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Nu är den vunnen ungdomsavdelningens 

första turneringsseger för året. Den 

kom dessutom i dubbel upplaga under 

samma Helg. Först A ettan som på ett 

övertygande sätt vann en stor turne

ring i Enköping. Detta trots att det 

saknades många av stöttespelarna på 

grund av skador och dylikt. Vinsten 

visar också vilken fin bredd vi har 

på spelarmaterialet.

Den andra turneringsserien vanns av 

64:orna i Nyköping som utan att slä

ppa in ett enda mål vann tre raka 

matcher och hemförde segern. Tyd

ligt är att vi vinner denna turner

ing vart annat år.

Mer glädjande är att juniorlaget 

toppar ungdomsallsvenska efter sex 

omgångar och att damlaget och J 

tvåan hävdar sig väl i sina serien

Verksamheten i Hagsätra, som nu 

består av fem lag, har likså de 

nått fina framgångar i säsongsstar

ten. Lagen som rekryteras från inn

erstan och spelar & tränar på Hjor

thagen börjar att få bättre organi

sation kring verksamheten. Detta 

gör att även resultaten och triv

seln ökar avsevärt.

Det roligaste till sist... Vårt 

A lag. På sista tre matcherna har 

det blivit fem poäng och en hotande 

förankring i botten har bytts mot 

en mittenplacering i en ytterligt 

jämn serie.

Det glädjande är att poängen inte 

tagits genom snålspel utan med ett 

friskt offensivt och rätt taktiskt 

spel. Som Blå Randen tidigare sagt 

är det ett gott A lag som DIF har 

i år och får ledare och grabbar 

bara lugn och ro samt stod i rätt 

ögonblick kan tabellplaceringen nog 

bli än bättre.



Blårand 
kavalkaden

1000:-
353: Maud Winthe

200:-
1096: Hans Broman

100:—
425: Stefan Sjölander 
174: Hans Grönhagen 
358: Stig Holmberg 
68: Leif Larsson

50:-
185: Dagmar Gustavsson 
254: Börje Eriksson 
225: Rolf Löfqvist 
406: Nelly Bengtsson
137: Erik Andersson
29: Peter Boneryd
97: Siv Herzberg

311: Christian Åkermark
493: Johan Hjälm
210: Arne Holmström

PENGARNA SKICKAS TILL VINNARNA. VI GRATULERAR SAMTLIGA!!!.

Vill du vara med?
Betala in 10:-/mån på 
postgiro 54921-2
Sista INBETALNINGSDAG 
år den 15:e i varje 
månad.
BLÅRANDEN får du auto
matiskt hemsänd med 
resultatet av dragningen. 
NÄSTA DRAGNING SKER 
MÅNDAGEN DEN 20:e JUNI.

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 O8-606107

VINNARNA I MAJ-DRAGNINGEN!!!



Barnens Ö LÄGER
Är en årligen återkommande händelse under en vecka i roslagen. Många av 

dagens seniorspelare i DIF har tillbringat en vecka av sommaren här.

En del av A lagsspelarna fungerar som instruktörer och det spelas fot

boll hela dagarna. Vi tittar dessutom på filmer, har femkampstävlingar 

och mycket annat roligt.

Gör därför som många andra ungdommar i DIF ställ upp den 14 - 20 augusti. 

Förfrågningar göres till Lars-Magnus Wester tel: 60 61 07, DIF kansli.

Vill du vara med?
Fyll i den tidigare utsända anmälningstalongen och skicka in den. Har

Du ingen sådan, skriv namn adress och telefonnummer samt ålder och lag

Du spelar i på en lapp och skicka den till:

Djurgårdens IF, u-fotboll, Klocktornet, Stadion, 114 33 Stockholm.

Pelle Päron



BARNEN I

VÅRA HJÄRTAN
Match på hjortis. Ett av DIF:s knattelag spelar och föräldrarna 
till barnen står samlade runt planen. Plötsligt gör motståndar
laget mål - målvakten har gjort en tabbe och pappan till målvakten 
blir alldeles ifrån sig. Han rusar ner mot målet och skriker: 
"Hur i h-e kunde du släppa in ett sånt mål? Du är ju för f-n sämst 
på plan, sämre än sämst! "
Den lille 8-årige grabben sjönk ihop och ville helst av allt för
svinna ifrån alltsammans.
Detta som hände för ett par veckor sedan är tyvärr alltför vanligt 
runt om våra olika idrottsarenor idag. Föräldrar som hetsar sina 
barn till prestationer som ouppnåliga. Här ser vi tydligt faran 
med idrottskulter typ Björn Borg, Ingemar Stenmark, Ralf Edström 
etc. Idrott på denna nivå är mycket ömtålig, där lekmomentet skall 
vara den största drivfjäder för knattarna och om kritik skall före
komma så skall den vara konstruktiv, inte baserad på prestations- 
krav.
Den här killen kommer tyvärr inte att bli den store fotbollspelaren 
som pappan drömmer om. Troligtvis kommer han att visa en stor av
smak för fotboll och annan idrott. Varför? Jo, därför att ett barn 
i dessa åldrar har ett behov av kärlek, ömhet och beröm. När detta 
behov inte tillfredsställs kommer barnet att vända allt emot idrot
ten, dvs. idrotten symboliserar den uteblivna kärleken från faderns 
sida.
Föräldrarna bör ta mer ansvar för sina barn och intressera sig mer 
för deras behov och inte sina egna förträngda drömmar. Tyvärr är 
det alltför många föräldrar som lever genom sina barn. Fotboll för 
dessa knattar måste vara en lek och inte denna hets på prestation. 
Vi i DIF är inte betjänta av sådana föräldrar som beskrivits ovan.

G.A.



En matchbild från 

64:ornas andralag. 

Målvakten är med 

på noterna och 

plockar lätt ned 

bollen

Samling i halvtids

pausen för D ettan 

i Dennis Cup match

en mot Västerhaninge 

Månde lämnar lagled

aren Stefan Wahlberg 

några visdomsord då 

vi vann matchen med 

4 - 1. Lycka till i 

nästa drabbning.

En matchsituation från A-

ettans match mot Hammarby i

S:t Erikscupen. Hårda tag

som synes...............



PINGSTPOKALEN
Liksom tidigare år åkte vi också i år till Eskilstuna under pingshelg

en för att deltaga i Pingstpokalen. Det är A och B ettan som denna täv

ling arrangeras for. Vi var titelförsvarare i B gruppen men på grund av 

att Frankrikeresan gick samtidigt fick vi i B gruppen ställa upp med 

ett lag bestående av halva B 1 resp. B 2.

I A gruppen var förväntningarna höga 

för två år sedan vann detta lag B-

gruppen. Detta av skador och annat 

hårt sargade lag hade veckan innan 

spelat hem ESK-cupen i Enköping. 

Laget inledde hyggligt med en sä

ker seger mot Karlslund. Där sta

nnade det goda spelet. Fortsätt

ningsvis hankade laget sig fram 

med idel oavgjorda resultat. Vil

ket innebar en andraplats i grupp

en men avancemang till slutspel. 

Första motståndare var Spårvägen 

den måltorka som inletts dagen 

innan höll i sig. Först i för

längningen lyckades vi göra ett 

mål, dock med en mycket stor hj

älp av motståndar målvakten.

I kvartsfinalen väntade Västerås 

även här blev det förlängning, 

här hände ingenting utan straff

sparkar fick avgöra, vi satte 

naturligtvis alla fem och gick 

vidare till semifinal mot AIK. 

Trenden höll i sig trots förläng

ning inga mål, nya straffar, den 

denna gång behövde vi sex stycken 

för att avgöra. Trots alla svår

igheter stod vi nu i final. Vi 

var dock ganska nedslitna pga 

alla förlängningar och det täta 

matchandet. I finalen mötte vi 

BP. Här inledde vi starkt och tog 

ledningen med 1-0. En tvivelaktig 

straff innan paus gjorde att slut

resultatet, efter förlängning, 

blev 1 - 1. Nu drog vi för o

vanligtvis skull det kortatste 

strået. Nåväl en finalplats var 

inte dåligt med tanke på de för

utsättningar vi hade.

B pojkarna hade som sagt inte möj

lighet att ställa upp med sitt 

bästa lag. Första matchen mot En

köping förlorades med 2-0 mest 

beroende på att spelarna inte 

kände varandra ordentligt. Efter 

hand gick det bättre och nästa 

match blev oavgjord 3 - 3.

I den matchen var det framförallt 

försvaret som brast. Inför den 

sista matchen mot Sport var läget 

följande. Vi var tvungna att



vinna med minst 3-0 plus att En

köping skulle slå Holmalund. Nu 

vann vi med tre noll men Enköping 

spelade bara oavgjort vilket inne

bar att vi hamnade på tredje plats 

i gruppen och inte gick vidare till 

slutspel. Som summering kan sägas 

att om det här laget hade haft ett 

par matcher tillsammans hade resul

tatet helt säkert blivit bättre.

FÖRLÄNGD ANMÄLNINGS tid

Barnens Ö LÄGER
Anmälningstiden till Barnens Ö lägret har förlängts till den 25 juni.

Vi hoppas att Ni kommer ut till lägret och gör det till den succé det 

alltid varit. För Er som är nya i klubben kan vi berätta att denna vecka 

är en av högtiderna på fotbollåret. Det spelas fotboll hela dagarna, trä

nare är ledarna och en del A lagsspelare i klubben. Under de sju år vi 

hittils hållit på har det alltid varit lyckat, mat och resa ingår också.



Håkan Stenbäck

PROFILEN
Månadens profil är Håkan Stenbäck. Den 
före detta vindsnabbe yttern som numera 
är omskolad till back. Håkan var mycket 
duktig i tennis, men som tur var valde 
han fotboll som sin huvudgren.

T.D HUR TYCKER DU FOTBOLL SKA SPELAS 
FÖR ATT DEN SKA VARA RIKTIGT BRA ?

H.S Det ska finnas en grunduppställ
ning som man utgår ifrån men allt
eftersom spelet går ska man kunna 
ha vilken position som helst, d.v.s 
en back kan lika gärna ha en cen
ter position som en center har 
en backposition. Denna totalfot
boll praktiserade Ajax under sin 
storhetstid. Roligare fotboll kan 
man i mitt tycke aldrig se.

T.D ÄNDA FRAM TILL JUNIORÅLDERN VAR 
DU EN MYCKET DUKTIG TENNISSPELARE 
VAD VAR DET SOM FICK DIG ATT VÄGA 
ÖVER TILL FOTBOLLEN ?

H.S Den något sterotypa träningen. 
Tänk dig själv att stå och nöta 
servar dag efter dag i två timmars 
pass.

T.D MEN NÅGONTING FICK DU VÄL ÄNDÅ 
UT AV TENNISEN, JAG TÄNKER FRÄMST 
PÅ DIN STYRKA SOM FOTBOLLSSPELARE 
SNABBHETEN.

H.S Ja det är riktigt, snabbheten kan 
jag tacka tennisen för. När man 
spelar tennis blir det ofta ru
scher på 7 - 15 meter vilket 
medför att man får ett kort steg.

Det här har jag haft enorm nytta av 
i fotbollen. Du vet spela stick - 
rörelsen som ständigt återkommer i 
en match.

T.D DET VAR DINA FÖRTJÄNSTER. HAR

DU INGA SVAGHETER ?

H.S Alla har vi saker man kan bli 

bättre på. Och för mig är det 

hårdheten som behöver bli bättre

Kanske måste jag också bli lite 

mer BUSE för att hänga med i

utvecklingen.

T.D DET HÄR MED BUSE OCH HÅRDHET 
HÄNGER VÄL SAMMAN MED ATT DU 
NUMERA UPPTRÄDER SOM BACK. ÄR 
DET EN ROLL SOM DU TYCKER ATT 
DU PASSAR FÖR ?

H.S Ja definitift. Det har inte 
varit så här roligt att spela 
fotboll på flera år. Jag har 
fått någon slags nytändning. 
Men jag vill då spela back med 
fria tyglar d.v.s. få störta upp 
i anfall när tillfälle ges.



CIVILT ÄR DU POLIS. GÅR DET BRA ATT 
KOMBINERA JOBB MED FOTBOLL ?

H.S Än så länge går det över förväntan 
Jag är för tillfället stationerad 
på KRIM och där är det aldrig 
något snack när man ska gå tidigare 
Möjligen kan det bli problem längre 
fram i sommar när jag börjar med 
skift, men den dagen den sorgen.

T.D DU ÄR NU 26 ÅR, I OCH FÖR SIG INGEN 
ÅLDER. MEN DRÖMMER DU FORTFARANDE 
OM EN LANDSLAGSPLATS ?

H.S Drömma kan man ju alltid göta, men 
å andra sidan är backarna i Sverige 
inga större fenomen.
Får jag bara lite tid på mig 

hoppas jag kunna vara med och slåss 
om en plats.

T.D VILKET ÄR DITT ROLIGASTE FOTBOLLS
MINNE ?

H.S Utan tvekan hösten 1973 när vi 
gick från botten placering till 
en 5:dje plats. Det var en sån där 
höst när allt stämde för alla och 
vi spelade underbar fotboll.

T.D ÄR DET NÅGON TRÄNARE SOM BETYTT
MER ÄN NÅGON ANNAN FÖR DIG ?

H.S Man får nog sätta likhetstecken 
mellan Antonio Duran och Bengt 
Persson. Båda två enormt duktiga.

T.D DU HAR VARIT I DIF I PRINCIP ALLA 
ÅR. DU MÅSTE TRIVAS ENORMT BRA.

H.S Det är klart jag trivs. Vi har 
alltid varit ett skönt gäng. Men 
det är möjligt att jag skulle ha 
trivst lika bra i någon annan 
förening, även om det inte är 
sannolikt.

T.D VAD ÄR DIN HÖGSTA ÖNSKAN ?

Namn: Håkan Stenbäck
Smeknamn: Facetti
Yrke: Polis
Född: 1951
Vikt: 75 kg
Längd: 182 cm 
Civilstånd: Sambo.
Div 1-säsonger 6
A-lags matcher 215
U-landskamper 4
Moderklubb: Hammarby IF

H.S GULD GULD GULD



Bildtävling

VAD FÖRESTÄLLER DEN HÄR MYSTISKA BILDEN ??????????????????

Som hjälp kan vi tala om att bilden föreställer en liten 
bit, inte hela föremålet.
Dessutom hoppas vi på redaktionen att flera Blå-randsläsa
re skall deltaga i tävlingarna. För närvarande kommer de 
flesta svaren från en mindre krets läsare som troget del
tager nästan varje månad. När får vi in första svaret från 
någon i överstyrelsen eller fotbollstyrelsen?

Lösningen på förra månadens rebus skall en
ligt våra facit vara biljettförsäljare.
Bland dem som tyckte som vi var:
Tommy Gustavsson från Traststigen i Rönninge.

Priset är fotbollboken MÅL.

Svaret skall vara oss tillhanda senast den 16 juni. 
Adress: DIF U-fotboll, Klocktornet, Stadion” 114 33 Sthlm.

LYCKA TILL !



material
Nu när vi har väldigt många lag i ungdomsavdelningen har givetvis kost

naderna för materialet till lagen ökat. En stor del i att spara kostnad

er har ledarna och spelarna. Meningen är att ledarna skall ha hand om 

tröjor, strumpor och byxor samt overaller hos de lag det finnes. Inga 

spelare skall förvara något material hemma mellan matcherna. På så 

sätt slits materialet mindre och håller längre. Vad gäller bollar är det 

viktigt att Ni spelare ser till att alla bollar samlas in efter matcher 

och träningar, nu försvinner det alldeles för många varje säsong.

reservlaget
Som hos så många andra klubbar får våra reservlagsspelare finna sig i 

att slita i det tysta. Genom att vi bor i en storstad har pressen inget 

utrymme, förutom resultaten, för denna verksamhet. Ändå är det ett 20 

tal man som varje år lägger ner lika mycket möda som de etablerade A- 

lagsspelarna . Vad är det som driver dem,.... är det hoppet att få ch

ansen bland ”de stora”, är det kamratandan..... är det klubbkänsla.... 

Vad vi vet är att alla har möjlighet att få spela i klubbar i både div 

II och div III men ändå stannar de och kämpar.

Årets upplaga av reservlaget består till stor del av fjolårsjuniorer, 

dem kan man lätt förstå att de ger fotbollen några år men de som kommer 

utifrån .... Tänk på att det är lika mycket satsning från alla dessa 

grabbar, kom till deras matcher och ge dem Din support, kanske är det 

många i DIF:s A lag 1980 som spelar här nu.

SOMMAR SOMMAR!!
Nu när det börjar bli sommar och skolan snart slutar får Du, spelare, 

inte bara tänka på bad och sol. Försök att spela fotboll så mycket som 

möjligt. Sommaren är den härligaste tiden att leka med bollen.



FÖRVANDLINGEN
I allsvenska serien har DIF under en längre tid legat på, en inte alltför 

smikrande, sista plats, På de tre sista omgångarna har laget tagit fem

poäng och placerat sig i mitten av den väldigt jämna tabellen. Vad är det 

som ligger bakom denna förvandling.... Blå Randen ringde Bengt Persson 

för att få synpunkter och vetskap om vad vi har att vänta framöver.

Om en förvandling inträffat.... Om 

detta säger Bengt P följande.

Genom att vi tagit mer poäng en tid

igare har det givetvis skett en för

ändring och bakgrunden till den bil

den finns att finna i olika detaljen 

Våra träningsförhållanden med till

gång till Stadion, Kaknäs och Hjor

thagen är utomordentliga i förhåll

ande till vad vi haft tillgång till 

tidigare år. Man får dock inte glö

mma att dessa planer blev klara 

kring 1 maj och att vi innan dess 

haft ringa möjligheter till ordnad 

planträning.

Vidare har skadefrekvensen minskat 

vi har på träningarna kunnat köra 

med full trupp och på så sätt kun

nat få ut maximalt av träningen. 

Just skadorna har varit ett stort

problem under snart ett års tid. 

Den extra träning som bedrivs in

verkar givetvis på resultaten, 

ändå har denna del inte utnyttjats 

maximalt utan det finns mer att 

g öra. Onekligen har ändå vissa 

spelare förkovrat sig mycket under 

denna säsong.

Man kan inte entydigt säga att mer 

poäng beror på det ena eller andra 

utan allt har givetvis sin bety

delse. Under de första match

erna spelade vi också bra men då 

blev det inga poäng. Att Grönhag

en kommit med inverkar positivt. 

Framtiden med en del osäkra fak

torer som det är svårt att sia om 

vet man inte hur den kan bli 

men ett DIF fritt från skador har 

troligtvis en ljus framtid 1977.



TRÄNA RÄTT
Det primära när det gäller träning av våra ungdomar är 
bollträningen. Bollen skall vara med så mycket som möj
ligt. Fortfarande kan man få se ledare som börjar trän
ingen med att springa runt en slinga med långa krävan
de backar. Ungdomarna är ju dessutom så ambitiösa och 
ivriga att dom springer maximalt redan från början. Se
dan blir dom alldeles utpumpade med mjölksyra i benen. 
Den efterföljande bollträningen blir därför oftast täm
ligen meningslös. Uppvärmningen som är viktig, har därmed 
fått rakt motsatt effekt. När det är så svårt att ordna 
planer för träning så gäller det att utnyttja tiden ef
fektivt .



MOTIV FÖR MOTION
Visste ni : att de som motionerar har bättre hälsa än andra, 

att de har tre gånger så kort sjukskrivningstid 
vid opertion och rehabilitering.
att regelbunden aktivitet kan sänka blodtrycket 
något, vilket minskar hjärtarbetet.

Målsättningen för en nybörjar motionär bör vara att han ska 
komma igång med någon form av fysisk aktivitet. Vilken variant 
och hur han utför den spelar mindre roll. Givetvis är det 
väsentligt att han startar försiktigt och på ett skonsamt sätt. 
Det gäller att bygga upp och bibehålla inresset för fysiska 
aktiviteter. Först när motionsträningen blivit mer inrutad 
för indeviden bör frågan angående träningens utformning och 
kvalitet tas upp på allvar.

Förr i tiden hade de flesta tungt kroppsarbete. Idag däremot 
har vi oftast lätt stillasittande arbete, vårt arbete är 
därför lågt.
STILLASITTANDE ARBETE MÅSTE KOMPENSERAS MED MOTION PÄ FRITID. 
Många säger att det är så trist att ränna omkring i skogen. 
Men eftersom ingenting höjer ens testvärden och sänker ens 
fysiska ålder så effektivt som regelbunden löprunda är väl 
det en tillräcklig motivation

rör på
dig mera



SPELARPRESENTATION

SVEN LINDMAN :
Kommer ursprungligen från den 
kända modeföreningen Ormsjö I.F. 
Uven i Dorotea. En stålande 
bollhållare, slår härliga öpp
nande passningar, lagets motor. 
Delar gärna ut besk kritik till 
domare och funktionärer.

Vilken praktnick!

FRÅGESPALTEN
Hej.
Jag skulle gärna vilja ha en Djurgårdsfotbollströja, jag har 
varit i nästan alla butiker som kan tänkas ha den, men jag 
har inte hittat den i storlek 4. Vet möjligen du var jag kan 
köpa den? Bästa Djurgårdshälsningar: Carina Johansson FARSTA.

Kära Carina, den tröja jag tror 
du menar är nog vår matchdräkt. 
Ljusblå med mörkare blåsmala 
ränder. Den tröjan kan finnas 
i Domusaffärerna och på 

Stockholms Velo, Kungsgatan 53.

Sedan finns det en blå tröja med 
D.I.F. märket på bröstet och texten 
Djurgårn, Sweden. En annan är gul 
och har texten "Lycka är att vara 
Djurgårdare". Dom här två tröjorna 
finns i vårat lager på Hjorthagens 
I.P. Ropsten för hämtning eller 
beställning. Tel. 6O.61.O7.



Det kom en.. synpunkt...
I april månads utgåva av blåranden finns en artikel signerad 
Kjell Wilkert, som behandlar idrottsvåldet. Skulden läggs där 
på samhällssystemet, på konkurrens och prestationssamhället, 
samt den ekonomiska faktorn. Lösningen skulle enligt artikel
författaren vara en omformning av samhället, så att spelarna 
och klubbarna automatiskt skulle vara ekonomiskt tryggade för 
resten av livet. Det låter ju i och för sig väldigt bra, men 
skulle nog tyvärr inte lösa några problem.
Människan är sig själv närmast, hon föds till ett egoistiskt 
liv, hon föds med en självbevarelsedrift, hon föds med ett 
temperament, hon föds med en vilja att vara bäst, att öka sin 
rikedom, att sträva framåt mot nya mål. Alla dessa egenskaper 
var nödvändiga, för att urmänniskan skulle kunna överleva. 
Även dagens moderna människa har dessa egenskaper, om dock 
inte så skarpt utvecklat, eftersom hon inte behöver kämpa 
lika starkt som fornmänniskan för att överleva. Dessa egen
skaper har tyvärr också utvecklat henne till våldets härskare.



Så länge människan har existerat på planeten jorden har ock
så våldet existerat. Människans historia är dess krigs. 
Historien är full av krig, stora krig, små krig, hyfejder, 
släktfejder, grannosämjor etc. Krig och bråk orsakade av ras
motsättningar, religiösa motiv, ett för litet livsrum, makt
begär, hämdlystnad, avundsjuka osv. Därför är det inte så 
underligt att det uppstår kontroverser, speciellt i kamp
sporter, när hon träder in på idrottsarenan.
Det enda sättet att stoppa våldet är att förvandla henne till 
en robot, utplåna hennes identitet, invidualitet, temperament, 
göra henne till ett viljelöst instrument. Så länge det finns 
mänskligt liv på jorden, kommer våld att existera i någon 
form. Det finns inget politiskt system i världen som kan rå 
på våldet. Det är därför omöjligt att utestänga våldet från 
idrottsrörelsen, vi blir tvungna att acceptera dess förekomst, 
allt annat än att lura oss själva. Däremot får vi se till att 
våldet inte släpps fritt, att det utförs i anständiga former 
och inte urartar. Det tycker jag att vi lyckats bra med i 
Sverige. Skandaler är lyckligtvis sällsynta inom elitidrotten. 
Hit men inte längre.

BERTIL E LJUNGSTRÖM



RANDEN
RÄTTELSE

Barnens Ö LÄGER
Det har uppgivits fel tid på inbjudan till Barnens Ö lägret. 
Tiden skall vara måndag 15 augusti till lördag 20 augusti.

DIF JACKOR
Tyvärr har fabriken som gjorde våra klubbjackor lyckats med att 
framställa fel färger och sätta foder i jackorna. Vi har nu 
vänt oss till en ny leverantör och beräknar ha nya jackor fär
diga kring den 25 juni 1977.

INTERNFÖRSÄLJNING
Vi kommer inom en snar framtid att börja med internförsäljning 
i ungdomsavdelningen. Det kommer att spridas information om ar
tiklar som Ni kan köpa billigare genom DIF än i affärerna.
Det vi syftar på, förutom DIF souvenirer, är träningsoveraller, 
fotbollskor, träningsskor mm.
Tanken är att Du kan göra beställningar genom kansli och ledare 
eller per post och sedan betala till u-avd:s postgiro.


