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Blårand
Kavalkaden

VINNARNA I JUNI-DRAGNINGEN!!!

1000:-
219: Reine Gustavsson

200:-
298: Stig Andersson

100:—
503: Gunnar Björk 
143: Mats Wallin

1098: John Risberg
519: Lars Troedsson

1243: Gunilla Bejedahl
264: Karin Olsson 

81: Jorma Marttila
1119: Karl Sundman 
213: Roald Österberg

1064: Sonja Caris 
429: Stig Andersson 
486: Tommy Berggren
72: Bo Elander

244: Tage Lundmark

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 
ONSDAGEN DEN 2C:e JULI.

VINSTER I MÅNADSDRAGNINGEN 

1: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 08-606107 3

50:-



A1:AN VILKET GÄNG!!!!
SUNE HASSELSTRÖM TRÄNARE FÖR A1 - LAGET SUMERAR 

LAGETS INSATSER FÖRSTA HALVÅRET SAMT FÖRSÖKER 

BLICKA IN I FRAMTIDEN. UTAN ÖVERDRIFT KAN MAN NOG 

PÅSTÅ ATT SUNE HAR ETT AV DE MEST LOVANDE SPELARNA 

DIF NÅGONSIN FÅTT FRAM.

När vi i höstas summerade fjol

års säsongen kunde man konstatera 

att 61:orna ”hållit stilen” även 

1976. En mängd segrar hade radats 

upp. De funderingar man hade för 

kommande säsong kunde inte vara 

annat än positiva.

Hur har det då blivit?

Säsongen inleddes starkt. Tränings

matcher mot idel juniorlag gav 

bara vinster. Säsongstarten lovade 

mycket. Laget var klart bättre än 

föregående år.

Efter de inledande omgångarna tor

nade dock problemen upp sig. Skador 

och en del andra små problem gjorde 

att laget i vissa matcher saknade 

ända upp till sju ordinarie spe

lare. Trots detta har laget visat 

en god inre styrka vilket innebär 

att ESK-cupen vunnits samt att vi 

kommit tvåa i Pingstpokalen. Enda 

plumpen är Köpingcupen där vi 

förlorade i första omgången. 

I Linköpingscupen gick vi lätt 

vidare, dock återstår ett par 

kvalmatcher. Notabelt är att 

vi där var ordinarie för för

sta gången på 6 veckor. 

Facit: Årets Bästa spel. 

I St: Erikscupen inledde vi 

med att vinna de nio första 

matcherna. I den 10:e när AIK 

stod på tur kom det ingen dom

mare. Undertecknad hade det tv

ivelaktiga nöjet att sköta 

pipan. Efter ca 15 min var två 

av nyckelspelarna försatta ur 

stridbart skick. Den ena fick 

ett mellanfotsben avsparkat, 

vilket innebär gips i 6 veckor. 

Den andra kom lite lindrigare 

undan, utgjutning i foten. 

Dessa motigheter blev för svåra
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och årets första förlust i serien 

kunde noteras. Trots detta innehar 

vi "pole position” i serien med 

god marginal.

Första veckan i juli åkte laget till 

Malmö för att spela Flaggträffen 

där vi är titelförsvarare (60:orna 

vann i fjol) Tre dagar senare ställs 

färden mot Skottland och Cowal Cup 

ett ganska stort äventyr som vi 

verkligen ser fram emot. När vi kom

mer hem den 18 så är vårsäsongen 

äntligen slut. Grabbarna får 

10 dagar semester något som 

sannolikt kommer att behövas. 

Vissa spelare har dock dess 

- emellan att delta i pojklands

lagets träff. Notera också att 

stadslaget har använt sig av 

»många, så behovet av vila är 

ganska uppenbar.

I höst ska vi slutföra en del 

turneringar och slipper vi ska

dor kan man andas en viss op

timism.

EPILOG: MAN KAN INTE VINNA ALLT ELLER KAN MAN DET ???????????????

LITE HISTORIA

Djurgårdsspelarna, från vänster stående: Erik Nordgren, Sten ”Knotan” Grönkvist, 
Hans Garpe, Gösta Blomström, Bengt Garpe, Sigge Bergh, Arvid Schough, Birger War
neby: främre raden: Gösta ”Greven” Andersson, Henry Hagelin och Bertil ”Bebben” 
Andersson.



Kondis-test ?
SVEA: Vilket testvärde har du?

STURE: Ja, jag har 49.

SVEA: Jasså bara 49, jag har testvärde 55.

Så kan det låta mellan t.ex. två motionärer men vad betyder 

då dessa värden.

Det finns två sätt att få fram ett testvärde. Den ena metoden 

ger en exakt bestämning av den maximala syreupptagningsförmågan. 

Mera ingående hur metoden utförs går jag inte in på här.

Den andra testmetoden beräknas vid ett arbete under den maximala 

syreupptagningsförmågan. Arbetsprovet utförs på ergometercykel 

vilket har visat sig vara en enkel mätmetod. Fast det man vinner 

i enkelhet förlorar man i säkerhet. Dom olika felkällorna går 

jag heller inte in på här. Vill bara nämna att testresultaterna 

inte bör jämföras mellan olika försökspersoner. Däremot är det 

ett utmärkt sätt att följa upp t.ex. motions-träningsprogram ett 

par månader eller längre. För att enkelt förklara testmetoden 

med ergometercykeln gör jag en kort sammanfattning:

Om en eller flera personer gör lika arbete på ergometercykeln 

är kravet på syretransport i stort sett lika för alla. För att 

fylla kravet på syre kommer hjärtat att arbeta med olika puls

frekvens beroende på skillnaden i hjärtats pumpförmåga- slag

volymen. Detta faktum och via tabeller användes vid beräkning 

av indevidens maximala syreupptagning.

VILL DU SJÄLV BLI TESTAD?

Vi är Hstycken utbildade testledare på Djurgårdens kansli 

vilka hoppas att så många som möjligt utnuttjar oss.

Birger Jakobsson

U-sekt. tel.60.61.07.
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SE OCH NJUT!
Klass A

Djurgården 3 3 0 0 10-0 6
Hammarby 4 3 0 1 18-11 6
Älvsjö 3 1 0 2 6-8 2
Tyresö 2 1 0 1 3-5 2
Trångsund 4 1 0 3 12-15 2
Norsborg 2 0 0 2 1-11 0

Klass B

Djurgården 4 3 1 0 10-3 7
Hammarby 4 2 1 1 9-6 5
Sundbyberg 3 1 2 0 7-3 4
AIK 4 1 1 2 11-9 3
Lidingö 4 1 1 2 9-14 3
Farsta 3 0 0 3 3-14 0

Klass C

Djurgården 1+ 4 0 0 8-2 8
IFK Lidingö 4 3 0 1 9-5 6
Vasalund 4 2 0 2 16-5 4
Lidingö SK 4 2 0 2 7-7 4
Råsunda 4 1 0 3 5-15 2
AIK 4 0 0 4 2-15 0

Allan G Carlsson minnestur
nering går nu för tredje året 
i följd. Som ni kan se på 
tabellerna här brevid, sköter 
sig våra pojklagsspelare med 
den äran (som vanligt).
A klassen är uppdelad i två 
grupper och serieledare i 
den andra gruppen är Bele 
före Brommapojkarna.
I grupp B som innehåller 
tre grupper leder förutom 
DIF, Jakobsberg och Tyresö 
de två andra grupperna. 
Grupp C som också är in
delad i tre grupper leder 
Älvsjö resp. Brommapojkarna 
de två andra.
Vi hoppas och tror att denna 
fina trend kommer att hålla 
även under höstsäsongen.
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PROFILEN
MÅNADENS PROFIL ÄR VITO KNEZEVIC. SPELAREN 

SOM EFTER MÄNGA TURER FASTNADE FÖR DJUR

GÅRDEN .

HUR KÄNNS DET I FOTEN ?

Jo tack, det känns riktigt hyggligt, 
visst är det besvärligt med gips och 
kryckor men det är sånt som hör till. 
Enligt doktorn gick operationen bra, 
så man får väl vara glad ändå»

HAR DU FÅTT NÅGOT DATUM NÄR DU KAN 
VARA MED IGEN ?

Först ska jag ha gipset i 4 veckor, 
sen kommer uppbyggnadsperioden som 
bör ta ca 2 månader så någon gång i 
september kan jag vara med i leken 
igen.

INNAN DU SKREV PÅ FÖR DJURGÅRDEN VAR 
DU ETT HETT BYTE FÖR DE FLESTA KLUB
BAR. VAD FICK DIG ATT VÄGA ÖVER TILL 
DIF ?

Enligt mitt sätt att se verkade DIF 
vara en seriöst arbetande klubb, med 
ett härligt gäng och bra spelare. 
Vidare kände jag Bengt Persson och 
Anders Grönhagen sen tidigare.

VAD TYCKER DU ATT DEN STÖRSTA SKIL
LNADEN MELLAN DIV. 1 OCH II LIGGER.

Tempot är mycket högre i allsvenskan, 
spelarna är bättre passningsspelare 
och mycket tuffare i närkamperna. 
Markeringen är hårdare.

DENNA UPPHAUSSNING SOM BLEV I PRES
SEN KRING DIN PERSON, HUR REAGERADE 
DU FÖR DEN ?

Jag upplevde det som mycket obehag
ligt. Det var inte mycket som stämde 
(t ex pengarna) i det som skrevs.
Jag riktigt kände hur förväntningarna 
skruvades upp.

HUR SER DU SJÄLV PÅ DIN UPPTAKT I 
ALLSVENSKAN

Jag har väl inte haft alltför mycket 
tur. Debuten gick väl inte så bra, 
så jag kom in i någon slags ond 
cirkel där jag varvade bra saker med 
dåliga. Jag vet att jag kan bättre 
och det är idag det viktigaste.

HAR DIF MOTSVARAT DINA FÖRVÄNTNINGAR ?

Definitivt. Det har inte varit några 
som helst problem. Både styrelse och 
spelare har varit toppen.

HUR HAR OMSTÄLLNINGEN FRÅN SMÅSTAD 
TILL STORSTAD FUNGERAT ?

Om vi börjar med nackdelarna, så är 
det inte så roligt att sitta i bil
köer. Avstånden är långa. Man känner 
sig lite mer stressad här.
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Fördelarna är att jag är mer ano
nym än i Norrby och att jag har 
större valmöjligheter när jag har 
min fritid.

HAR DU NÅGRA ANDRA INTRESSEN VID 
SIDAN OM FOTBOLLEN

Jag är allätare på allt vad som 
gäller sport och nöjen men jag har 
inget riktigt stort intresse för 
något speciellt eftersom fotbollen 
tar så mycket tid.

DU HAR SPELAT BÅDE LIBERO OCH 
MITTFÄLT. VAR TRIVS DU BÄST ?

Det har nog varit roligare på mitt
fältet. Jag får på den platsen vara 
med mycket mer i spelet. Men å 
andra sidan går det bra som libero 
så är det lika roligt.

PÅ MATCHER NÄR DET BÖRJaR HETTA TILL 
SÅ FÅR DU VÄL HÖRA BÅDE DET ENA OCH 
DET ANDRA OM ATT DU HAR JUGOSLAV
ISKA FÖRÄLDRAR. VAD BLIR DIN REAK
TION ?

Jag har blivit så van att motstånd
arna kaller mig ”svartskalle” så 
reaktionen uteblir. Dels känner jag 
mig inte som en ”svartskalle” (om 
det nu finns några sådana) dels 
blir motståndarna konfunderade och 
lite osäkra när de inte kan reta 
upp mig och få mig ur balans.

VAD ÖNSKAR DU MEST AV ALLT JUST NU ?

Att jag så snabbt som möjligt ska 
bli bra i foten och att det går bra 
för laget.

Namn: Vito Knezevic

Smeknamn: Rocky

Yrke: Studerande

Född: 1956

Vikt: 68 kg

Längd: 180 cm

Civilstånd: Sambo

Div. I-säsonger: 1/2

Div. Il-säsonger: I

A-lagsmatcher: 16

U-landskamper: 5

J-landskamper: 8

Moderklubb: Norrby IF 9



LAGET I SKUGGAN

Ett lag som det varken skrivs eller pratas särskilt mycket om 
är reservlaget.
Den truppen består av 10 - 12 man och leds av Bengt Selinder 
( tränare ) och Stig Bengtsson (lagledare). Resultatmässigt 
har årets upplaga inte lyckats speciellt bra. Orsaken till detta 
finner man väl delvis i den stora skadefrekvensen i A - laget. 
Normalt brukar de ur A - lagstruppen som inte tillhörde de 11 
som spelade sista matchen, spela i B - laget. Så stommen i år 
har bestått utav fjolårsjuniorer. Dessa behöver naturligtvis 
en viss tid för att acklimatisera sig som seniorer, tempot och 
den fysiska kontakten ökar osv. Därför är det ganska naturligt
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att spelet och självförtroendet har varit lite knackigt.
Men jag tycker att man kan skönja blivande blivande A - lags
spelare även här: Björn Jansson som redan har luktat på krut
röken, Peter Andersson brytsäker innerback, Jan Hellström som 
har en ypperli blick och känsla för spelet. Båda ytterbackarna 
Roger Casslind och Per Wiman, en spelintilligent center i Jan 
"målare” Hellstedt.
Men som jag påpekade tidigare är de fortfarande lite för tunna 
för A - lagsspel. Kanske om två år är de så pass garvade att de 
slåss allvarligt om platserna i A - laget.
Det mest positiva förutom att de är duktiga rent tekniskt som 
fotbollsspelare är att de är ödmjuka inför uppgiften, vilket är 
en förutsättning för att lyckas.
Det finns tyvärr en negativ sida i sammanhanget också. Reservlaget 
har tyvärr inte så hög status hos våra "kära" ledare i A - laget. 
Man kan tycka att de borde visa större intresse för reservlaget, 
både rent tekniskt och psykiskt. Framför allt är det den psyko
logiska sida eftersatt. Dessa unga killar behöver uppmuntran och 
stöd från dessa ledare. En ledare som är ansvarig för A - laget 
har stor psykologisk makt.
Uppmuntran och konstruktiv kritik från en sådan ledare till 
till en ung spelare kan få avgörande betydelse för dennes 
framtida utveckling som fotbollspelare.
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INSIDE-VM KVAL
Lördagen den 4 juli började allvaret för mig och den övriga 
landslagstruppens vilka blivit uttagna att försvara Sverige 
i det mycket viktiga WM-kvalet mot Schweiz.
Samlingen skedde ute i Solna på hotell Flamingo där landslaget 
ofta håller till när landskamperna går i Sthlm.
Åby hälsade i vanlig ordning samtliga välkomna och poängter
ade även att matchen mot Schweiz kunde betecknas som Sveriges 
viktigaste sedan snö-matchen i Gelsenkirchen, där Sverige ge
nom seger mot Österike säkrade en plats i 1974-års VM i Väst
tyskland. Han hoppades även att vi i vanlig ordning skulle 
trivas ihop de dagar skulle tillbringa tillsammans fram till 
matchdagen.
En sak som ingen i truppen i frågasatte då stämningen var mycket 
uppslupen redan från start. Därefter väntade middagen och lite 
vila innan var dags för första träningspasset. Något riktigt 
träningspass var det väl aldrig tal om, utan istället ett pass 
uppbyggt på lek med bollen för att alla skulle få röra på sig 
efter resan til huvudstaden.
Efter träningen bar det iväg till Saltsjöbaden där vi skulle 
tillbringa dagarna fram till tisdag em då återresan till Fla
mingo skulle ske.
Väckning kl 8.00 blev det på söndagen, efter frukost hade vi två
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tim fritt, fram till förmiddags passet på Fisksätra IP där vi 
körde igång kl 11.00. Träningen här blev mycket stimulerande då 
500 - 600 åskådare bevittnade passet. Programet bestod av olika 
moment övningar där bollen hela tiden fanns med. Någon utpräglad 
kon.träning fanns ej med på programmet. Efter 1 tim var det så 
dags för lunch varefter vi disponerade 3 tim fritt, vilket i 
vanlig ordning bestod av lika delar sömn och skumning av dags
pressen. 16.30 var det dags för andra passet som i metod följde 
samma mönster som förmiddagens. Efter middagen kl 22.00 samlades 
vi och tittade på en videoupptagning av Norge matchen i Göte
borg, där Sveriges mannar vann med 1-0.
Måndagen den 6:e var sedan i stort söndagen lik, vad uppläggningen 
beträffade.

Spara lite till mig, vädjar Thomas 
Sjöberg efter ett svettigt landslags
pass. 1 3



Tisdagen började med ett pass ute på Fisksätra IP där autograf
jägarna som vanligt var ett stimulerande inslag. På em var det 
så dags för återfärden till hotell Flamingo, där vi efter mid
dagen fick höra vilket lag som Åby hade tänkt från matchstart. 
Efter detta började naturligtvis den avslutande uppladdningen 
för samtliga. Var och en fick tillbringa kvällen som han ville 
men med den passusen att samtliga skulle vara tillbaks på hotel
let senast kl 23.30.
Så var det då matchdagen den 8:e juni. Efter frukosten var det 
så dags för sista finslipningen. Sista träningspasset ägnade vi 
oss uteslutande åt att nöta in de s k fasta situationerna. Vi 
tränade t.ex en mängd frisparksvarianter samt uppställningar vid 
hörnor. Dessutom hade Åby spionerat på Schweiz och noterat vilka 
frisparksvarianter de använde, varför vi även nötte en del olika 
uppställningar vid s k murbildning. Sista middagen intogs redan 
kl 14.00 varefter vi hade personlig uppladdning fram till kl ,
då vi alla samlades för en kopp fika. Stundens allvar fanns hos 
samtliga. Därefter promenerade vi i samlad trupp till Råsunda, 
nu var vi verkligen ett laddat gäng. 18.15 joggade vi sedan in 
för en lätt uppvärmning vilken räckte i c:a 25 min.
Ja resten vet ni, taktiskt spel och vassa avslutningar gjorde 
att Sverige åtminstånde håller ett ben i Argentina 1978.
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Djurgårds
souvenirer.

T-shirt,blå 
Med DIF-sköld i 
autentiska färger 
plus text:
"Djurgårn Sweden"

Badhandduk, Vit med 
DIF-sköld plus text: 
kastar aldrig in 
handduken". Blå-gul-
röda ränder på båda 
kortsidorna.
Manschettknappar, 
med DIF-sköld.
Sedelklämma, Blå 
med DIF-sköld, 
fickor för ID-kort.

Bildekaler i olika 
storlekar med 
DIF-sköld.
Märken, broderat, 
galon med DIF-sköld 
lämpl. för kavaj, 
overall eller väskor.

Skärmmössa, bomull 
Blå-gul-röd plus 
DIF-sköld.

Beställda artiklar kan hämtas på Hjorthagens idrottsplats, (T) Hjorthagen, eller lösas mot postförskott

Tel. 6O.6l.07. 15
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