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FOTBOLLENS TIDNING
MED RANDKAVALKADEN
PILSBOCUPEN

I årets upplaga av Pilsbocupen deltog DIF med 4 lag.
Sid. 3
AROSCUPEN
Grabbarna i 66:1 var återigen framgångsrika. Sid. 7
A-LAGET I SEF-CUPEN

Cupen som spelades i skuggan av VM. Sid. 10
BARNENS Ö 10-ÅRSJUBILERAR
Fortfarande finns det platser kvar. Se baksidan

Så här såg det ut förra året på Barnens ö.
Det här var en av övningarna i femkamps
tävlingen, i år tar vi nya friska tag.

63:2 I DANMARK
Till KONGENS BY med 63:orna och deras ledare Ervien Hansen och Curt Fred
riksson styrde vi kosan fredag morgon den 2 juni. Vi åkte tåg från Centralen
och anlände något försenade i Köpenhamn kl 16.35. Där mötte representanter
från Frederiksholen som tog hand om oss.
På lördagen, ute i Valby, firades Frederiksholen Boldklubs 50-årsjubileum
med en turnering för bl.a. juniorer som de säger i Danmark (62-63:or här).

MATCHRESULTAT: kl.08.30

Frederiksholen - DIF

1-3 (1-2)

Lars-Olof Lundborg, Bo Albinsson och Kostas Koula
kidis gjorde Djurgårdens mål.

kl.09.30

Fjordager - DIF

0-0

Detta lag var förra året i final om Danmarksmäster
skapet.

kl.10.30

Greve - DIF

2-3 (1-1)

Göran " Tjabo " Flodmark gjorde alla tre målen
för oss.
Detta lag slog vårt första lag i Norway cup 1975.
PLACERING:

VI FICK DELAT FÖRSTA PRIS I TURNERINGEN.

På kvällen var vi inbjudna till Tivoli, och innan vi åkte hem och sov,såg
vi fyrverkerier och en del annat festligt.

Lördag morgon reste vi hem och för en fin resa, och ett fint resultat och
ett fint uppträdande tackar jag pojkar och ledare, att jag fick vara med.
Kurt Hammargren

Vår kassör Björn Lindbergh
(t.v.) och ledaren för 63:2
Ervien Hansen samtalande
om ekonomiska saker möjligen.
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PILSBOCUPEN-78
En ‘berättelse om årets upplaga av Pilstocupen
där DIF deltog med 4 stycken lag. Skulle man
lyckas lika bra som föregående år då 67-orna
kom tvåa ?
För undertecknad som var med även vid förra årets dust och minns det ab
solut mest underbara väder och turnering man kunde tänka sig så började
ju turneringen mindre bra med sitt allt annat än varma och sköna väder
det BLÅSTE minst sagt ....

Turneringen var upplagd med ett seriespel på 2-3 matcher och ett slut
spel i form av cup för de två bästa lagen i varje grupp. DIF som ställde
upp med Olle och Stefans 68-or, Hellmans fina Hagsätra-killar, Matte och
Peters 69-or samt sist men inte minst Kjell Johanssons 69-or, började
turneringen men en rivstart samtliga lag vann sina matcher stort från 7-0
till 4-0 inte illa ... Och även i fortsättningen gick det hyfsat för till
slutspel och 1/8-delsfinalen tog sig både Peters 69-or och Olles 68-or.
Gunnars och Kjelles lag åkte ut på målskillnadshistorier.
De båda DIF-lag som var kvar fick helhjärtat stöd av kvarvarande DIF-are
som inte kunde åka hem för att det var så spännande. I 1/8-delsfinalen
spelade 69-oma oavgjort men vann straff sparkstävlingen och 68-orna beseg
rade Uppsala med 2-0. Klart för kvarten: här åkte dessvärre 69-orna ut och
alla befarade detsamma för 68-orna eftersom de skulle möta Tyresö FF.
Men trot om Ni vill VINST MED 4-0 det blev något att sova sött på inför
söndagens hårda duster Fyra vunna matcher och 16-0 i målskillnad. Det kunde
dessa 68-or behöva som i vanliga fall brukar vinna något knappt.
Söndagen kom att visa sig från sin bästa sida och nu skulle det bli spännan
de och se om killarna skulle spela lika bra och vara lika tända som under
lördagen. Semifinalmatchen gick mot Enköping - ett Enköping som spelade
mycket bra fotboll - DIF gjorde ett mål bara några minuter in på första
halvlek (målet gjordes av Christer som tidigare spelat i Kurres gäng)
ställningen stod sig i halvlek och när endast två minuter återstod så
kom Enköping och kvitterade. Förlängning tillgreps men lagen kunde ändå in
te skiljas åt. Återstod straffsparkstävling. Jag som minns förra årets dust
just i semifinalen vågade inte ens titta utan lyssnade istället till heja
ropen. Efter fem slagna straffar var ställningen 3-3 - nu skulle man slå
varannan straff tills avgörande föll. DIF bytte taktiskt målvakt för att
om möjligt förvirra motståndarna något - dessutom skickade man hela tiden
fram samma straffläggare. DIF satte sin första, andra och tredje och
Enköping sin första och andra men missade dessbättre sin tredje och segern
var DIF:s. Vilken lättnad ! !

FINALEN - spelades dessvärre inte på någon av de bättre planerna utan den
sämsta trots att Bålsta och även DIF i samråd med tävl.ledningen bett och
fått matchen flyttad. Men the Big boss himself ändrade beslutet och matchen
gick av stapeln åtskilligt försenad. Ja något tråkigt ska man uppleva och
inte kan vi skylla på planen eller domaren heller - förlusten med 3-0 mot
ett klart bättre spelande Bålsta kan inte diskuteras bort. Men grabbarna
hade kommit tvåa i stark konkurrens av 35 lag och vida överträffat alla
våra förväntningardet
ska de ha heder och tack för. En andra placering
andra året i följd:ska det äntligen lyckas för 69-orna nästa år så att
DIF för stå överst på prispallen 1979, eller ska vi ta ytterligare en 2:a
plats?
Margareth
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B-LAGET
Så har då vårt B-lag spelat fär
digt våromgången i allsvenska reserv
lagserien.
Vi toppar serien efter 10 matcher
med 14 poäng. AIK har en hängmatch
mot BP kvar att spela och har chans
att passera oss.

Sedan vi senast skrev om B-laget
var det nästan bara positiva saker
som vi hade att pränta ner. Men inga
trän får växa till himmelen.
Den 12 juni ute på Farsta IP tog
vi emot AIK. Tyvärr var planen svår
spelad p.g.a regn och blåsten därtill
gjorde att dom yttre förhållandena
inte var dom bästa.

AIK spelade bäst i första halvlek
och efter kalabalik framför Björn Al
keby i målet kunde "gnagarna" ta led
ningen med 1-0. Resultatet stod sig
halvleken ut och det såg ganska mörkt
ut inför dom sista 45 min.

Men matchbilden blev sedan helt
annorlunda. DIF tog kommandot på
mittfältet och förde spelet klart.
Men när vi på läktaren hade börjat
ge upp hände det helt plötsligt.
Björn "Peo" Jansson spelade vägg
med både motståndare och sig själv
och forcerade bollen i mål. 1-1 mot
AIK och poängen måste ha känts som
en seger.
Den 17/6 tog våra mannar emot
Brage på Hjorthagens ojämna och
trånga plan. För första gången i år
var dett ett trött och håglöst gäng
som uppträdde i B-lagsdressen. Då
kan det bara sluta på ett sätt. En
något oväntad förlust med 2-0 blev
följden.

Tre veckors välbehövlig semes
ter kunde i alla fall grabbarna trös
ta sig med efter matchen.

DAM-LAGET I DIV 2 ÖSTRA
Fredag kväll 16/6 på Hjorthagens IP spelade våra damer en viktig match

i bottenstriden mot Göta.
Det var hård blåst och DIF fick stark medvind i första halvlek. Kanske

som en följd därav också ett kraftigt spelövertag. 3-4 klara målchanser

missades hårresande i första halvlek. Olyckligast i avslutningarna var
Lotta Nilsson. Antagligen har damerna studerat vårt A-lag alltför inten

sivt.
I andra halvlek förmådde Göta att bättre dra fördel av medvinden, än våra.
Tre snabba mål av Göta som verkade ha bättre vilja och "go" i laget. DIF:s

tröstmål gjordes av liberon Marita Lindros på straff.
Det ser verkligen dystert ut för våra tjejer men det är i motgångens stund

som lagmoralen sätts på prov. Inför höstomgången ligger tjejerna på näst
sista plats i tabellen med 6 poäng efter 9 matcher - Vi hoppas och tror

att det hela reder ut sig till slut och våra damer går hedrande ur stri
den.
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Frågetävling
Nu är VM i fotboll över för den här gången. Vilken härlig turnering, en
show av kolossalformat, eller hur?
Vi fotbollsälskare börjar redan nu se fram mot nästa VM, 1982 i Spanien. Då
har förhoppningsvis Djurgården en eller annan lirare med.

De rätta svaren:

Finalen spelades mellan värdlandet Argentina och Holland.
Turneringens skyttekung blev argentinaren Mario Kempes.
Han kom upp i totalt 6 st mål. Vilken lirare!!!

6 st mål blev det som mest i samma match. Det hände i 3
matcher. Argentina-Peru 5-1, Holland-Österrike 5-1 och
Västtyskland-Mexico 6-0.

Svaren har inte precis haglat in på redaktionen. Det kom ett svar från
Norge bl.a. men tyvärr var det bara felaktiga svar.
VINNARE i vår tävling blev Monika Ask från Enskede. Hon hade 11/2 rätt och
var bäst på detta. Monika får en a-lagströja på posten. GRATTIS!!!

Den här gången har vi en bild som vi hoppas att ni klarar av. Vad föreställer
bilden?
Skicka in många svar! Det vore bra om ni talar om er ålder så att vi vet
ungefär vilken storlek ni har ifall ni vinner en tröja.
Vi vill ha svaren senast den 20 juli och adressen är: DIF-Ungdomsfotboll,
Box 39007, 100 54

Stockholm.

Lycka Till!!!
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Djurgårds souvenirer.
T- SHIRT " LYCKA ÄR ATT VARA DJURGÅRDARE " GUL
T- SHIRT " DJURGÅRN SWEDEN "
BLÅ
T- SHIRT
A - LAGET I BILD
VIT

PRIS : 30:PRIS : 30:PRIS : 22.50

BADHANDDUK 57 x 112 cm MED STORT DIF MÄRKE
FROTTEHANDDUK 42 x 70 cm
ORANGE

PRIS : 30:PRIS : 15:-

GRAMMOFONSKIVA
SKÄRMMÖSSA
TÄNDSTICKSFÖRP.
10st ASKAR
GLASUNDERLÄGG
FÖRPACKNING 10st
BILDEKAL FÖR INSIDA:
STORT
MELLAN
LITET
BILDEKAL 2st SMÅ + 1st
STORT MÄRKE FÖR UTSIDA
MANCHETTKNAPPAR
KORTLEKAR 2st
HALSKEDJA MED DIF BERLOCK

PRIS : 12:PRIS : 10:PRIS :

5: -

PRIS :

5:-

PRIS : 12:PRIS : 8:PRIS : 5:PRIS : 10:PRIS : 19:PRIS : 20:-

PRIS : 12:-

VÄSKA
BRODERANDE MÄRKEN:
STORT
LITET
NYCKELRING
KAPSYLÖPPNARE
HALSPENNA
SEDELKLÄMMA :
MED PLASTFICKOR
SEDELKLÄMMA :
MED MYNTFACK
SPARBÖSSA
VIMPEL :
TYG
PLAST
TE - KAFFE MUGG

PRIS : 40:PRIS
PRIS
PRIS
PRIS
PRIS

: 10:: 4:: 5:: 4:: 7:-

PRIS :

8:-

PRIS : 12:PRIS : 20:PRIS : 10:PRIS : 10:PRIS : 12:-

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. 08/60.61.07.
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AROS-CUPEN
Jan Lilja och grabbarna i 66:1 deltog med framgång i Aros-cupen. Första in
teckningen i vandringspriset ordnades på ett väldigt övertygande sätt.
Enligt Janne Lilja var det taktiska snilledrag som låg bakom slutsegem.
En sak är klar i varje fall. Man måste ha haft stora problem med att släpa
med sig pokalen hem. En större buckla får man leta efter. Den pryder sin
plats i klubblokalen på "Hjortis".

NEDANSTÅENDE ÄR SAXAT UR LOKALPRESSEN I VÄSTERÅS.

BORTTAPPAT !
PS ...
Du lilla knatte troligtvis 69:a som glömde kvar din

overallsjacka (DIF-overallen) storl 130 cl i omkläd

ningsrummet ute i Pilsbo. Jackan finns i säkert för
var hemma hos Maggan på kansliet. Ring kansliet och

tala om att det är Din (för jackan var inte märkt)

så kan Du komma och hämta den.... Telefon 60 61 07.
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Profilen
Namn: Björn "Peo" Jansson
Född: 1958
Längd: 180 cm
Vikt: 78 kg
Civilstånd: Sambo
Yrke: Bilmekaniker
Moderklubb: Roslags-kulla IF
Meriter: 2 säsonger i allsvenskan
1 år i J-allsvenskan
1 år i div. 4
2 år i klass I

När gjorde du debut i a-laget?

Hur gammal var du när du började att
spela i Roslags-kullas a-lag?

Det var förra året i England under
träningslägret. Den 23 mars mot IFK
Sundsvall, seger med 2-1 och målskytt
blev jag dessutom.

Jag var 15 år då jag kom med i a-laget.
Vi vann serien i klass I och flyttades
upp i div. 4.

Debut i allsvenskan?

Har du alltid spelat på mittfältet?

Den 12 juni ifjol hoppade jag in på
mittfältet när vi mötte Elfsborg bor
ta. Första matchen från start var mot
Hammarby, tyvärr torsk med 3-1.

I DIF har jag alltid gjort det. Men i
Roslags-kulla spelade jag i kedjan,
då oftast som ytter.

Vad är din styrka?
Jag är väl rätt konditionsstark. Min
vilja är det inget fel på heller en
ligt vad andra säger.

Eventuella svagheter?
Jag behöver förbättra det mesta.
Har du haft någon form av special
träning för att avhjälpa brister och
utveckla dina starka sidor?

Nej, det har jag inte haft.
Skulle inte dé vara värdefullt?
Det är klart att specialträning är
behövligt men av olika anledningar
är det svårt att få. Specalträning
behöver alla men speciellt vi yngre
spelare för att utvecklas snabbare.
Hur kom det sig att du valde DIF?
Tore Jansson en f.d. ledare i DIF som
jag känner undrade om jag ville träna
med juniorerna hösten -75. Jag triv
des med grabbarna och ville därför
prova på spel i en större klubb. Det
har jag aldrig haft anledning att
ångra.
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Har du varit med på något samlings
läger för lovande grabbar?

Nej, jag har aldrig varit med på något
sådant läger.

Har du deltagit i något stadslag?

Nej, inte ens i något stadslag har jag
spelat. I mindre klubbar som Roslags-
kulla är det svårare att bli uppmärk
sammad.
Varför kallas du för Peo?
Det är vår tränare Göran Aral som har
hittat på detta. Han tycker väl att
jag jobbar och sliter lika hårt som
hockeyliraren Peo Brasar.

Hittills i år har du inte någon all
svensk match, vad beror det på?

Jag har inte blivit uttagen, så enkelt
är det. Det har ju bara gått 7 matcher
hittills och hösten är lång, då hoppas
jag att chansen kommer.
Har du tidsplan för att nå a-laget?

Jag har tänkt att satsa åtminstone
1 1/2 år till. Har det inte hänt något
innan dess, då är det lika bra att
spela i en mindre klubb*

När Göran Aral blev tränare för Blaget så innebar detta att du fick
en tränare som du har spelat till
sammans med. Inga problem p.g.a. des
sa omständigheter?

Snarare tvärtom, för oss har det
fungerat bra. Han känner oss väl och
det är bara en fördel. Det kan vara
för tränaren i så fall.
I år har du suttit på bänken i SEF-
cupen flera matcher utan att hoppa in.
Blir du besviken när du inte far kom
ma in på plan?

Det sporrar väldigt mycket om a-lags
tränaren visar sig intresserad av oss
b-lagsspelare. Det betyder en massa
inte minst för självförtroendet. Dess
utom är det ju en av tränarens upp
gifter att ge beröm och utdela kritik.
Du har gjort rätt många mål i b-laget.
Är du målfarlig?

När jag spelade i kedjan i Roslags-
kulla gjorde jag ganska många mål. Nu
när jag kommer i mål situationer har
jag nog nytta av att jag har spelat
forward. Men det är ofta små till
fälligheter som avgör vem som blir
målgörare.

I en del fall kan det ju vara befogat
med ett byte t.ex. när det går dåligt
för laget. Men besviken blir jag inte. Fritidsintressen vid sidan av fot
Att sitta på bänken visar i alla fall bollen?
att man är aktuell.
Idrott i allmänhet. Min tjej pockar
på uppmärksamhet också.
Betyder det mycket att uppmärksammas
av a-lagstränaren? Få beröm och kri
tik i olika sammanhang.

Här har vi Björn Jansson (t.h.)
på planet till England. Björn
är omgiven av Peter Andersson
Jörgen Lindman och Lasse
Stenbäck som krupit ihop av
någon anledning.

FLICKOR, SE HIT!
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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A-LAGET I SEF-CUPEN
trots att de är underlägsna i spelet
på plan. Det är bättre att spela
usel och ta poäng än att spela blän
dande fotboll utan att göra mål.

I skymundan av VM i Argentina har
SEF-cupen spelats med allsvenskans
14 lag medverkande. Lagen delades
upp i 2 grupper den södra och den
norra. Vi ingick i den på pappret
svagare norrgruppen.

De måste ju lossna någon gång tycker
man, men då kanske det är försent !

Resultaten i matcherna för vår del
har varit lite upp och ner. Trots
att det inte gått riktigt bra hade
vi chans till gruppseger inför sis
ta omgången.

Mot Norrköping blev det ännu en ud
damålsförlust. Vi låg under med 2-0
i halvlek efter en usel sådan. I and
ra lossnade det lite med det räckte
inte till mer än ett reduceringsmål.

Vi slog programenligt Åtvidaberg
och Västerås i de inledande matcher
na, mot Västerås hade vi"Fru Fortuna"
på vår sida i slutskedet av matchen.
Samma "kärring" var helt försvunnen
i 3:e matchen mot AIK. Vi hade spel
och målchanser och ledde med 1-0
när 10 minuter återstod. Då slog
"gnagarna" till och avgjorde matchen
med 2 kontringsmål. Givetvis kan man
inte skylla en sådan förlust helt
på otur. Har man ledningen när 10
minuter av matchen återstår får man
inte förlora på det sätt söm vi gjor
de. Vid deras segermål kom 4 AIK-are
stormade mot endast 2 man som var
kvar i försvaret.

När vi för matcherna skall vi abso
lut vinna, alla blir ivriga och vill
springa upp och sätta dit den. Vi
blottar oss bakåt och vips gör mot
ståndarna mål, och kanske vinner

Mot Örebro släppte målnerverna. 4 st
i samma match och säkert många tip
pare som hade satt fel tecken på ku
pongen.
Håkan Stenbäck spelade forward för
första gången i år och stänkte in
2 mål. Kanske något att hoppas på
inför hösten.
Avslutande matchen mot Hammarby. Trots
att vi stod som hemmalag gick matchen
på Söderstadion. Missionsförbundet
skulle vara på Stadion och vi fick
snällt gå åt sidan.

Trots en 1-0 ledning förlorade vi
med 2-1. Vi spelade ganska jämt med
söderbröderna och missade bl a en
straff. I och med segern vann Hammar
by gruppen och minst 65.000 kronor.
Själva slutade vi som fjärde lag i
gruppen med 3 vinster och 3 förlus
ter.

Dessa glada miner tillhör vårt senaste tillskott.
Gary Williams från England som gjorde debut
i a-laget i samband med SEF-cupen.
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Intern utbildning
UTVÄRDERING AV UTBILDNINGEN

Redan efter den här korta tiden kan man tydligt märka att medvetenheten hos
våra ledare har ökat betydligt. Detta märks kanske tydligast på deltagarna
i grupp 2, som efter att ha haft ganska dunkla begrepp om fotboll numera
börjar se en linje i det moderna fotbollstänkandet. Man har fått tillgodo
göra sig en mängd baskunskaper som är lättare att diskutera fotboll utifrån.
Vi har inte styrt upp utbildningen så hårt att vi inte lämnat utrymme för
individuellt fotbollstänkande. Utbildningen har haft som målsättning att
aktivera deltagarna så mycket som möjligt, få dem att ifrågasätta saker och
därigenom få saker förklarade. Vi har genom muntliga frågor försökt ta reda
på vad deltagarna tycker om utbildningen och vi har glädjande nog enbart
hört positiva genmälen.

Något som kanske borde ändras är tidsplaneringen för utbildningen, för till
fället är utbildningen upplagd på kalenderår, från januari till december.
Eftersom det av erfarenhet har visat sig att det blir allt svårare att hitta
”luckor" för utbildningsträffar under tävlingssäsong så kanske det vore
lämpligare att förlägga träffarna till huvudsakligast eftersäsong och för
säsong. Man bör emellertid också ha några träffar under säsong och då när
de flesta lagen har uppehåll, t.ex. i slutet av juni, då man lämpligen
lägger in ett praktikpass.

Man bör även, som vi har gjort i år, ha ett matchanalystillfälle, det borde
kunna gå att gemensamt hitta ett datum för detta antingen på våren eller
hösten. Tävlingsmånaderna maj, juni, augusti, september, oktober skall vi
alltså undvika i mesta möjliga mån.

INSTRUKTÖRS - KURSPÄRM
Utförliga anteckningar om vad som gåtts igenom har förts kontinuerligt.
Det är meningen att i slutet av året sammanställa en instruktörspärm med
erfarenheterna från det gångna året som grund. Denna instruktörspärm skulle
lämpligen kunna användas som kurspärm för kommande år 1979.

Ett referensbibliotek med fotbolls och annan lämplig idrottslitteratur har
samtidigt lagts upp för föreningen och skall finnas tillgängligt i klubb
lokalen på Hjorthagen.
Utbildningskommittén
Verksamheten
1978-05-22

Här ser vi fyra av våra duktiga
ledare. Fr.v. Sören Ivarsson,
Mats Jansson, Sune Hasselström
och Otto ”Pudding" Wahlström.
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Fotbollskola
FOTBOLLTERMER.
ANFALLSSPELARE

När vårt lag har bollen är samtliga spelare anfalls
spelare .

KEDJESPELARE
YTTER
CENTER

Om vi spelar med tre spelare på topp kallas dessa
kedjespelare, yttrar resp. center.

FÖRSVARSSPELARE

Omvänt gäller att när motståndarlaget har bollen är
vi alla försvarsspelare.

FYRBACKSLINJE
BACK
YTTERBACK
INNERBACK

Spelarna som finns längst bak i 11-mannafotboll,
ofta organiserade i en fyrbackslinje kallas backar,
ytterbackar och innerbackar.

MARKERANDE
INNERBACK

Ofta kan de två innerbackarna ha en bestämd arbets
fördelning. En av dem, den markerande innerbacken,
markerar en av motståndarlagets kedjespelare, van
ligen centern.

LIBERO

Den andre innerbacken, liberon, har ingen marker
ingsuppgift utan ansvarar för att understödja och
täcka framförallt bakom den markerande innerbacken
och de två ytterbackarna så att han kan ingripa om
någon av dessa överspelas.

DRIBBLA

Bollhållaren försöker med bollen under kontroll
passera en motståndare.

FINTA

Bollhållaren försöker få motståndaren att tro att
han ska göra en sak och gör sedan något annat, t.ex.
fintar att gå åt höger men går istället åt vänster.

DRIVA BOLLEN

Löpa med bollen över fri spelyta.

UTMANA

Bollhållaren försöker att skapa en 1 mot 1-situation
genom att söka upp och driva bollen mot en motstånd
are.

SKAPA YTA

Spelarens rörelser utan boll i avsikt att skapa
fria ytor i anfallsspelet. Dessa kan utnyttjas av
medspelare med eller utan boll eller av spelaren
själv.
Därigenom tvingas motståndare, för att kunna full
följa markering, att lämna de ytor som anfallande
lag vill utnyttja.

ANDRA VÅG

Avståndet mellan kedja och mittfält får inte bli
för stort. Mittfältare och backar måste flytta upp
sina positioner för att hjälpa till att hålla kvar
anfallet och ge understöd.
Inte minst vid inlägg och vid hörnor är det viktigt
att anfallande lag har en andra våg, så att inte
hela anfallet upphör om motståndaren lyckas avvärja
inlägget i första skedet.
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Randkavalkaden
DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT VARA MED. TA CHANSEN NU! !!

60.000:-

Vinstsumma
Hur gör man ?

Betala in 10 kr före den 15:e månad eller den totala sumnan,
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

VINSTER I MÅNADSDRAGNINGEN
1:a pris
2:a pris
3:e-5:e pris
6:e-14:e pris
15:e-38:e pris

1000:500:200:100:50:-

1:a pris
2:a pris
3:e-6re pris
7:e-ll:e pris
12:e-21:a pris

5000:1500:500:100:50:-

Summa 21 vinnare som delar på
9.500:-

Summa 456 vinnare som delar på
50.400:-

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

VINNARNA I JUNIDRAGNINGEN

1000:-

59&: Gunvor Elander

500:-

5: Monica Dahl

200:-

536: Ervien Hansson, 212: Ulf Andersson, 390: Tommy Gustavsson

100:-

239: Sune Larsson, 7: Bennie Karlsson, 140: Gunnar Hellman, 324:
Matts Wassdahl, 380: Bengt-Arne Gustavsson, 707: Björn Svensson,
76: S-O Åsbrink, 644: Börje Hultman, 663: Nils-Åke Norin

50:-

398: Lars-Emil Stenbäck, 505: Ralf Jansson, 673: A.M. Hornsell,
392: Bernt Olsson, 573: Kent Åkesson, 477: Annika Gärdin, 529: Per
Sandberg, 525: Anders Hellström, 504: Vera Jansson, 176: Ruth
Tuborg, 119: Inger Olsberg, 754: Bengt Gineman, 476: Johan Karlsson,
634: Dennis Åkerström, 716: Sonny Jonsson, 325: Per-Erik Andersson,
731: Ingvor Ehn, 149: Björn Petersson, 256: M. Valnicek, 348: Åke
Mattson, 548: Åke Svensson, 360: Doris Gerdin, 608: Kent Gustafson,
456: Kjell Sjöberg

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga !!!
NÄSTA DRAGNING SKER TORSDAGEN DEN 20 JULI.
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KOMMANDE MATCHER
17/7
A-laget

Allsvenskan

DIF-Halmstad BK

Stadion

19.00

Allsvenskan

Kalmar FF-DIF

Kalmar

19.00

Allsvenskan

DIF-Västerås SK

Rå sunda

19.00

Allsv. Reserv

Åtvidaberg-DIF

Åtvidaberg 13.00

26/7

A-laget
30/7

A-laget
5/8

B-laget
7/8

Damlaget

Div II Ö. Sveal.

Tunafors-DIF

Tunafors

19.00

19.00

10/8
A-laget

Allsvenskan

Hammarby-DIF

Råsunda

J-allsvenskan

Eskilstuna-DIF

Eskilstuna

Allsv. Reserv

DIF-Åtvidaberg

11/8
J:laget
12/8

B-laget

13.00

13/8

Damlaget
A-laget

Div II ö Sveal.
Göta-DIF
DIF-Elfsborg
Allsvenskan

Hjorthagen 11.00
Stadion
18.00

J-allsvenskan

Hjorthagen 19.00

14/8

J-laget

DIF-Brommapojkarna

20/8
A-laget
Damlaget
J-laget
C-laget

Allsvenskan
Elfsborg-DIF
Div II Ö Sveal.
DIF-AIK
DIF-IFK Västerås
J-allsvenskan
Hökarna-DIF
Sthlm 5 T

Borås
Hjorthagen
Hjorthagen
Västboda

18.00
11.00
13.30
09.00

?

18.00

21/8

B-laget

Allsv. Reserv

AIK-DIF

J-allsvenskan
S:t Erikscup
S:t Erikscup
S:t Erikscup

Hammarby-DIF
DIF-Nynäshamn
AIK-DIF
Täby IS-DIF

Söderstad.
Gärdet 4
Läroverket
Täby SC 2

18.00
18.00
18.45
19.00

S:t Erikscup
S:t Erikscup
S:t Erikscup
Sthlm J:1

DIF-Farsta IF
DIF-Brommapojkarna
Stuvsta-DIF
AIK-DIF

Hökarängen
Bromsten
Stuvsta 1
Ulriksdal

17.00
17.45
18.00
19.00

Allsvenskan

DIF-Hammarby

Råsunda

19.00

22/8
J-laget
62:2
68:1
63:2

23/8
64:2
62:1
67:1
J:1

24/8

A-laget
14

Ledarlista
Fotbollsektionens
Leif Forsberg
Sven-Olof Åsbrink
Bengt Lindbergh
Curt Nyberg
Stig Bengtsson
Rolf Fransson
Olle Pettersson
Utbildning
Bo Andersson

styrelse
(orf) 0764/62360
(utb)
25 96 72
(ek.)
41 13 89
15 10 30
(PR)
(ung)
67 80 78
(soc) 0758/34367
67 81 97
(täv)

776 19 94

kommittEledamöter

Ekonomikommittén
41 98 18
Björn Lindbergh
29 19 92
Kurt Hammargren
Utbildningskommittén
0753/53661
Leif Ståhl
PR-Kommittén
765 56 03
Gunnar Dyvik
Tävlingskoramittén
0753/82501
Torbjörn Waax
774 29 39
Ulf Johansson
Sociala Kommittén
0762/41088
Dick Persson
Ungdomskommittén
67 80 78
Stig Bengtsson
Adjungerad fotbollstyrelsen
27 50 47
Bo Brattlöf
Hedersordf
34 24 77
Gunnar Lundqvist
15 40 88
Sigvard Bergh
Materialförvaltare
37 77 53
Stig Annerhög
60 61 07
Sven Jonsson (15-17)
Medicinska teamet
15 78 88
Christian Åkermark
51 51 09
Dan Wallin
Tränare A-laget
89 19 52
Bengt Persson (utb)
Lagledare A-laget
81 28 78
Olle Hellström
Tränare B-laget
83 29 48
Göran Aral
Lagledare B-laget
0753/82501
Torbjörn Waax
Övriga
760 94 38
Margareth Eriksson
Agneta Timander

Juniortruppen
Sune Hasselström
Bo Selvert
Ossian Wasström
Omar Ok
Pojkar 62
Peter Carlsson
Göran Wennerström
Roger Skoog
Pojkar 63
Mats Jansson
Ervin Hansen
Curt Fredriksson
Pojkar 64
Sören Ivarsson
Otto Wahlström
Pojkar 65
Kjell Sjöberg
Robert Stahre
Roger Bothén
Anders Kellerstam
Pojkar 66
Jan Lilja
Sigvard Widmark
Pojkar 67
Ulf Ericsson
Åke Åström
Carl-Axel Dahl
Pojkar 68
Olle Ideström
Stefan Wahlberg
Kurt Hammargren
Gunnar Hellman
Pojkar 69
Kjell Johansson
Egil Wilhelmsen
Alo Holm
Kjell Härtén
Knattar
Hans Lundqvist
Damlaget
L-M Wester
A-flickor
Ulla Bjerkhaug
C-flickor
Bengt Andersson
KANSLIET

0758/11043
765 54 72
88 55 64
760 82 54

60 61 07a
86 27 62
67 32 42
93 25 57
774 33 52
82 66 68
64 65 95
81 87 98
99
27
19
88

16
69
88
20

14
52
00
62

64 41 92
86 42 09

62 16 85
35 07 50
36 48 33
69
760
29
46

63
94
19
23

99
38
92
21

89
99
47
740

72
39
17
41

88
06
87
98

49 69 02

67 32 42

0753/76865
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

NÄR:

14-19 AUGUSTI

SISTA ANM. DAG

OMGÅENDE

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:

Box 39007

10054 Stockholm

CEO-tryck ab, Sthlm 07.78

Djurgårdens IF

