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Återbördade efter julled
igheten och med stor ener
gi hälsar vi Er alla väl
komna till en ny fotboll
säsong, vilken vi har 
stora förväntningar på. 
Såväl vad gäller A lag
ets seriespel som ung
domsavdelningens turner
ingsdeltagande.

Trots att säsongen nyss 
startat har en del oros
måln redan ”dykt upp”. 
Det gäller främst ek
onomin med svårighet
er på bingomarknaden. 
Våra åtgärder mot detta 
är nu främst bil strem
er projektet, där vi 
utgår från att Ni läs
are gör allt för att 
hjälpa till. Se sid 17.

Ytterliggare åtgärder 
är den redan startade 
Rand Kavalkaden som i 
detta nummer har sin 
första dragning.

På den aktiva sidan 
har vi redan avverkat 
två turneringar med 
damlaget och en med 
seniorlaget. Damernas 
2:dra plats i inomhus 
turneringen på Åland 
var en fin prestation 

Onsdagen den 19 januari 
var det dags för den för
sta inomhus turneringen 
i Stockholm. Hela 10 tu
sen personer infann sig 
för att se då grabbarna 
spelade fotboll.
Hela arrangemanget blev 
en stor succé även om 
DIF:s resultat inte 
var det bästa. Några 
olyckliga utvisningar 
avgjorde vårt öde denna 
gång.

Fotbollskolan i Tensta 
går nu in på sin andra 
termin och arbetet in
riktas nu främst på att 
bilda lag till S:t Eriks
cupstarten.

Parallelt med Tensta verk
samheten avser vi att un
der februari månad star
ta en liknande verksamhet 
, fast i mindre skala, i 
Hagsätra. Detta vårt gamla 
upptagningsområde måste 
vi åter skapa en stark 
ställning i.

Under julen har även 
lokalen på Hjorthagen 
fått vissa förändringar. 
Ett litet rum är till
byggt och en ny mattta 
skall läggas in i lokal

en. I början på mars 
skall allt vara klart 
och lokalen fått ett 

nytt, bättre utseende.

Vi vill en en gång ta 
tillfället i akt och 
påminna Er om värdet 
av föräldra engagemang 
i ungdomsverksamheten. 
Under den närmsta tid
en kommer Ni alla att 
få en kallelse till ett 
informationsmöte.
Var då vänliga och se 
till att åtminstone en 
från varje familj kan 
komma.

Parallelt med de ekonom
iska lösningarna arbetar 
vi även på att lösa de 
dåliga träningsförhåll
anden som vi har.
Under vintern har vi 
hjälpligt lyckats lösa 
dessa problem så att 
alla lag fått möjlighet 
att träna men utomhus 

säsongen är ännu olöst.
Vi tar dock stora kraft
tag och utsikterna till 
lösningar är inte helt 
obefintliga.
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Det senaste tillskottet till A lagstruppen från ungdomsavdel
ningen är Roger Lindevall. Han har under säsongen 1976 gjort den 
hittils mest uppmärksamaste kariären inom Djurgården. Många av 
dagens A lagsspelare har sitt ursprung i ungdomsavdelningen men 
ingen tidigare har spelat i A laget och endast varit pojklags
spelare. Roger har fortfarande två juniorår kvar innan han egent
ligen skulle varit färdig för seniorspel. Just detta att deltaga 
i äldre lag har präglat Rogers fotbollspel under alla år.
Sin karriär började han i Tyresö för att sedan spela ett år i 
AIK. Efter att där ha avgjort D pojkfinalen mot Djurgården !! 
Blev det vi som fick se honom i våra led under C pojkåren. 
Redan då utmärkte sig Roger som en avancerad spelare och efter 
två år i BP kom han tillbaka till oss säsongen 75, och har sedan 
dess spelat i den randiga tröjan.
Under den redan nu relativt långa karriären har olika stadslag och 
landslag flitigt utnyttjat hans tjänster. Han har till och med 
under samma spelår , 1976, deltagit i såväl A och juniorstads- 
och landslag. En otrolig prestation som hittils saknar motstycke 
i Djurgårdens historia.
I höstas fick han även chansen att spela i Djurgårdens allsvenska 
lag och gjorde det på ett sådant sätt att han räknas som ett av 
de hetaste namnen inför säsongen -77.
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Hur har då Roger blivit så bra ??
Ja givetvis har han sällsynt goda anlag men man kan inte bortse 
från att han redan från tidiga år matchts i bra lag parallelt 
som han tillsammans med sin far tränat själv med en målmedveten
het som varit stor.
Hans största tillgångar är bollsäkerheten med dribblingar på små 
ytor samt den explosiva snabbheten. Givetvis finns det en hel del 
saker som kan förbättras men otvivelaktigt har Djurgården här fått 
fram sin hittils främsta produkt som om han bara håller hälften 
av vad man väntar sig, ändå blir en attraktion i allsvenska, 
kanske redan till kommande säsong.
Sammtidigt som Roger satsar allt på fotbollen studerar han på 
Kärrtorps Gymnasium och tänker även, klokt nog, på en civil ut
bildning.
Ja det är med spänning som vi ser fram mot säsongen -77 och Blå 
Randen kan bara önska lycka till.

Barnens Ö LÄGER

Margreth Eriksson
Är det nya ansikte Du träffar på Hjort
hagen. Hon började arbeta efter nyår och är 
ansvarig för alla sekreterar sysslor. 
Margreth har själv en son som spelar i 
ett av våra ungdomslag och känner därför 
mycket för vår verksamhet.
Det är med stor glädje som vi hälsar henne 
välkomen till ett stimulerande arbete som 
ibland kan bli väldigt krävande.
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BR.

B.B.

BR.

B.B.

BR.

EN VÄRVARKUNG 
BERÄTTAR!

DIF:s TALANGSCOUT, BO BRATTLÖF, 
SVARAR PÅ BLÅRANDENS FRÅGOR.

PÅ VILKET SÄTT HÅLLER 
DU DIG UNDERRÄTTAD OM 
NYA TALANGER SOM VÄXER 
FRAM I LANDET?
Det finns många sätt att 
hålla sig underrättad i 
den frågan. Den främsta 
källan är naturligtvis 
massmedia, främst då 
lokaltidningar. Åter
kommer ett namn ofta, 
t.ex. en center som gör 
en väldans massa mål 
match efter match, så 
åker man och tittar på 
spelaren i fråga.
VEM ÄR DET SOM BESTÄM
MER ATT KLUBBEN SKALL 
VÄRVA EN VISS TYP AV 
SPELARE?
Det gör lagledningen, 
i vårat fall Bengt Per
sson och Olle Hellström. 
Har vi behov av en viss 
spelartyp, får vi gå i- 
genom de 20-tal spelare 
som vi kontinuerligt 
följer upp.
PÅ VILKET SÄTT FÖRSÖKER 
NI TA HAND SPELARE SOM 
FLYTTAR HIT FRÅN EN AN
NAN ORT?

B.B. Det första vi måste ordna 
är naturligtvis en bostad, 
där han kan trivas. Vill 
han skaffa sig en utbildning 
ställer vi upp och hjälper 
honom med detta. Detsamma 
gäller arbete. Är han gift, 
måste vi kanske ordna ett 
arbete åt hans fru också, 
för att det skall bli at
traktivt för honom att flyt
ta till oss.

BR. FINNS DET NÅGON SKILLNAD 
DÅ DET GÄLLER ATT VÄRVA 
EN REDAN ETABLERAD SPELARE 
OCH EN SPELARE FRÅN EN 
LÄGRE DIVISION?

B.B. Oja, de etablerade vet of
tast sitt värde och förhan
dlar därefter, medan den 
andre spelaren oftast är 
glad att få tillhöra en 
storklubb.

BR. TYCKER DU RENT PERSONLIGT 
ATT DET ÄR FÖR MYCKET PEN
GAR I DAGENS FOTBOLL, DÅ 
DET GÄLLER SPELARTRANSAK
TIONER?

B.B. Ja.
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Bildtävling

VAD ÄR DETTA?

HEJ!

Till omväxling får Du den här gången 
fundera på en uppförstorad bild i stället för alla rebusar 
vi har plågat omgivningen med de sista numren.
SVARET SKALL VARA OSS TILLHANDA SENAST DEN 15 FEBRUARI. 
Adress: DIF U-fotboll, Klocktornet, Stadion, 114 33 Sthlm.

VINNARE i föregående nummer:
Agneta Hertzberg, Åkersberga
Ulrika von Schreeb, Stockholm
Stig Ågren, Kiruna
Lars Lundqvist, Bandhagen

Den "smaskiga” lösningen på rebusen var kokosbollar.

LYCKA ÄR ATT VARA DJURGÅRDARE - LYCKA ÄR ATT VARA DJURGÅRDARE
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ANALYSEN
När vinterträningen för kommande säsong startade 
den 11 januari får vi säkerligen behålla vår 
tränare Bengt Persson. Att tränarsysslan inte är 
löst ännu beror på ifall han skall hel- eller 
deltidsanställas.

Att ha en tränare på heltid 
måste anses vara positivt, 
för att få fram duktiga fot
bollsspelare. Tränaren har då 
möjligheter att följa upp 
såväl junior- som pojklagen 
på träningar och matcher.

Även damlagen skulle upp
skatta rad och hjälp för 
att förkovra sig till bättre 
spelare. Framförallt vore 
det bra för seniorerna, 
vilka har möjligheter att 
träna på för— eller efter
middagar , sådana moment som 
inte hinns med under den 
obligatoriska träningen.

VINTERTRÄNING

-77

B.J. Hur har ni tänkt er vinterträningen i år?
B.P. Vi kommer att indela er i två grupper, A- gruppen har 
O.H. ca 18 spelare B- gruppen ca 16—17 spelare. Skiften av 

spelare kan förekomma om motivation föreligger. Vi 
repeterar och följer upp -76 års träningar med mera 
spelförstående moment. Specialträning för olika lag
enheter och där av delta mera i individuella roller. 
Sammanfattningsvis vill vi försöka undvika de elementära 
fel som uppstod 1976.
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B.J. Hur är träningsmöjligheterna?
B.P. Det är som åren tidigare angående träningsförhållanderna. 
O. H

’ * Styrelsen har jobbat med att få en fotbollsplan, vilken
skall då skötas om under vinterhalvåret men vi vet hur 
svårt det är i Stockholm att få igenom ett sådant förslag. 
Vi har Stora Mossen Tisdagar, Lördagar (träning på sand 
i balongtält) samt Kristinebergs bollplan Torsdagar om 
vädret och underlaget tillåter. Går det ej att träna på 
Kristineberg springer vi i Lilljansskogen.

Birger Jacobsson 
U:avd. Stadion 
114 55 Stockholm.

'BIGGES' FRÅGESPALT

Vi är ett medelålders par som alltid 
varit intreserade av fotboll. Men 
nu har min man börjat spela handboll. 
Hur ska jag få honom att fatta in
tresse för fotboll igen.

F.d. radarpar.
BIGGE. Det här låter verkligen all

varligt. Eventuellt har Ni 
själv delaktighet i Er mans 
underliga uppträdande. Gör 
fotbollsspelet lite mer raff
inerat och försök på så sätt 
locka honom tillbaka.

Har ni några frågor eller problem 
och det behöver nödvändigtvis 
inte vara inom idrotten skall 
jag svara på alla brev som 

kommer in.
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PROFILEN
MÅNADENS PROFIL ÄR OLLE " LILLAPPEN " 
HELLSTRÖM. BLAND MÅNGA ANSEDD SOM EN 
AV DE VERKLIGT STORA LIRARNA.
OLLE, 41 , ÄR VERKSAM SOM LAGLEDARE, 
OCH FAMILJE FAR ÅT MONA, Janne(TILLHÖR 
SENIORTRUPPEN) OCH ANDERS(DANSARE PÅ 
OPERAN)

T.D ÄR DET SANT ATT DU BLEV DJUR
GÅRDARE TACK VARE ETT STÄLL 
TRÖJOR?

O.H Det var 1956, och jag var 19 år. 
Sandviken låg då i allsvenskan 
och jag hade spelat ett par match
er, jag hade även gjort ett par 
U-kamper då Sigge Berg tog kontakt 
med mig.
På den tiden förekom det nästan 
inga pengar och vad jag har hört 
ersatte DIF Sandviken med en upp
sättning tröjor, byxor och strump
or. (Egen anmärkning: säkert den 
billigaste värvning DIF någonsin 
gjort).

T.D VAD BLEV DU SJÄLV LOVAD?

O.H Utbildning och jobb.

T.D GICK DU DIREKT IN I A-LAGET?

O.H Jag spelade tror jag 2-3 matcher
i reservlaget innan jag debuterade.

T.D VILKA VAR DET MOT?

O.H Vi mötte Aik i ett derby på Rå
sunda, och vann med 2-1.

T.D VAD VAR DIN STYRKA SOM FOTBOLLS
SPELARE?

O.H Eftersom jag inte tillhörde de 
allra snabbaste, fick jag ta igen 
det på spelsinne dvs placera sig 
rätt.
Jag var nog ganska teknisk, vilket 
medförde att jag oftast hade rätt 
adress på mina passningar.

T.D BLEV DU NÅGON GÅNG SVENSK MÄSTARE?

O.H Ja, närmare bestämt 2 gånger, 
1959 och 1964.

T.D HAR DU GJORT NÅGRA LANDSKAMPER?

O.H Jag har till och med spelat VM-
kval (1960-61) mot Belgien och 
Schweiz. Vinst på hemmaplan men 
tyvärr förlust på bortaplan. 
Totalt blev det 6 A-kamper och 
12 U-kamper och 6 B-kamper.

T.D JAG HAR HÖRT ATT DU ALDRIG VAR 
NÅGON TRÄNINGSNARKOMAN,

O.H Bra Tommy, nu kan jag ta tillfället 
i akt och dementera det där ryktet. 
Jag kan villigt erkänna att jag 
aldrig tyckt om det här med skogs
träning men det är också det enda. 
På den övriga träningen gav jag 
lika mycket som alla andra.
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T.D DU HAR HAFT OTUR MED SKADOR.

O.H De har kommit i omgångar, men 
värst var det mellan åren 
1964-68 då jag bestämde mig för 
att lägga av med fotbollen. Då 
var det knäna som krånglade 
mest. Men jag försökte ändå 
hålla igång lite grand.
Men du kan tro att jag blev 
överraskad när jag kom med igen 
1968 efter 4 års frånvaro från 
division I.

T.D VANN DU SKYTTELIGAN NÅGON GÅNG?

O.H En kort paus! Jag gjorde 4 mål 
under hela min aktiva tid. 
(Straffar!!!!)

T.D VAG GÖR DU PÅ DIN FRITID?

O.H Så ofta det går så försöker jag 
ta med mig familjen till lands
stället för att varva ner och 
koppla av från fotbollen.

T.D VILKA FÖRVÄNTNINGAR HAR DU 
FÖR ÅR 1977?

O.H Det är klart att man hoppas att 
vi ska tillhöra topplagen och 
att vi slipper skadorna.
Ni har ju enormt mycket boll
kunnande i er. Kan vi bara få 
det att fungera på alla cylind
rar så är det nog inga probelm.

T.D DU HAR GÅTT FOTBOLLSFÖRBUNDETS 
ALLA 4 STEG FÖR UTBILDNING AV 
TRÄNARE MEN ÄNDÅ HAR DU EN 
SYSSLA SOM LAGLEDARE.

O.H Om man ska jobba som tränare 
bör man vara beredd på att flyt
ta land och rike runt och det 
har jag i dagsläget inga möjlig
heter till. Men å andra sidan 
är kunskap ingen tung börda att 
bära på.
Det är ju ofta så att Bengt 
och jag går igenom träning och 
taktik tillsammans.

T.D DU KOM TILL OSS SOM LAGLEDARE 
1973. HAR JOBBET MOTSVARAT DINA 
FÖRVÄNTNINGAR?

O.H Det kan man nog säga. Man får ju 
göra allt mellan himmel och jord. 
T ex ordna träningsmatcher, 
kalla spelare och funktionärer, 
planera resor och ibland även 
fungera som någon slags psyko
log.

TÄNKER HAN MÅNNE PÅ FOTBOLL

ELLER ......
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TRÄNA RÄTT
snabbhetsträning

Månge unga talanger blir inte de 
toppspelare man hoppats på därför 
att de är för långsamma. Man har 
inte vetat hur man rätt skall be
driva träningen med inriktning på 
snabbhet i fotboll. Först nu på se
nare år har man uppmärksammat och 
tagit lärdom av den forskning sen 
bedrivits på detta område.
När man talar om fotbollssnabbhet 
har vi lärt oss att dela upp den 
i två faktorer, ENKEL REAKTION och 
MULTIPEL REAKTION. Vad man defini
tivt vet är att det är mycket 
svårt att kraftigt förbättra sin 
rörelsesnabbhet s.k. enkel reakti
on. Denna typ av reaktion är med
född och förbättras med åldern 
tills man är ca. 20 år. Vad som 
däremot går att förbättra t.o.m. 
med flera hundra procent är den 
reaktion som är framträdande i 
bollspel, reaktion där det finns 
viss osäkerhet om vad som kommer 
att inträffa eller hur det inträf
fade skall tolkas, s.k. multipel re
aktion .
Reaktionsförmågan har alltså inte 
något med förmågan att röra sig 
snabbt att göra. När det gäller trä
ning av den multipla reaktionen är 
det alltså viktigt att så nära som 
möjligt kopiera den verkliga match
situationen. Träning med verkliga 
spelsituationer är alltså en effek
tiv reaktionsträning och därför ef
fektiv snabbhetsträning.

I detta sammanhang kan nämnas att 
undersökta toppfotbollspelare har 
en reaktionstid i komplicerade si
tuationer (multipla reaktioner) som 
närmar sig normaltiden för enkla 
reaktioner.
Reaktioner som i början är multipla 
kommer med ökad automatisering att 
likna enkla reaktioner. En reaktion 
som innebär att utövaren måste fö
reta ett handlingsval - antingen 
si eller så - kommer att ge längre 
reaktionstid än enkla reaktioner 
utan val. Det gäller bl.a. därför 
att försöka få de flesta möjliga 
av de egna reaktionerna att inne
fatta så få val som möjligt. Detta 
kan göras t.ex. genom specialiser
ing av uppgifterna hos spelarna i 
laget, spelarna skall veta sina 
uppgifter och lita på varandra. På 
motsvarande sätt bör man sträva 
efter att i största möjliga utstr
äckning sätta motståndarna i val
situationer.
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Träning av reaktions 
snabbheten.
När det gäller val av stimulati
onstyp är det mycket viktigt att 
ta hänsyn till att det är mycket 
lågt överföringsvärde från en 
stimulationstyp till en annan» 
Träning i att uppfatta och rea
gera snabbt på hörselstimulation 
ger minimal förbättring av för
mågan att t.ex. uppfatta och rea
gera snabbt på synstimulation och 
omvänt. Det är därför ineffektiv 
träning för en fotbollsspelare 
att träna starter efter signal 
från en visselpipa. Kopplingen 
till matchen är då förmodligen 
ingen alls. Som jag tidigare nämnt 
är det viktigt att träna snabbhet 
med verkliga spelsituationer, det 
innebär emellertid inte att det 
är fel att träna snabbhet utan 

boll. Mätningar har nämligen visat 
att toppfotbollsspelare har boll
en högst tre minuter under en 
match. Under resten av tiden rusar 
de i luckor, förföljer motståndare 
eller jagar efter långpassningar. 
I övrigt bör spelarna vid snabb
hetsträning vara ordentligt upp
värmda, men inte uttröttade, det 
är därför lämpligt att förlägga 
snabbhetsträningen i mitten av 
ett träningspass inte i början 
eller i slutet. Man får väl också 
förmoda att styrketräning bör lig
ga till grund för snabbhetsträn
ingen, styrketräningen bör nog säk
rast bedrivas med hjälp av den eg
na kroppen som belastning samt hu
vudsakligen till försäsongen. Vid 
träning med vikter krävs stor för
siktighet. Särskilt gäller detta 
unga spelare, som saknar de tyngd
lyftningstekniska förutsättningar
na, varigenom sådan träning kan 
göra mer skada än nytta.

AV BO ANDERSSON

Junior tränaren
För U-AVDELNINGEN

NYA RÖN
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Henry Fredriksson
Är tillsammans med Olle Gustavsson de stark
a männen i Tenstas fotbollskola. Henrys 
största förtjänster ligger i det admininstra
tiva som han sköter med fast hand.
Civilt är Henry fritidsassistent på Hjulsta 
skolan och har genom sitt arbeta en del 
möjligheter att bevaka verksamheten så att 
allt går rätt till.
Nu, efter det att grupperna kommit igång 
och den första stora stormen lagt sig vi

lar Henry inte på lagrarna utan försöker ständigt hitta nya in
tressanta arrangemang som kan göra fotbollskolans deltagares verk
samhet än mer possitiv.
Det som närmast står på programmet är bildandet av lag, organiser
ing av en valborgsfest för alla samt något liknande vid missomar. 
Dessutom fortsätter Henry oförtutet att arbeta med bildandet av 
föräldraföreningar. Blå Handen kan bara tacka och önska lycka till.

S:T ERIKSCUPEN
Från och med 1977 sker en omläggning av S:t Erikscupen. Det blir 
fler klasser och endast en årskull i varje klass. Det innebär att 

man alltid spelar mot lika gamla spelare och inte som tidigare 

att man vartannat år spelar mot ett år äldre spelare. Vi vill 

också betona att det är endast i Sst Erikscupen som denna ändring 

skett. De övriga turn eringarna spelas som vanligt.
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Blåtand
Kavalkaden

VINNARNA I JANUARI-DRAGNINGEN!!!

1000:- till nr. 359. 100:- till nr. 170,303,015, 099.
200:- till nr. 259. 50:- till nr. 404, 012, 140, 463, 020, 143,

311, 481, 427, 409.

VI GRATULERAR SAMTLIGA VINNARE!!

INTRESSERAD ATT VARA MED?

Betala in 10:-/mån på postgiro 54921-2. 
Blåranden får du automatiskt hemskickad 
med dragningen.
För att få deltaga i Bonusdragningen 
måste man Betala för hela året, 120:-.

VINSTPLAN FÖR DRAGNING PER MÅNAD

1:a pris 1.000:-
2:a pris 200:-
5-6 pris 100:-
7 - 16 pris 50:-
Summa 192 vinnare som delar
på 25.200:-.

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 
på 9.500:-

OBS!! SISTA INBETALNINGSDAGEN ÄR DEN 15 VARJE MÅNAD. 
DRAGNINGEN SKER DEN 20 VARJE MÅNAD I DIF:s 
KANSLI PÄ HJORTHAGEN.

YTTERLIGARE INFORMATION: RING 60 61 07.
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DAMFOTBOLL
Som ni kanske märkt i tidigare utgivna Blåranden har det 
inte berättats någonting om Damlaget. Därför tänker au 
Blåranden försöka följa upp och skriva litet om Damfot
bollen. Som första intervjuoffer har vi lagets tränare 
L M WESTER.

När började Djurgårdens IF satsa 
på Damfotbollen, och kommer den 
satsningen att fortsätta

Vilken placering belade Damlaget 
i sin serie

Vad har varit det mest positiva 
resp. negativa under säsongen som 
gått.

Vi startade vår satsning på dam
fotbollen 1976, och vi har för när
varande 1 damlag, 1 a-flicklag, 
1 b-flicklag samt ett c-flicklag. 
Angående frågan em fortsatt satsning 
på damerna, så kommer vi givetvis 
att fortsätta denna, men det kommer 
att ske lugnt och metodiskt.

Vi belade en hedrande 3: plats.

Hur många gånger i veckan har ni 
tränat, och hur har träningen 
varit upplagd.

Kommer ni att ändra någonting på 
träningen tills nästa år.

Till sist vad väntar du dig av 
kommande säsong.

Det mestpositiva tycker jag har 
varit att vi har fått ett lag som 
fungerar både på plan och utanför. 
Dessutom att vi lyckades nå en sån 
pass bra tabellplacering som vi 
gjorde under 1976.
Det negativa har kanske varit att vi 
kunskapsmässigt stod nära noll i 
början, och dessutom har vi många 
gånger varit för få spelare på trä
ningen (10-11st).

Vi har i genomsnitt tränat 2,5 ggr 
i veckan . Träningen har varit upp
lagd så att spelarna fått ett viss t 
mått kondition. Det viktigaste har 
emellertid varit att öva upp deras 
bollkänsla och speluppfattning.

Vi kommer att försöka göra boll
träningen lite mer avancerad, men 
även styrka och kondition skall för
bättras .

Jag hoppas naturligtvis att vi kommer 
att slåss i serietoppen, men även 
att vi kan fortsätta att utveckla 
våra spelare.16



VA’ M E’ I
BILSTREAMERS PROJEKTET

Som ni nu kanske redan vet har vi startat ett projekt 
angående bilstreamers. Vi, behöver i det projektet få 
tag på 1000-1500 personer med bilar, som är villiga 
att sätta en streamer på bakrutan på sin bil. Det 
innebär att ni sätter en reklamremsa på bilens bak
ruta, som har måtten 10x70 cm. Vi har hitills skrapat 
ihop drygt 100 st. Därför ber vi er som inte anmält 
sitt intresse, att göra det nu. Ni kan även prata med 
era vänner och bekanta samt era arbetskamrater som 
kan vara intresserad av att vara med. Som ni kanske 
vet kostar det ingenting för er att vara med, det är 
alltså helt gratis.
Varför gör vi detta?
Jo som ni vet har vi startat en del fotbolls-
skolor, och dessa kostar givetvis pengar. Därför star
tar vi olika projekt som kan inbringa pengar, så att 
vi kan fortsätta denna utveckling med fotbollsskolor. 
Därför hoppas vi naturligtvis att ni vill stötta oss 
på bästa tänkbara sätt. Vi behöver dessa anmälningar 
så snart som möjligt, så kasta er därför omedelbart 
på telefonen och ring 606107 och anmäl ert intresse, 
eller fyll i bifogad anmälningssedel.

TACK PÅ FÖRHAND
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Ledarlista

Ordförande
Gunnar Dyvik Lojovägen 13 181 47 Lidingö 765 56 03767 00 20
Sekreterare
Diok Persson Saimagatan 3 163 23 Spånga 751 05 25
Kassör
Björn Lindbergh 
Ledamöter

Blekingegatan 36 116 56 Stockholm 41 98 18

Sven-Olof Åsbrink Barrstigen 28 161 35 Bromma 25 96 72
Kurt Hammargren Råstensgatan 14 172 30 Sundbyberg 29 19 92
Stig Bengtsson Gyllenstjärnsgt 17 115 26 Stockholm 67 80 78
Torbjörn Waax Lavendelvägen 19 145 73 Norsborg 0753/82501
Suppleanter
Leif Ståhl Lilldalsvägen 15 150 24 Rönninge 0753/53661
Ulf Johansson Milstensvägen 16 141 41 Huddinge 774 29 39

Kanslipersonal
Peter Carlsson Rörstrandsgatan 10 113 40 Stockholm 32 80 06
Lars-Magnus Wester Registervägen 56 161 41 Bromma 25 00 11
Margareth Eriksson Risingeplan 21 163 62 Spånga 760 94 38

KANSLIET KLUBBLOKALEN HJORTHAGEN 60 61 07

Lokalföreståndare
Sven Jonsson Vasaloppsvägen 94 126 59 Hägersten 46 15 02

Juniorer
Bo Andersson Norra Sågenvägen 14 136 71 Handen 276 19 94781 17 54
Omar Ok Sotingeplan 74 163 61 Spånga 760 82 54

A pojkar
Sune Hasselström Hammarvägen 60 175 35 Järfälla 0758/11043
Peter Carlsson Rörstrandsgatan 10 113 40 Stockholm 32 80 06
Ossian Wasström Bredängsvägen 232 127 32 Skärholmen 88 55 64
Roger Skoog Drottningholmsv 272 161 35 Bromma 26 33 58

B pojkar
Mats Jansson Ölmevägen 3 123 46 Farsta 94 79 68
Sören Ivarsson Havsörnsvägen 8 123 49 Farsta . 64 65 95
Curt Fredriksson Hagalundsgatan 11 171 51 Solna 82 66 68
Ervien Hansson Terapivägen 12 C 141 56 Huddinge 774 33 52
Otto Wahlström Storsjövägen 68 121 71 Johanneshov 81 87 98
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C pojkar
Hans Gunnarsson c/o Venström

Roslagsgatan 36 115 55 Stockholm 50 21 55
Roger Bothén Sigurd Ringsg 14 126 51 Hägersten 19 88 00
Jan Lilja Larsbodavägen 55 123 41 Farsta 95 57 95
Kenneth Åkerblom Lundagatan 47 117 28 Stockholm 84 32 21

D pojkar
Anders Kellerstam Ålgrytevägen 234 127 51 Skärholmen 88 20 62
Olle Kungberg Idrottsvägen 2 185 00 Vaxholm 0764/32045

E pojkar
Rolf Nidén Sveavägen 114 113 51 Stockholm 52 95 90
Åke Kromell Vintrosagatan 52 124 47 Bandhagen 99 63 07
Hans Lundquist Per Lindeströmsv. 66 121 46 Johanneshov 49 69 02
Lars Blomberg Soltorpsvägen 25 147 00 Tumba 0755/33320

Damlaget
Robert Stagnelid Fredagsvägen 8 123 60 Farsta 93 80 66
Lars-Magnus Wester Registervägen 36 161 41 Bromma 25 00 11
Roger Skoog Drottningholmsv 272 161 35 Bromma 26 33 58

Övriga
Kjell Åkerblom Bjurholmsplan 17 116 63 Stockholm 42 88 64
Bengt Andersson Olshammarsgatan 15 124 48 Bandhagen 99 41 51
Bengt-Åke Johansson Axbergsgränd 29 124 43 Bandhagen 99 23 73
Bengt Holmqvist Kvistbrogatan 9 124 44 Bandhagen 47 75 55
Lennart Glantz Holavedsvägen 11 181 64 Lidingö 766 35 60

Information och utbildningsrådgivare
Leif Ekstig Rådagatan 42 12 3 51 Farsta 64 02 10

Fotbollskolan i Tensta
Olle Gustavsson Snapphanevägen 106 175 34 Järfälla 0758/105 06
Henry Fredriksson Alprosvägen 15 175 74 Järfälla 0758/554 56
Fritidsrummet, Hjulstaskolan 760 45 56
Instruktörer
Tommy Davidsson Förlikningsvägen 44 145 60 Norsborg 0755/792 40
Birger Jacobsson Blekingegatan 39 116 56 Stockholm 43 30 73
Jörgen Lindman Bagartorpsringen 80A 171 65 Solna 85 53 35
Göran Aral Forngränd 2 A 171 52 Solna 83 29 48
Anders Grönhagen Lomvägen 63 191 56 Sollentuna 768 50 84

VI PÅ KANSLIET SKULLE BLI JÄTTE-TACKSAMMA OM SAMTLIGA LEDARE, 
FÖRÄLDRAR OCH AKTIVA VILLE MEDDELA EV. NYA ADRESSER, ADRESS
ÄNDRINGAR ELLER NAMN OCH ADRESS PÅ NYA SPELARE TILL KANSLIET 
INFÖR DEN NYA SÄSONGEN.
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BLÅ-

RANDEN
NU ÄR DEN HÄR

DIF
VÄSKAN

Helt i linje med ungdomsavdelning
ens målsättning satsar vi nu på en 
kvalitetsväska.

Pris 65:—

Väskan finns till försäljning på kan
sliet i Hjorthagen.

Utmärkt present till alla som idrot
tar, formbeständig med tryck och 
märke på bägge sidor. Ta chansen 
och inhandla Din "trunk" redan i 
dag.
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