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Så har då allsvenskan 
startat. För vår del 
har de två första mat
cherna inte givit an
ledning till några 
större glädjeyttring
ar. Trots övertag i 
spel, målchanser och 
hörnor har vi inte 
lyckats ta någon po
äng. 
Givetvis börjar vi 
då alla med felsök
ningar men troligt
vis kommer poängen 
undan för undan om 
vi bara låter grabb
arna och ledarna ar
beta i lugn och ro. 
Glöm inte att vint
ern i Stockholm varit 
sträng och den möj
lighet till förbe
redelse på planer 
som man önskar har 
långt ifrån tillgodo- 
setts. Med lite 
värme i luften och 
sektionen tickar 
nog tiden för de 
våra.

Liksom förra året fick 
juniorerna starta sin 
serie i ungdomsallsven
skan på en grusplan. 
Den oerhörda vana som 
DIF har från detta un
derlag gjorde att vi 
ganska lätt avfärdade 
IFK Eskilstuna med 
2-0.
JDM har nu avancerat 
till kvartsfinal och 
även i år finns våra 
grabbar med där. 
Några onödiga för
längningar innan 
det oundvikliga av
gjörandet ändå 
fått tillgripas. 
Juniorerna förbere
delser tycks Bosse 
Andersson ha skött 
lika minutiöst som 
tidigare år, att 
han orkar....................

Även i Dam DM är vi 
representerade i 
kvartsfinalen och 
under våren får vi 
besked om damerna 

förberett sig till
räckligt för att kval
ifisera sig till SM 
spel. Detta gör man 
genom att nå DM final.

Under påskveckan in
vaderade 110 DIF:are 
Ronneby för att träna 
och matcha sig i form 
under fina förhållanden 
Lägret gav oss många 
erfarenheter och det 
är med stor spänning 
som vi ser fram mot 
S:t Erikscupsstarten 
kring den 25 april. 
Vårt rekorddeltagande 
i antalet lag räknat, 
samtidigt som förbundet 
lagt om ålderklasserna 
att omfatta endast ett 
år, gör att vår verk
samhet ställs inför 
nya prövningar som 
ännu är något obekanta. 
Förhoppningarna och 
förutsättningarna för 
vårt hittils framgångs
rikaste år i S:t Eriks
cupen är nog ändå väl
digt stora.
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ETT INLÄGG
VÅLDET I IDROTTEN

Utvecklingen inom idrotten har lett 
till en allt hårdare konkurrens. In
om lagidrotterna har spelet på plan 
blivit allt hårdare och brutalare. 
Spelet blir lidande och matcherna 
svårdömda. Lagen på elitnivå kampar 
med kniven på strupen och måste vin
na till varje pris för att behålla 
greppet om publiken och därmed sä
kra ekonomin.
I den debatt som då och då kommer 
på tal göres ibland försök att ut
röna vad man kan göra för att sät
ta stopp för våldstendenserna i 
idrotten. Men sällan göres någon 
grundläggande analys av de under
liggande orsakerna till utveckli
ngen.
Istället försöker man komma med 
förslag på lösningar av våldspro
blemet. Såsom tex. hårdare straff 
och böter för elitspelare. Många 
tycks också tro att domarna är ny
keln till lösningen.
Det ställs stora krav på rättski
parna och de göres ofta till syn
dabockar av både spelare, ledare 
och publik såväl som press.
Medan spelarna i laget tillåts 
göra en massa felpassningar ty
cks det vara helt oacceptabelt

En bild ur matchen DIF-
AIK i Thorstens Cup då 
domaren varnar Sven Lind
man.

att domarn någon gång gör ett miss
tag, trots att han bara är en männ
iska som alla andra. Det är också 
frapperande att höra hur ofta man 
från ledarnas och spelarnas sida 
lägger skulden på domarn för ett ne
derlag eller för våldstendenser på 
plan. Är det domarn som spelar och 
orsakar situationerna på plan..........
För att på ett någorlunda riktigt 
satt kunna analysera och försöka 
komma åt de grundläggande orsakerna 
till den ökade hårdheten och våldet 
inom lagidrotterna tror jag att man 
måste sätta in idrotten i ett stort 
samhällsperspektiv och inte se den 
som en isolerad föeteelse skild 
från helheten.
Jag skulle vilja påstå att idrotten 
i allmänhet och elitidrotten i syn
erhet är en spegel av samhället i 
stort. Vi växer ju upp i ett kon
kurrens- och prestationssamhälle i 
vilket ekonomin är den avgjort sty
rande faktorn. Redan i skolan börjar 
konkurrensen och följer sedan männ
iskan som en skugga genom hela livet. 
Det rådande systemet i samhället på
för oss attityder och värderingar 
som visar sig på alla områden i liv
et och detta går igen också i idro

tten. Moroten är ekono
miska fördelar och här 
liksom i övriga livet



gäller det att bekämpa varandra för 
att överleva och dra de bästa fördel
arna. Ibland kan man lyckas vinna för
delar med bättre kunnande och teknik. 
Ibland måste man ta till armbågar och 
ojusta medel för att nå sitt mål. Kon
kurrensen leder till agressioner såväl 
i det civila livet som på fotbollsplan. 
Slutsatsen torde sålunda bli att lös
ningen på detta problem skulle vara 
att vi fick växa upp i ett samhälle 
fritt från en ekonomisk konkurrens- 

och prestationsideologi. Att vi 
fick uppleva ett samhälle där alla 
klubbar var ekonomiskt oberoende 
Där spelare på elitnivå hade sin 
försörjning tryggad för hela livet 
som vilken arbetstagare som helst. 
Ett annorlunda samhälle. Först då 
skulle man ha möjlighet att komma 
ifrån den ständiga penningjakten.
Och då skulle idrotten, artisteriet 
och sportsligheten komma i förgrund
en.

KJELL WILKERT

ANDRALAGEN

och med. omläggningen, av S:t Eriks cupen har det blivit än 
mer intressant för våra andralag i varje ålderklass. Nu får 
de varje år mäta sina krafter med jämnårigt motstånd och 
slipper möte de bästa ett år äldre grabbarna. Vår verksamhet 
med andralagen har dessutom utvecklats en hel del de sista 
åren med året runt träning, bättre ledare och fler turner
ingsstarter. Ändamålet, att grabbarna skall försöka kvali
ficera sig till elitlagen tycks nu kunna bli en realitet då 
de yttre förutsättningarna skapats.
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C-D CUPEN 1977

FULL FART OCH GLATT HUMÖR TROTS HALV SNÖSTORM.

Idrottsföreningen Cobran och Djurgårdens Idrotts
förening arrangerade lördagen den 16 och söndagen den 17 april 
D-pojksturneringen C-D cupen för fjärde året i följd. Spel
plats var som vanligt Sandåkra bollplan vid Sand
åkraskolan i Sköndal, som välvilligt ställts till
vårt förfogande av Sthlms Idrottsförvaltning. Under lör
dagen avgjordes gruppspelet. De 16 deltagande lagen
var indelade i 4 grupper Bland de deltagande klubbarna
märktes fjolårssegrarna Älvsjö AIK, Tyresö FF och IF
Brommapojkarna, de senare med två tidigare inteckningar
i vandringspriset. DIF:s U-avdelnings tävlingskommite
med Stig Bengtsson i spetsen tillsammans med Bengt Holm
berg i Cobran höll i trådarna medan ett stort antal
ledare från de bägge klubbarna hade ställt sina dommartalanger
till förfogande. Bland dessa märktes oldtimers som Bengt Holm 
kvist och Kennet Åkerblom. De två bäst placerade lagen i varje 
grupp kvalificerade sig till söndagsmorgonens kvartsfinaler, 
som blev chansartade på den snötäckta planen. Älvsjö AIK hade 
även i år ett mycket starkt lag, vars hårdaste motstånd bjöds 
i semifinalen av B.P. Finalmotståndarna Lidingö, som något tur
ligt vann sin semi mot Rönninge, kunde ej bjuda något motstånd. 
DIF-lagen då? Kvartsfinal mot B.P. får betraktas som en framgång 
för förstalaget och andralagets starka spel i slutet av lördags
omgångarna var en psykologisk framgång enligt ledaren Kalle Dahl. 
6 Red.



Pelle Päron

C OCH D LAGEN
Dessa båda lag är nya för sä
songen. De spelar i reservlag
sserien klass fem i Stockholm. 
I C laget spelar ledare som 
har hand om DIF:s ungdomslag, 
och i D laget spelar de led
are som är engagerade i fot
bollskolan i Tensta.
Tanken hakom startandet av 
dessa lag, är att ledarna 
mer än tidigare skall komma 
tillsammans och dessutom 
måste vi värna om ledarnas 
fysik.

Troligtvis blir det väldigt 
sevärda matcher, när så my
cket fotbollkunnande är på 
planen samtidigt. Intressant 
kommer det att bli hur spel
arna kommer att reagera då 
domaren gör något feldomslut. 
Är det då tyst på plan ???
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A-LAGET I ALLSVENSKAN

2 matcher 0 Poäng

DIF-LANDSKRONA BOIS 1-2.

Trots bra spel med många målchanser, inga poäng i årets 
premiär heller. Landskrona formerade sitt lag enligt 4-
4-2, således en defensiv grunduppställning. Vårt svar på 
detta var att låta Håkan Stenbäck ta ett steg upp från 
försvaret och ta hand om farlige Bo Augustsson på mitt
fältet. Detta lyckades också perfekt. Håkan var bäst på 
plan enligt många sakkunniga. Detta var nog en av orsak
erna till att vi dominerade spelet på mittplan. Tyvärr 
lyckades inte murbräckan Tommy Berggren utnyttja alla 
sina målchanser. Däremot hade BOIS-arna nästan maximal 
utdelning på sina kvartschanser.
Lite mera kyla framför mål vore önskvärt, men så länge 
som vi skapar målchanser kan vi se positivt på fram
tiden.

BOFRI BAR
DIF - GRABBARNAS

FAVORITSTÄLLE
8



DOMARMISSAR

IFK SUNDSVALL-DIF 2-0

Återigen mötte vi ett defensivspelande lag med fyra man på 
mittfältet och därmed endast två man på topp. Det är tydlig
en flera lag som kör med endast två forwards, tyvärr.
Där uppe gjorde vi för övrigt två mål men fick båda bort
dömda av oförklarliga skäl. Dessutom var deras andra mål 
minst två meter off side. Det låter kanske som en dålig 
bortförklaring men tillfälligheterna har inte varit på 
vår sida. Ännu en gång hade motståndarna nästan maximal 
utdelning på sina chanser medan vi inte förmådde utnyttja 
våra. Oförmågan att göra mål var ju vårt stora problem 
även förra året. Den trenden måste vi försöka att bryta så 
fort som möjligt, annars blir vi inget topplag i år.
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PROFILEN
April månads profil ägnar vi åt Jörgen 
Lindman. Han har spelat i DIF under många 
år men först nu 1977 kunnat räkna sig 
som ordinarie i A laget. Ett spännande 
"mandomsprov" för Jörgen är om han skall 
lyckas riktigt ordentligt hland " de 
stora grabBarna".

T.D. VAR FICK DU DIN FOTBOLLSUPP
FOSTRAN ?

J.L. På gården utanför huset där 
vi bodde. Hela familjen är 
väldigt idrottsintreserad inte 
minst pappa som ofta var med 
oss bröder och spelade. Den 
enda som inte tyckte det var så 
roligt alla gånger var mamma, 
eftersom en ruta kunde gå då 
och då. När jag blev lite äldre 
började spelet i Ormsjö IF och 
därefter Lycksele div 2

T.D. HAR DU SOM GRABB SETT UPP TILL 
OCH HAFT SVENNE SOM IDOL ?

J.L. Det kan man nog säga, det är 
9 år mellan Svenne och mig så 
det är klart att jag haft honom 
som idol. Vi följde och läste 
allt om Svenne och någonstans 
fans det nog en liten dröm att 
bli lika bra som honom.

T.D. Du kom till DIF 1972 på hösten. 
VAD VAR DET SOM FICK DIG ATT TA 
DeT KLIVET?

J.L Äventyrslystnad och som det 
heter. Se Stockholm sedan dö.

T.D TIDIGARE SPELADE DU MITTFÄLT 
MEN ÄR NU OMSKOLAD TILL BACK. 
ÄR DET EN LYCKLIG LÖSNING OCH 
FRAMFÖR ALLT ÄR DET EN UPP
GIFT DU TRIVS MED?

J.L Så länge jag kan minnas har 
jag spelat mittfält, förutom 
en del sporadiska inhopp som 
back. Man kan spela back på 
så många olika sätt , men får 
jag spela mitt eget spel utan 
att bli allt för låst i taktiska 
mönster så kommer jag säkert 
att trivas med det. Om det 

är en lycklig lösning för A - 
laget i sin helhet får andra 
ta ställning till.

T.D. DU HAR INLETT SÄSONGEN VÄLDIGT 
ÖVERTYGANDE. HAR DU HAFT EN 

KÄNSLA AV ATT DU SLAGIT UR 
UNDERLÄGE D. V. S ALLT ATT 
VINNA INGET ATT FÖRLORA?

J. L. I princip ja. Förväntningarna 
har inte varit allt för höga 
på mig, så det är möjligt att 
det påverkat mitt spel i posi
tiv riktning. Men å andra har 
jag själv vetat att det här 
är sista tåget som går för att 
ta en ordinarie plats, så även 
det har nog gjort att man skärpt 
sig lite extra.10



T.D. JAG LÄSTE I EN TIDNING ATT DIN 
TEKNIK SATT I FÖTTERNA. MEN HUR 
ÄR DET MED HUVUDSPELET?

J.L. Jag använder hellre insidan än 
utsidan, men kör extra med ut
sidan. ( Plats för skratt ) 
Skämt å sido visst har jag 
brister men vem har inte det.

T.D. Hur fick du ditt smeknamn?

J.L. I B-laget pratade vi ofta om 
split vision, och jag var väl 
en av de största förespråkarna 
för denna ädla konst, detta 
ledde till att Lasse Pilö döpte 
om mig till vision.

T.D. OM MAN SER TILL LANDSLAGS 
BACKAR SÅ HAR ÅBY INTE MÅNGA 
ATT VÄLJA PÅ. BLIR DU HANS 
NÄSTA?

J.L. Då ska det vara riktig kris, 
så den chansen är inte allt 
för stor. Men man kan ju drömma.

T.D. FRAMTIDSPLANER?

Söka in på Bosön och om 
jag inte kommer in tänker 
jag fortsätta mina studier 
på universitetet.

T.D. DU SOM ÄR OPTIMIST OCH RE
ALIST, HUR FÖRDELAR SIG ME
DALJERNA I ÅR?

J.L. 1:a Landskrona
2:a Malmö
3:a Kalmar
4:a Djurgården

T.D. VAD ÖNSKAR DU DIG
MEST AV ALLT JUST NU?

J.L. Att trenden vänder och att 
vi börjar ta poäng.
Att det vore fred.
Att få äta mammas plumpudding 
Att jag lärde mig nicka.

Namn: Jörgen Lindman
Smeknamn: Vision
Yrke: Stud

Född: 1951
Vikt: 75 kg
Längd: 180 cm
Civilstånd: Ogift
Div 1 säsonger 3
A-lags matcher 43
Moderklubb: Ormsjö IF UVEN
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Vanliga skador 
inom fotbollspelet

Allvarliga skador är, som tur är, ej så vanliga inom fotbollen. 
Men lättare skador förekommer däremot ganska ofta.
Och enligt mångas mening måste ett betydligt större intresse 
från ledarhåll ägnas åt detta problem.

Den vältränade spelaren är mindre 
utsatt för allvarliga skador än 
den otränade, bland annat därför 
att en rätt bedriven träning med
för en ökad hållfasthet av skelett 
muskulatur, senor och ledband och 
ett mera rationellt samspel mellan 
olika muskelgrupper och leder.

Jag hoppas alla tänker att det är 
lika lätt att bli skadad på en 
träning som på en match. Därför är 
det så viktigt med en spelares upp
värmning innan han går över till 
den riktiga träningen eller matchen. 
Ett viktigt påpekande är att spelaren 
bör ha komplett utrustning. Då tänker 
jag speciellt på benskydden vilket 
varje spelare borde använda för att 
förebygga skador.
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När en spelare råkar ut för en skada under träning eller match, 
vore det bästa att laget har tillgång till en läkare vilken är 
utbildad på idrottsskador. Han kan avgöra på platsen om skadan 
är av allvarligare art eller ej, och ifall han kan fortsätta, 
efter omplåstring eller inte. Fast alla lag har inte tillgång 
till en läkare så där gäller det att ledaren,tränaren men allra 
mest spelaren själv avgör om han skall fortsätta eller ej.
Viktigt är att en ledare eller tränare absolut inte får övertala 
en spelare att fortsätta. Verkar han tveksam eller uppträder 
ovanligt t.ex. efter en smäll mot huvudet skall han tas varligt 
av planen och så fort som möjligt uppsöka läkare. Spelarens 
säkerhet måste alltid sättas i främsta rummet. Utgången av 
matchen måste komma i andra hand.

FRÅGESPALTEN

Djugårdens färger är blått, gult 
och rött. Varför i hela friden 
har fotbollen blått och svartrand
igt. Vi kräver de riktiga färgerna.

hockeyn

BIGGE: En bra fråga fast för mig 
ansåg jag den lite knivig så det blev 
att gå upp till fotbollsstyrelsen och 
höra anledningen. Dom svarade att det 
berodde på tradition. Sedan 90 år 
tillbaka har vi använt den här match
dräkten med mindre modifikationer. Fast 
personligen tycker jag det vore riktigt 
med en matchdräkt vilken innehåller klubb
en 5 färger. Varför har H.I.F. fotbollslag 
gult och svart då märket är vit och grönt

Till Djurgårdens IF:s fotbollslag, 
som f.n ligger i Allsvenskan rekommen
deras härmed en prenumeration på tids
kriften VAKNA.

Djurgårdssupporter

ADRESS; Birger Jakobsson 
Djurgårdens IF 
Stadion

114 33 Stockholm
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FOTBOLLSKOLAN I HAGSÄTRA
Nu har den kommit igång, fotbollskol

an i Hagsätra. Tis-, Ons- och Torsdag 

ar de dagar vi hittils har tränat in

omhus. Från slutet av april kommer vi 

att flytta ut verksamheten till plan

er och ”gröna plättar” i Hagsätra om

rådet. Just plantider på ordentliga 

planer är för tillfället vårt stör

sta problem men med god vilja tror 

vi att säsongen skall kunna genom

föras på ett bra sätt.

De åldersgrupper som nu kommer att 

starta i S:t Erikscupen är 69:or, 

68:or, 67:or, 66:or och ett C flick 

lag. I dessa klasser ställer vi upp 

med ett lag. Sammanlagt alltså fem 

stycken lag. En relativt bra början 

för en verksamhet som inte har så 

många månader ”på nacken". 

Våra tankegångar är att denna verk

samhet skall fortsätta året runt 

med inomhusspel och träning på vin

tern och utomhusverksamhet på våren 

sommaren och hösten. Verksamheten 

drives inte enbart i elitsyfte, som 

vi brukar göra, utan att alla skall 

få deltaga som vill. Givetvis finns 

det begränsande faktorer och den 

störste är ledarfrågan. Får vi fler 

ledare kan fler ungdomar tas om hand.

DAMFOTBOLL
I skrivande stund står seriepremiär

en för dörren. Genom tredjeplacering

en 1976 och omläggning av serierna 

avancerade damlaget en serie och sp

elar i år i div II. Givetvis är sik

tet inställt på en topplacering för 

fortsatt avancemang i seriesystemet. 

Under hela vintern har laget tränat 

tre gånger i veckan och till dags 

dato har tolv matcher spelats varav 

endast en förlorats.

Till årets spel har det kommit en 

hel del nyförvärv som gjort att 

snitt deltagandet på träningarna 

höjts avsevärt. Effekten blir då 

bättre. Dessutom har våra ”gamla” 

spelare ställt upp på ett bättre 

sätt. Nyförvärven har dessutom på 

ett förtjänstfullt sätt flutit in 

i verksamheten och kompletterar fj

olårets lag utmärkt.

Förutom serien har vi redan deltagit 

i Mexicanaren där vi kom tvåa i gru

ppen på sämre målskillnad. I dam 

DM har tre matcher vunnits och i 

kvartsfinalen kommer vi att få möta 

Sätra SK.

Kring helgen 12 juni kommer vi dess

utom att deltaga i en turnering i 

Schweiz, vilket blir mycket intressant



Bildtävling
ROLAND, PROBLEM FÖR 
MÅNGA. Djurgårdens lagkapten Sven 
Lindman och fotbollskungen Pele klarade 
de flesta galant, för att stupa på Roland 
Sandberg. Några rätta svar har i alla fall 
kommit in, och bland dem har vi lottat ut 
en fotbollsbok som heter MÅL !

VINNARE: Sven Arne Franklin, Farsta.
Kontakta kansliet eller din lagledare så får 
Du ditt pris.

Nästa månads uppgift är nedanstående rebus.

Som vanligt skall svaret vara oss tillhanda senast den 15.
Adress: DIF U-fotboll, Klockt. Stadion 114 33 Stockholm.
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VÅRA PLAN PROBLEM
Det större kravet på träning, matcher och övrig verksamhet är 
något som vi gör allt för att leva upp till. Komunen höjer bi
dragen för att vi lättare skall ha möjlighet att ta hand om ung
domen. Men man glömmer det viktigaste, var skall vi hålla till? 
Några nya fotbollsplaner eller områden där vi kan träna fotboll 
har inte byggts inom vårt verksamhetsområde, vilket är relativt 
stort. Halltider under vintern är likaså ett stort problem. När 
vi nu i år fick våra upplåtelsetider från komunen var det mindre 
och sämre tider än tidigare år fast vi har 15 lag mer i serie
spel i år!!! Tydligt är att om vi delade upp ungdomsavdelningen 
på fler mindre, separata, klubbar skull vi få fler tider, är det 
meningen att man måste ta till liknade ytterlighter för att få 
träningsplaner. Sedan börjar tiderna att gälla från 1 maj när 
serierna börjar runt den 20 april. Gamla rutiner är det tyd
ligen väldigt svårt att ändra på. Att få komunen att hänga med 
utvecklingen på alla områden är tydligen svårt. När började man 
fotbollsäsongen 1 maj ??? Det är många år sedan !!!
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Blårand
Kavalkaden

VINNARNA I APRILDRAGNINGEN !!!

1000:-
049: Leif Karlsson

200:—
437: Clary Dahlberg

100:-
297: Bengt Andersson 
349: Hans Öhman
043: Claes-Göran Thorsell
434: Johan Rydström

469: Lars Stenbäck
498: Nils Leonardsson
249: Åke Arnell
277: Thage Holmlund
127: Maj Lövfors
342: René Albihn 

1028: Karin Bergqvist
406: Nelly Bengtsson
373: Roland Andersson
427: Arne Bill

PENGARNA SKICKAS TILL VINNARNA. VI GRATULERAR SAMTLIGA!!!

Vill du vara med?
Betala in 10:-/mån på 
postgiro 54921-2
Sista INBETALNINGSDAG 
är den 15:e i varje 
månad.
BLÅRANDEN får du auto
matiskt hemsänd med 
resultatet av dragningen.
NÄSTA DRAGNING SKER
ONSDAGEN DEN 18 MAJ.

VINSTER I MÅNADSDRAGNINGEN

l:a pris
2: a "
3-6:e "
7-16:e "

1.000:-
200:-
100:-
50:-

Summa 192 vinnare som
delar på 25.200:-.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION RING O8-6061O7 17
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Årets resmål för träningslägren 

var Ronneby i Blekinge. Bland de 

etthundra sex personer som måndag

en den 4 april åkte från Medborgar

platsen fanns damerna, juniorlaget, 

Sune Hasselströms A etta, A pojk

arnas andra lag samt 63:orna och 

65:orna. Bland all packning åter

fanns även ”köksmästare” Roger 

Bothén som hade laddat upp för 

frukost varje morgon och medtog 

”pinaler” vilka upptog hela bak

sättet i bussen.

Fjolårets erfarenheter vad avser 

förläggning på vandrarhem gjorde 

att spänningen var stor då vi på 

eftermiddagen kom fram till Ronnebys 

vandrarhem. Det visade sig att denna 

förläggning inte gav anledning till 

missnöje utan passade vårt behov 

förträffligt. Mindre nöjda blev vi 

inte heller av Grand Hotell där de 

övriga deltagarna blev förlagda. 

Varje morgon svarade ”Botte” för 

frukost som var välsmakande och 

väl tilltagen. Lägerlivet och den 

intensiva träningen gjorde att 

grabbarna var väldigt matfriska. 

Luchen och middagen inmundigades 

på Ronneby brunns värdshus och 

även här smakade det ”mumma”.

RAPPORT FRÅN RONNEBY
Trots det dåliga vädret i Sverige 

var vi hela veckan förskonade 

från snön och köldgrader. Lite 

fukt i luften och blåsigt var 

det men två gräsplaner och en 

grusplan stod till vårt förfog

ande. Dagarna förflöt efter mal

len två träningar och taktik 

men vissa dagar byttes ett trä

ningspass ut mot matcher. 

Problemet var avstånden mellan 

de ställen vi använde, förlägg

ning och matstället. Vi hade en 

buss som körde hela dagarna men 

trots det fick vissa grupper gå 

emellanåt.

På torsdagen åkte damlaget till Malmö 

och spelade en oavgjord match i Mexikan

aren mot Malmö FF.

Fredagen blev något av en avslutnings

dag då de äldre gick på diskotek och 

de yngre ”levde rövare” i förläggningen. 

Något i livligaste laget men det liv

liga uppträdandet håller kanske i sig 

på planerna och då blir säkert resul

taten utmärkta.

Samanfattningsvis gav lägret en hel del 

för spelarna och med lite bättre ”väder 

gudar” i landet blir liknande läger en 

klar fullträff.



Ledarlista
Juniorer
Bo Andersson Norra Sågenv 14 136 71 Handen 776 19 94781 17 54
Omar Ok Sotingeplan 74 163 61 Spånga 760 82 54

A-pojkar (61-62)
Sune Hasselström Hammarvägen 60 175 35 Järfälla 0758/110 45
Peter Carlsson Rörstrandsgt 10 113 40 Sthlm 52 8 0 06
Ossian Wasström Bredängsv. 232 127 32 Skärholmen 88 55 64
Roger Skoog Albatrossv. 96 136 66 Handen 745 20 29

B-pojkar (63-64)
Mats Jansson Ölmevägen 5 125 46 Farsta 94 79 68
Sören Ivarsson Havsörnsv. 8 123 49 Farsta 64 65 95
Curt Fredriksson Hagalundsgt 11 171 51 Solna 82 66 68
Ervien Hansson Terapiv. 12 C 141 56 Huddinge 774 53 52
Otto Wahlström Storsjöv. 68 121 71 J-hov 81 87 98

C-pojkar (65-66)
Hans Gunnarsson c/o Venström

Roslagsgt 36 113 55 Sthlm 30 21 55
Roger Bothén Sigurd Ringsgt 14 126 51 Hägersten 19 88 00
Jan Lilja Larsbodav. 55 123 41 Farsta 93 37 95
Kenneth Åkerblom Lundagt 47 117 28 Sthlm 84 32 21

D-pojkar (67)
Stefan Wahlberg Risingeplan 21 163 62 Spånga 760 94 38
Ulf Ericsson Valhallav. 148 A 115 24 Sthlm 62 16 85
Olle Kungberg Idrottsv. 2 185 00 Vaxholm 0764/320 45
Carl-Axel Dahl Sunnanbyplan 15 163 71 Spånga 36 48 33

E-pojkar (68-70)
Olle Ideström Borgargt 18 117 34 Sthlm 69 63 99
Anders Kellerstam Ålgrytev 234 127 31 Skärholmen 88 20 62
Hans Lundquist Per Lindeströmsv 66 121 46 J-hov 49 69 02
Lars Blomberg Soltorpsv. 25 147 00 Tumba 0753/333 20
Damlaget
Robert Stagnelid Fredagsv 8 123 60 Farsta 93 80 66
Lars-Magnus Wester Mellanbergsv. 29 135 00 Tyresö 712 99 25
Roger Skoog Albatrossv 96 136 66 Handen 745 20 29

Hagsätra
Leif Handing Rågvägen 4 145 68 Norsborg 0753/852 59
Gunnar Hellman Aspsätrav. 42 127 37 Skärholmen 46 23 21
Tensta
Henry Fredriksson Alprosv. 15 175 74 Järfälla 0758/554 56
Olle Gustavsson Snapphanev. 106 175 34 Järfälla 0758/105 06

Fritidsrummet, Hjulstaskolan 760 45 56 19



Barnens Ö LÄGER

SISTA ANM. DAG: 1 JUNI

KOSTNAD: 260:-

PROGRAM: UTSÄNDES 1 AUGUSTI

DETAGARE: KOMMER FRÅN DIF:S UNGDOMSLAG OCH
FOTBOLLSKOLAN I TENSTA OCH HAG
SÄTRA

UPPLYSNINGAR: DIF:S UNGDOMSKANSLI TEL: 60 61 07

BETALNING; SKER PÅ POSTGIRO 19 99 59 - 0
FÖRE DEN 15 JUNI.

ANMÄLNINGSTALONG
Att inskickas till

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

Före den 1 juni 1977

CEO-tryck ab, Sthlm 04.77



Djurgårdens IF
Fotbollsekt. Ungdomsavd
Klocktornet, Stadion
114 33 Stockholm

Stockholm den 5 maj 1977

Till spelarna i ungdomsavdelningen

INBJUDAN TILL BARNENS Ö

Härmed inbjudes Du att tillbringa en vecka under sommaren på Barnens Ö och 
spela fotboll tillsammans med alla ungdomar i DIF.
Ni skall dock inte förväxla detta DIF läger med det läger som vi arrangerar 
veckan innan. Det är alltså två Barnens Ö läger i år också.
Detta papper och sista sidan i Blå Randen gäller det läger som Du är inbjuden 
till.

Tidpunkt: Tisdagen den 16 augusti till söndagen 21 augusti.

Kostnad: 260:- per person till postgiro 19 99 39 - 0 före 
den 15 juni 1977.

Sista anm.dag: 1 juni 1977.

Program: Fotbollsmatcher, träning, lekar, bad, mat samt på 
lördagen kommer alla föräldrar och en del A lags
spelare ut till lägret och vi har en fin avslutnings
dag. Detaljprogram skickas ut kring 1 augusti till Er.

Plats: Granö Gård, Barnens Ö, Väddö.

Upplysningar: DIF:s ungdomskansli tel: 08 / 60 61 07.


