verksamhet. Hittils har det 
fungerat över all förväntan.

FÖRÄLDRAFÖRENING
Är något vi tror mycket på under kommande säsonger. Föräldrar 
skall om möjligt engageras så mycket som möjligt i verksam
heten. Vi hade ett ”stormöte” den 20 november men tyvärr blev 
besökar antalet litet. Vi hoppas och ber att framtida upprop 
till föräldrasamling ger bättre resultat.
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PROF ILEN

Rolf Asp
43 år

Månadens profil är mannen som gör stor 
nytta ""bakom ridån", nämligen Rolf "Putte" 
Asp. Han har under decenier tillhört DIF:s 
fotboll och sett många DIF:are passera revy 
genom "knådningsrummet". Otaliga är de hi
storier han berättar om gångna och nutida 
stjärnor.

T.D HUR BLEV DU DJURGÅRDARE?

P.A Det var på hösten 1948 jag spe
lade fotboll i Djurgårdshov, vi 
mötte DIF i en pojklagsmatch och 
vann med 5-2 och eftersom jag 
hade gjort en hygglig insats 
blev jag någon dag senare upp
ringd av FILIP KARLSSON och över
tygad om att DIF var rätta klub
ben.

T.D HAR DU VARIT AKTIV I NÅGRA ANDRA 
GRENAR ÄN FOTBOLL?

P.A Som pojklagsspelare varvade jag 
mellan fotboll, hockey och bandy, 
när sedan seniortiden kom räckte 
inte tiden till, så jag slutade 
med fotboll.

T.D BÄST GICK DET VÄL I HOCKEY.

P.A Ja, det kan man nog säga, jag var 
målvakt på 50-talet och då höll 
sig A-laget med en ”keeper” vid 
namn Yngve Holmberg, Han var väl
digt duktig, så jag fick mest 
nöta filten.
Men 3 SM-guld kan jag dock skryta 
med, 53, 54 och 55.

T.D HUR KOM DET SIG ATT DU BLEV 
INTRESSERAD AV MASSAGE?

P.A Jag fick en skada 1959 som var så 
elak att det aktiva var inte läng
re att tänka på. ”Lammet” Ljung
qvist som undersökte mig förstod 
att jag inte ville släppa idrotten 
och vi började diskutera massörs
jobbet. Jag tyckte att det lät 
intressant och hoppade på en kurs 
på Karolinska Sjukhuset för idrot
tsmassörer och på den vägen är det

T.D DU HAR JU GJORT EN FANTASTISK 
KARRIÄR, ELLER HUR?

P.A Jag vet inte om man kan tala om 
karriär vad beträffar massörer, 
men visst fick man ansvarsfulla 
jobb ganska snart.
Dels hade man fotboll och hockey 
i DIF och sedan russinet i kakan, 
hockeylandslaget mellan åren 
1963-1972.
Fotbollslandslaget började jag 
med i år och det är verkligen 
stimulerande.
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T.D VAD GÖR DÄ EGENTLIGEN EN MÄSSOR?

P.A Förutom att kunna massera måste 
han vara duktig på idrottsskador 
(oftast är det han som först 
kommer i kontakt med den skadade) 
kunna tejpa fötter, knän, ställa 
diagnoser och sist men inte minst 
ha ett gott humör.

T.D UNDER ALLA DESSA ÅR MÅSTE DU HA 
GJORT ENORMA RESOR, OCH KNYTIT 
MÅNGA KONTAKTER.

P.A Vad resor beträffar så har jag 
varit i samtliga länder i Europa 
utom i Israel och Albanien, varit 
i samtliga världsdelar utom i 
Australien. Som lite kuriosa kan 
jag nämna Tjeckoslovakien där 
jag varit inte mindre än 20 ggr. 
Självklart har man träffat mycket 
människor och fått många vänner.

T.D DIN PRIS OCH MÄRKESSAMLING ÄR 
BERÖMD.

P.A Om den är så berömd vet jag inte 
men visst har det blivit en hel 
del genom årens lopp, närmare 
bestämt 4.200 märken och otaliga 
priser.

T.D DITT ROLIGASTE OCH TRÅKIGASTE 
MINNE.

P.A Det tråkigaste var absolut när 
vi åkte ur allsvenskan 1960. 
Vi förlorade mot Norrköping med 
4-1 i sista matchen. Detta med
förde att Helsingborg hängde 
kvar på bättre målskillnad. 
Det roligaste är guldet 1966, 
vi hade förlorat 5 etablerade 
spelare till Sirius, men slog 
ändå Norrköping med 5-0 på Rå
sunda i sista matchen. Guldet 
var vårt. Vilken lycka!

T.D VAD ÄR DET BÄSTA DU VET?

P.A Det är att efter träning eller 
match få åka hem till RUTAN, slå 
sig ner vid matbordet och få äta 
Rutans härliga isterband.

TILL SLUT:

Som Ni marker finns det väldigt 
mycket att berätta om PUTTE och 
det skulle säkert bli en hel bok 
om man gick in på allting i detalj 
men det finns det ju tyvärr inte 
utrymme för.

Personligen vet jag inget bättre 
än att höra PUTTES skona gagg 
före matcher. Man är lite spänd 
och nervös, men PUTTE lättar 
alltid upp stämningen.

PUTTE I FULL FÄRD MED ATT MASSERA 

EN DAM (NAMNET TYVÄRR ICKE KÄNT)

PROFILEN
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EFTER VARJE ÅRS SERIESPEL BRUKAR SPELARNA OCH 
TILLSAMMANS MED LEDARE OCH RESPEKTIVE, FÖR EN 
MINDRE KOSTNAD, ÅKA PÅ EN TRÄNINGSLÄGER RESA. 
DETTA FÖR ATT KOMMA VÄL FÖRBEREDDA TILL KOMM
ANDE SÄSONG. I ÅR VAR RESMÅLET PORTUGALS VUL
KANÖ

M 
A 
D 
E
I
R
A

med sitt milda klimat har 
stor tillgång på vinodlingar, 
bananer och sockerör vilket 
gör ön till ett underbart 
växthus.

Cirka 50 styckan bleka D.I.F.- resenärer anlände till 
Arlanda den 21 dec. Där var spelare, ledare, styrelse 
och press som resta med sina fruar eller fästmön, en 

del tog även barn med sig. För att allting skulle löpa 
smärtfritt, badvakt vid poolen och ställa upp son 
barnvakt på kvällarna, togs det med fem (5) stycken 
ungkarlar.

Resan med flyg gick utan 
några som helst problem 
både för oss och personalen 
Första kontakten börjades 
på planet för dom, vilka 
inte varit med tidigare på 
resor eller olika tillställ
ningar i klubben
Solna klubben A.I.K. lämnade 
Madeira samma dag vi anlände. 
Vädret hade varit ganska 
dåligt med varierande sol 
och regn. Fast det skulle 
visa sig att det kunde bli 
ändå sämre, vi fick endast 
de två sista dagarna möjlig
heter till solbad.
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Onsdagskvällen var ämnad för en uppvisningsmatch mot 
Maritmo, öns Div. II lag. Laget hade innan inte förlorat 
någon seriematch och ledde serien med god marginal. 
Dåliga magar, för högt gräs eller för sen matchtid 21.50 
vet jag ej om det berodde på fast oroväckande många 
spelare förbrukades under matchen, noga räknat 15 stycken 
men förlust med 4-2 blev det. Resultatet var Maritmo värda 

eftersom deras spelare var tekniska och mera "hungriga” 
än vi.

Tur var att vi hade våran egen mycket duktige portugis 
Fernando Da Silva vilken snurrade upp Maritmos försvar 
åtskilliga gånger.

Flygresan hem gick även utan intermesso fast det 
var en oroväckande kort startbana.
Jag tror, när vi skildes på Arlanda att resumén 
var för alla : vädret blev väl inte det bästa 
men vi lever upp till den fina utmärkelsen

"LAGET I MITT HJÄRTA"
m.a.o. FAMILJEN DJURGÅRDEN.

BIGGE SOM

INGE OCH STEN

FAST OM
FOTBOLL

Hejtan Svejsan! Jag och min 
polare Sverker har lirat boll 
i två år. Vi har ibland märkt 
att vi är rädda i närkamperna.
Nu undrar vi : 1/ Varför är man 
rädd 2/ Hur tränar man bort 
rädslan. TVÅ FEGISAR.

Bigge På fråga 1/ kan jag 
tyvärr inte ge något svar 
Jag har tillfrågat samtliga 
D.I.F -spelare men ingen vet 
vad rädsla är. Fråga 2/ se 
svar fråga 1.

Kära gullesnutt. Jag har det 
senaste året känt mig så nere och 

varit väldigt retlig. Livet har
plötsligt mist sin mening för mig 
Kan det bero på att jag förlorat 
min fotboll.

52-årig förortsfru

Bigge Var enbart tacksam.

Det finns de som mist sin fotboll 
vid betydligt yngre år.

Vi är ett gäng grabbar som tänkt börja 
kicka boll. Hur ska vi göra för att bli 
lika bra som D.I.F. 

Vi som vill opp.

Bigge Det går aldrig

ADRESS: Birger Jacobsson Djugårns I.F
Stadion 11433 Stockholm
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PRISUTDELNINGEN
Lördagen den 4 december var det dags 
för årets prisutdelning. Den ägde rum 
i lokalen Domino vid Hornstull.
350 till 400 personer, föräldrar och 
spelare infann sig. A lagsspelaren 
Tommy Davidsson fungerade som pris
utdelare och TV sportens Bengt Bedrup 
svarade för underhållning tillsammans 
med tecknaren Börje Dorch.
Under året har framgångarna varit väl
digt stora, det märktes då lagen häm
tade sina priser. Flera lag fick gå 
fram flera gånger för att erhålla det 
bevis de spelat ihop till. Framgång
arna blir allt större för varje år och

Årets Skyttekung blev Per-Ove Duvert
Årets Gentleman Roger Johnsson
Årets Bästa Grabb Roger Casslind.

Supporterklubbens pris till skytteligs
vinnaren i juniorlaget, tillföll Jan 
Hellstedt.
Sammanlagt tre och en halv timma höll 
föreställningen på och det var många 
glada DIF spelare, små och stora, som 
vände hem till Tipsextra när alla priser 
var utdelade.
En som hade ont i handen var Tommy David 
sson som fått skaka ca 500 ivriga hän
der på pristagarna.
Allt var lyckat och en bra säsong slut.

antalet spelare som utmärker sig blir allt fler. 
Tillställningen var väldigt lyckad. Föräldrarna 
applåderade pristagarna. Först hämtades lagpris
erna och sedan underhöll Berdup - Dorch, därefter 
blev det paus med kaffe, saft och bullar.
Efter pausen delades de individuella priserna ut. 
De erhålles som träningspris, skytteligsvinnare 
och spelarbörsvinnare, även tvåorna erhåller ut
märkelse.



VART tog "ANDAN" vägen ?

GUNNAR LUNDQVIST, ORDF. I FOTBOLLSSEKT.
SVARAR PÅ NÄRGÅNGNA FRÅGOR.

BR. HUR SAMMANFATTAR DU ÅRET 
1976?

G.L. Efter det fina fotbolls
året 1975? ställdes det 
höga förväntningar på 76- 
års elva, både i press och 
även' inom klubben. Men som 
alla vet var 1976 en besvik
else. En 11:e plats i all
svenskan betydde att 1977 
inte kommer att innehålla 
något cup-spel för våran 
del, vilket vi beklagar 
djupt.

BR. VILKA ORSAKER LÅG BAKOM 
DETTA?

G.L. Vi hade, i likhet med de 
andra Stockholmsklubbarna, 
lite otur då det gäller 
skador. Nyckelspelare som 
Roland Andersson, Anders 
Grönhagen mfl. fick vi skad
ade och det gjorde att laget 
inte fann rytmen under 1976.

BR. SOM ALLA VET HAR DIF SVERIGES 
SÄMSTA TRÄNINGSFÖRHÅLLANDEN, 
HUR KOMMER DET ATT SE UT PÅ 
DEN FRONTEN NÄSTA ÅR?

G.L. Vi har jobbat hela året på 
att få Kaknäs som tränings
plan redan nästa år och det 
såg ut att gå vägen, men nu 
på sluttampen har Djurgårds
rådet lagt in ett veto med 
motiveringen att ön Djur
gården inte får bebyggas. 
Så tyvär kommer vi även 
år-77 att ha samma miserab
la förhållanden. Det finns 
dock en liten ljuspunkt att 
hoppas på, nämligen Stora 
Skuggan. Studenterna vid 
universitetet har begärt 
att få en idrottsanläggning 
vid Stora Skuggan och då 
hoppas vi att få in en fot 
där redan till hösten -77.

BR. DET FINNS MÅNGA SOM PÅSTÅR 
ATT DEN GAMLA "DJURGÅRDS - 
ANDAN" HAR FÖRSVUNNIT I 
DAGENS TAPPNING, EN KOMMEN
TAR!

G.L. Det kan jag till en viss 
del hålla med om. Jag måste 
först understryka att vi i 
DIF alltid har haft en anda 
som saknar motstycke i lan
det. Att vi nu under 70-ta-
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let, åkt berg o dalbana 
i seriesystemet beror 
till stor del på den dål
iga ekonomi vi haft, vil
ket gjort att vi måste 
skära ned på många utgifter, 
typ sammankomster, resor 
osv. för spelarna och deras 
respektive. Den dåliga eko
nomin har gjort att vi i 

styrelsen har fått inrikta oss 
mer på skrivarbete, styrelse
möten osv. och den sociala 
biten har tyvärr kommit i skym
mundan. Men till nästa år 
skall vi komma bättre förber
edda, då kommer vi ha ett eget 
kansli på Hjorthagen och det 
betyder att en stor del av 
våran arbetsbörda blir avlast
ad och vi i styrelsen kan in
rikta oss på den sociala biten.

BLOMSTERRESA
TILL HOLLAND

Arrangör: Djurgårdens IF:s Supporter Club
Tid: 1 till 10 april 1977
Kostnad: 1.200:- vilket inkluderar resa och halvpension.
Upplysningar: Lämnas på tel: 08 / 765 46 16

HAR NI BETALT MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 1976?

INTE? BETALA DÅ SNARAST!!
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Vi som vill Upp.
58-ORNA klappar på porten till A-lagstruppen.

Inför koramande fotbollssäsong får her

rar Bengt Persson och Olle Hellström 

angenäma problem att brottas med. Ett 

tiotal spelare ur 1976 års J-Etta tar 

upp kampen med de mera etablerade om 

plats i A-truppen. Som vanligt är det 

talangfulla, vältränade och respektlösa 

grabbar som U-avd. levererar.cÅrets 

kull av sistaårsjuniorer är kanske li

ka stark som 56-orna var. Eftersom 58-

orna redan har inlett träningen ihop 

med A-laget har dessa fått vederfara 

att ”junisarna" inte lyfter på mössan 

och stiger åt sidan för någon.

UNGDOMSALLSVENSKAN RESULTAT.

I denna stenhårda serie belades en 

hedrande 4:e plats med samma poäng 

som 5:an Elfsborg, och ett poäng eft

er 2:an Malmö FF. Årets bästa matcher 

gjordes just mot "pågarna" som beseg

rades båda matcherna med 1-0 borta 

och 4-0 hemma. Notabelt i övrigt är 

att vi kom 12 poäng före Hammarby 

och l6 p före AIK. Mot vinnarna ÖIS 

spelade vi 0-0 hemma i en taktiskt 

väl genomförd match.

Verkligen tråkigt att denna serie 

görs om nästa år med sämre deltag

ande lag som följd.
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I allsvenska juniorcupen (JSM) gick 

det bra i början, City 4-1, Nyköping 

5-0 var två övertygande segrar. Kärv

are blev det mot Sleipner då straff

sparksläggning fick fälla avgörandet. 

Vi vann och gick vidare till grupp

final mot Brommapojkarna. Deras lag 

bestod av många spelare från deras 

A-lag i div. tre och nu skulle vi ver- 

verkligen få visa vad vi gick för. 

Matchen blev mycket jämn, men efter

som BP fick en straff till skänks 

förlorade vi med 1-0. Otur men ändå 

en fin insats.

I JUNIOR DM mötte vi återigen BP. 

Innan den finalmatchen hade vi bl.a. 

hunnit avfärda Hammarby med 4-1. 

Optimismen var därför stor inför mö

tet med BP. Återigen åkte vi dit på 

en straff med 1-0.

Säsongen har alltså varit god på ju

niorsidan, många fina spelare har ut

vecklats under säsongen.

INDIVIDUELLA PRESTATIONER.

Spelarbörsen;

1:a ROGER CASSLIND 353 poäng (6,78) 

FÖRENINGENS BÄSTA GRABB:

ROGER CASSLIND 

SKYTTELIGAN: 

1:a JAN HELLSTET J.L.



Bild-tävling
Novembernummrets vattenföre

teelse har knäckts av något fler tänkande grabbar och 
tjejer. Per flaskpost har vi nåtts av sju rätta svar.

VINNARE är Johan Kellerstam, Skärholmen, Kenneth 
Lundström, Spånga, Anders Billby, Farsta, Magnus Petersson, 
Stockholm, Carina Carlsson, Farsta, Tommie Jansson, Farsta 
Gunnar Nyren, Bandhagen. Allsvensk Fotbollguide finns att 
hämta i klubblokalen på Hjorthagen.

Årets tävlingsserie avslutas med ytterligare en " smaskig ” 
rebus som alla borde kunna lösa. Lycka till !!!!!!!!!!!!!

God Jul

God Jul

God Jul

God Jul

God Jul

Gött nytt år

Gott nytt år

Gott nytt år

Gott nytt år

Gott nytt år

SENAST DEN 15 JANUARI VILL VI HA SVARET
Adress: DIF U-fotboll, Klocktornet, Stadion 114 33 Sthlm.
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VIKTIGT

Vi har som ni kanske hört talas om tidigare startat 
ett projekt som kallas " Bilstreamers Projektet ".

Vad innebär projektet : Det innebär att vi vill sammla 
ihop 1500 personer med bilar 
som är villiga att sätta en stre
amer på bakrutan på sin bil. 
Streamersen byts ut varje må
nad, och en ny skickas hem till 
er som ni därefter klistrar fast 
på er bil igen.

Vad är en streamer : Det är en plastremsa med reklam,
som har måtten 10x70 cm. Denna 
remsa sättes fast på bilens bak
ruta.

Vad kostar det : Naturligtvis ingenting eftersom
ni med denna insats bidrar till 
verksamheten.

Vilka vänder vi oss till: Vi vänder oss till er läsare,
men även era vänner och jobbar
kompisar som kan vara intresserad 
av att vara med i projektet.
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Varför : För att ni på ett mer aktivt sätt
ska vara med och stödja, samt hjäl
pa oss att finansiera våra fotbolls
skolor. Dessa är, som ni kanske 
redan vet, under uppbyggnad. Vi i 
Djurgården strävar givetvis att 
fortsätta den utvecklingen.

Hur gör man : Ni skall snarast ringa Hjorthagens
kansli och anmäla ert intresse 
( namn, adress, post.nr, bilnr ).

TELEFON 08/606107

VI TACKAR PÅ FÖRHAND OCH ÖNSKAR ER

EN GOD JUL
OCH ETT

GOTT NYTT ÅR
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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 35 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 Saimagatan 3 163 23 Spånga 751 05 25
Leif Ståhl Lilldalsvägen 15 150 24 Rönninge 0755/53661

Kanslipersonal
Peter Carlsson Rörstrandsgatan 10 113 40 Stockholm32 80 06
Lars-Magnus Wester Registervägen 36 161 41 Bromma 25 00 11

KANSLITELEFON KLUBBLO KALEN 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

98 15 00
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 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 55 52

C pojkar
Kenneth Åkerblom Lundagatan 47 117 28 Stockholm 84 52 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 Havsörnsv. 8 123 49 Farsta 64 65 95
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D pojkar
Bengt Johansson Axbergsgränd 29 124 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 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 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 34 Järfälla 0758/105 06
Henry Fredriksson Alpresvägen 15 175 74 Järfälla 0758/554 56
Fritidsrummet, Hjulstaskolan 760 45 56
Instruktörer

Tommy Davidsson Förlikningsvägen 44 145 60 Norsborg 0753/79240
Birger Jacobsson Blekingegatan 39 116 56 Sthlm 43 30 73
Jörgen Lindman Bagartorpsringen 80 A 171 65 Solna 85 55 55
Göran Aral Ferngränd 2 A 171 52 Solna 85 29 48
Anders Grönhagen se ovan

GOD JUL!
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RANDEN
ÖNSKAR

SINA LÄSARE

CEO-tryck ab, Sthlm 1976


