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Inlägget
— Av Leif Forsberg -
Säg Djurgården - och inånga människor kommer direkt att tänka på en rad olika 
saker beroende på vilket direkt intresse de själva har. Djurgården represent
erar också så många olika idrotter. Något man har all rätt att vara stolt över 
inom klubben. Men just i det här fallet är det väl i första hand fotboll vi 
tänker på - både Du som läser det här - och jag som skriver det.

Djurgården för mig - det är järnkaminer, allsvensk fotboll, profiler, kamp och 
glädje. Det är nog lika för många, många andra. För merparten av dem som går och 
tittar på A-lagets matcher och följer dess fram- och motgångar i och utanför 
det allsvenska seriespelet.
Men Djurgården står för så mycket annat - så mycket annat som jag tycker vi 
skall värna om - och slåss för.
Jag tänker i första hand på vår egen ungdomsverksamhet, vår egen interna ut
bildning. Det är genom de två områdena vi själva har möjlighet att se till att 
vi även i framtiden skall kunna vara med och slåss i toppen även på elitnivå.
Det är genom Dig som ungdomsspelare och Dig som ledare som vi har möjlighet 
att med egna medel och resurser planera för framtiden.
Det är genom ungdoms- och utbildningsverksamheten som vi inom klubben skapar 
resurser och kapital för en fortsatt utveckling.
Det är också därför som vi satsar inte oansenliga summor på just dessa två 
områden. Vi vet att vi har lika duktiga som intresserade spelare - och ledare. 
Det är också därför som vi satsar en stor del av våra resurser på just de här 
två områdena.
Som Du väl redan vet så har vi organiserat om vår egen sektion för att bättre 
kunna tillgodose de krav som Du har rätt att ställa på oss. Ungdomssektionen 
t.ex. har organiserats så att den står på lika och jämbördig nivå som alla 
andra aktivitetsområden vi har. Ungdomssektionen inom sig har organiserats så 
att det där finns motsvarigheter till sektionens organisation.
Det betyder i korthet att ungdomssidan har en representant - minst - i varje 
kommitté, en representant som har att se till att ungdomssidans intressen be
vakas.
Vi har i år satsat omkring 50.000 kronor på vår interna utbildning. Vi har 
etablerat en utbildningskommitté med A-lagets tränare Bengt Persson som rekt
or. Vi har gjort det för att genom hela vår organisation bygga upp samma idéer, 
spelsystem och träningsmetoder.

(forts. sid 3)

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING
Stiftad den 12 mars 1891
Sektioner för
Bandy ■ Bobsleigh ■ Bordtennis ■ Bowling ■ Boxning • Brottning ■ Cykel • Fotboll ■ Fäkt
ning • Handboll ■ Ishockey • Konståkning • Orientering ■ Skidor • Slalom ■ Squash 
Fotbollsektionen ■ Klocktornet, Stadion • 114 33 Stockholm • Tel 08-21 1583 
Ungdomskansliet • Hjorthagens IP ■ Box 39007 ■ 100 54 Stockholm ■ Tel 08-60 61 07 
POSTGIRO: Djurgårdens IF 59616-0 ■ Fotbollsektionen 3537 30-5 
Ungdomsavdelningen 1999 39-0 ■ Rand kavalkaden 5 4921-2
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VILKET PRECISIONSINLÄGG!
Vi har gjort det för att redan från början kunna följa våra egna spelare, för 
att såväl spelare som tränare skall känna igen sig och veta vad som väntar 
när man hamnar i nya lag, får nya spelare - eller nya tränare. Jag tror det är 
väldigt viktigt att vi betraktar hela sektionen som en enhet där det inte 
finns väggar mellan elit- och ungdomsfotboll.
Man kan vara elitspelare på många nivåer. Det är efter den principen vi arbet
ar. Det är lika viktigt för Djurgården att ta hand om våra elitspelare vare 
sig de är i pojk- och flicklag, i juniorlag - eller i seniorlagen. Det är också 
viktigt att vi tar hand om alla spelare var de än spelar. Varje spelare skall 
veta att han eller hon är Djurgårdsspelare, veta att var och en är lika viktig 
för vår totala verksamhet.
Djurgården har ett ansvar inte bara mot sin allsvenska publik utan lika stort 
ansvar har vi gentemot våra ledare och ungdomar - och deras föräldrar. Det 
ansvaret är vi beredda att ta - och jag tror att Du har sett att vi tagit det 
också.
Det här är första gången jag fått nöjet att skriva i Blåranden - hoppas det 
blir många fler. Då skall jag också berätta om fler idéer, fler projekt - och 
fler initiativ.

Hej....

Här har vi ledare som (ut)bildas fotbollsmässigt. Med Bengt Persson som 
rektor, och Bosse Andersson som lärare borgar det för kvalitativt god 
undervisning. Red. förmodar att det är Paulo Freires dialogpedagogik som 
tillämpas.
Det totala antalet ledare ( ca 50 st ) är för närvarande indelade i tre 
grupper. Till att börja med samlas man en gång per vecka.
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MÅNADENS ROS
Månadens man kom till DIF i början av 50-talet, höll till i boxningssektio
nen innan han blev värvad till fotbollen i slutet av 60-talet.
Han har bland annat hand om försäljningen av matchprogram. Sitter nere i 
ett omklädningsrum och räknar pengar medan A-laget spelar sina matcher. 
Dagen efter dyker han upp på någon knattematch och ser våra blivande stjär
nor spela och gläder sig kanske mera åt en 2-poängare där. Hemma i sin läg
enhet i Sundbyberg går han igenom U-sektionens medlemsregister. Han ser till 
att alla med anknytning till U-sektionen har betalat sin medlemsavgift. Ett 
jobb som skulle sätta myror i huvudet på vem som helst.
Vi på Blåranden undrar om inte Kurre i alla fall trivs bäst under våra två 
augustiveckor på Barnens Ö. Ena sekunden är han i köket och smaksätter sås
en eller hjälper till med potatisskalningen, för att sekunden efter jaga i- 
väg för att öppna godiskiosken. Hela tiden med 20-talet knattar hängande 
runt benen. Han ser ut att trivas då on vi inte har alldeles fel.
Civilt har Kurt hand om löneutbetalningarna på Sellbergs. Han hinner även 
med att vara lagledare åt våra 68-or. Vi kan inte räkna upp allt Kurre gör 
och har gjort för DIF, då skulle det krävas ett extranummer.
Vi överlämnar en ros och önskar lycka till i fortsättningen. Vi hoppas att 
Kurre fortsätter åtminstone ytterligare 25 år så att vi får fira 50-års 
jubileum i början av nästa århundrade.

Djurgårdens 
Ungdomsidrott

Stöd

Djurgårdens 
Ungdomsidrott

Stöd

Skicka gärna in förslag på personer som ni tycker att vi skall salutera!!!
Vi vet att det finns många som lägger ner hela sin själ i klubben. Men deras 
jobb blir aldrig uppmärksammat.
Vi uppmanar ER läsare att skärpa ER! Skicka in förslag!!!
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Frågetävling
Den här gången har vi inte fått in fullt så många svar som 
förr, men några lösningar har droppat in.
De 5 spelarna respektive klubbarna var: 1. Roland Andersson, 
MFF 2. Jan-Åke Lundberg, Kalmar FF 3. Thom Åhlund Hammarby IF
4. Pär-Olof Olsson, IFK Norrköping 5. Börje Leback, AIK.
Några av er hade missat nr 5, ni trodde att det var Yngve Leb
ack, eftersom Yngve och Börje är tvillingar var det nog inte 
så lätt att svara rätt. Vi förstod att några skulle missa på 
just detta. Ni får skylla på Leback brothers. En del av er ha
de skrivit att Roland Andersson tillhör Djurgården, men det 
gör han tyvärr inte längre.
VINNAREN, drogs genom lottning, Boo Thunman Huddinge som får 
en T—SHIRT med A-laget på bröstet. Den kommer med posten.
Tyvärr glömde vi att meddela de rätta svaren i novembertävl
ingen. Här kommer lösningen: 1. Hans Selander, HBK 2. Gunnar 
Wilhemsson, Hammarby IF 3. Sonny Johansson, Landskrona BOIS 
4. Christer Hellqvist, IF Elfsborg 5. Christer Hult, Kalmar FF.

Den här gången vill vi ha 5 frågor besvarade. Frågorna handlar 
om en anrik idrottsförening. Gissa vilken? Just dé, Djurgården.
1. I vilken klubb spelade Björn Alkeby innan han kom till DIF?
2. Vem i DIF gjorde mest mål i allsvenskan 1977?
3. Vem i DIF:s A-lagstrupp kommer från Nynäshamn?
4. Vilket år tog DIF guld, guldet alltså, i allsvenskan senast?
5. Vilken klubb värvades Björn Carlsson ifrån?

Kan ni ett eller flera svar på frågorna, lägg ner dem i ett 
kuvert och sänd det till oss. Vi vill ha svaren senast den 15:e
mars och adressen är: DIF-Ungdomsfotboll, Box 39007, 100 54 

Stockholm.
Stöd

Djurgårdens 
Ungdomsidrott

Lycka Till!!!!
Stöd

Djurgårdens 
Ungdomsidrott
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A-Pojkarna speglas
Den här gången är det dags för en intervju med vår tränare för 62-1.Det är 
allas vår kanslist Peter "Emersson" Carlsson som har hand om laget. Det har 
han faktiskt haft ända sedan de var c-pojkar.
Vi haffade Peter en vanlig arbetsdag sittande bakom skrivbordet på Hjortis.

Efter vilka riktlinjer läggs träning
en upp inför kommande säsong ?
Först och främst att avhjälpa vissa 
brister som laget visade förra året. 
Speciellt huvudspel och skott på mål, 
samt att befästa och vidareutveckla 
det rörliga anfallsspel som vi hade 
förra året.

De tävlingar som vi främst inriktar 
oss på är: en turnering i England 
under påsken, Flaggcupen i Malmö samt 
Linköpingscupen. Cupen i Linköping är 
faktiskt inofficiellt pojk-SM.

För närvarande blir det 3 ggr i veck
an.
Har det dykt upp några nya spelare ?
Ja, en spelare vid namn Tommy Zapala 
från Älta IF + att Daniel Källgren 
tagit klivet upp från andralaget.
Speciella spelare du sätter förhopp
ningar_till ?
Största tilliten sätter jag förstås 
till de 7 stadslagsspelare vi har. Jag 
hoppas även att Tommy Högberg som har 
hunnit stabilisera sig i laget nu, ska 
kunna utvecklas ännu mer i år.
OCH SÅ VAR DET DAGS FÖR NÅGRA FRÅGOR 
SOM INTE DIREKT RÖR ÅRETS SÄSONG.
Hur många spelare är det som fortfar
ande är med sedan c-gruppen?
Det är 6-7 stycken som fortfarande 
hänger med.

stora framgångar genom åren?
Det är framförallt beroende på det 
jämna och starka spelarmaterialet. Sen 
anser jag att de tränare som har för
sökt få sina lag att spela bästa fot
bollen gudskelov inte haft det bästa 

spelarurvalet. Därför ser jag AIK som 
största hotet i år. De har anställt en 
topptränare och förstärkt sitt lag be
tydligt.

Roligaste segern?
Svårt att säga, men jag sätter nog Nor
way Cup -74, Kamratträffen -76 och 
seriefinalsegern över AIK i b-elit 
högst.(Alltid skönt att slå gnagarna, 
skrattar Peter fram).
Tråkigaste förlusten?
Utan tvivel när vi åkte ut mot Märsta 
i semifinalen i S:t E-cupen 1974.
Varför kallas du egentligen för 
"Emersson"?
1973 befann vi oss med A-pojkarna i 
England åkande en liten Mercedesbuss 
på väg till en fotbollsturnering i 
Skottland. Co-driver L-M Wester blev 
sjuk och kunde inte avlösa bakom ratt
en. Jag körde genom England hela natten. 
På morgonen hade vi kommit in på ett 
antal mycket slingriga skotska småväg
ar (dum genväg av L-M Wester). Vi hade 
mycket bråttom till en färja. Det gick 
visst lite fort i kurvorna.

Stöd

Djurgårdens 
Ungdomsidrott
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TRÄNINGSMATCHER
För er som är intresserade av att kolla in vårformen på vårat kära Djurgår'n. 
Vi har gjort upp träningsmatchprogrammet för mars och början av april.
Även om matcherna är spikade med plan och tid så är det inte säkert att allt 
stämmer. Det kan t.ex. bli för kallt så att det blir inställt. Vill ni vara 
på den säkra sidan så ring oss på kansliet någon dag före den aktuella match
en och fråga om plan och tid.

A-laget B-laget

2:a mars.
4:e -"-
9:e -"-

18.30. DIF-Norrköping
16.00. DIF-AIK
18.30. DIF-IFK Västerås

l:a mars. DIF-Polisen
4:e DIF-AIK-Sollentuna (turne
ring på konstgräset med start 10.00.) 
11:e mars. DIF-Kramfors

27:e -"- 
l:a april

16-23 mars Träningsläger i England
DIF-IFK Sundsvall 27:e mars. DIF-Järla
DIF-Hudiksvall

Samtliga A-lagets matcher före träningslägret spelas på konstgräset, Råsunda 
IP i Solna. Matchtiderna som inte är utsatta var ej klara när denna tidning 
gick i tryck.

"Är de nåt hör av er till oss" Tel. 60 61 07

NU HAR DET HÄNT!!!
Vår tränare Bengt "BP" Persson fick 
göra debut som autografskrivare. Den 
historiska händelsen inträffade i 
samband med inomhusgalan på "Hovet".

PER-ERIK " KEEGAN " PERSSON.
I DIF har vi en alldeles egen Keegan. 
Ännu är han kanske inte lika bra som 
sin namne i engelska landslaget.
Här är det saft i pausen mellan DIF/ 
Hagsätra-Älta hösten -77. (68-69)
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Profilen
Namn: Sven Lindman
Född: 1942
Längd: 182 cm
Vikt: 79 kg
Civilstånd: Sambo
Yrke: Gymnastikdirektör 
Meriter: 14 säsonger i div. 1

1 SM
A-landskamper 21 st
B-landskamp 1 st
U-landskamper 2 st

Ishockey: Lycksele div. 3 
Bandy: Djurgården

Debut_i_DIF ?
Det var i tipscupen 1965, motståndare 
kommer jag inte ihåg vilka det var.
Red. kollar spelarkorten och konstat
erar att det var i Zurich mot Grass
hoppers den 26/6. Ett mål i debuten 
men "torsk" 4-2.
Debut i allsvenskan ?
Det var också 1965 på Rå sunda mot MFF 
förlust med 3-0. Veckan efter mötte vi 
ÖIS på Ullevi (24/10)förlust igen. Den 
här gången med 6-4 !!!!! Trots att 
jag nätade för första gången i div. 1.
Vad är din största fotbollsupplevelse? 
SM-tecknet -66 utan tvekan. Vi hade ett 
nästan nytt gäng. Många experter trodde 
att vi skulle åka ur. Höjdpunkten var 
SM-finalen mot IFK Norrköping på Rå
sunda. Jag knorrade en frispark direkt 
i mål. Vi vann till sist med 3-0. Sånt 
glömmer man inte i första taget.
När debuterade du i A-1andslaget ?
Det var 10 augusti -67 mot Finland på 
Råsunda. Jag spelade på mittfältet och 
vi vann med 2-0. Det var långt senare 
som jag gjorde debut i U-landslaget.
Hur ser du på din proffskarriär ?
Ganska kort men lärorik, spelade i Rap
id, Wien endast 1 år. Hade att välja på 
fortsatt proffsspel eller GIH-studier. 
Om jag gjorde rätt val kan man ju all
tid diskutera. Men jag är nöjd.

När anser du att du var som bäst ?
Det har jag inte varit ännu. Hoppas 
att det blir i år. Jag siktar inte på 
VM, däremot siktar jag på nytt guld i 
DIF.
Hur orkar du hålla på ?
Jag tycker fortfarande att det är 
roligt med fotboll. Det kan vara lite 
jobbigt ibland vår och höst. Men det 
är snabbt övergående.
Är detta ditt sista år i DIF ?
Det vet jag inte.
Vad händer när du lägger av aktivt? 
Jag har haft en del tränaranbud. Någ
ot i den vägen lär det väl bli.
Är du en sportfåne ?
Det mesta cirkulerar runt idrotten. 
Speciellt som jag jobbar med idrott 
hela dagarna.
Men jag läser ganska mycket. Det är 
främst fiske och natur som inte hinns 
med i önskvärd utsträckning.
Vad är en lagkaptens uppgift ?
Han har så många uppgifter, men det 
primära är väl att vara en slags rygg
rad för laget. När det tar emot gäller 
det att kunna bita ifrån. Där har alla 
ansvar. Man skall kunna hjälpa och 
sporra varann till stordåd. Få bort 
allt negativt snack på plan. Från lib
eroposition ser man dessutom en massa 
rent taktiskt.
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Är du besviken över att du inte fick 
lira VM 74?
Förutsättningarna var klara när vi åk
te. Jag var i bra form, men det är så 
många faktorer söm avgör.
VM -70 låg jag egentligen bättre till 
för att få lira men då spolierades 
mina chanser p.g.a. ledbandsskada.
På vilket sätt har spelet ändrat kar

Vi spelar i högre grad man-mot-man 
spel. Ökat tempo och mindre spelytor.
Det är ofta fasta situationer som 
skapar målchanser.

Det var väl redan 1972. Antonio Duran 
hade hittat en svensk Beckenbauer, ha,  
ha. Sedan har jag alternerat mellan 
mittfält och libero under årens lopp.
Det svåraste med liberospelet?
Det är många beslut som måste fattas — 
snabba beslut speciellt när motstånd
arna närmar sig straffområdet. Någon 
back behöver kanske understöd, då får 
man inte tveka. Det bygger på bra sam
arbete inom laget.

le det se ut ?
Stommen tas helt naturligt från 66- 
laget. I förhållande till dom andra 
lagen var vi bra under flera års tid.
Mv Ronney Pettersson
Claes Cronqvist, Hans Nilsson, J-E 
Sjöberg, Tommy Berggren
Curt Olsberg, Leif Eriksson, Conny 
Granqvist
"Särna" Åkerström, Peder Persson, And
ers Grönhagen
Reserver: Kaj Wieståhl, Inge Karlsson 
och Willy Gummesson.
Många spelare har passerat revy. Det 
är inte lätt att ta ut ett sånt här 
lag. Det är väldigt lätt att man glömm
er bort någon.

Jämför Guldlaget -66 med nuvarande 
lag !
1966 var vi ett mycket homogent lag. 
Ett viljestarkt och tufft gäng. Vi ha
de en stabil formkurva.
Numera varvas topp- och botteninsats
er. Kanske beror det på psykologiska 
faktorer.
Vilken motståndare har du haft dom 
hårdaste dusterna med under åren?
Det är väl i samband med derbymatch
erna. Det är ju också då som det skrivs 
mest — både på gott och ont. Förr var 
det många som sprang och jagade mig, 
t.ex. Rolf Zetterlund i AIK.
Vad utmärker en bra fotbollsspelare ?
Blicken för spelet. En bra passnings
spelare som bland många alternativ 
väljer det bästa för att skapa en si
tuation. Medspelaren får bollen i rätt 
läge och kan göra något av "mackan". 
Defensivt löses situationerna på ett 
enkelt sätt.
Hur många allsvenska matcher har du 
missat p.g.a. skada egentligen ?
Sedan debuten -65 är det totalt 10 st.
Hur många blir det i svit?
Det är nånstans mellan 170-180 matcher.

er skadan ifjol ?
Det är väl tack vare min ålder. Allvarl
igt talat så byggde jag upp mig succes
sivt enligt ett träningsschema. Det 
gäller att ha tur med operationen. Se’n 
har jag kanske gott "läkkött".

fotboll ?
Tidigare överdrevs konditionsträningen 
vilket medförde att träning med boll 
blev lidande. Fortfarande finns det mer 
att göra där. Det krävs mera tid.
Vad tror du om DIF -78?
Det blir bättre än förra året. Men alla 
måste göra sitt max. Vi har inte råd 
med att någon faller ur ramen.
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FYNDET FRÅN NORR
LASSE PETTERSSON, född 53-03-29, 

ny målvakt i DIF:s allsvenska 

fotbollstrupp.

När detta skrives har Lasse P. 

redan agerat framgångsrikt i 

två matcher. Inomhustumering

en på " Hovet " samt DIF-Hamm

arby. ( 0-0 )

LASSE PETTERSSON VÄLKOMNAS TILL 
DJURGÅR'N AV TRÄNAREN BENGT 
PERSSON.

Vad heter din moderklubb?

Strands IF.
Är du nöjd med din start i DIF ?

Ja, det måste jag vara. Inga ben
brott och liknande grejer.
Vem skötte målvaktsträningen i ABK ?

Det gjorde gamle DIF-stjärnan 
Ronney Pettersson. 
Vad har det betytt för dig?

Självklart har han betytt en massa 
för min utveckling.
Har han påverkat ditt val av klubb ?

Nej, absolut inte.
Är det nån skillnad på träningen i 
DIF mot vad du är van vid?

Jag hade det onekligen väldigt bra 
förspänt i ABK, eftersom Ronney 
ställde upp regelbundet två ggr i 
veckan.

Vad är din styrka ?

Viljan och envisheten, tror jag. 
Svagheter ?

Dumt att tipsa om detta med tanke 
på Blårandens stora spridning. Mot
ståndare kan få nys om bristerna. 
När kom du till Hudiksvall ABK ?

1973 som ettårsfall. Strand och
ABK är verkliga rivaler.
Blir du spelklar till premiären ?

Ja, DIF och " Hudik " är överrens. 
Var du inte orolig för omställn

Nä, jag tar det som en utmaning.
Det börjar fungera redan nu med 
köer och avgaser.

Vad är det som skiljer på att stå i 
mål i ettan resp, tvåan ?

Det är snabbare tempo i ettan vilket 
gör att man måste vara mycket mer a
lert. " De é bare å stå ".

Red. önskar LYCKA TILL!!
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INTERN UTBILDNING
ungdomsträning
Eftersom internutbildningen i första 
rummet vänder sig till våra ungdoms
ledare, är ungdomsträningen ett viktigt 
område att ta upp till behandling. 
Vad bör man inrikta träningen på när 
man har hand om nybörjare ?
Kravet på god träningseffekt i den 
organiserade fotbollsträningen är ofta 
det viktigaste även för ledarna som 
formar våra yngsta förmågor.
Det är emellertid i de yngre åldrarna 
mycket viktigt att också tillgodose 
grabbarnas förväntningar på spelet 
fotboll. Den unge fotbollskillen upp
lever stor lycka i kampen om bollen 
med motståndare, och i att placera boll
en i motståndarnas mål.
Redan från början måste vi därmed 
spela. Givetvis med instruktioner från 
tränaren.
Med unga spelare uppnås bästa resultat 
i spel med små-lag på starkt förminsk
ad plan och gärna med mindre boll. 
Spelet 2 mot 2 eller 3 mot 3 ger ett 
begränsat antal intryck. Dessutom har 
den enskilde spelaren större chans att 
aktivt delta i spelet än vid spel i 
numerärt större lag. Spelträning skall 
kontinuerligt återkomma därför att det 
är den träning som är mest attraktiv 
och bäst efterliknar matchens krav. 
Inom ramen för smålagspelet förbättrar 
spelarna sitt spelsinne, bollkontroll, 
kondition (förbränningsträning) och sin 
snabbhet.
För att komplettera spelträningen kan 
man behöva bryta ut vissa moment och 
ge dem extra träning. 
T.ex:nickning,skott och avslutningar, 
målvaktsträning, snabbhetsträning och 
konditionsträning.
Viktigt är att övningarna görs så 
matchlika som möjligt. För att kunna 
omsätta det inlärda i matcher måste 
givetvis träningen efterlikna uppkomm
ande matchsituationer så mycket som 
överhuvudtaget är möjligt.
Innehållet i spelträningen bör inledn
ingsvis inte tränga in alltför djupt 
i försvarsspelet eftersom det försvår
ar anfallsspelet. Tonvikten bör ligga

på anfallsspelet. Först sedan spelarna 
lärt sig anfallsspel skall det grund
läggande i försvarsspelet tillföras.

En metod att träna anfallsspel är att 
ge bollhållande lag fördel genom nume
rärt överläge.

Ex. 2 mot 1+1 MV = trelagsprincipen.

A och B mot C som har D som mål
vakt. Efter avslutat anfall tar C 
och D sin boll bakom målet och 
anfaller mot E som har F som mål
vakt. A och B hämtar under tiden 
sin boll och stannar vid högra 
målet.

Några minnesregler:

övningsvalet skall vara enkelt 
och spelinriktat 
ett övningspass skall innehålla 
få övningar 
anfalls-resp. försvarsträning i 
numerärt överläge
stegring i träningen genom a) fle
ra deltagare b) fler motståndare 
c) tillslagsbegränsningar.

Bo Andersson
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Fotbollskola

Här har vi en bild på Pelle Päron. 
Som ni ser går det verkligen undan. 
Under sportlovet passade Pelle på att 
förbättra sin kondition genom inten
sivt skidåkande. Det skadar inte att 
komplettera fotbollsträningen med 
annan idrott, när tillfälle ges.

Vi fortsätter i nästa nummer med nya fotbolltermer.

FOTBOLLTERMER.

SPELAVSTÅND Det inbördes avståndet mellan spelarna i det lag 
som har bollen.

SPELBREDD Genom att hålla spelbredd utnyttjar spelarna hela 
planens bredd, vilket är nödvändigt för att dra 
isär motståndarlagets försvar, skapa ytor mellan 
eller på utsidan av motståndarna.

SPELDJUP innebär att bollhållaren ska ha medspelare både 
framför ( speldjup framåt ) och bakom sig (under
stöd ) .

PASSNINGSSKUGGA är området bakom den motståndare som angriper
( pressar ) bollhållaren och till vilket bollhåll
aren inte kan spela bollen.

TILLBAKASPEL Bollhållaren passar bollen bakåt för att behålla 
bollen inom laget.
Tillbakaspel används när bollhållaren är markerad 
och inte vänd i anfallsriktningen.

12



Randkavalkaden
DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT VARA MED. TA CHANSEN NU!!!

Vinstsumma 60.000:-

VINSTER I MÅNADSDRAGNINGEN

Hur gör man ? Betala in 10 kr före den 15:e månad eller den totala summan, 
120 kr, på pg 5 49 21 - 2. Glöm ej notera ERT nr.

Bonusdragning ? Alla som betalar in 120 kr / år är med i en extradragning. 
De som betalar in 120 kr före den 20 mars erhåller en fri
biljett till en hemmamatch.

Om du vinner ? Vinnarna står i fotbollsektionens tidning Blå-Randen, som 
du får varje månad.

Något mer ? Om intresse finns ordnas en fest till självkostnadspris 
som avslutning, då dras bonusvinsterna.

VINSTER I BONUSDRAGNINGEN

l:a pris 1000:- l:a pris 5000:-
2:a pris 500:- 2:a pris 1500:-
3:e-5:e pris 200:- 3:e-6:e pris 500:-
6:e-14:e pris 100:- 7:e-ll:e pris 100:-
15:e-38:e pris 50:- 12:e-21:a pris 50:-

Summa 456 vinnare som delar på Summa 21 vinnare som delar på
50.400:- 9.500:-

INFORMATION: KONTAKTA DIF:S FOTBOLLSKANSLI, TEL. 60 61 07

VINNARNA I FEBRUARIDRAGNINGEN

1000:- 40: Sten Kassmo 500:- 241: Asta Mickaelsson
200:- 536: Ervien Hansson, 384: Ulf Johansson, 626: Otto Wahlström
100:- 357: Enid Nord, 240: Elsy Jansson, 492: Sven Öberg, 120: Lars Thorin,

92: Jan Hellström, 60: Tage Karlsson, 99: Lisbeth Kellerstam, 531:
Birger Sandberg, 17: Aina Halvarsson

50:- 76: S-O Åsbrink, 423: Walter Sandqvist, 58: Gunnar Engström,
636: Allan Eriksson, 221: Karl Sundman, 503: Helene Fransson,
577: Gulli Christensson, 675: Gunnar Svensson, 665: Rune Andersson,
412: Kjell Björklund, 490: Willy Ramqvist, 630: Gösta Eriksson, 
652: Klas Krüger, 123: Alfons Olsberg, 483: Åke Larsén,
441: Lennart Pernberg, 597: Rose-Marie Karlsson, 103: Hans Johansson,
201: Gunnar Dahlfors, 75: Ingvar Nyberg, 534: Börje Alkeby,
388: Hans Samuelsson, 469: Hans Troedsson, 475: Elisabeth Lundgren

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga!!!
NÄSTA DRAGNING SKER MÅNDAG DEN 20 MARS.
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Hjälpgumman
Vårt senaste tillskott på Hjorthags
kansliet är Mats Jansson. En av våra 
ungdomstränare som kanske är vår A-
lagstränare om 10 år, i alla fall om 
hans utvecklingskurva fortsätter som 
hittills. Mats basar över den nya 
satsningen med fotbollskolor i inner
staden. Den omfattar 250 pojkar och 
flickor i åtta Stockholmsskolor. 
Jansson ser till att allt fungerar. 
Att det finns ledare överallt, lok
aler, bollar och annan materiel är 
framskaffad. Nu under vintern när 
ledarna ringer sig sjuka händer det 
inte bara en gång i veckan att han 
själv får rycka ut som vikarierande 
tränare. Här på Hjorthagen skall han 
till att börja med jobba en månad, 
som vikarie för Margreht Eriksson. 
Som ni ser på bilden har han mycket 
att stå i. Han hjälper Peter med an
mälningarna till alla turneringar, 
skriver maskin som om han aldrig 
gjort något annat och hjälper även 
till med Blåranden.

Matte har också hand om våra 63-or. 
Förra året förde han dem till semi
final i S:t erikscupen, där de otur
ligt nog föll med 0-1 mot Brommapojk
arna. Det kanske blir final i år om 
vi har lite tur filosoferar Mats 
högt. Till eftermiddagsfikat brukar 
vi äta varsin semla, men Matte nobb
ar stenhårt. Vi på Blåranden kan av
slöja att Mats är inne i en intensiv 
bantningskur. Vi tycker att det verk
ar helt obefogat, men 3-4 överkilon 
kanske gör att han inte hänger med i 
grabbarnas hårda löpträning. Tänk 
vad en tränare får offra för att nå 
bästa resultat.
I vanliga fall jobbar Mats som natt
skötare på Långbro.
Sitt stora fritidsintresse vid sid
an av fotbollen är hästar. Missar o
gärna en speldag på Solvalla.
Vi önskar honom lycka till med fot
bollskolor, 63-orna, jobbet på Hjort
is och att matchvikten snart infinner 
sig.

T-SHIRT På 
A-LAGET 
NU ENDAST
Kr 22:50 
storlek:
130 OCH 150

SMALL, MEDIUM OCH LARGE.
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Ledarlista
Juniortruppen
Sune Hasselström Hammarvägen 60 175 35 Järfälla 0758/110 43
Bo Sellvert Larsbergsv 21 181 38 Lidingö 765 54 72
Ossian Wasström Bredängsgt 10 127 32 Skärholmen 88 55 64
Omar Ok Sotingeplan 74 163 61 Spånga 760 82 54
Födda 62
Peter Carlsson Birkagt 15 113 36 Sthlm
Göran Wennerström Kvistbrogt 18 124 44 Bandhagen 86 27 62
Roger Skoog Albatrossv 96 136 66 Handen 745 20 29
Födda 63
Mats Jansson Ölmevägen 3 123 46 Farsta 94 79 68
Ervien Hansson Terapivägen 12c 141 56 Huddinge 774 33 52
Curt Fredriksson Hagalundsgt II 171 51 Solna 82 66 68
Födda 64
Sören Ivarsson Havsörnsv 8 123 49 Farsta 64 65 95
Otto Wahl ström Storsjöv 68 121 71 J-hov 81 87 98
Födda 65
Kjell Sjöberg Skyllberqsqt 9 124 45 Bandhagen 99 16 14
Roger Bothén Sigurd Ringsgt 14 126 51 Hägersten 19 88 00
Födda 66
Jan Lilja Larsbodav 55 123 41 Farsta 93 37 95
Sigvard Widmark Glanshammarsgt 139 124 46 Bandhagen 86 42 09 00
Bengt Nobelius Oslogatan 13 163 31 Spånga 751 05 90
Födda 67
Tommie Pile Lummergången 94 135 00 Tyresö 712 56 45
Ulf Eriksson Valhallav.148 a 115 24 Sthlm 62 16 85
Stefan Wahlberg Risingeplan 21 163 62 Spånga 760 94 38
Carl-Axel Dahl Sunnanbvplan 15 163 71 Spånga 36 48 33
Födda 68
Olle Ideström Borgarg. 18 117 34 Sthlm 69 63 99
Gunnar Hellman Aspsätrav. 42 127 37 Skärholmen 46 23 21
Kurt Hammargren Råstensg. 14 172 30 Sundbyberg 29 19 92
Födda 69
Kjell Johansson Daltorpsv. 10 162 45 Vällingby 89 72 88
Egil Wilhemsen Åmmebergsg. 9 124 45 Bandhagen 99 39 06
Alo Holm Kilsmog. 4 124 45 Bandhagen 47 17 87
Kenneth Åkerblom Lundag. 47 117 28 Sthlm 84 32 21
Kjell Härten Grundholmsgr. 29 127 42 Skärholmen 740 41 98
Barngruppen
Hans Lundkvist Per Lindströmsv. 66 121 46 Johanneshov 49 69 02
Damlaget
Magnus Wester Bergs sundstrand 36 117 38 Sthlm _ _ _
A-flickor
Ulla Bjerkhaug Albatrossv. 96 136 66 Handen 745 20 29
Jan Hertzberg Skolvägen 12 184 00 Åkersberga 0764/319 80
C-flickor
Bengt Andersson Lagfartsv. 10 145 58 Norsborg 0753/768 65
Kansliet Hjorthagen Box 39007 100 54 Sthlm 60 61 07
Göran Aral Forngränd 2A 171 52 Solna 83 29 48
Peter Carlsson Se ovan
Margareth Eriksson Risingeplan 21 163 62 Spånga 760 94 38
Agneta Timander Ösbyvägen 2 182 64 Djursholm - - -
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BLÅRANDEN
BLÅRANDEN
Box 39007 ■ 100 54 Stockholm
Tel 60 61 07
Utkommer med 12 nummer/år
Redaktör: Jörgen Lindman

OVERALLEN FÖR ALLA

STORLEK PRIS

130 cl 112:-
140 cl 114:-
150 cl 116:-
160 cl
170 cl

118:-
120:-

Small - 46 125:-
Medium - 50 130:-
Large - 54 135:-

DIF-Väska

DIF-väska, svart och 
röd med gul texttill 
det hutlöst billiga 
priset 40 kronor.
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