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FOTBOLLENS TIDNING 
MED RANDKAVALKADEN

PINGSTPOKALEN
Ambitiöse Roger "Myggan" Skoog berättar utförligt om 62:ornas 
öden i Pinstpokalen. Sid. 3-5. Se bilden nedan.
B-LAGET
Tränaren Göran Aral kommer till tals. Sid. 10
J-LAGET
Kritiska tongångar från Sune Hassel ström. Sid. 11
BARNENS Ö 10-ÅRSJUBILERAR
Uppgifter och anmälningstalong se baksidan.

BLÅRANDEN

St. från vänster. "Myggan", Göran Fock, Lasse Johansson, 
Thomas Eriksson, Gunnar Martinez, Micke Thelin, Perra 
Hidesten och Christer Björkqvist.
Knästående fr. v. Peter Ejhed, Anders Johansson, Kjelle 
Hallberg, Kurre Eriksson, Erik Davidsson, Raffe Ekberg 
och Stefan Graf.
Liggande. Fantomkeepern Christian "Cribba" Carlsson.

BLÅRANDEN



RÖSTER OM A-LAGET
Den korta ( 7 matcher ) allsvenska våromgången är över.
Vårt facit blev 2 vinster, 1 oavgjord och 4 förluster. 5 poäng och en 9:e 
plats i den allsvenska tabellen. Inga roliga fakta.
En bättre vår hade vi väl alla hoppats på. Speciellt med tanke på den fina 
starten i år. Vinst i de två inledningsmatcherna och en förstaplacering i 
ligan. Visserligen var motståndarna tippade att bli nedflyttningskandidater, 
men det finns inga lätta matcher i allsvenskan.
Tredje matchen, IFK Göteborg borta, nu skulle vi få bekänna färg. Och det 
fick vi också. Vi föll med 2-1, det var väl inte mycket att säga om detta. 
Men ingen kunde ha protesterat om vi hade haft med oss en eller två poäng 
i bagaget därifrån.
2-0 i baken mot Malmö FF kan vi glömma snabbt, skåningarna leker hem ännu 
ett guld. Vi var rätt chanslösa i och med den olyckliga inledningen av 
matchen. Vid målmässigt underläge mot MFF känner man sig liten och maktlös.
Den förlusten följdes av ytterligare två, båda med uddamålet. Mot IFK Norr
köping hade vi återigen det mesta av spelet och målchanser, men vad hjälper 
då, det är fortfarande målen som räknas. Matchen mot Öster var jämn men än
nu en gång var vi ett mål efter när slutsignalen gick.
Vårens avslutningsmatch var derbyt mot AIK. 11.000 åskådare på läktarna och 
och sämsta derbyt någonsin skrev tidningarna. Själv tycker jag att vi lira
de hyfsat, i varje fall fram till AIK:s straffområde. Trots allt, vi släppte 
inte in något mål, 0-0 och en pinne.
Varför gör ni inga mål? Det är den ständigt återkommande frågan man får 
från ledare, supportrar, kompisar och andra som undrar hur det är fatt.
Jag kan lova alla er som frågar att vi har tränat åtskilliga timmar på att 
göra mål. På träningen sätter vi en och annan pyts, men det är som ni säkert 
förstår inte samma sak.
Höstarna brukar vara Djurgår’ns, vi får hoppas att det är så i år också. 
Medaljstriden avgörs inte förrän i oktober. Man vet ju aldrig vad som händ
er, men vi kan alltid hoppas.

Vi ses på Stadion i höst! Vi behöver er.
Lasse Stenbäck

Det skall mycket till för att en djurgårdssupporter som jag skall bli för
bannad och ta till pennan, men nu känner jag, att jag måste ”skriva av” mig.
Ni har ju inte rosat marknaden i allsvenskan precis, men man trodde ju, att 
när ni började spela vänskapsmatcher så skulle nervositeten släppa och ni 
skulle få ordning på målskyttet. Men ingalunda.
Enligt inofficiell statistik som fördes igår i matchen mot AIK hade Djurgår
den ända upp till 18-20 klara målchanser, och då menar jag också klara mål
chanser. Men bara en resulterade. Detta är varken mer eller mindre än frukt
ansvärt amatörmässigt och minst sagt katastrofalt.
Jag vill nu i all min fotbollsokunnighet råda er att innan allsvenskan börj
ar spela vänskapsmatcher mot div. 5- eller 6-lag, där ni kan ”ösa” in mål 
för att stärka självförtroendet. Lyckas inte detta, bör hela laget uppsöka 
en psykolog. Om inte heller detta ger något resultat, tycker jag, att ni 
självmant skall degradera er till div. 6 och därifrån försöka bygga upp ert 
självförtroende.
En som ännu hoppas
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PINGSTPOKALEN MED 62:2
Tidigt på lördagsmorgonen den 13 maj 
samlades vi, hela gänget samt några 
föräldrar, på "Medis".
Stämningen var god men absolut inte 
på topp. Något bättre blev den dock 
när vi till allas förnöjelse upptäck
te att Kurre som vanligt skulle kom
ma försent.
Nåväl, så farligt försenad blev han 
ändå inte, vi hade fortfarande gott 
om tid när vi anträdde vår resa till 
Eskilstuna.
Väl framkomna dit så hade vi bara 
precis tid till inkvartering innan 
vi måste iväg för att ’'värma” upp 
före vår första match.
Vi fick ta oss an värdlaget Verdandi
i inledningesmatchen. Grabbarna spe
lade våldsamt oinspirerat och träna
ren, dvs jag, var inte alls nöjd med 
deras insats. Slutresultatet efter 
2x15 min blev 0-0 i en match där Ver
dandis grabbar ideligen bara rensade 
bort bollen.
2 tim och fyrtio min senare, kl 13.40 
skulle vi möta Trollhättans IF.
Snabbt hem alltså för att hinna 
slänga i oss en bit mat och få lite 
vila. En timme före match började vi 
förbereda oss med lite taktiksnack, 
bl a om vilka fel vi gjort mot Ver
dandi. Vi åkte tillbaka till planen 
den här gången något bättre tända in
för uppgiften. Men, det visade sig 
att vi totalt underskattat Troll
hättan som motståndare. De gjorde 
redan efter fem minuter 1-0 på oss 
och vi blev ordentligt skakade. Grab
barna fick snart ett skenbart övertag 
i matchen och började friskt anfalla 
framåt, bara för att i slutet på 
halvleken åka på även ett andra bak
längesmål genom en kontring.
Deppigt värre i halvtid, men efter 
lite "peptalk" så gick grabbarna åter 
ut tända på plan. Nu fick vi igång 
ett riktigt hyfsat spel, men nålen 
ville tyvärr aldrig komma, så vi fick 
lov att svälja årets första förlust.
Efter matchen så gick vi och tittade 

på tabellen över gruppen vi spelade 
i och den var ju ingen uppbygglig 
läsning precis. Etta låg efter två 
matcher Trollhättan med 4 poäng, 
tvåa var Verdandi med 2 poäng, på 
tredje plats vi med en stackars pin
ne och 0-2 i målskillnad. På jumbo
plats BK Forward, som vi skulle mö
ta i sista matchen, med en poäng 
och 0-3 i målskillnad. Grabbarna 
deppade ordenltigt, men tränaren 
hade som vanligt en massa "positiva 
tankar" att sprida omkring sig: Cm 
vi kunde förutsätta att Verdandi 
maximalt kunde få en poäng med sig 
mot Trollhättan så skulle de ha tre 
poäng och 0-0 i målskillnad. Och om 
vi bara kunde panga in två mål på 
Forward så skulle även vi har tre 
poäng och 2-2 i målskillnad. Med det 
slutresultatet så skulle vi gå vidare 
till slutspel som andra lag i grup
pen på fler gjorda mål.
Förståeligt nog så tände laget på 
sådant snack, så när vi klockan 
16.20 gick ut på plan för att möta 
Forward så var grabbarna ordentligt 
tända. Redan efter sju min. kom vårt 
första mål och det resultatet stod 
sig halvleken ut. I Halvtid hade in
te den här Djurgårdstränaren några 
problem att "peppa" upp grabbarna 
inför andra halvlek de var tända så 
att det slog gnistor om dem. Följd
riktigt kom även mål nummer två en 
bit in på andra halvlek, men då kom 
det stränga order om försiktigt spel 
från lagledarbänken och grabbarna ha
de inga problem att hålla 2-0 tiden 
ut.
Skönt, nu var det bara en fråga om 
vad ställningen i parallellmatchen 
mellan Verdandi och Trollhättan var. 
Vi sprang över dit och hörde oss för 
och mycket riktigt det stod 0-0 med 
bara ett par minuter kvar att spela. 
Långa spännande minuter men i slut
sekunderna lyckades t.o.m Trollhät
tan prångla in 1-0 mot Verdandi och 
saken var klar. Vi hade lyckats ta 
oss till slutspelet. Glädjen stod 
högt i tak i bussen när vi åkte hem 
till förläggningen.

forts. nästa sida
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Efter en bit mat så fick vi besök av 
elitlagstränaren Peter Carlsson som i 
en timmes tid gnuggade oss i ämnet 
fotbollstermer och fasta situationer. 
Det verkade på grabbarna som det var 
behövligt och uppskattat. Sen fick de 
fritt till 22.30 för att kunna besö
ka parken där det var dans denna lör 
dagskväll. Sovdags med sedvanligt 
proppryckande ur luftmadrasserna. Så 
fort som ljuset hade släckts så var 
alla propparna ett fritt byte för 
ivriga händer. För mycket bråk och 
för lite sömn säger kanske många, men 
man ska ha klart för sig att det är 
just på sådana saker som man märker 
att ett lag är tänt och att grabbar
na trivs. En viktig bit av samvaron. 
Tränarens luftmadrass var naturligt
vis ett mycket begärligt objekt, men 
det var inte första gången som den 
här tränaren låg i en skolsal med 
ett gäng grabbar så tji fick dom ... 
Sen, bara för att tränaren inte skul
le få någon sömn alls, så hade "Cippo" 
fått ett inflammerat sår i handen som 
vi var tvungna att åka till lasaret
tet med för att få rengjort och sytt 
Mitt i natten!! Vilket liv man lever 
som ledare för ett gäng grabbar.
Söndag, upp kl 07.30 för att äta ett 
lätt morgon-mål innan förberedelser
na för vår första slutspel smatch mot 
GIF Sundsvall kl 10.20. Den fina an
dan från dagen före fanns kvar i laget 
och vi gick heltända ut på plan. 
GIF-arna hade ett knappt men ändå 
klart spelövertag mot oss i matchen 
men efter en kämpamatch, speciellt 
av försvaret, så slutade matchen 0-0. 
Straffläggning, hemska tanke. Vi 
sände fram våra fem bästa straffläg
gare som alla gjorde väl ifrån sig, 
ställningen efter fem straffar var 
4-4. Vilken spänning! I fort
sättningen fick vi skicka fram en 
spelare åt gången. Men det verkade 
helt omöjligt att skilja lagen åt.
När alla inklusive målvakten, Cribba, 
som förresten gjorde sitt livs in
sats mellan stolparna hade lagt sina 
straffar var ställningen 7 - 7!!! 
Vi skickade fram lagets främste 
straffläggare Göran Fock som gick 

fram och pangade in lädret stenhårt 
invid målvaktens vänstra stolpe, 
8-7 alla höll tummarna när Cribba 
gick in i målet för att nypa Sunds
valls straffen. Inte vet jag om kil
len hade blivit nervös av att se 
Cribbas fina arbete mellan stolparna 
men han brände straffen. Vilken käns
la ! Vi var klara för kvartsfinal!
Redan kl 12.20 skulle kvarten spelas 
så det fanns inget utrymme för mat. 
Vi åkte bara hem till förläggningen 
och slappade en stund innan det var 
dags att ta oss an ett mycket väl 
spelat lag: Västerås SK. Vi kom öve
rens om att vi inte ohämmat och oför
siktigt skulle försöka mäta oss med 
dessa grabbar utan vi skulle gå för
siktigt och tänka på "safety first". 
Grabbarna gick ut på plan och gjorde 
en minnesvärd prestation mot en i 
mycket överlägsen motståndare, vil
ken kämpaglöd ! Vi lyckades hålla 
dem stången, egentligen så fick de 
inte en en rejäl målchans. Slutre
sultatet 0-0, Ny straffläggning! 
Tränaren ifråga kunde riktigt känna 
de grå hårstråna växa fram. Det blev 
en ren expeditionsaffär: fem bästa 
fram, fyra mål. Västerås lyckades 
bara göra tre mål på vår fantom i 
målet.
Tja vadå semifinal ? Jamen, det är 
ju klart, vi åkte ju inte dit för 
att torska. Man riktigt märkte hur 
grabbarnas självförtroende växte. 
Tron på laget som enhet. Vi fick 
reda på att alla fyra stockholmsla
gen, som hade varit med från start, 
hade gått vidare till semifinal. 
Vilken succé för Stockholms-fotbol
len. Semifinalerna skulle spelas 
mellan: Djurgårdens (2:a lag) 
Brommapojkarna (elit) och AIK (elit) 
samt IK Bele (elit).
Ja, vad skulle vi nu hitta på för 
att ha en chans mot BP ? Efter en 
överläggning där bl.a BP:s bästa 
spelare kartlades, så hade vi kommit 
fram till en helt otrolig lagupp
ställning. Vi skulle köra med en 
5-3-2 uppställning, där det bort
sett från punktmarkeringsuppgifter

forts. nästa sida4



även fanns med två liberos !!! 
Fegspel? Javisst, men ändamålet 
helgar medlen som det heter. Vår 
chans att klara BP låg ju i 0-0 och 
straffläggning.

Kl 14.00. Dags för match. Stämnin
gen var uppskruvad i topp, grabbar
na var tända som aldrig förr. Liret 
i första halvlek böljade fram och 
tillbaka, mest tillbaka, men det 
var ju som planerat. Vi höll 0-0 i 
halvtid utan att BP hade fått till 
en enda farlighet. Andra halvlek, 
tröttheten började märkas på våra 
grabbar men nu gick det mesta på 
ren vilja. Vi klarade att hålla 
nollan mot BP. Det närmaste de kom 
var en trä-känning i slutet av 
andra halvlek. Heders grabbar, 
vilka tag!
Straffläggning igen! 
Phu!

Fem bästa fram, men, men! Vi får 
skylla på att de hade mjölksyra i 
benen, för det kan jag garantera 
att de hade. Straffläggningen för
lorades med 5-2. Vi hade åkt ur 
turneringen, men vem hade väntat 
sig att ett andralag skulle gå till 
semi i Pingstpokalen ? Inte jag i 
alla fall.

Sedemera fick vi se BP vinna över 
AIK i finalen med 2-0 och mersmak 
vilket ju automatiskt gjorde oss 
till moraliska 3:or i turneringen! 
Väl kämpat grabbar ! Det var ett 
trött och slitet men förnöjt lag 
som anträdde hemresan på söndags
eftermiddagen .

Roger "Myggan" Skoog

MATCHEN!
Måndagen den 22 maj utspelades en av vårens roligare matcher. DIF-s support
ersclub hade utmanat fotbollsgrabbarna i en bowlingmatch. Matchen gick i 
Sveahallen (sup. dubbens hemmaplan). Vi var åtta spelare på varje lag och 
spelade tre serier per man mot tre olika motståndare.
Sup. clubben med många träningstimmar bakom sig tog inte oväntat hem segern. 
Många av fotbollsgrabbarna visade dock upp stor talang som med hårdträning 
kan göra en kommande match helt jämn.
Två priser delades ut. Blygsamma "Bigge" (som från början var uppsatt som 
reserv men fick spela p.g.a. återbud) var bäst bland "amatörerna" med sina 
dryga 500 poäng. Vår engelska import Gary Williams fick tröstpris för att 
han kämpa matchen igenom trots mindre bra poäng.
Till vårt försvar kan nämnas att två av de bästa ("Grönis" och Kjelle K) 
ej kunde deltaga.
Vi fotbollsgrabbar tyckte det var en kul kväll och tackar för arrangemanget. 
Vi hoppas att matchen blir en årlig återkommare.
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Djurgårds souvenirer.
BRODERADE MARKEN : 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 : 9.30 - 16.00. OM NI GÖR BESTÄLLNINGAR SÅ SKICKAR 
VI MOT POSTFÖRSKOTT. TEL. 60.61.07.
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Frågetävling
Tyvärr kom aprilnumret ut så sent att vår tipstävling blev inaktuell. Match
erna på vår kupong spelades i stort sett samma, dag som ni fick tidningen. 
I vissa fall kom säkert Blåranden ännu senare. Vi beklagar förseningen och 
hoppas och tror att det ej skall upprepas. Följaktligen kan vi inte present
era någon vinnare och sparar på det viset in en tröja.
Eftersom VM i fotboll är högaktuellt tänkte vi ställa några frågor runt tur
neringen i Argentina.
1. Vilka två länder möts i VM-finalen den 25 juni ?
2. Vilken spelare tror du gör flest mål i VM och blir turneringens skytte

kung ?
3. Hur många mål blir det i VM-s målrikaste match ?
Vi vill ha svaren hos oss senast fredagen den 16 juni. Ni får alltså lite 
hjälp genom att ni hinner se flera matcher innan ni måste skicka in ert 
svar. Som vanligt lottar vi ut en t-shirt med A-laget bland de rätta svaren. 
Eller till den som har något rätt ifall det blir ont om ”alla-rätt-svar”. 
Vår adress: DIF-Ungdomsfotboll, Box 59007, 100 54 Stockholm.

Lycka Till !!!

VISSTE NI?
Att: DIF-s A-lagstrupp består av 20 spelare
Att: ”Svenne” Lindman är äldst, 36 år
Att: Roger Lindewall och Hans Holmqvist är yngst, 18 år
Att: Genomsnittsåldern är precis 25,2 år
Att: Bengt Persson är tränare för fjärde året i år
Att: "Lappen” Hellström är inne på sitt sjätte år som lagledare
Att: Bengt Stagman har slutat som klubbdirektör
Att: Bo Andersson slutat på kansliet på Stadion
Att: Sex stycken av tjugo spelare är gifta
Att: Träningen bedrivs emellanåt på Gärdets gropiga fält
Att: Truppen innehåller fyra norrlänningar
Att: Djurgården har ett damlag i Div 2 Östra Svealand
Att: A-laget åker på träningsläger till Kramfors efter midsommar
Att: Baloo är lagets lustikurre och Lasse lagets godisgris
Att: Djurgår’ns B-lag till skillnad från A-laget bara vinner ....
Att: A-laget tillsammans har elva små knattingar - Vad månde bli ???
Att: 132 A, U och J-landskamper har truppens spelare deltagit i
Att: ”Grönis” är värst med 27 matcher, 4 i A, 14 i U och 9 i J-landslaget
Att: Svenne har mest A-kamper, 21 stycken
Att: Hela 15 av 20 spelare har landslagsmeriter
Att: Vår engelsman Gary Williams som debuterade mot AIK blir spelklar i all

svenskan i augusti
Att: Vårt framgångsrika B-lag coachas av Göran Aral
Att: Vårt C-lag slog Hökarnas BK med 20-0 i seriepremiären
Att: Andra matchen förlorades med 0-1
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Profilen
Namn: Björn " Blasten " Carlsson
Född: 1953-12-02
Längd: 182 cm, Vikt: 72 kg
Civilstånd: Ogift, men....
Yrke: Studerar på Handelshögskolan
Moderklubb: Nyköpings BIS
Meriter: 3 år i div. 1

3 år i div. 2
Skyttekung div. 2 1975
Skolmästare i längdhopp -64, 407 cm

När gjorde du debut i A-laget?
Det var mot AIK i Thorstens cup den 
6 mars -76, gjorde 1 mål, resultatet 
blev 2-2.
Debut i allsvenskan?
19 april hemma mot Landskrona som 
inhoppare. Förlust med 1-0 (1976).
Vad är din styrka?
Det är alltid svårt att bedöma sig 
själv objektivt. Som jag ser det har 
jag inte någon uttalat stark sida.
Eventuella svagheter?
Det skulle ta en hel dag att räkna 
upp. Nickning t.ex. Jag vann min se
naste nickduell den 3 mars 1976.
Varför är du så svår att intervjua? 
Därför att du ställer så underliga 
frågor.
Hur kom det sig att det blev DIF?
Jag var tvungen att gå till en klubb 
i Stockholm genom plugget. Jag blev 
bra mottagen när jag tränade i DIF 
redan från början. Tränade i "Bajen" 
också innan jag bestämde mig.
Vad sysslar du med förutom fotboll?
Mina studier kräver rätt mycket tid. 
Men jag läser rätt mycket skönlitte
ratur också.

Några speciella författare som du 
gillar?
Vilhelm Moberg är bra. Likaså Ed 
Mcbain, Dostojevski, Steinbeck och 
Sven Hassel.
På sommaren när du är ledig från 
plugget, vad gör du då?
Massor av sol och bad. Har egen sol
stol på Smedsudden.
Du har blivit utvisad rätt ofta i B-
laget! Är du en buse?
Det kan jag klart säga ifrån att inte 
är jag någon buse. Men i vissa situa
tioner kan man göra överilade saker, 
som man ångrar efteråt.
Du köptes som skyttekung, men i A-
laget har det inte blivit så många 
mål. Vad beror det på?
Antagligen på att jag inte har spelat 
så många matcher i A-laget. Har nog 
haft lite otur också. Målchanser har 
jag onekligen haft.
Har du känt dig pressad att lyckas
direkt när du fått chansen?
Köps man som målgörare så finns det 
ju en viss press. I långa loppet bruk
ar rytmen infinna sig och målchanser
na tas till vara. Men jag har inte 
spelat så många matcher i följd och 
därför aldrig känt mig ordinarie.

forts. nästa sida
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Det är väl bara naturligt då att man 
har ett visst tryck på sig när man 
får spela i representationslaget.
Lirar du annorlunda i DIF än vad du 
gjorde i Nyköpings BIS?
Då låg jag endast på topp i anfallet 
och "fiskade”. I DIF har jag spelat 
lite överallt i kedjan och även på 
mittfältet nån gång.
Går det bra att kombinera fotboll och 
avancerade studier?
Det går bra för det mesta. Ledningen 
förstår ganska väl att jag behöver 
ledigt från träningen ibland. Men mi
na studier blir lidande. Jag räknar 
med att kanske behöva ta ett år extra.
När blir du klar med plugget?
Jag har ungefär 18 månader kvar av 
plugget om allt går väl.
Första allsvenska målet när hände det?
Den historiska händelsen inträffade 
mot Derby borta förra året. Vi vann 
med 4-1 och jag satte den s.k. spiken.
Derby var faktiskt på gång då.
Vad är den stora skillnaden mellan 
allsvenskan och 2:an?
I allsvenska lag finns det minst 11 
bra spelare. I tvåan hade varje lag
2-4 komplementspelare som inte höll 
samma klass. Så var det i varje fall 
när jag spelade i "Bissarna". 

jag haft problem med en efterhängsen 
vristskada.
Vad är din målsättning inför höstsä
songen?
Att inte bli utvisad fler gånger. Kul 
va!!?? I och med att jag lägger ned 
så pass mycket tid på fotbollen så 
siktar jag självklart på att lira i 
representationslaget. Annars är det 
onödigt att hålla på.

Manchester United helt givet. Efter 
Europacup-finalen -68 som sändes på 
TV, var man såld. George Best, Bobby 
Charlton och Dennis Law, vilka lirare!
Vilken spelare har du som varande 
bäst i världen genom tiderna?
Pelé naturligtvis. Det har inte 
funnits någon så komplett som han.

Jag diggar allt i musikväg utom jazz. 
Ibland blir det något lättlyssnat, 
andra gånger klassisk musik. Det går 
inte en dag utan att jag "lägger på 
ett spår". Beatles, Tjackowski, Ravel 
och Jackson Browne är alla mycket 
skickliga var och en inom sitt om
råde.
Är du egentligen så tankspridd som 
du verkar ibland?
Det är en yrkeshemlighet.

Det har varit ganska tyst i kring dig 
i år. Varför?
Dels har jag varit sjuk vid 3 till
fällen högst olämpligt. Dessutom har

Här gör Stefan Rehn i 66:1 mål på Handen 
vid inomhus turneringen i Bollmorahallen. 
Djurgården tog sin första inteckning i 
Enekvist Cup.
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B-LAGET
Reservlaget består av spelare både från A- och B-truppen. Från A-truppen 
( 20 man ) brukar normalt 5-6 man spela, om de resterande 6-7 platserna 
krigar de 14 spelare som ingår i B-truppen.
Ledarteamet består av tränaren Göran Aral och lagledarsysslan sköts av 
Thorbjörn Waax. Båda är nya för året. Men som väl alla vet har dessa herrar 
verkat inom föreningen sedan många år tillbaka. Blårandred. tycker att det 
är dags att låta Göran Aral komma till tals.

Lagets styrka är jämnheten samt att 
det nästan uteslutande består av unga 
spelare som är " hungriga ". En annan 
fördel är deras ödmjukhet och figh
ting spirit. Laget består till störs
ta delen av 58:or och 59:or.

gjort ett sådant uppsving jämfört med 
förra året?
När 58:orna förra året tog klivet upp 
bland seniorerna fanns det inte många 
som trodde att någon av dessa grabbar 
skulle ha en framtid i DIF. Men med 
den fasta vilja som ofta betecknar de 
grabbar som kommer från våra egna led 
visade en efter en att här gällde det 
att inte ha förutfattade meningar.
Kommer då A-laget om ett par år att 
bestå av en mängd spelare ur nuvaran
de B-lagstrupp?
Det finns förutsättningar att en del 
av dessa tar steget upp i A-laget. 
Men får inte dessa grabbar tillgång 
till goda träningsförhållanden så 
kommer de snabbt att stanna i utveck
ling och förbli B-lagsspelare. Situa
tionen i Stockholm är katastrofal när 
det gäller planer. Vi tränar oftast 
på Gärdet och där är det omöjligt att 
fostra allsvenska spelare. Möjligen 
är det fina förhållanden för Torbjörn 
Fälldins adepter ( får ).
Kan du nämna några bra spelare i B-
laget?
Jag vill helst inte framhålla någon 
speciell. Men visst har jag duktiga 
spelare i laget som ännu inte är upp
märksammade.
Ett helt koppel duktiga försvarare: 
Roger Casslind, liberon Jan Hellström 
och innerbacken Peter Andersson.

På mittfältet har vi den dynamiske 
Hans Holmqvist. En annan är energi
knippet Björn Jansson. Även Peo kall
ad efter ett annat energiknippe näm
ligen Peo Brasar.
I kedjeväg återfinns den tunge Anders 
Björken tillsammans med den vessel
snabbe Göran Holmberg.
Finns det nån bland förstaårssenior
erna som kan tänkas sticka upp?
Bollbegåvningen Ronnie Svensson har 
visat oanade talanger både som libero 
och mittfältare. Han har fin blick 
för spelet och bra passningar.
Finns det negativa saker?
Naturligtvis finns det såna saker, 
men det är bara normalt. Grabbarna 
är unga och har i bland alltför stor 
respekt för namnkunnigt folk.

RESULTAT i årets Allsvenska Reserv
lagsserie:
Sirius-DIF 1-2
DIF-Eskilstuna 2-1
Hammarby-DIF 1-4
IFK Sundsvall-DIF 2-1
Nyköping-DIF 1-3
Örebro-DIF 1-1
DIF-Norrköping 3-1

KOMMENTAR: Förlusten uppe i Sundsvall 
var helt onödig. Vi var 
det klart bättre laget. 
Men kanske satt den långa 
resan i både ben och huvud.
Matcherna hittills har vi
sat att inget annat lag i 
serien går säker för våra 
fighterglada grabbar.
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DET GÄLLER JUNIORERNA....
KRITISKA TONGÅNGAR FRÅN SUNE HASSELSTRÖM ( J-LAGETS TRÄNARE )
I ett tidigare nummer av denna skrift uttrycktes en viss optimism angående 
årets juniorlag.
Hur ser det då ut ?
I skrivande stund har vi avancerat i DM och mellansvenska j-cupen. I DM 
dock efter visst besvär ....
I U-allsvenskan har vi noterat två bakslag. Båda förlusterna kom i samband 
med bortamatcher inom loppet av fyra dagar. Detta innebär att vi ligger ett 
par poäng efter absoluta toppen. Men vi har besegrat två av dom tre lag som 
vi har framför oss. Serieledarna har vi ännu inte mött.
Många frågar sig naturligtvis hur vi kunde förlora mot dom inte alltför 
märkvärdiga lagen Brage och GIF Sundsvall. Den som förstår sig något lite 
på fotboll och matchförberedelser inser det föga lustiga i följande: att 
stiga upp kl 05.00 och resa 20 resp. 40 mil i buss och därefter orka prest
era något på en fotbollsplan. I Borlänge kom vi dessutom inte in i omkläd
ningsrummet förrän 50 min innan avspark. Matchen spelades sedan 3-4 km där
ifrån dit vi anlände 25 min före kick off.
Ifråga om matchen mot Sundsvall tycker jag att 40 mil i buss säger det mesta.
Man blir onekligen både förbannad och ledsen när man vet hur andra lag får 
lägga upp dylika utflykter. Här gäller verkligen inte konkurrens på lika 
villkor.
Vår tredje bortamatch blev även den besvärlig. Det bussbolag som används 
har tyvärr strulat en del. Bussen kom en timma för sent, vilket innebar an
komst till Uppsala 50 min före avspark. ( Dock vinst mot Sirius )
I Övrigt kan noteras att vi liksom övriga DIF-lag inte har någonstans att 
träna. Ett faktum som dock börjar bli lite tjatigt.
Spelarmaterialet har dessutom tunnats ut lite beroende på diverse orsaker. 
Det innebär att vi har blivit väldigt beroende av dom 59:or som får dispo
neras. Vi. har på prov " flyttat upp " en av dom många lovande spelarna i 
62-truppen. Om detta slår väl ut kan det följas av fler såna förflyttningar. 
till sist några rader om J:2-laget
Deras resultat är ganska glädjande. I träningsturneringen Tiger cup har man 
nått finalplats ( ej spelad ). I elitserien tycks man klara sig hyggligt 
och i J:3 serien har idel vinster noterats.

SE HIT! FLICKOR.
VI BEHÖVER BÅDE ÄLDRE OCH YNGRE FLICKOR SOM HAR LUST ATT ” JOXA MED TRASAN ”.
Hör av er snarast!!! Vi behöver er hjälp.
P.S. Är det någon av våra läsare som känner till någon tjej som kan en del 
fotboll. Tipsa oss i så fall om detta. Bli en äkta Djurgårdare
Kontakta Roger Skoog eller Ulla Bjerkhaug tel. 08/673242

Hälsningar ” Myggan ”
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Fotbollskola
Det här ser verkligen tilltrasslat 
ut. Pelle har tydligen gett sig in 
på något som han inte klarar av. Men 
friskt vågat hälften vunnet som det 
brukar heta ibland.
Det är nödvändigt att ta till skruva
de konstsparkar i vissa situationer. 
Men det finns inte många spelare som 
klarar av detta ens i seniorsamman
hang. Därför är det bättre att lära 
sig dom enklare sakerna ordentligt 
innan man apar efter Beckenbauer och 
andra större artister.

FOTBOLLTERMER.

TÄCKNING Många lag avdelar en spelare som inte ska ha någon 
markeringsuppgift utan enbart ägna sig åt understöd och 
täckning. Denne spelare, ofta kallad libero, ska försö
ka placera sig i linje bollen - egna målet och dessutom 
närmare egna målet än de markerande spelarna.

FORECHECKNING Ett offensivt försvarsspel, som flera spelare i samar
bete utövar mot motståndarlagets fyrbackslinje.

ZONMARKERING utgår från en zonindelning av planen. Varje spelare an
svarar för sin zon och ska markera den spelare som upp
träder inom zonområdet. Försvarsspelare byter motstånd
are när dessa skiftar zon.

MAN-MAN-MARKERING innebär att man i försvarsspelet har en bestämd mot
ståndare att markera oavsett var denne uppträder på 
planen.

KOMBINATIONS
MARKERING

är en kombination av zon- och man-man-markering. När 
motståndarlaget startar ett anfall närmarkerar de för
svarande den motståndare som finns inom respektive zon 
och om denne under anfallets gång byter zon följer man 
honom som i en man-man-markering. Om däremot motstånd
aren byter zon i s.k. lugna lägen, t.ex. när spelet är 
avblåst, stannar försvararna kvar i sina resp. zoner 
och markerar den motståndare som förflyttar sig dit.
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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 ? 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-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 MAJDRAGNINGEN
1000:- 419: Arne Bill 500:- 463: Mikael Eriksson
200:- 728: Jan Spjuth, 448: Hans Aral, 711: Jan Söderberg
100:- 31: Mats Broman, 205: Ulf Ericsson, 243: Elvy Collin, 29: Börje

Gustavsson, 297: Christer Andersson, 716: Sonny Johansson, 100: 
Gunnar Kellerstam, 18: Torbjörn Waax, 559: Björn Pernebrandt

50:- 443: Ulf Elfving, 173: Jörgen Lindman, 548: Åke Svensson, 653: Per
Edberg, 75: Eva Lilieqvist, 123: Alfons Olsberg, 206: Bertil Wiström, 
615: Björn Bergervik, 4: Yngve Norgren, 387: Inger Johansson, 372: 
Algis Vilkenas, 313: Christer Pettersson, 588: Ture Börjesson, 417: 
Stig Andersson, 224: Dick Persson, 39: Maj Lindqvist, 429: Jorma 
Martilia, 630: Gösta Eriksson, 690: Johan Hinders, 425: Stefan 
Sjölander, 20: Kjell Halvarsson, 442: Leila Lextun, 522: Olle 
Hellström, 41: Mari Ståhl

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga!!! 
NÄSTA DRAGNING SKER TISDAGEN DEN 20 JUNI.
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DAM-LAGET
Nu när vi går in i slutspurten av vårsäsongen är det dags att skriva några 
rader om vårt damlag.
I skrivande stund är det verklig kräftgång i seriespelet, matchernas genom
förande ger anledning till oro.
Trots att spelarna ägnat sig åt träning tre gånger i veckan under hela 
vintern, samt att vi spelat ca 17 träningsmatcher, får vi inte ut det laget 
har kapacitet för.
Något sämre än tidigare har möjligheterna till ren bollträning varit, och 
att vi nu under säsong har en halv plan en timma i veckan förbättrar givet
vis inte situationen. Dessa förhållanden gäller i stort även för de andra 
lagen i serien. Det innebär att man måste anknyta problemen till spelaren 
självt. Har de rätt inställning? Samma inställning som våra motståndare, 
att ta ut maximalt av sig själv, i varje match och varje kampmoment.
Ägnar spelarna sig inte mest åt att kommentera och bedöma medspelarnas in
satser? Har de inte för stora krav på medspelarens insats i förhållande 
till sin egen?
Alla dessa frågetecken är något som vi snabbt måste få ordning på för att 
spelet åter skall flyta.
I de matcher som spelats hittills har inte chanser eller systematiskt spel 
saknats. Det har snarare varit bättre än någonsin tidigare, men inte under 
alla 70 minuter utan endast sporadiskt.
Nej nu får vi ta tag i saker och ting, samt hoppas på en bättre fortsätt
ning.

Magnus Wester

DIF MEDARRANGÖR PÅ 

PENSIONÄRERNAS DAG

Den väldigt aktiva D-avdelningen hinner även med att ta hand om den äldre 
generationen. På Pensionärernas Dag den 23 maj ute på Boge sunds landet i 
Waxholm hände detta. En mängd arrangemang anordnades för att på bästa sätt 
göra det trevligt för våra äldre vänner.
Miljön ute på Ellboda Friluftsgård, det vackra vädret och glada trevliga 
människor gör att vi ser fram mot liknande tillställningar i framtiden. 
En liten ekonomisk vinst blev det också på vår försäljning. Vi erbjöd varm 
korv, strömming på hårda mackor, souvenirförsäljning, promenadbingo, lotte
rier, choklad- och kaffehjul, förfriskningar i form av kaffe och saft. Allt 
detta ligger det naturligtvis mycket arbete bakom. Därför är det glädjande 
att det mesta flöt fint. Sånt ger väldigt fin PR för DIF.
I och med att Anders Grönhagen jobbar på Ellboda Friluftsgård har ett fint 
samarbete etablerats som kan utvecklas ytterligare så småningom.
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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
KOMMITTÉLEDARMÖTER 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 
konmitte, 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

NÄR: 14-19 AUGUSTI
SISTA ANM. BAG 15 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 199939-0 före 
den 15 juni.

ANMÄLNINGSTALONG
Att inskickas till:
Djurgårdens IF
Box 39007
10054 Stockholm
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