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Så har då den intensiva höst 

säsongen satt fart med tur

neringar och fortsatt spel i 

Sst Erikscupen. Riktigt lugnt 

har det inte varit under som

maren heller. A laget har 

haft seriespel med känt re

sultat.

Dessutom har ungdomslagen 

rört på sig i Scotland, 

Malmö, Östersund, Lomma mm. 

Framgångar har vi haft på 

många fronter så med Barn

ens Ö lägret som sista fin- 

slipning kommer vi väl för

beredda till hösten.

Vårt juniorlag har länge 

glatt oss med serieledning 

i den ”haltande” ungdoms

allsvenskan. Segrarna har 

”ramlat in” en efter en.

Framgångar vi egentli

gen inte räknat med. 

Dessto roligare att det 

går bra. Tyvärr förlorade 

vi seriefinalen mot Ham

marby med 5-2 men än 

återstår det många mat

cher .

A pojkarna tredjeplats i 

Skotland samt andrapla

cering i Flaggträffen 

är också väldigt gläd

jande .

Seger för såväl 62 och 

66:orna i Karolinercup

en och semifinalplats 

för 66:orna i Lidingö- 

cupen lyser upp vår 

tillvaro denna sommar. 

Reservlaget, som i år 

består av många fjol

års juniorer, tycks nu 

ha stabiliserat sitt 

spel och poängen låter 

inte vänta på sig. 

På kansliet på Hjort

hagen har Lars Sten

bäck och Vito Knezevic 

förstäkt spelarnas 

skara. Det innebär att 

den satsning på för

äldra föreningar, som 

vi påbörjade hösten 76 

kan intensifieras be

tydligt. Just denna del 

tror vi är en av de 

bästa vägar att skapa 

en fin miljö för fram

tidens DIF:are.

Glöm inte att ge alla 

våra lag Ditt stöd i 

host.
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Blårand
Kavalkaden

VINNARNA I AUGUSTI-DRAGNINGEN!!!

1000:—
180: Anna Olsberg

200:-
467: Åke Lundström

100:-
230: Kaj Söderström 
43: C-G Thorsell

345: Birger Svensson
390: Tommy Gustavsson

50:—
405: Tage Bengtsson

50: Anderssons Elservice
369: Arthur Norman
200: Rune Yderberg
391: Christer Jansson
358: Stig Holmberg
396: Dick Thunberg
394: Anders Karlsson

1114: Annika Gardin
535: Pierre Febrel

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 TISDAGEN 
DEN 20:e SEPTEMBER.

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:-.

4 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION RING 08-606107



UDDEVALLA
Även i Kamratträffen i Uddevalla var vi i år titelförsvarare. Mindre goda 

förberedelser och otur med skador under turneringen gjorde att väntade re

sultat uteblev.

Något av ett bottennapp med en vinst, två oavgjorda och tre förluster var 

resultatet vi uppnådde. Att det gick snett skall inte lastas endast på sp

elarna eller ledarna, utan vi får lite till mans ta på oss det inträffade. 

Nåväl med idog träning och matchning under hösten hoppas vi att laget kommer 

igång och visar de resultat som de gjorde hösten -76.

SCHWEIZ
För första gången i klubbens historia åkte vårt damlag ut på turnering. Det 

bar av ända till Schweiz och en stor internationell turnering i Therwill. 

Vissa matcher spelade bra andra mycket dåligt. Det märktes att vanan av 

dessa turneringsmatcher saknades. Resan i sig var mycket givande såväl 

för spelarna som för ledarna. Det är något helt annat att driva damfotboll 

jämfört med pojk- och herrfotboll. Resultatmässigt hamnade vi på en nion

de plats främst genom dåliga insatser i "fel matcher". Styrkemässigt hörde 

vi till något av de fem bästa lagen. Många av spelarna fick nu blodad tand 

på fotbollen och det är med tillförsikt vi ser framtida turneringar an.

LOMMA
Parallelt med A pojkarnas turnering i Malmö spelade 64:orna en veckturner

ing i Lomma en mil utanför Malmö. Det var andra året som vi deltog i denna 

turnering och givetvis var vi även här titelförsvarare. Årets upplaga av de 

deltagande lagen var av yppersta klass. Vårt låg hävdade sig väl med seg

rar över Kalmar FF, Eslöv och värdarna Nike. Oavgjort mot Malmö FF och två 

förluster gjorde att vi hamnade på fjärde plats. Det var sämre målskillnad 

som avgjorde till vår nackdel. Grabbarna började veckan trevande men kom 

starkt på slutet. Arrangemanget var ypperligt och det är med glädje vi vill 

återkomma 1978.
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BOLLRUTAN ...
SKAPA SPELBREDD.

Fotboll är ett spel med motsatser. Efter att i för

svarsspelet ha dragit sig tillbaka och begränsat spel

ytorna och kanske tack vare detta erövrat bollen, blir 

det första behovet, när laget ska gå till anfall, att 

breda ut sig för att skapa spelytor mellan motståndar

na.
Försvarsspelare, som tagit tillbaka bollen, ska sprida 

ut sig snabbt. Ytterbackar t ex ska tänka på att dra 

sig ut mot kanterna så snabbt som möjligt.

Lag som erövrar bollen i eget straffområde har ibland 

alltför bråttom att placera sig själva och bollen på 

motståndarnas planhalva. Resultatet blir ofta att spe

larna springer upp i anfallspositioner utan att ta ut 

bredd och skapa spelytor på ett effektivt sätt.
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På fig 1 har 7 spelare i lag X sprungit upp från det 

egna straffområdet till anfallspositioner, men hela 

laget inklusive de 3 spelarna på topp har placerat sig 

på en yta som inte är bredare än straffområdet. Lag 

som spelar på detta sätt gör det lättare för motståndar

na. Den främsta uppgiften för dessa är att begränsa 

spelytorna och det är ju redan ordnat genom de positioner 

som anfallsspelarna själva intagit.

Om ett lag, när det övergår från försvarsspel till an

fallsspel, tar ut ordentlig bredd blir det svårt för 

motståndarna att klara både markering och täckning. Intar 
man alltså placeringar, där planens hela bredd utnyttjas, kan 

fina luckor och spelytor uppstå mellan motståndarna.

forts.
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På fig 2 har lag X spritt ut sig mycket mera effektivt, Mål

vakten har bollen, men lägg märke till det sätt varmed X2 och 

X3 intagit sina positioner. De har inte bara sprungit långt 
ut mot sidlinjen utan de har också sprungit nästan parallellt 

med mållinjen. På detta sätt ger de X7 och X11 stort utrymme 

trots att alla fyra söker sig uti mot kanterna.

Fig. 2.

Det kan vara en god hjälp att komma ihåg följande punkter, 

när det gäller att ta ut spelbredd:

1) Fatta tidigt beslutat att ta ut bredd och försök hinna så 

långt som möjligt redan medan bollen är på väg.

2) Spring snabbt

3) Ordentlig bredd betyder ända ut till sidlinjen

4) Ytterbackarna ska nästan alltid ta kortaste vägen ut mot 

sidlinjen, dvs springa parallellt med mållinjen

5) Försök att hålla bollen tills du är säker på att lagkam

raten nått sin breddposition.

G.A.
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SKOTTLAND
För tredje gången var vi under sommaren på besök i Skotland och deltog i 

Cowal -77 med ett junior- och ett A pojklag. För juniorlaget gick det inte 

speciellt bra mest beroende på att halva laget inte kunde åka med utan 

fanns på hemmaplan.

A pojkarna skötte sig då bättre och kunde genom en andraplacering i gruppen 

gå till semifinal. På vägen dit hade man gjort fin PR för svensk ungdoms

fotboll och skulle egentligen varit obesegrade. Den britsika viljan att 

alltid villja vinna var något nytt som våra spelare ställdes inför och 

då kom även motgångar, resultatmässigt.

I semifinalen spelade vi också fint fram till vi fått en ledning med 1-0, 

då fick den skotske domaren nog, blåste frisparkar, straffar, utvisningar 

och allt som tänkas kan. Matchen upphörde i princip och vi fick stryck med 

hela 7-1, alls inget normalresultat, utan den församlade fotbollsexpertis

en beklagade sig och värdarna bad om ursäkt efter drabbningen.

Matchen om tredje pris vann vi klart och frågan är fortfarande om vi inte 

var det bästa laget...........

Alla spelarna skötte sig på ett utmärkt sätt och gav Djurgården ett fint 

renomé .... tackar för det.

LIDINGÖ
En nystartad turnering med höh kvalitet, som arrangerades av IFK Lidingö 

den 20 och 21 augusti för ungdommar födda 1966.

I första matchen var det dags att möta S:t Erikscupens titelförsvarare 

Älvsjö AIK. Det blev total utspelning och klara vinstsiffror, 4-0. Det 

var Älvsjös största förlust någonsin.......... Andra gruppmatchen mot IFK Lid

ingö 2 blev kattens lek med råttan och vi vann därmed gruppen.

I semifinalen mot det finska mästarlaget Honka bjöds det på bra spel från 

bägge lagen, efter en hård batalj fick vi se oss knappt slagna med 2-1. 

Matchen om tredje pris spelades mot Helsinki Cup segrarna HJK. Där bjöd 

våra grabbar åter på propaganda spel och tredje priset bärgades med en 

4-1 viktoria. Turneringen gav svar på att den positiva utvecklingstren

den på laget håller i sig och det bådar gott för framtiden.
Jan Lilja
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PROFILEN
Birger ”Bigge” Jacobsson kom till DIF 
1974 från Älvsjö AIK. Karaktäristiskt 
för Bigge är hans brytsäkerhet och hans 
väl utvecklade bollkänsla.

Var fick du din fotbollsuppfos

tran?

Den fick jag i förortsklubben 

Älvsjö AIK. Där jag spelade från 

pojk upp till senior. Mycket har 

jag lärt mig utav Bernt Andersson 

och Björn Bolling.

Har du alltid spelat markerande 

innerback?

Det är först som senior jag bör

jade som markerande tidigare 

i pojkåren spelade jag högerytter 

Vilka intressen har du vid sidan 

om fotbollen?

Under fotbollsäsongen är det sv

årt att hinna med någon annan 

idrott. Men under de få veckor 

vi är lediga under vintern utny

ttjar jag till utförsåkning. 

Gör en kort jämförelse mellan 

DIF och Älvsjö. Var ligger den 

största skillnaden?

Den stora skillnaden är allvaret 

både på och utanför plan.

Jag vet att du alltid har mycket 

på gång. Räcker tiden verkligen 

till?

Har man något på gång och man 

gärna vill göra det, räcker alltid 

tiden till.

Vad har du för utbildning, yrke?

Har gått fackskolan och sedan 

jobbat som servicetekniker ett 

antal år.

Vilken är den svåraste motstån

dare du mött?

Har jag aldrig reflekterat över.

Det varierar från gång till gång.

Har du någon idol?

Jan Alfred Leonard Karlen

Visheten, skönheten, behagen.
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Vad har du för framtidsmål både 
civilt och idrott smässigt? 

Siktar på en GIH utbildning 79 

men andra framtidsmål finns. 

Idrottsmässigt just nu är en 

fortsatt Djurgårds medverkan i 

allsvenskan.

Vad har du för svagheter (gäller 

endast på fotbollsplan) ?

Skulle nog inte skada med lite 

mera bollteknik i samband med 

splitt vision. Har även hört att 

jag är för snäll på plan.

Tror du att vi åker ur?

Vi ligger för närvarande under 

sträcket men det ska mycket till 

för att vi nästa år ska spela 

i tvåan.

Bigges tips till tabelltoppen:

1:a Malmö FF

2:a Landskrona BOIS

3:a Norrköping

4:a Kalmar FF

DEN HÄR BILDEN VISAR 

BIGGE I EN HÅRD NÄR

KAMP MED MALMÖS TOMAS 

SJÖBERG. VEM SOM GICK 

SEGRANDE UR STRIDEN 

ÄR INTE SVÅRT ATT FÖR

STÅ.
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FOTBOLLENS SOLVALLADAG
Solvallamåndagen den 22 augusti gick i fotbollens tecken. Stock

holms Travsällskap arrangerade nämligen då, i samarbete med de 

fjorton allsvenska fotbollsklubbarna FOTBOLLENS DAG på Solvalla.

En festdag utlovades med specialarrangemang, och höjdpunkten den

na kväll på Solvalla var det Allsvenska Loppet, ett avdelnings- 

lopp för 4-åriga och äldre hästar över 1640 resp. 2140 meter. 

Hur valdes då de deltagande hästarna ut. Jo, varje klubb valde 

ut "sin egen häst" från den travbana som låg närmast eller bäst 

till för hemorten. Hästarna kördes av sina ordinarie körsvenner 

och respektive häst tävlade i "sin" allsvenska klubbdress i stäl

let för i ordinarie tävlingsdräkt.

Utöver de sedvanliga prispengarna 10000kronor till vinnaren av 

varje avdelning, hade Stockholms Travsällskap satsat 20000 kronor 

extra att fördelas på de deltagande klubbarnas ungdomsarbete. 

Dessutom fanns åtskilliga attraktiva priser för publiken, och 

svensk damfotboll fick också sin välbehövliga dusör.
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Fotbollsflickor från Damklubbarna i Stockholmsregionen tävlade 

om vem som sparkade längst med liggande boll. Vid nedslagsplatsen 

fanns Radio Sportens (gnagare) Lasse Kinch för att enväldigt 

fälla domslutet. Till sin stora besvikelse fick Lasse Kinch se 

en Djurgårdare sparka längst, hennes namn var Irene Schmid och 

hon sparkade 42,5meter. Längstsparkande flicka belönades med en 

ADIDAS-träningsdress för sin prestation. Segrande laget fick 

1,000kr, andrapristagaren 600kr och tredjeplacerade klubben 400 

kr till sina respektive klubbkassor.

Vi på Blåranden hoppas i och med detta initiativ från Solvalla, 

att fotbollen och travet kan närma sig varandra, och därmed även 

ett ökat samarbete. Blåranden tänker då främst på säsongsplaner

ingen. Som det nu ligger till, händer det ofta att det spelas 

fotboll samma dagar som när det travas på Solvalla.

Vi (Djurgården) hade anlitat Sören Nordin som skulle köra i vå

ra färger, och han lyckades på ett hedrande sätt belägga en 4:e 

plats sammanlagt. Det tackar vi för.

SAMMANLAGD SLUTSTÄLLNING

1. Delphi Brodda (Öster) 10.000 Kronor

2. Dick Matserup ( AIK ) 4.000 ”

3. Galant DY Gy (Elfsborg) 2.500 "

4. Master Truax (Djurgården)1.500 :

RESULTAT "KRUT I DOJAN"

1. Irene Schmid ( Djurgården) 1000Kr

2. Barbro Lind ( Sätra I.K.) 600Kr

3. Kristine Hellberg ( Sätra I.K) 400Kr
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VILL DU BLI

TESTAD?
ARBETSPROVET UTFÖRS PÅ ERGOMETERCYKEL.

Arbete på ergometercykel har en rad praktiska fördelar vilken 

gör att den arbetsformen är mest lämplig.

Ring tel. 60.61.07. så får 

du upplysningar var och när 

du kan bli testad.

EGNA ÖNSKEMÅL TILLMÖTESGÅS 

EFTER BÄSTA FÖRMÅGA.

Det är lätt att ställa in cykeln 

så att det yttre utförda arbetet 

blir exakt lika från gång till gång. 

En jämförelse av arbetsprov från 

olika tillfällen är därför möjlig.

En belastning, då ej maximal kräver 

ungefär samma energiutveckling för 

cyklisten oberoende om han (hon) 

är ung eller gammal, tränad eller 

otränad. Tekniken att cykla kommer 

heller inte att nämnvärt påverka 

testresultatet.

SAMNT :

oberoende av försökspersonens 

kroppsvikt.

konditionsnivåerna är många men att 

få rätt arbetsbelastning ar lätt.
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OSLO
I år var det åter dags för Norway Cup i Oslo under första veckan i augusti. 

Då de flesta av våra lag varit på turneringar och andra lag fått en tidig 

matchstart på hösten blev det så att Djurgården representerades av junior 

tvåan. Det var svårt att få ihop lag men lagom till matchstart var vi full

taliga. Några större framgångar räknade vi inte med. Ledare var Roger 

”Myggan” Skoog och genom hård peppning lyckades han få grabbarna att spela 

som aldrig förr. Tre raka segrar och vinst i gruppen medförde slutspel där 

ytterliggare två matcher vanns utan att vi släpt in något mål. Med det nå

got tunna spelarmaterialet fick vi respass i åttondelsfinalen med 2-1. 

En mycket strong prestation av dessa grabbar att komma så långt i denna 

hårda turnering. Tack ska Ni ha !!!

MALMÖ
Plagg turneringen i Malmö är en av Sveriges bästa A pojkturneringar. I år 

var vi titelförsvarare och genom att besegra Warta i första gruppmatchen 

med 2-1 var vägen lagd för gruppseger och finalplats i år också. De an

dra lagen i vår grupp höll denna gång en väldigt låg standard. I finalen 

fick liksom förra året möta AIK.

Den matchen började oturligt med ett självmål och strax efter ett benbrott. 

Allt tycktes vara emot oss. Ändå kämpade grabbarna till sig en 2 - 1 led

ning som AIK turligt kvitterade strax före slutsignalen. I förlängningen 

gjorde de också 3-2 men våra grabbar gav inte upp utan kvitterade. 

Straffsparksläggning fick tillgripas och där drog vi det kortaste strået 

denna gång. En andraplacering som vi väl inte helt är nöjda med mest be

roende på att turneringen upphaussats till något stort medan klassen på 

lagen i verkligheten var något annat.
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Djurgårds
souvenirer.

VI HAR ÄVEN :

T- shirt Blå med D.I.F.-

sköld i autentiska färger.

Badhanduk Vit med D.I.F.-

sköld plus text: "kastar 

aldrig in handuken" 

Blå-gul-röda ränder på 

båda sidorna.

Manchettknappar med

D.I.F. - sköld.

Sedelklämma Blå D.I.F.-

sköld samnt fickor för 

ID-kort.

Bildekaler i olika

storlekar med D.I.F.-sköld

Märken broderade, galon 

med D.I.F.-sköld lämpl. 

för kavaj, overall och 

väskor.

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

Den mystiska bilden vi har haft i två nummer nu, är 
fortfarande olöst. Svaret var: Svavlet på två tänd
stickor.
Den andra bilden har ni lyckats bättre med, alla såg 
att det var en trave mynt.
Den lyckliga vinnaren vi drog blev Gun Tegvald från 
Solna. Gun får en djurgårdsväska i pris.

DEN NYA MYSTISKA BILDEN !

?■
Försök lista ut vad bilden visar, skriv ner svaret 
och skicka det till oss. Svaret/lösningen skall 
vara oss tillhanda senast 18 september.
Den här gången vill vi ha in lite fler svar. Ta dig 
i kragen och sänd in ett svar. Rätt eller fel, alla 
svar är välkomna.
Adress som vanligt: DIF Ungdomsfotboll, Klocktornet 
Stadion 114 33 Stockholm.
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Ledarlista
Fotbollsekt
Ordförande
Gunnar Lundqvist Norrbackagt 8 113 41 Sthlm 34 72
Kassör 22 40 80
Bengt Lindbergh Bjurholmsplan 22 116 63 Sthlm 41 13 89
Ledamöter
Johan Björkman Sveavägen 22 182 62 Djursholm 755 05 80
George Johansson Larsbergsv 23 181 38 Lidingö
Bo Brattlöf Ängkärrsgt 16 171 58 Solna 27 50 47
Olle Pettersson Öregrundsgt 4 115 38 Sthlm 67 81 97
Björn Lindgren Slätbaksv 5 121 64 J-hov 34 71 80
Kurt Nyberg Såningsv 78 175 45 Järfälla 0758/166 46
Rolf Fransson Backv. 20 175 40 Järfälla 0758/343 67
Ledare - Seniortruppen
Bengt Persson Svärdsliljev. 79 162 43 Vällingby 89 19 52
Olle Hellström Sandfjärdsgt 10 121 70 J-hov 81 28 78
Bengt Selinder Göran Perssonsv 17 171 55 Solna 27 95 68
Stig Annerhög Multrågt 18 162 28 Vällingby 37 77 53
Ordförande U-sek.
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 Blekingegatan 36 116 56 Stockholm 41 98 18
Ledamöter
Sven-Olof Åsbrink Barrstigen 28 161 55 Bromma 25 96 72
Kurt Hammargren Råstensgatan 14 172 50 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 59

Kanslipersonal
Peter Carlsson Rörstrandsgatan 10 113 40 Stockholm 32 80 06
Lars-Magnus Wester Registervägen 36 161 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

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

Bo Sel vert Larsbergsv 21 181 38 Lidingö 765 54 72
730 00 45

A-pojkar (61-62)
Sune Hasselström Hammarvägen 60 175 35 Järfälla 0758/110 43
Peter Carlsson Rörstrandsgt 10 113 40 Sthlm 32 80 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 5 123 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 33 52
Otto Wahlström Storsjöv. 68 121 71 J-hov 81 87 98

C-pojkar (65-66)
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 Lemvägen 50 191 56 Sollent 768 46 87
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 25 21
Kjell Härten Grundholmsgr. 29 127 42 " 740 41 98

Tensta
Hnery Fredriksson Alprosv. 15 175 74 Järfälla 0758/554 56
Olle Gustavsson Snapphanev. 106 175 34 Järfälla 0758/105 06

Fritidsrummet, Hjulstaskolan 760 45 56
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BLÅ-

RANDEN
f

SÅ HÄR GLADA SÅG SEGRARNA I KÖPINGCUPENS B-
GRUPP UT ÅR 1975. DJURGÅRDENS 61:OR VAR HELT 

ÖVERLÄGSNA. ÅRET EFTER UPPREPADES SEGERN. 

DET BETYDER ATT DIF, SOM TITTELFÖRSVARARE ÄR 

KLUBBEN DIREKTKVALIFICERAD TILL SLUTSPELET, 
KAN ERÖVRA VANDRINGSPRISET FÖR ALLT ID. 10-11 
SEPTEMBER GÅR FINALSPELET I KÖPING. VI HÅLLER 
TUMMARNA FÖR VÅRAT 63 LAG OCH LEDAREN MATS 

JANSSON. LYCKA TILL GRABBAR!
CEO-tryck ab, Sthlm 09.77


