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DIF:s ÖS-SEKRETERARE, KARL LILIEQUIST, STICKER FRAM 
HAKAN OCH TAR FOTBOLLFÖRBUNDET I ÖRAT.
Kalle spelade i yngre dar fotboll från junior
laget upp till A-laget i DIF, blev sedan för
bundsdomare och var en tid även sekreterare 
i DIF:s fotbollssektion. Sid. 2-3

A-LAGET I ENGLAND
Bilder och text ligger utspritt här och där.
BARNENS Ö 10-ÅRSJUBILERAR
Uppgifter och anmälningstalong finns på 
baksidan.

Nummer 4 April’78

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

BLÅRANDEN



inlägget
- Av Karl Liliequist -

FULT ATT SPELA OM KRONPRINSEN

Att Malmö FF och inte Djurgården är Sveriges bästa fotbollslag har 
naturligtvis diverse orsaker. Inte för att det skånska människomaterialet 
är bättre än det stockholmska (som ju förresten är åtskilligt uppblandat) 
och inte för att miljön och klimatet är ovänligare i kungl. huvudstaden 
utan mera beror Malmös suveränitet på bättre framtidsplanering. Man har i 
det skånska lägret förstått att i tid se om sitt hus för att inte plöts
ligt överraskas av att priset på en toppspelare stiger till vansinnesni
våer.

Värvningar på löpande band har kännetecknat många klubbar, kanske 
inte så mycket Djurgården som andra klubbar, men tillgång och efterfrågan 
gäller ju även denna handelsvara. Så småningom måste man komma därhän att 
det saknas kapital att vara med på marknaden. En och annan panikartad 
värvning står ofta som enda lösning på akuta problem. Oftast spricker den
na typ av chansning.

Från den idylliska tid, då en övergång av en allsvensk spelare led
de till att det talades om skandal och rovdrift fast övergången bara kos
tade 10.000 kronor den gången, är ett jättekliv fram till vad som nu hän
der och som gör det omöjligt att hänga med i jakten på högvilt.

Jag vet inte om Malmö FF och dess kloke hövding Eric Persson var 
först att inse vartåt utvecklingen var på väg, men så mycket står dock 
klart att MFF var först att på rationell grund bygga en plantskola. Vi 
som var med på den tiden fnyste kanske litet överseende när MFF förde 
fram sin "baby-kedja” för allsvensk vädring. Det var produkter ur de egna 
leden. Och ingalunda blev de ”överkörda" i de hårda matcherna som exper
tisen hotat med.

Sedan fortsatte MFF att producera nya plantor men började ju också 
att titta i grannarnas trädgårdar och där sno åt sig ett och annat lovan
de exemplar. Vad som ur min synpunkt är mest glädjande är att Djurgården 
gått i samma fotspår och undan för undan fått sådan fart på ungdomsverk
samheten att vi sedan några år tillbaka har flera produkter från den 
egna tillverkningen i vårt allsvenska lag. Och flera kommer.

BEDRÖVLIGT BESLUT
Det skulle förmodligen redan idag varit ännu flera, därest inte ett 

visst motarbetande på högsta förbundshåll knipsat av en rad ungdomar i 
dess bästa utvecklingsstadium !!! Även med risk att betraktas som tjatig 
av pamparna i förbundet måste jag dra fram det i tusentals skolgrabbars 
uppfattning bedrövliga beslutet att lägga ner turneringen om Kronprinsens 
pokal. Jag kan räkna upp massor med sedemera berömda allsvenska spelare 
och även landslagsmän, som gjorde sina första lärospån i denna turnering.

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 ■ 11433 Stockholm - Tel 08-21 15 83 
Ungdomskansliet • Hjorthagens IP • Box 39007 ■ 10054 Stockholm ■ Tel 08-6061 07 
POSTGIRO: Djurgårdens IF 59616-0 ■ Fotbollsektionen 3537 30-5 
Ungdomsavdelningen 199939-0 ■ Randkavalkaden 5 49 21-2
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Senast hörde jag Hasse Selander i samband med att han i höstas togs ut i 
landslaget säga, att hans bästa minnen från skol- och ungdomstiden var 
matcherna i "Kronprinsen” och samtidigt uttryckte han sin stora förvåning, 
att skolgrabbarna inte längre fick uppleva tjusningen i dessa matcher* Att 
lärarna i de skolor, som fick beskedet att de inte längre skulle få samla 
"hela skolan" till att uppleva detta evangemang, blev både besvikna och 
indigerade hade ingen betydelse* "Vi har inte något intresse för dessa 
spelare i skolorna. Vi har dom redan kartlagda och vet att de ej är värda 
att satsa på. Vi siktar mera på att gå ner i åldrarna" hette det i en 
skruvad förklaring. Tydligen skulle de nya plantorna hämtas direkt i vag
gorna för att vara något att satsa på.

DJURGÅRDENS KRONPRINSAR
Bland Djurgårdsspelare, som växte fram ur Kronprinsfotbollen, minns 

jag Birger Sandberg och Karl-Johan Tomborg i Norra Latin i en tidigare 
generation. Sedan har även Håkan Stenbäck, Lasse Stenbäck, Kjelle "Skäggot" 
Samuelsson m.fl. tillgodogjort sig skolfotbollen i Kronprinsturneringen. 
Andra kändisar: AIK:s Göran Göransson och Sven Dala Dahlqvist, Hammarbys 
och landslagets Ronnie Hellström, Norrköpings Pär-Olof Ohlsson, Tore 
Lennartsson i Örebro, Peter Dahlqvist i Örgryte, Glenn Holm i Göteborg 
m.fl. m.fl.

Denna typ av spelare från gymnasierna bedömdes alltså såsom "ej 
intressanta" och deras efterträdare fick försvinna. Eller gå till basket 
eller diskoteken ....

Alla de gymnastiklärare och andra skolledare, som ställde upp och 
plockade fram dessa spelare för senare övertagande av fotbollsklubbarna, 
rönte alltså motsatsen till tack av dem som har hand om fotbollsutveck
lingen i detta land. Dessbättre går nu klubbarna ännu hårdare in för att 
ge fotbollslöftena utrymme på sina områden, men från skolorna kommer allt
så ingenting .....

Djurgårdens ungdomsfronter har ett stort ansvar, och det är som sagt 
tillfredställande att undan för undan se goda och hoppingivande resultat 
av denna satsning. Vilka fina plantor vi har. Törs man gissa att en och 
annan av dem vågat kicka boll på skoltid.....

A-LAGET I ENGLAND

Årets träningsläger ägde rum i Eng
land för tredje året i rad. Närmare 
bestämt på Bisham Abbeys sportcentrum 
som ligger några mil utanför London.

Här ser vi våra två målvaktslejon 
efter ett träningspass. Just målvakt
erna får köra väldigt hårt på ett 
läger. Det är tunga och leriga planer 
och de flesta övningar slutar med 
skott på mål. Björn och Lasse brukar 
även träna varandra, de turas om att 
skjuta och kasta bollar.
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Djurgårds souvenirer.
T - SHIRT ” LYCKA ÄR ATT VARA DJURGÅRDARE ” PRIS : 30:-
T - SHIRT " DJURGÅRN SWEDEN ” : 30:-
T - SHIRT ” A - LAGET I BILD ” : 22:50
BADHANDUK 57 x 112cm SE BILD. PRIS : 25
FROTTEHANDUK 42 x 70cm ORANGE : 20:-

TOPPLUVA PRIS : 20:- GRAMMOFONSKIVA
KISA MAGNUSSON PRIS : 12:-

VANTAR 25:-
HALSDUK 28:- VÄSKA -”- : 40:-

SKÄRMMÖSSA : 10:-

SOUVENIRERNA KAN KÖPAS PÅ DJURGÅRDENS KANSLI, HJORTHAGENS IDROTTSPLATS 
(T) ROPSTEN MELLAN KL: 9.50 - 16.00. OM NI GÖR BESTÄLLNINGAR SÅ SKICKAR 
VI MOT POSTFÖRSKOTT. TEL. 60.61.07.
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Frågetävling
Svarsbreven bildar som vanligt en hög på 2-3 centimeter. Det positiva är 
också som vanligt, hela högen består av fem rätta svar. För alla er som inte 
skickade in svar och som troligtvis inte visste svaren, här är de.
1. De fyra brödraparen var Anders och Sanny Åslund (AIK), Börje och Yngve 
Leback (AIK), Jörgen och Sven Lindman (DIF) och Billy & Kenta Ohlsson (HIF).
2. ”Bigge” kommer från Älvsjö AIK.
3. Tränarna innan BP var Knivsta Sandberg och Antonio Duran.
4. Änglarnas arena = Nya Ullevi.
5. Svenne Lindman har varit proffs i Österrike och Kjell Samuelsson i USA. 
(Någon skrev Gary William men han var aldrig proffs i England).

HEJA DJURGÅRDENS IF

Den här gången skall alla våra läsare kunna skicka in svar till tävlingen. 
Även den som inte är ett dugg intresserad av fotboll. Vi tänkte ha en tips
tävling och vem har inte hört talas om sömmersketips.
Det ni skall tippa är allsvenskans 7-e omgång, den sista omgången för våren. 
Nu har alla ni som aldrig får alla rätt (13) på tipset chansen. Alla rätt 
här är lika med 7.

Matcherna: Djurgården-AIK 
Göteborg-Elfsborg 
Halmstad-Örebro
Malmö-Landskrona 
Norrköping-Västerås 
Åtvidaberg-Kalmar 
Öster-Hammarby

Sätt 1 ,x eller 2 efter varje match. Garderingar är ej tillåtet.
Omgången spelas torsdagen den 11 maj så vi vill ha svaren hos oss senast 
den 10 maj. (Som red. ser det finns det endast en match med säker utgång.) 
Den här gången väntar vi oss en brevhög på minst 6 centimeter.
Sist men inte minst. Vinnaren i förra månadens tävling blev Gun Britt Kung
berg Vaxholm, Grattis, en tröja kommer på posten.
Adressen dit ni skickar alla svar: DIF-Ungdomsfotboll, Box 39007, 100 54 
Stockholm.

Lycka till!

Bilden är tagen från ett 
av många träningspass i 
England. Två jämna gräs
planer bredvid varandra. 
Det är inte vardagsmat 
för oss i DIF.
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Intern utbildning
SKAPA SPELYTA.

För att komma tillrätta med det allt mer organiserade försvarsspelet måste 
spelarna röra sig klokt såväl med som utan boll för att skapa spelytor för 
sig själva likväl som för sina medspelare.
Jag kommer här att redovisa några synpunkter på hur man kan skapa spelyta.
1) Spelbredd:
När ett lag övergår från försvarsspel till anfallsspel, får man genast svår
igheter om man inte snabbt gör sig spelbara, eftersom försvarsspelet går ut 
på att tränga ihop spelet och begränsa spelytorna så måste man som anfalls
spelare snabbt sprida ut sig och skapa spelytor.

Målv. har tagit bollen efter pass
ning från hyb, efter passningen till 
Mv. tar hyb ut ordentlig spelbredd.

Om ett lag när det övergår från försvarsspel till anfallsspel tar ut ordent
lig bredd blir det svårt för motståndarna att klara både markering och täck
ning. OBS! Ordentlig bredd innebär positioner ända ut till sidlinjen - Mål
vakten får inte ha för bråttom när han kastar ut bollen utan skall invänta 
medspelarens rätta position.
2) Speldjup:
För att komma framåt i anfallsspelet är det givetvis också viktigt att hålla 
djup framåt och bakåt, för att skapa spelyta både bakom och framför boll
hållaren.

X 10 möter passn. från X 7, drar med 
sig sin bevakare, dubbelpassar med
X 7 och sticker framåt, spelyta har 
skapats bakom X 10.

X 10 möter passn. från X 7, drar 
inte med sig sin bevakare, X 10 vän
der i detta fall med bollen i an
fallsriktningen. Spelyta har skapats 
mellan X 10 och dennes bevakare.

En anfallsspelare kan också skapa spelyta för sig själv, genom att först 
rycka i riktning bort från bollhållaren och sedan tvärvända och rycka mot 
bollhållaren. Han kan naturligtvis också göra tvärtom.
3) Vända spelet - riktningsändringar:
A) Driv bollen i en riktning passa i en annan.

Spelyta skapas för X 11 eftersom 0 2 
reagerar på X 10:s rörelser.

forts. nästa sida
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B) Överlämning:
Ex.
Fig. 1 X 1 är bollhållare och är pressad av 

0 1, X 1 driver bollen mot X 2 som 
är markerad av 0 2.

I det ögonblick spelarna möts kan X 1 
antingen finta överlämning och gå 
själv eller lämna över till X 2. Spel
yta har skapats på båda sidorna.

Viktigt är att spelarna just när de möts skiftar tempo, gör ett ryck för att 
få motståndarna att bli efter. Tänk på att täcka bollen dvs. driva med rätt 
fot - i vårt exempel med vänster fot.
4) Spela direkt - direktpass:

Om man använder sig av direktpass tvingas spelarna till snabba omplaceringar. 
Riktningsändringarna och passningarna blir så många och snabba att försvars
spelarna får mycket svårt att hinna med att göra sina omplaceringar. Detta 
är förmodligen det bästa sättet att skapa spelytor.
5) Maskerade passningar:
Passningarna med utsidan är svårare att upptäcka än passningarna med bredsid
an. Uppmuntra därför naturliga passningar med utsidan.
6) Finta - dribbla:
Att dribbla på motståndarnas tredjedel av planen visar prov på gott omdöme 
och skicklighet. Dribblar man i eget försvarsområde är kravet på att lyckas 
100%. Annars riskerar man att bli direkt upphov till onödiga baklängesmål.
7) Bra bollkontroll - bollkänsla:
Teknikträning i matchsituationer är bästa sättet att förbättra sig när det 
gäller bollkontroll och bollkänsla.
Dessa sju punkter tillsammantagna ger goda möjligheter till att skapa spel
ytor i olika spelsituationer.

BOSSE ANDERSSON

Vår klubbjacka
Ungdomssektionen har tagit fram en klubbjacka 
(bilden). Den är mörkblå med ljusblå muddar, 
krage och midja. På vänstra ärmen är ett litet 
DIF-märke påsytt.
STORLEK:150-160 kostar 100 kronor.
STORLEK: 46-52, 105 kronor.
Jackan går att köpa uppe på Hjorthagskansliet. 
Det går även bra att skriva/ringa och beställa, 
så skickar vi mot postförskott.
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Profilen
Namn: Kjell " Mulle " Samuelsson
Född: 1951
Längd: 182 cm, Vikt: 82 kg
Civilstånd: Gift med Tammy, 1 grabb: Jonas
Yrke: Fil. Kand, studerar på socialhögskolan
Moderklubb: Virvelvindens SK
Meriter: 7 säsonger i division 1 

U-landskamper 5 st 
J-landskamper 3 st 
1 pressmatch mot A-landslaget 1973

När gjorde du debut i a-laget?
Det var i Thorstens cup 9 mars -71, 
IFK Stockholm, seger med 6-1.
Debut i allsvenskan?
Det var som 12:e man 17/8 1971 mot 
Öster (2-1). Men den riktiga debuten 
kom den 16 april 1972 på Idrottspark
en i Norrköping, förlust med 2-3.

Det är väl att jag är fysiskt stark. 
Bra vänsterstöt på bollen. Orkar ar
beta i 90 minuter.
Eventuella svagheter?
Högerdojan använder jag i yttersta 
nödfall. Är också lite osnabb i start
en.

Om jag inte minns fel så gjorde jag 
3-4 matcher som libero 1972. Annars 
spelade jag "släpande" inner, då kör
de vi med 4-2-4 systemet. Antonio 
Duran experimenterade rätt friskt 
första året i DIF.
Är du fortfarande hungrig på fotboll 
och vill utvecklas?
Matcherna är fortfarande lika roliga, 
dessutom är träningarna roligare än 
förr. Mycket beroende på att vi har 
mera bollträning. Däremot tar det e
mot ibland vad gäller resandet vid 
våra bortamatcher, eftersom tiden med 
familjen blir mindre. 

Vilket år tycker du är ditt bästa i 
DIF?
1975 var nog min jämnaste och därmed 
bästa säsong. Jag spelade rätt stabilt 
utan några direkta djupdykningar. Då 
hade jag nytta av några års allsvensk 
rutin, tränade på egen hand dessutom. 
Det gick för övrigt bra för hela lag
et. Även -73 stämde det bra på hösten.
Hur kom det sig att du blev proffs i 
USA?
Min tjej Tammy hade problem med uppe
hållstillstånd här eftersom vi inte 
var gifta då. Hon är från USA och då 
föll det sig naturligt att hänga med 
henne dit. Att dessutom tjäna en doll
ar eller två på fotbollen passade mig 
perfekt.
Blev du förmögen därborta?
Jag säger som Carl Jonas Love Almqvist 
"Det går väl an", och då menar jag med 
detta att visst lönar det sig att vara 
proffs over there. Men min målsättning 
var inte att göra en massa pengar.
Det var helt enkelt en ny erfarenhet 
dessutom är det nyttigt att lära sig 
språket ordentligt.

Jag hann med två klubbar under mitt 
halvår i staterna. Nämligen San José 
Earth Quakes och San Diego Jaws (haj
arna) .
Varför_bytte_du_klubb?

forts. nästa sida
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I min första klubb hade vi en jugo
slav som var spelande tränare. Han 
spelade vänsterback och var väldigt 
långsam. Därför ville han göra om mig 
till en defensiv mittfältare med upp
gift att täcka upp honom. Jag drog 
helt enkelt ej jämnt med honom, och 
då var det lika bra att byta klubb.
Har du landslagsambitioner?
1972 och 1973 hade jag väl tankar i 
den riktningen. Men numera har andra 
saker kommit istället som gjort att 
satsningen inte blivit helt 100 pro
centig. Nu är det för sent.
På vad sätt tycker du att fotbollen 
förändrats under 70-talet?

Den stora förändringen är att alla 
lagen är väldigt bra tränade. Tempot 
har drivits upp. Det är större bredd 
på spelarmaterialet. Man fordrar tek
nik och spelsinne av alla spelare o
avsett på vilken plats de spelar.
Vad sysslar du med vid sidan av fot
bollen?
Jag studerar hårt på socialhögskolan. 
Dessutom läser jag en hel del skön
litteratur. Jag är passionerad biobe
sökare och går på teater ibland.
Är du en bohem som går lite egna väg
ar?
Det kan man väl kanske säga. USA-trip
pen är väl en annorlunda grej. Även 
i andra sammanhang brukar jag bryta 
mot strömmen när jag känner för det.
Hör idrott och politik ihop?
Definitivt hör det ihop. Om jag hade 
varit aktuell för Argentina då hade 
jag inte ställt upp.
Har spelarna tillräckligt stort in
flytande över sin situation?
Idrotten släpar efter i jämförelse 
med övriga samhället. Till och med 
företagen tvingas acceptera att arbet
are är med i beslutsfattandet. Vi 
spelare sitter endast med som rådgiv
are i speciella frågor som direkt be
rör oss. Dom viktigare besluten är vi 
helt bortkopplade ifrån.

Kan det störa spelarna i deras spel  
om engagemanget i andra frågor som

Tvärtom skulle jag vilja påstå. Jag 
tror att lagmoralen stärks. Ett ökat 
engagemang vid sidan av plan höjer 
även engagemanget på plan. Man känner 
en större solidaritet. Man har gemen
samma intressen som skall förverklig
as.
Hur bör en bra tränare vara?
En tränare som umgås med spelarna på 
ett naturligt sätt gör att man liksom 
spelar även för honom (ej diktator) . 
Numera underordnar man sig inte auk
toriteter obetingat. Därför krävs det 
av en tränare naturlig auktoritet ba
serad på utbildning och egna erfaren
heter. Den gamla stammen av tränare 
har i regel inte dessa egenskaper.
Vad tror du om DIF i år?
Vi bör komma bland dom sex främsta 
lagen. Laget är minst lika starkt som 
75-laget då vi tog lilla silvret.
Vi har spelat ihop rätt länge och kan 
varandra bra, vilket gör att lagets 
stabilitet skall vara god.

Här har vi ”Mulle” på planet till England. Det 
är två yngre förmågor som tas omhand på 
bästa möjliga sätt.
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A-laget i England
Äntligen framme vid målet. Bisham 
Abbeys sportcenter. P.g.a. försen
ing missade vi första dagens trän
ingspass, ingen större sorg för de, 
det skulle bli fler. Inkvartering 
skedde i dubbel resp. enkelrum.
Ingen lyx, men trevliga kryp in.

Två pass om dagen (genomled vi!). 
Planerna höll mycket bra standard 
med tanke på det regniga vädret.

Lördagen blev populär fridag. En 
hel dag utan träning, välbehövlig 
vila för alla värkande muskler. 
Bagen utnyttjades till shopping i 
centrala London plus att vi såg en 
bra engelsk ligamatch.
Själva spelade vi endast en match. 
Wycomb Wanders svarade för motstån
det, resultat 2-2.

En populär plats under 
passen var drickadunkens. 
(Se bilden).

Ben kanske viktigaste funktionen på 
ett läger är medecinmannens. Ben upp
giften skötte Torbjörn Andersson med 
glans. På bilden ser ni ”Tobbe” ta 
hand om ”Berggrens” onda rygg. 
Sammanfattningsvis får vi vara hel
nöjda med lägret. Veckan formligen 
flög iväg.

Vi återkommer säkert till England 
fler gånger.
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62:orna i England
Sista veckan i mars åkte våra 62-or till England för att finslipa formen in
för säsongen. Med i den 24 man starka truppen var Kurt Hammargren. Han lämna
de följande rapport till Blåranden vid hemkomsten.

Samlingen var utsatt till klockan 02.00 natten till torsdagen den 23 mars, 
termometern visade på -17 grader på Norra Bantorget. Bussen anlände i Göte
borg halv 9, två timmar senare avgick m/s Tor SCANDINAVIA och började nästan 
omgående att gunga. Vi blev tilldelade våra hytter, vi bodde 4 stycken i 
varje hytt. Tidigt uppvaknande på fredagsmorgonen och 10.45 var vi framme i 
Felixstowe. Våren hade kommit mycket längre här och det var ju ett gott teck
en angående fotbollsträningen. Efter en nätt bussfärd på 2,5 timme var vi 
framme vid målet, hotellet i Watford.
När uppackning och inkvartering var klart var det dags för en rundtur i Lon
don. Så nu har man sett sevärdheter såsom Hyde Park, Albert Hall, Big Ben, 
Buckingham Palace m.m.m.m.
Vid hemkomsten till hotellet presenterades gruppindelningen i den kommande 
turneringen. Vi hamnade i Grupp B tillsammans med Arsenal, Elfsborg och 
Wimbledon
Lördagen inleddes med träning. Den utfördes på ett stort fält med 33 planer 
och ingen var någon annan lik. På eftermiddagen bar det iväg till Highbury, 
(Arsenals hemmaplan) vi skulle studera en engelsk ligamatch. Arsenals mot
ståndare var West Bromwich. Vilken stämning!! Lite skillnad mot Sverige. Det 
går inte att jämföra ens med ett derby mellan DIF-AIK på Råsunda. Arsenal 
vann med 4-0 efter 3 mål av Malcom Macdonald.

Här får Tommy Högberg (tv) och 
Tommy Zapala (th) taktiska in
struktioner av Peter Carlsson.

Söndagen var den stora matchdagen. Tidig uppstigning. Första matchen mötte 
vi Wimbledon. Den slutade 0-0 efter mycket bra spel från vår sida. Bara några 
timmar senare var det dags för match nummer två. Elfsborg från Borås. Seger 
med 2-0 efter 2 mål av Tommy Zapala. Det blev någon timmas vila innan det var 
dags för dagens tredje match. Arsenal spelade ett hårt spel, så hårt att både 
Christer Willborg och Claes Adams fick utgå pga skador. Efter undersökning 
på sjukhus visade det sig att skadorna var av lindrigare art. Matchen förlora
des med 0-3. Slutfacit blev en tredje plats med 5 poäng.
På måndagsmorgonen började hemresan som senare visade sig skulle bli jätte
jobbig. Båten var av någon anledning 5 timmar försenad. Vi lämnade England 
kl. 23.00 i stället för 18. På tisdagen fick vi det glada beskedet att endast 
två av fyra motorer fungerade och båten blev nästan ett dygn försenad.
Onsdagen den 29 mars kl. 11.00 var vi äntligen framme i Göteborg. Sju timmar 
senare, 18.00 stannade bussen på Norra Bantorget och vi var hemma.

11



Fotbollskola

Som ni ser har Pelle Päron hamnat på 
avbytarbänken. Men det har större 
lirare än Pelle provat på.
Det har tydligen blivit vanligt i 
vissa lag att placera duktiga lirare 
på bänken. Det är väl en form av 
psykologisk krigsföring. Lagets styr
ka framhävs genom enorma filtnötare.
Men som väl alla vet är det 13 spel
are som ingår i laget.
— När man är ur form och allt går 
trögt, då är det bara att ta i ännu 
hårdare, säger Pelle.
Pelle ger aldrig upp. Han kastar 
aldrig in handduken.

FOTBOLLTERMER.

PRESS Bollhållaren angrips av närmaste försvarande spelare 
och får därigenom svårt att passa eller driva bollen 
framåt. Syftet med press är i första hand att vinna tid 
för att övriga försvarande spelare ska hinna markera, 
ge understöd och täcka.

MARKERING är en av grundförutsättningarna för ett välordnat för
svarsspel. För att markeringen ska vara effektiv ska 
försvarsspelaren placera sig så nära motståndaren att

NÄRMARKERING han hindrar eller försvårar att bollen spelas till den
ne ( närmarkering ).

FÖRSVARSSIDA Dessutom ska försvarsspelaren placera sig mellan mot
ståndaren och eget mål (försvarssida), och så att han 
samtidigt ser bollen och den spelare han markerar. 
Försvarsspelet behöver även djup. Försvararna får abso
lut inte placera sig i linje med varandra eftersom en 
enda passning då kan passera alla dessa spelare.

UNDERSTÖD I det djup som är nödvändigt skiljer man mellan under
stöd och täckning.
Man understödjer bakom den medspelare som pressar boll
hållaren. Om medspelaren blir överspelad (passerad) av 
motståndaren ingriper den spelare som ger understöd.
Ju längre bort från bollen en spelare befinner sig des

TÄCKNING
to mer kan han släppa av sin egen markering och iställ
et täcka spelytor bakom sina medspelare.
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Randkavalkaden

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 ? Cm 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-ll: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 APRILDRAGNINGEN
1000:- 531: Birger Sandberg 500:- 186: Bo Grenstedt
200:- 438: Hans Jansson, 392: Bernt Olsson, 557: Torbjörn Åbom
100:- 213: Rolf Broström, 483: Åke Larsen, 657: Kaj Söderström, 447: Anki

Zetterlund, 512: Elna Gustavsson, 704: Roy Hyttinge, 695: Håkan 
Stenbäck, 547: Roger Anderström, 152: Per Eklöf.

50:- 684: Kerstin Nordström, 573: Kent Åkesson, 534: Börje Alkeby, 55:
Evy Elv, 251: Lennarth Nordsten, 75: Ingvar Nyberg, 385: Ulf Johans
son, 363: Inger Pettersson, 541: Carola Schwartz, 581: Nelly Bengts
son, 440: Gunnel Larsson, 577: Gulli Christensson, 477: Annika Gar
din, 123: Alfons Olsberg, 373: Tommy Wigers, 93: Leif Pettersson, 
638: Allan Eriksson, 485: Gun-Britt Kungberg, 431: Christer Rosen
qvist, 210: Rut Westerberg, 506: Björn Jansson, 60: Tage Karlsson, 
144: Egil Wilhelmsen, 64: Lars Olofsson

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga !!! 
NÄSTA DRAGNING SKER MÅNDAG DEN 22 MAJ.
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63:orna
Den här gången har vi pejlat stämmningen bland 63-orna. Träningen sköts av 
Mats Jansson, som är inne på sitt tredje år som 63—tränare. "Matte" är annars 
gammal i gården, har varit 6 år i klubben. Projektet fotboll i innerstadsskol
orna ligger "Matte" bakom.

Är årets säsong annorlunda upplagd 
än tidigare?
Vi kommer att hålla oss hemma mer än 
tidigare. Enda undantaget blir Karo
linercupen i Östersund som spelas i 
juli.

Har ni fått några nya spelare?
Necmettin Ayranci från Turkiet och 
Carlos Barros från Uruguay är två 
nya spelare som kommer att bli klara 
förstärkningar. Från Tungelsta har vi 
fått Torbjörn Karlsson och Stefan 
Östergren har tagit steget upp från 
andra laget.

Lagets styrka?

Jag tycker vårat kontringsspel fun
gerade bra förra säsongen, det plus 
att grabbarna har en härlig förmåga 
att skärpa sig i. avgörande matcher 
är några av de starka sidor vi har.

Några brister ?
Konditionen bör förbättras, så att 
vi hänger med även när tempot dras 
upp. Spelet utan boll har varit ett 
stort problem men har blivit bättre

Är det någon särskild turnering 
ni satsar extra på ?
Givetvis S:t Erikscupen och Karoli
nercupen i Östersund vill vi gärna 
vinna.

Hur har Era träningsförhållanden 
varit ?
Något bättre än tidigare. Vi har 
haft tillgång till tältet på Stora 
Mossen en gång i veckan. Annars har 
det varit löpning i Liljanskogen 
och träning i trånga gymnastiksalar.

Dina förhoppningar inför årets 
säsong ?
Att vi med det förbättrade spelarna
terialet skall kunna föra matcherna.
Jag hoppas att spelet utan boll 
fortsätter att gå i positiv riktning.

Era svåraste motståndare ?
Brommapojkarna blir väldigt svår
slagna, även Hammarby är farliga 
motståndare.

Några egna bra spelare du vill fram
hålla?
Jag vill framhålla hela laget efter
som jag anser att vi har ett jämnt 
och starkt spelarmaterial.

Vad får dig att fortsätta träna 
pojklag ?
Det kan jag faktiskt inte svara på, 
när man väl har kommit in i det 
här så är det svårt att sluta, 
svarar "Matte" med ett skratt och 
försvinner ut till ännu en runda i 
motionsspåret.

Här ser vi ”Matte” utanför vår klubblokal. 
På ”Hjortis” befinner han sig rätt ofta.
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Ledarlista
Fotbollsektionens styrelse Juniortruppen
Leif Forsberg (orf) 0764/62360 Sune Hasselström 0758/11043
Sven-Olof Åsbrink (utb) 25 96 72 Bo Selvert 765 54 72
Bengt Lindbergh (ek.) 41 13 89 Ossian Wasström 88 55 64
Curt Nyberg (PR) 15 10 30 Omar Ok 760 82 54
Stig Bengtsson (ung) 67 80 78 Pojkar 62
Rolf Fransson (soc) 0758/34367 Peter Carlsson 60 61 07a
Olle Pettersson (täv) 67 81 97 Göran Wennerström 86 27 62
Utbildning Roger Skoog 67 32 42
Bo Andersson 776 19 94 Pojkar 63
kommittEledamöter Mats Jansson 93 25 57
Ekonomikommittén Ervin Hansen 774 33 52
Björn Lindbergh 41 98 18 Curt Fredriksson 82 66 68
Kurt Hammargren 29 19 92 Pojkar 64
Utbildningskommittén Sören Ivarsson 64 65 95
Leif Ståhl 0753/53661 Otto Wahlström 81 87 98
PR-Kommittén Pojkar 65
Gunnar Dyvik 765 56 03 Kjell Sjöberg 99 16 14
Tävlingskommittén Robert Stahre 27 69 52
Torbjörn Waax 0753/82501 Roger Bothén 19 88 00
Ulf Johansson 774 29 39 Anders Kellerstam 88 20 62
Sociala Kommittén Pojkar 66
Dick Persson 0762/41088 Jan Lilja 64 41 92
Ungdomskommittén Sigvard Widmark 86 42 09
Stig Bengtsson 67 80 78 Pojkar 67
Adjungerad fotbollstyrelsen Ulf Ericsson 62 16 85
Bo Brattlöf 27 50 47 Åke Åström 35 07 50
Hedersordf Carl-Axel Dahl 36 48 33
Gunnar Lundqvist 34 24 77 Pojkar 68
Sigvard Bergh 15 40 88 Olle Ideström 69 63 99
Materialförvaltare Stefan Wahlberg 760 94 38
Stig Annerhög 37 77 53 Kurt Hammargren 29 19 92
Sven Jonsson (15-17) 60 61 07 Gunnar Hellman 46 23 21
Medicinska teamet Pojkar 69
Christian Åkermark 15 78 88 Kjell Johansson 89 72 88
Dan Wallin 51 51 09 Egil Wilhelmsen 99 39 06
Tränare A-laget Alo Holm 47 17 87
Bengt Persson (utb) 89 19 52 Kjell Härtén 740 41 98
Lagledare A-laget Knattar
Olle Hellström 81 28 78 Hans Lundqvist 49 69 02
Tränare B-laget Damlaget
Göran Aral 83 29 48 L-M Wester
Lagledare B-laget A-flickor
Torbjörn Waax 0753/82501 Ulla Bjerkhaug 67 32 42
Övriga C-flickor
Margareth Eriksson 760 94 38 Bengt Andersson 0753/76865
Agneta Timander KANSLIET 60 61 07

INFORMATION
Vi vill påpeka att det är lite svårt att kategorisera de som ingår i resp 
kommitté, varför vi har tagit upp de som frg år satt i ungdomsavd. styrelse 
under den kommitté som de är aktiva inom.
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BLÅRANDEN
BLÅRANDEN
Box 39007 • 100 54 Stockholm
Tel 60 61 07
Utkommer med 12 nummer/år
Redaktör: Jörgen Lindman

BARNENS Ö LÄGRET

10:ÅRS JUBILERAR

SISTA ANM. DAG 1 JUNI.
KOSTNAD; 340:-
PROGRAM: Utsändes första veckan i augusti
DELTAGARE; Vår förhoppning är att varje lag 

har riklig representation och 
verkligen använder lägret till 
samtrimning av laget inför 
höststarten.

UPPLYSNINGAR: DIF:s kansli tel: 606107
BETALNING: Sker på postgiro 199959-0 före 

den 15 juni.

ANMÄLNINGSTALONG
Att inskickas till:

Djurgårdens IF
Box 39007
100 54 Stockholm

Namn...............................
Adress............................
Post nr...... Postadress..........
Född år...... Spelar i lag........

Målsmans underskrift
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