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PROFFS I SVERIGE....?

Det har såväl i pressen som i fotbollsvärlden här hemma diskuterats om det 
inte är dags att ge de allsvenska lagen möjlighet att med kort karens an
vända sig även av utlänningar i representationslagen.
De två främsta argumenten är att de dels skulle tillföra allsvenskan och de 
olika lagen nytt friskt blod och öka såväl publikintresse som spelkvalité. 
Dessutom skulle de kompensera de förluster vi gör genom spelarexporten.
Vi har visserligen inte inom fotbollsektionens styrelse diskuterat frågan 
men min personliga åsikt är att man nog just i detta fall skall vänta något 
och gå ganska varligt fram.
Jag tycker att man först och främst skall göra det möjligt för våra egna 
spelare att fungera som professionella på hemmaplan. För ser man till en 
spelarimport bör den i rimlighetens namn gälla rent professionella spelare. 
Idag måste vi ge myndigheterna en annan syn på fotbollsspelarnas förutsätt
ningar att fungera som professionella här hemma. Jag tänker då i första hand 
på att myndigheterna börjar betrakta fotbollsspelandet som ett yrke.
Det skulle då medföra att man t.ex. accepterade inkomster från fotboll som 
ATP-grundande och att inkomsterna skulle ligga till grund för t.ex. sjuk
penning och andra sociala förmåner.
Nästa steg skulle då bli intressant när det gäller att se till den fria 
arbetsmarknaden i Norden. Ett beslut om att fotbollspelande betraktas som 
yrke skulle också öppna Sverige för övriga nordiska länders fotbollsspelare 
— och Fotbollförbundet måste ändra sina bestämmelser.
Vi har ju under senaste månaden sett ett liknande beslut inom den europeiska 
gemenskapen (EG) där man konstaterat att även fotbollsspelare har den rätt
ighet som andra yrkesgrupper har när det gäller en fri arbetsmarknad. EG-
kommissionen har ansett att de nationella förbunden inte har rätt att stoppa 
andra medlemsländers medborgares rätt att utöva sitt yrke i ett annat med
lemsland.
Så innan vi direkt börjar diskutera ett beslut om möjligheterna att impor
tera utländska proffsspelare med kort karens tycker jag att vi mer ingående 
skall diskutera förutsättningarna för våra svenska spelare att få sitt fot
bollsjobb accepterat som ett ”riktigt” yrke.
Det bör bli en intressant diskussion mellan företrädare för serieföreningen, 
spelarnas organisation och Fotbollförbundet.
Det är med spänning jag ser fram emot en sådan diskussion.
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Månadens ros

Årets budget är klar, allt ser positivt ut. Med detta i bakhuvudet slog red
aktionen till på två rosor i mars. Att hitta några att ge dem till blev ing
et problem. Har man par i rosor söker man ett par. Vi fann ett direkt.
De som ser till att spelarna får mat i magen efter träningarna. Som räddar 
ungkarlarna från filmjölk och mackor till middag. Låter oss snacksaliga spel
are och ledare sitta kvar och "tugga" långt efter ordinarie stängningstid.
De ställer också upp med arrangemang och lokal ifall vi har någon träff eller 
fest.
VÄRDPARET i fråga är givetvis:

STEFAN och LOTTI

och det populära matstället:

Bofri Bar
Obs: De vackra rosorna 
kommer givetvis från 
Wahlströms Blommor 
Surbrunnsg. 38

Vi spelare och ledare i DIF har genom Bofri Bar ett ställe vi kan gå till 
både efter träning och under fritid. Man känner sig välkommen och alltid 
finns det någon DIF-are där.
Vi vill även tacka personalen på Bofri för vänligt bemötande, god mat och 
den fina servicen.

Rättelse: Tyvärr framgick inte rosmottagarens efternamn i februarinumret. 
För er som inte visste det. Kurt heter HAMMARGREN i efternamn.
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Intern utbildning
Vad man borde vara helt överens om 
är att målvakten ställs inför alldel
es speciella uppgifter. Målvakten 
måste då också helt givet träna dessa 
speciella uppgifter för att lyckas i 
matchen.
Ibland möter man kanske den inställ
ningen att en målvakt inte behöver 
konditionsträna i samma omfattning 
som övriga spelare. Eftersom arbetet 
under matchen knappast kan betecknas 
som konditionskrävande.
Men för att orka träna igenom allt 
som en målvakt behöver på ett till
fredställande sätt erfordras kondi
tion. Dessutom uppträder den kondi
tionsstarke med ett helt annat omdö
me och säkerhet än den trötte i pres
sade situationer.
Tyvärr får målvakterna i regel inte 
den uppmärksamhet i fotbollsträningen 
de behöver. Detta beroende på att 
tränaren i de allra flesta fall 
tvingas arbeta ensam.
Ett bra sätt för den ensamme instruk
tören är att låta målvakten/målvakt
erna arbeta igenom ett teknik- och 
smidighetsprogram som uppvärmning, ca 
20 minuter.
Därefter deltar målvakterna i övning
ar med laget, det kan vara skottöv
ningar eller övningar mot mål.
Den fantasifulle tränaren finner sä
kert även andra övningar där keepern 
med fördel kan tränas ihop med de 
övriga spelarna. Målvakten behöver 
ibland också delta i spelet som ute
spelare. Han skall helst agera for
ward för att bättre förstå spelarens 
problem och se målvaktens agerande 
från anfallarenens synvinkel.
Detaljer som måste tränas rent tek
niskt är:
1) greppet ( vid markskott, skott i 

kroppshöjd, skott över huvudet ) 
2) utboxning och förlängning av boll

banan
3) fallteknik ( bl.a. vid utrusningar 

mot motståndare

4) avlevereringar ( utkast, utspark, 
inspark )

Målvakten måste också lära sig spel
sinne, placeringsförmåga i olika si
tuationer .
Exempel på uppvärmningsprogram för 
målvakter:
1) Två målvakter, en boll, förflytt
ningar i sidled 20-30 meter.
A bowlar bollen ett par meter till 
vänster om B, som tar upp den i sko
pan, bowlar därefter tillbaka bollen 
ett par meter till höger om A, osv.
a) bowla bollen efter marken b) kasta. 
bollen i kroppshöjd c) kasta bollen 
över huvudet. KOM IHÅG! Säkra alltid 
bollen i skopan.
2) Samma som 1, men när A fått till
baka bollen kastar han den så högt 
över B att han måste trippa bakåt, 
hoppa och fånga. A för B bakåt 20-30 
meter i högt tempo därefter byte av 
uppgifter.
3) A spelar en halvvolleypass till B, 
följer därpå efter för att lätt atta
kera B. B "glider undan" och rullar 
bollen mot A:s utgångsläge samt följ
er efter, plockar upp. Spelar en 
halvvolleypass, följer efter för att 
lätt attakera A osv. Avståndet mellan 
målvakterna skall vara ca 10 meter.
4) A driver B baklänges, försöker 
finta och rycka förbi, "Följa John".

När målvakterna lärt sig grunderna 
får man inte glömma att de måste lik
väl som utespelarna träna i matchmo
ment, riktiga spelsituationer.
Det är den viktigaste träningen för 
målvakten - lika viktigt är emeller
tid att de behärskar tekniken innan 
de tränas i riktiga matchmoment.

Bo Andersson
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Frågetävling
Det har droppat in några svar men inte särskilt många. De som har skickat in 
har å andra sidan svarat väldigt bra. Här följer svaren på 5 frågorna:
1. Björn Alkeby spelade förut i Danderyds SK.
2. Anders Grönhagen gjorde mest mål, 7 stycken, 1977.
3. Kjell Gustavsson kommer från Nynäshamn.
4. 1966 tog DIF guld i allsvenskan senast.
5. Björn Carlsson värvades från Nyköping.
Vinnaren, vilken vi drog genom lottning blev Christer Holm från Skärholmen 
som får en t-shirt med DIF-s A-lag på bröstet, hemskickat på posten.

Vi tänkte ställa fem frågor även den här gången. Vi hoppas och tror att ni 
skall klara dem om ni tänker efter lite.
1. 1977 förekom fyra brödrapar i Stockholms (AIK, DIF, Hammarby) allsvenska 
fotbollslag. Vilka då?
2. Vilken klubb kommer ”Bigge” Jacobsson ifrån?
3. Vad heter DIF-s två föregående tränare innan Bengt Persson?
4. Vad heter fotbollsarenan i Göteborg?
5. Två spelare i DIF-s A-lagstrupp har prövat på proffslivet. Vilka?
Det vore bra om ni som skickar in svar skriver och talar om er ålder. Ifall 
ni vinner en tröja eller dylikt vet vi ungefär vilken storlek ni skall ha. 
Vet ni svaret på någon av frågorna, skriv ner det och skicka till oss. Vi 
vill ha svaren senast den 15:e april och adressen är: DIF-Ungdomsfotboll,  
Box 39007, 100 54 Stockholm.

Lycka Till!!!

Gå ner i vikt? - Bli en järnkamin!
Att banta är tråkigt. Det tycker de flesta. Men som djurgårdare har du nu chansen att gå ned i 

vikt — och samtidigt trivas. Det kan du göra genom att gå med i järnkaminerna.
Här är reglerna:

Varannan tisdag kl. 18.00 träffas järnkaminerna på fotbollskansliet vid Hjorthagens idrottsplats. 
Där har du tillfälle att få motionera, att få gå igenom konditionstest samt inte minst att snacka en 

stund över en kalorisnål men god sallad, som serveras till självkostnadspris.
Men först på programmet står invägning. För varje hekto du gått ned får du av ren glädje avstå

1 krona till en särskild kassa. För varje hekto du gått upp får du "böta" 5 kronor.
Den behållning vi på detta sätt får ihop kommer oavkortat att gå till något av 

Djurgår'ns ungdomslag.
Den första invägningen sker tisdagen den 11 april. Vi träffas sedan den 

25/4, 9/5, 23/5, 6/6 och har avslutning den 20/6.
Du som vill vara med kan ringa till Hjorthagens-kansliet, tel 60 61 07.

JÄRNKAMINERNA
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Djurgårds souvenirer.
BRODERADE MÄRKEN : NYCKELRING PRIS : 4:-
LITET PRIS : 8:- KAPSYLÖPPNARE -"- : 4:-
STORT -"- : 12:- HALSPENNA -"- : 7:-
TÄNDSTICKSFÖRP.
10ST ASKAR PRIS : 5:- SEDELKLÄMMA PRIS : 8:-
GLASUNDERLÄGG SPARBÖSSA 20:-
FÖRPACKNING 10ST PRIS : 5:- VIMPEL 10:-

BILDEKAL FÖR INSIDA : MANCHETTKNAPPAR PRIS : 19:-
LITET PRIS : 5:- KORTLEKAR 2ST. -"-: 20:-
MELLAN • 8:- HALSKEDJA MED
STORT 12:- DIF BERLOCK 15:-
BILDEKAL KLUBBKLIBBIS MUGG 12:-
2SMÅ+1 STORT MÄRKE FÖR SLIPS ENFÄRGAD BLÅ
UTSIDA PRIS : 10:- MED DIF - SKÖLD. PRIS : 10:-

SOUVENIRERNA KAN KÖPAS PÅ DJURGÅRDENS KANSLI, HJORTHAGENS IDROTTSPLATS 
(T) ROPSTEN MELLAN KL : 9.3O - 16.00. OM NI GÖR BESTÄLLNINGAR SÅ SKICKAR 
VI MOT POSTFÖRSKOTT. TEL. 60.61.07.
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66:orna i Enekvist-Cup
66-orna med Janne Lilja som ledare 
var våra representanter i årets upp
laga av Enekvist cup.
Det är en inomhusturnering för Stock
holms bästa C-pojklag. Den spelas 
varje år i Bollmorahallen februari 
månad.
Vi på Blårandredaktionen visste att 
segerchans fanns, så vi sände ut Mats 
Jansson för att bevaka.
Den första rapporten vi fick var att 
1:a laget fullkomligt krossat Öster
åker 2 med 7-0.
2:a laget manövrerade ut Tyresö 1 med 
klara 5-1. Det var extra roligt då 
Tyresö lär vara Liljas ärkefiende. 
Båda lagen var alltså klara för fort
satt spel dagen efter.
1:a laget hade att möta Älta IF och 
för 2:a laget väntade en av favorit
erna till segern Österåker 1.
Dagen började bra då 1:an vann över 
Älta med 6-0 efter ett strålande spel. 
Sämre gick det för 2:a laget som för
lorade med 5-2 mot Österåker 1 trots 
halvtidsledning med 2-1. Tyvärr fanns 
det för lite försvarsspelare i laget, 
annars hade de säkert kunnat ge Öst
eråker en hårdare match. Men slutbe
tyget för 2:an blir med beröm godkänd.
Nu stod våra förhoppningar till laget 
som fortfarande var kvar i turnering
en. De hade att möta Hammarby i kvarts 
kvartsfinal.

Grabbarna kom ut på plan tända till 
bristningsgränsen och Hammarbyiterna 
kunde inte stå emot. I halvtid var 
ställningen 3-0 och vid full tid 4-0. 
Efter en stunds vila var det dags för 
Handen i semifinal. Nu gick allting 
av bara farten och Handen "kördes” 
över med 5-1.
Så var det då äntligen dags för den 
stora finalen. Från andra halvan hade 
Lidingö kvalificerat sig. De hade im
ponerat väldigt under turneringen och 
fick gälla som favoriter.
I början av matchen hade vi övertaget 
och följaktligen kunde Magnus Lefwert 
göra 1-0 för oss. Därefter var match
en jämn och resultatet stod sig tiden 
ut.

Djurgården hade för första gången 
vunnit turneringen och tog en inteck
ning i vandringspriset.

Målskyttar under turneringen var
DIF 1: Magnus Lefwert 10 st

Stefan Rehn 6 "
Björn Hellman 4 "
Kent Lundkvist 1 "
Andreas Lönnroth 1 "
Jonas Gestlöf 1 "

DIF 2: Lars Fridell 3 st
Lasse Cederström 2 "
Roger Johansson 2 "

Janne Lilja gör segergest efter Enekvist-Cup 7



Profilen
Namn: Kjell Karlsson
Född: 1953
Längd: 180 cm
Vikt: 75 kg
Civilstånd: Sambo
Yrke: Representant
Moderklubb: BK STAR
Meriter: 4 säsonger i div. 1

U-landskamper 2 st
Bandy: div. 3
Handboll: ” 3
Ishockey: ” 4
Gymnastik: Tränat 5-6 år

När gjorde du debut i DIF?
Det var i Thorstens cup 2 mars 1974 
mot Älvsjö AIK, seger med 4-1.
Debut i allsvenskan?
Det var på Stockholms Stadion den 15 
april 1974. Motståndare var Örebro SK 
och matchen slutade oavgjord 1-1.
Ritt första mål i allsvenskan?
Bet kom mot IFK Norrköping på Stadion 
den 12 augusti. Vi vann med 5-0. (-74)
Vilken plats spelade du på i BK STAR?
Jag spelade center och gjorde väl en 
del ”pytsar”.
Hur blev du matchad första året i DIF?
Jag spelade på mittfältet med rätt 
offensiva uppgifter. Jag ”fiskade li
te bakom Harry Svensson som var cent
er då.
På vilken plats spelar du helst?
Om jag fick välja själv skulle en 
plats på mittfältet passa mig fint. 
Men det är många faktorer som avgör 
ett lags formering.
Hur ser du på din tid i DIF?
Jag är rätt nöjd trots att det varit 
lite upp och ner under åren som gått.
Vad anser du om din insats ifjol?
Bet gick väl lite sämre än tidigare, 
i varje fall rent målmässigt. Endast 
ett allsvenskt mål från min sida. Men 
meniskskadan förstörde en stor del av 
höstsäsongen.

Vad är din styrka?
Ha,ha,ha. Jag har ju inga starka sid
or. Men ett hyfsat skott kanske.
Några svagheter?
Jag har fått höra av andra att jag är 
lite ojämn. Bet stämmer nog.
Spelar du med för små marginaler?
Bet är/har varit min spelstil. Jag 
vill gärna snuva dom ordentligt. 
Dessutom skall väl publiken serveras 
med läckerheter ibland.
Är du en typisk inhoppare?
Bet finns inga typiska inhoppare. Bet 
skulle i så fall passa in på nå’n som 
har dålig kondition. Om man gör några 
lyckade inhopp blir man tyvärr be
traktad som en inhoppartyp. Hade man 
varit med från matchstart skulle man 
kanske ha uträttat ännu mera.
Hur kändes det att avgöra finalen av 
Thorstens cup på Solna konstgräs?
Bet är alltid roligt att göra mål, 
speciellt roligt är det att ”näta” 
mot ”gnaget”.
Har du fått upp målaptiten igen?
Spelmässigt har det stämt ganska bra 
i år. Målhungern finns ju alltid, men 
ibland går det troll i bollen.
Vad är ditt mål i år?
Att ta en ordinarie plats i DIF:s 
guldlag 1978. Som synes har jag två 
mål. Vara ordinarie samt ta hem guld
plaketterna. Utopi? Sällan.
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Vad vill du få ut av fotbollen?
Det löser onekligen min fritid. Inga 
fritidsproblem här inte. Det fina 
kamratskapet uppskattar jag verkligen. 
En del resor utomlands blir det ju 
också ibland. Vi brukar ha en Hong 
Kong resa på gång nästan varje år. I 
år händer det kanske nå't. Vem vet?
Vilket är ditt bästa år hittills i 
DIF?
Första året trots att jag gjorde 
lumpen. På hösten -74 blev det följ
aktligen två inhopp i U-landslaget. 
Jag spelade på mittfältet mot Finland 
och Östtyskland.
Vad är ditt roligaste fotbollsminne?
Hösten -75 mot ”Bajen” när vi vände 
0-2 underläge till seger med 5-2. Då 
blev vi för övrigt 3:a i allsvenskan.
Ett litet påpekande bara ifall det 
skulle vara någon som glömt detta.
Vad har du för fritidsintressen?
Eftersom jag har två smågrabbar så 
har jag fullt upp när jag är ledig.

Hur var du i ”plugget” ?
Även där hade idrotten en central 
plats. I gymnasiet blev jag utnämnd 
till skolans bästa idrottsman.
Vad sysslar du med i ditt arbete?
Jag arbetar på Brunnhages Förlag som 
försäljare av idrottsböcker.
Säljer du bättre p.g.a. att du är 
allsvensk i fotboll?
Självklart är detta ingen nackdel. 
Jag vänder mig ju till folk med för
ankring inom idrotten, och det inne
bär att man ofta blir igenkänd. Det 
är liksom lite lättare att sälja då.
Vad tror du om DIF i år?
Vi kommer att kämpa i toppen.
Vilka lag tar medalj i år?
Djurgårdens IF, Malmö FF, IF Elfs
borg, Landskrona BOIS.
Är du inte lite väl optimistisk?
Träningsmatcherna hittills har visat 
att vi är på rätt väg.

DJURGÅR’n DJURGÅR'n......

Anders Grönhagen, vem annars ?? 
kvitterar ut priset som matchens 
lirare under upprepningen av 
förra årets succé "Nackas minne" 
som gick av stapeln på Hovet.

Tre Hammarbyare försöker förgäves 
stoppa Kent Lundkvist framfart.
Det hjälper inte ens för en "Bajare" 
att lägga sig raklång - DIF tar sig 
fram som en ångvält.
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BP ANALYSERAR A LAGET
Att tiden går fort behöver jag inte upplysa någon om. Alla märker vi det
ta i olika sammanhang. Jag själv i min funktion som tränare i Djurgården. 
Jag är nu inne på min fjärde säsong. Med tanke på att en fotbolltränare 
lever ett osäkert liv är det omöjligt att veta hur länge man stannar i 
en förening. När man skriver kontrakt med en klubb, finns det alltid en 
osäkerhet med i bilden. Kommer kontraktet att förlängas eller måste jag 
flytta efter den första kontraktstidens utgång. En tränare bedöms ju i 
de allra flesta sammanhang efter lagets prestationer. Seger och du är en 
bra tränare. Förlust och du..... Jag behöver inte utveckla detta. Det
är enkel matematik. Om Djurgårdens fotbollsektion hade gått på den linjen, 
hade tränarens namn idag inte varit undertecknads. Jag är tacksam för att 
jag tränar ett lag, vars ledning bedömer min tränarinsats på samma grunder 
som vilket annat arbete som helst. Idag är jag heltidsanställd. Detta har 
hittills inte inneburit något speciellt i träningsväg. Stockholm erbjuder, 
som vi alla vet, ytterst begränsade träningsmöjligheter under den mörka 
årstiden. Men jag tror, att varje fotbollförening, som har målsättningen 
att utveckla sin verksamhet, måste ha en heltidsanställd tränare.

Kommer du ihåg, hur många mål DIF 
gjorde i seriesammanhang förra året? 
Hur många mål släppte Björn Alkeby 
in ? Om inte, skall jag hjälpa till 
med lite siffror. Våra offensivgla
da spelare gjorde 34 mål och det är 
faktiskt inte så illa, om man jäm
för med Sveriges bästa lag, Malmö 
FF, som gjort 7 mål mera eller 41 
sammanlagt. Däremot är det en mar
kant skillnad i antalet insläppta 
mål. DIF 37 - Malmö FF 19 mål. Mål
sättningen inför säsongen är därför 
naturlig. Vi måste förbättra för
svarsspelet - när motståndarlaget 
har bollen - minska antalet onödiga 
mål, som uppkommit genom situationer 
där man kan vara förberedd. Om vi 
lyckas med detta, vilket jag person
ligen tror, skall slutfacit i år se 
bra ut. Träningsmatcherna har visat 
att vi är på rätt väg. Vi har hit
tills spelat 7 matcher, med skiftan
de motstånd och endast släppt in 
2 (två) spelmål, 1 (ett) frisparks- 
mål och 1 (en) straffspark. Efter
som vi tillverkat 16 (sexton) mål 
vill jag också bevisa och tala om, 
att vi inte på något sätt gett av
kall på vårt offensiva spel, men 
balansen mellan defensivt och offen
sivt spel måste i alla situationer 
vara självklar för alla våra spela
re.

Individuellt ställer vi stora krav 
på alla etablerade spelare i A-trup
pen. Alla kan och bör höja sin spel 
skicklighet. Endast Sven Lindman och 
Curt Olsberg är undantagna. Men av 
dem förväntar jag mig att de håller 
samma standard som i fjol. Om så är 
fallet kommer de betyda mycket för 
vårt kollektiv genom sin erfarenhet. 
Svenne har i år en något annorlunda 
roll som libero - men den viktigaste 
funktion han någonsin haft under sin 
aktiva tid i Djurgården.
Avslutningsvis vill jag notera föl
jande beträffande förutsättningarna 
inför 1978.
■ att det för första gången under 

min tid i DIF finns två välmeri
terade målvakter i vår A-trupp. 
Vår nye Lasse Pettersson från 
Hudiksvall har till dags dato in
friat alla de förväntningar, som 
vi ställt på honom och det kom
mer att bli en intressant match 
mellan Björn och Lasse om plat
sen mellan stolparna.

■ att det blir en minst lika int
ressant kamp om backplatserna i 
laget. Fyra spelare - Tommy Da
vidsson, Birger Jacobsson, Håkan 
Stenbäck och Jörgen Lindman - 
slåss om tre platser. Vilka, som 
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kommer att återfinnas i premiä
ren mot Örebro SK, står idag 
skrivet i stjärnorna. Oavsett 
vilka det blir, så måste ett 
bra lag ha alternativa spelare 
för att klara en lång och krä
vande säsong. Det har inte minst 
Djurgården erfarenhet av.

■ att Lasse Stenbäck fortsätter 
att utvecklas och blir vår nye 
mittfältsstrateg. I defensiven 
är Lasse idag i det närmaste 
100 %-ig, i offensiven saknas 
ännu det rätta självförtroendet 
i vissa situationer, När den da
gen kommer, finns det inte många 
som konkurrerar ned honom.

■ att Tommy Berggren efter fjol
årets försök som kedjespelare 
nu funnit sig väl tillrätta i 
denna position och tillsammans 
med Anders Grönhagen utgjort ett 
svårstoppat par i vårens tränings 
matcher, där de tillsammans till
verkat 10 av 16 mål. Ett bra fa
cit som gör att jag förväntar 
mig en lika bra fortsättning och 
ställer höga krav på dessa, lik
som övriga i A-truppen, för att 
vi skall få uppleva ett bra 
Djurgårdsår i allsvenskan.

Bengt Persson

64:orna
Den här gången har vi tagit kontakt med Sören Ivarsson som nu är inne på sin 
andra säsong som ledare för våra 64-or.
Sören har själv en son med i våra 62-or och det var på så sätt vi upptäckte 
hans fotbollskunskaper. Därför blev han naturligtvis värvad som ledare.
Vi träffade Sören nere på Stadion i samband med ett utbildningspass.

Vad behöver ni förbättra sedan ifjol?
Vår svaghet förra året var att vi in
te hade tillräckligt stor tyngd i 
spelet och dålig udd på anfallsspelet. 
Det framstår som det viktigaste att 
förbättra i år. Sedan måste vi natur
ligtvis följa upp och bli bättre på 
det övriga spelet också.
Har ni några nya spelare?
Det har kommit en massa nya spelare 
i år. Dom nya som ingår i truppen nu 
är: Dragan Propokovic, Tommy Carlsson, 
Peter Bosenberg, Ralf Wadsmo samt 
Peter Hoffström.
Vilka turneringar är ni med i?
En massa cuper faktiskt. S:T E-cupen, 
Arno cup, Dennis cup, Kluringcupen, 
Köpingcupen, Kamratträffen i Uddeval
la samt en internationell turnering 
i Frankrike.
Berätta om turneringen i Frankrike?
Det är en cup som återkommer varje år 

under pingsthelgen. Det är lag från 
olika länder i Europa som deltar.
Lagen delas upp i två grupper om fy
ra lag och därefter spelas enkel
serie med påföljande slutspel.
Vad hoppas du av säsongen?
Hoppas nå lite bättre resultat än i 
fjol då det blev ett par semifinaler 
och tredjeplaceringar. Det skulle 
smaka bra med någon seger. I turner
ingsväg håller jag nog S:t E-cupen 
som den viktigaste.

Brommapojkarna blir väl som vanligt 
svårslagna och Jakobsberg vann ju 
förra året.
Träningsläger?
Vi åker till Polen under perioden 
8/4-18/4 och är hemma strax före 
seriestart. Vi är det första DIF-lag 
som åker ner dit och hoppas att göra 
det till en tradition. Fyra matcher 
och två träningspass per dag.
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Som ni ser verkar Pelle ha det väld
igt lattjo i duschen.
Att se fram mot en härlig dusch 
sporrar verkligen till krafttag när 
det tar emot ( nån gång ).
— Det finns inget skönare än att lå
ta vattnet strila över kroppen, säg
er Pelle.
Av hänsyn mot sig själv och andra är 
det ett absolut krav att tvätta sig.
— Det är dumt att få ovett för att 
man luktar svett, tycker Pelle.

FOTBOLLSTERMER.

SPEL PÅ MARKERAD
SPELARE

Bollhållaren passar till en ( ofta kedje-) spelare 
som med ryggen i anfall sriktningen och trots när
markering kan ta emot "bollen och antingen driva 
bollen själv eller göra ett tillbakaspel till någ
on medspelare.

12

ÖVERLAPPNING, 
ÖVERLÄMNING och 
VÄGGSPEL

är grundläggande begrepp i anfallsspelet. De är 
exempel på hur man kan passera motståndaren utan 
att vara tvungen att dribbla förbi honom. Istället 
skapas 2 mot 1-situationen genom att bollhållaren 
får hjälp av en medspelare.

ÖVERLAPPNING eller ”komma på utsidan” innebär att bollhållaren 
får hjälp av en medspelare, som från en position 
bakom bollhållaren rycker fram utanför honom och 
erbjuder passningsmöjlighet på djupet i anfalls
riktningen.

OVERLAYING är en 2 mot 1-situation som skapas genom att två 
spelare rör sig mot varandra. Den ene är bollhåll
aren. När de möts får bollhållaren två alternativ. 
Han kan lämna över bollen till sin medspelare som 
fortsätter i motsatt riktning. Han kan också välja 
att finta överlämning och istället fortsätta själv 
med bollen.

VÄGGSPEL bygger på att bollhållaren i en 2 mot 1-situation 
passar till sin medspelare, ”väggen", som gjort sig 
spelbar vid sidan av motståndaren, och sedan ryck
er förbi motståndaren utan boll.
Väggens uppgift är att vidarebefordra bollen i 
bollhållarens löpriktning.

Fotbollskola



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:- 
2:a pris 500:- 
3:e-5:e pris 200:- 
6:e-14:e pris 100:- 
15:e-38:e pris 50:-

l:a pris 5000:- 
2:a pris 1500:- 
3:e-6.:e pris 500:- 
7:e-il:e pris 100:- 
12:e-21:a pris 50:-

Summa 456 vinnare som delar på 
50.400:-

Summa 21 vinnare som delar på
9.500:-

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

VINNARNA I MARSDRAGNINGEN
1000:- 318: John Wigers 500:- 338: Hildur Fallby
200:- 648: Kurt Sundberg, 644: Börje Hultman, 685: Bo Brattlöf
100:- 144: Egil Wilhelmsen, 630: Gösta Eriksson, 550: Jan Hellström

35: Kerstin Furubrink, 127: Jan Karlen, 376: I-B Jansson,
118: Juan Olsberg, 647: Lars Svärd, 436: Jan Dolk

50:- 172: Elisabeth Lindman, 27: Knut Halvarsson, 493: R Lindskog
277: Matts Wassdahl, 696: Ingrid Sundstedt, 509: Harald Gustavsson
635: Ulla Wahlström, 503: Helené Fransson, 96: Yvonne Sjöstedt 
446: Anders Nilsson, 485: G-B Kungberg, 80: Sune Hasselström, 
323: Matts Wassdahl, 220: Tommy Stem, 74: Göran Holmqvist, 
623: Lennart Woxö, 102; Robert Stahre, 87: Ossian Wasström, 
411: Torbjörn Waax 241: Asta Michaelsson, 110: Christer Bengtsson
656: Inga Lundin, 63: Göran Holmberg, 374: Leif Larsson

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga!!!
NÄSTA DRAGNING SKER TORSDAGEN DEN 20 APRIL
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SERIEMATCHER
A-laget våren 1978 B-laget våren 1978
April April
9 DIF-Örebro 13.30 Stadion 15 DIF-IK Brage 13.30

15 Åtvidaberg-DIF 15.00 24 Sirius-DIF 19.00
22 Göteborg-DIF 15.00 28 DIF-Eskilstuna 19.00
30 DIF-Malmö 13.30 Stadion
Maj Maj
4 Norrköping-DIF 13.30 2 Hammarby-DIF 18.30
8 DIF-Öster 20.00 Stadion 6 Sundsvall-DIF 13.00

11 DIF-AIK 19.00 Råsunda 11 DIF-Nyköping 19.00
20 Örebro-DIF 13.00
30 DIF-Norrköping 19.30

J-laget våren 1978 Damlaget
April April
23 DIF-Sundsvall 13.30 Hjorth. 30 Ronna - DIF
29 Brage-DIF ev 30/4 Maj
Maj 7 DIF-Rågsved 11.00 Hjorth.
4 GIF Sundsvall-DIF 13 Hemse-DIF 13.00
7 DIF-Vasterås 13.30 Hjorth. 21 DIF-Enköping 11.00 Hjorth.

15 Sirius-DIF 28 Rönnninge-DIF 16.00
21 DIF-AIK 13.30 Hjorth. Juni
28 Sandviken-DIF 4 DIF-Riala 11.00 Hjorth.

10 AIK-DIF 11.00reservation for ev. andringar 16 DIF-Göta 19.00 Hjorth.Forts. J-laget i senare nr. 27 DIF-Tunafors 19.30 Hjorth.

FOTBOLLSGYMNASIUM
FÖR DIG SOM TÄNKER KOMBINERA FOTBOLL OCH STUDIER
Är Du intresserad eller vill veta mera ?
KONTAKTA informationscentralen för vuxenstuderande i början av april. 
Informationscentralen ligger på Polhemsgatan 29, tele 54 15 60.
RING sedan till oss på kansliet (60 61 07) så hjälper vi er med intyg. 
Stockholms Fotbollförbund gör själva en gradering bland dom sökande och 
därför skall anmälan först skickas dit. OBS! Anmälan skall vara inne 
senast den 1 maj.

LEDARE
Grabbarna/tjejerna i just ditt lag kanske undrar varför det aldrig står nå
got om dem i Blåranden. Vi på redaktionen har inte tid att gå och titta på 
alla våra lag. Det finns alltid någon runt laget (förälder e. dyl.) som kan 
ta en kul bild. Ta med dig den plus någon text och kom upp till Hjorthagen 
och lämna in. Bara vi har lite material så skriver vi gärna. Be flesta blir 
uppmuntrade och tycker det är kul att läsa något om sig själv. Så kom igen 
nu, vi sitter på ”Hjortis” och väntar på ditt bidrag.
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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 Bredängsgången 232 127 32 Skärholmen 88 55 64
Omar Ok Sotingeplan 74 163 61 Spånga 760 82 54
Födda 62
Peter Carlsson Birkagatan 15 113 36 Sthlm 60 61 07 a
Göran Wennerström Kvistbrogat 18 124 44 Bandhagen 86 27 62
Roger Skoog Motalav. 11 115 43 Sthlm 67 32 42
Födda 63
Mats Jansson Ölmevägen 3 123 46 Farsta 93 25 57
Ervin Hansen Terapivägen 12 C 141 56 Huddinge 774 33 52
Curt Fredriksson Hagalundsgt 11 171 51 Solna 82 66 68
Födda 64
Sören Ivarsson Havsörnsv. 8 123 49 Farsta 64 65 95
Otto Wahlström Storsjöv. 68 121 71 J-hov 81 87 98
Födda 65
Kjell Sjöberg Skyllbergsgt 9 124 45 Bandhagen 99 16 14
Roger Bothén Sigurd Ringsgt 14 126 51 Hägersten 19 88 00
Födda 66
Jan Lilja Lysviksgt 20 123 42 Farsta 64 41 92
Sigvard Widmark Glanshammarsgt 139 124 46 Bandhagen 86 42 09
Födda 67
Tommie Pile Lummergången 94 135 00 Tyresö 712 56 45
Ulf Ericsson Valhallav 148 A 115 24 Sthlm 62 16 85
Carl-Axel Dahl Sunnanbyplan 15 163 71 Spånga 36 48 33
Födda 68
Olle Ideström Borgargt 18 117 34 Sthlm 69 63 99
Gunnar hellman Aspsätrav 42 127 37 Skärholmen 46 23 21
Kurt Hammargren Råstensgt 14 172 30 Sundbyberg 29 19 92
Stefan Wahlberg Risingepl 21 163 62 Spånga 760 94 38
Födda 69
Kjell Johansson Ivarskärrsv 24 162 45 Vällingby 89 72 88
Egil Wilhelmsen Åmmebergsg 9 124 45 Bandhagen 99 39 06
Alo Holm Kilsmogt 4 124 45 Bandhagen 47 17 87
Kenneth Åkerblom Lundagt 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 J-hov 49 69 02
Damlaget
Lars-Magnus Wester
A-flickor

Bergsunds Strand 36 117 38 Sthlm

Ulla Bjerkhaug Motalav 11 115 43 Sthlm 67 32 42
Jan Hertzberg Skolvägen 12 184 00 Åkersberga 0764/231 61
C-flickor
Bengt Andersson Lagfartsv 10 145 58 Norsborg 0753/768 65
Kansliet Box 39007 100 54 Sthlm 60 61 07
Göran Aral Forngränd 2 A 171 52 Solna 83 29 48
Peter Carlsson Birkagt 15 113 36 Sthlm 60 61 07 a
Margareth Eriksson Risingeplan 21 163 62 Spånga 760 94 38
Agneta Timander Ösbyvägen 7 182 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

PAKETPRIS

OVERALL OCH SKOR

ENDAST 150:-

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

SMALL, MEDIUM OCH LARGE

CEO-tryck ab, Sthlm 03.78


