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Inlägget
FOTBOLLENS FRAMTID I DIF HELT AVHÄNGIGT AV TILLGÅNGEN TILL BRA 
TRÄNINGSPLANER

Träningsplaner-gott om träningsplaner av någorlunda hög standard är grunden 
for att en bra och framgångsrik verksamhet skäll kunna bedrivas.
För att hänga med i utvecklingen i dagens hårda konkurrens håller det inte 
med endast tre träningar på halvdåliga planer om man skall ligga i toppen 
av allsvenskan. Malmö FF för att ta ett bra exempel har obegränsad tid till 
träning. Då förstår ni att vi inte konkurrerar på lika villkor.
Halvproffssatsning och ambitioner att få fram spelare från egna leden står 
naturligtvis också och faller med bristen på planer. Malmö FF och IFK Göte
borg bedriver proffsträning med ett knippe lovande juniorer under sommaren. 
Dessa avlönas för sin träning och trivs utmärkt med sitt sommarjobb. Detta 
skulle naturligtvis vara något för oss också, men... men...

HJORTHAGENS OM- OCH TILLBYGGNAD LÖSER DET VÅRA PROBLEM?
Hösten -78 är det planerat att Hjorthagens IP skall byggas om. Dessutom 
skall det bli två gräsplaner där, vilket inger oss förhoppningar om utökat 
antal träningstimmar. Men det gäller att vara ute i tid, annars går kanske 
dessa tider till andra lag. Jag förmodar att vår styrelse är medveten om 
detta och redan, startat med att bearbeta berörda personer i dessa frågor.

MÅSTE VI SÄNKA VÅR MÅLSÄTTNING?
Löses inte planfrågan på ett tillfredsställande sätt inom en snar framtid 
är det helt klart att vi måste dämpa våra förhoppningar om att vi återigen 
skäll bli ett topplag.
Heltidsanställd tränare som är nödvändigt för en hårt satsande klubb, kan 
vi avstå ifrån om inte ovanstående problem avhjälps. Det är helt klart att 
det inte är lätt att vara tränare hos oss.
I tidningsspalterna har vi kunnat läsa att tre styrelsemedlemmar aviserat 
avgång. Leif Forsberg, Olle Pettersson och Rolf Fransson har avsagt sig 
vidare styrelsearbete. Den nya styrelsen som troligtvis väljs vid ett fram
flyttat årsmöte under augusti månad får verkligen kavla upp skjortärmarna 
för att ta tag i problemen. Sedan får vi väl hoppas att vi får lite lugn 
och ro på den fronten. På två års tid har vi bytt ut nästan hela fotbolls
styrelsen.
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KAROLINERCUPEN-78
Den här turneringen var 67-ornas första stora turnering långt hemifrån. Det 
var med spänning vi åkte upp till Östersund, fredagen den 30 juni 1978. 
Resan gick bra, och väl framme vid förläggningen, Parkskolan i Östersund, 
fick vi senare på kvällen tillfälle till lättare träning.
Efter att ha läst programmet förstod vi att vi hamnat i en väldigt svår 
grupp, men vi skulle göra så gott vi kunde och se hur långt det skulle räcka.
Lördagen kom med strålande väder och killarna verkade väldigt tända inför 
första matchen mot Frösö IF. Matchen började redan kl. 09.20 på morgonen. 
Trots en drömstart för Frösön, en straff efter 3 minuters spel och 1-0 i 
baken, kom grabbarna tillbaka på ett strålande sätt och slutresultatet 6-1 
till DIF-67:or var nästan i underkant. Resten av lördagen var vi lediga men 
vi passade på att titta på 63:orna som också vann med 6-1.
Söndag morgon kom med samma fina väder och kl. 10.00 var det match mot IFK 
Västerås (ett mycket starkt lag). Vi såg dem på lördagen när de slog Hammar
by med 4-0, men vår taktik var klar och vi skulle ge dem en match.
Laget genomförde matchen suveränt trots underläge ånyo med 1-0, kom de igen 
och vi hade faktiskt segerchans, slutresultat 1-1.
Vi fick inte vila så länge, därför att på eftermiddagen kl. 16.00 hade vi 
att möta IFK Sundsvall. Det blev en typisk 0-0 match som vi hade den lilla 
turen att avgöra 30 sekunder före slutet.
Söndag kväll, hör och häpna DIF-67:or leder sin grupp.
Måndag hade vi att möta Hammarby, som vi vet är ett mycket bra lag. Det räck
te med ett oavgjort resultat för att gå till slutspel.
Vi gjorde en jämn och bra match mot Hammarby, men brast vid ett par till
fällen i markeringen och föll med 2-0.
Tisdag, som var slutspelsdag, fick vi tyvärr bara spela om 5:e-6:e plats 
men det innebar att vi hade att möta Sirius. Det kändes faktiskt ganska 
skönt eftersom dom slog ut oss i Kluring-cupen med 2-1, och vi hade revansch 
att ta på dom.
Vi gjorde återigen en bra match. Vi skapade många chanser och lyckades vinna 
med 1-0. DIF-67:or slutade därmed 5:a i turneringen.
SLUTSUMMERING: Vi tycker att 67-orna gjorde en bra turnering och verkligen 
visade att här finns stommen till ett mycket bra lag inför nästa säsong. 
En underbar turnering.... en underbar stad.... Vackert väder.... trevliga 
människor.... vad kan man mer begära, ja givetvis seger.... men den kommer.

Ulf o Åke.
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65:ORNA I LOMMA
LOMMATURNERINGEN, ETT FALL FRAMÅT FÖR 65:ORNA
Efter en vinter fylld av motigheter, bl.a. både ledar- och spelarbrist, ha
de resultaten under våren varit något blandade. En turnering i fotbolls
landskapet Skåne med mycket kvalificerat motstånd kunde bli en övermaktig 
uppgift.
Inledningsmatchen mot Majorna från Göteborg vanns dock övertygande med 3-1, 
trots underläge i halvtid med 1-0.
I andra matchen ställdes vi mot svårspelade Karlslund från Örebro, vilka 
hörde till huvudfavoriterna. Genom en härlig kämpainsats från grabbarna 
blev resultatet oavgjort 0-0. Karlslund har bl.a. nått stora framgångar i 
Buster cup, förra året slog dom oss med hela 5-1.
I tredje matchen föll vi emellertid mot slutsegrarna Malmö FF med 1-0 på en 
frisparkskanon från 40 meter. Även detta ett mycket hedersamt resultat.
Efter ytterligare en förlust och en oavgjord match trots hyfsat spel, kvali
ficerade vi oss för B-slutspel. Anmärkningsvärt är att i den hårda konkur
rensen fanns chansen ända till sista omgången att ordna plats i A-slutspel, 
gällande placeringarna 1-4.
Lagen var uppdelade i två grupper om 6 lag vardera, av vilka 2 lag från 
vardera grupp gick till A-, B- och C-slutspel.
I B-slutspelet nåddes seger mot IFK Uddevalla men tyvärr förlust mot IFK 
Göteborg. Dom spelade enligt min mening den roligaste och bästa fotbollen 
men var för veka för att kriga om slutseger.
Dessa resultat gav oss en 6:e placering.
I laget utmärkte sig framför allt Arto Blomsten och Tom Britton i försvaret. 
Johan Westman var bra på mittfältet och Jonny Wendt var duktig i anfallet.

Turneringen var mycket fint organiserad av hemmaklubben Nike, med bra mat 
och god ordning i arrangemangen. Resan till Köpenhamn med besök på Tivoli 
uppskattades säkert också av både spelare och ledare.

BLÅRANDENS utsände.

63:2 I DANMARK
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Frågetävling

Tydligen gillar våra läsare bildgåtor bättre än en massa konstiga frågor. 
Om man jämför med tidigare månader har svaren haglat in den här gången. 
Svarsbreven täcker halva redaktionsbordet (som visserligen är ganska litet) 
så sidans författare jublar.
Vår bildgåta föreställde en kasett till en kasettbandspelare. Svarshögen be
stod av idel rätta svar.
Månadens vinnare tillika turgubbe kommer från Farsta och heter Jonny Johan
sson. Han får en tröja på posten.

Givetvis har vi skickat ut vår fotograf för att ta en ny kul bild till detta 
nummer. Eftersom förra gåtan tydligen var i lättaste laget har vi tagit in 
en något svårare den här gången. Men låt er icke avskräckas, om ni absolut 
inte kommer på det går det bra att gissa.
Skriv ner ditt tröjnummer ifall just du skulle bli den lycklige vinnaren. 
Adress som vanligt: DIF-Ungdomsfotboll, Box 39007, 100 54 Stockholm.

Lycka Till!!!
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Djurgårds souvenirer.
T- SHIRT " LYCKA ÄR ATT VARA DJURGÅRDARE " GUL PRIS : 30:-
T-SHIRT " DJURGÅRN SWEDEN " BLÅ PRIS : 30:-
T- SHIRT A - LAGET I BILD VIT PRIS : 22.50

BADHANDDUK 57 x 112 cm MED STORT DIF MÄRKE PRIS : 30:-
FROTTEHANDDUK 42 x 70 cm ORANGE PRIS : 15:-

GRAMMOFONSKIVA PRIS : 12:— VÄSKA PRIS : 40:-
SKÄRMMÖSSA FRIS : 10:- BRODERANDE MÄRKEN:
TÄNDSTICKSFÖRP. STORT PRIS : 10:-
10st ASKAR PRIS : 5:- LITET PRIS : 4:-
GLASUNDERLÄGG NYCKELRING PRIS : 5:-
FÖRPACKNING 10st PRIS : 5:- KAPSYLÖPPNARE PRIS : 4:-
BILDEKAL FÖR INSIDA: HALSPENNA PRIS : 7:-
STORT PRIS : 12:- SEDELKLÄMMA :
MELLAN PRIS : 8:- MED PLASTFICKOR PRIS : 8:-
LITET PRIS : 5:- SEDELKLÄMMA :
BILDEKAL 2st SMÅ + 1st MED MYNTFACK PRIS : 12:-
STORT MÄRKE FÖR UTSIDA PRIS : 10:- SPARBÖSSA PRIS : 20:-
MANCHETTKNAPPAR PRIS : 19:- VIMPEL :
KORTLEKAR 2st PRIS : 20:- TYG PRIS : 10:-
HALSKEDJA MED DIF — PLAST PRIS : 10:-
BERLOCK PRIS : 12:- TE - KAFFE MUGG PRIS : 12:-

SOUVENIRERNA KAN KÖPAS PÅ DJURGÅRDENS KANSLI, HJORTHAGENS IDROTTSPLATS 
(T) ROPSTEN MELLAN KL: 9.30 - 16.00. OM NI GÖR BESTÄLLNINGAR SÄ SKICKAR 

VI MOT POSTFÖRSKOTT, TEL, 08/60.61.07.
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A-LAGET
Så har då fyra matcher av andra avdelningen i allsvenskan spelats. Vårt facit 
på dessa matcher, fem poäng av åtta möjliga, är väl egentligen inte så pjåk
igt. Fem matcher i följd utan förlust får vi vara nöjda med.
Åttonde omgången av allsvenskan spelade vi borta mot Landskrona BOIS. Trots 
underläge med 1-0 kom vi igen och "Grönis" kunde kvittera till 1-1 på en 
halvvolleykanon. Sedan spelade vi på säkerhet och vårdade den poäng vi så 
innerligt behövde.
Sedan kom massakern på Stockholms Stadion när Halmstad BK krossades med 4-0. 
Efteråt var supportrarna inte riktigt nöjda ändå, man undrade varför vi lade 
av efter 4-0. Ja, det kan man ju fråga sig. Det är till att ha pretentioner.
Därefter var det dags för bortamatch mot Kalmar FF. På Fredriksskans har vi 
inte lyckats ta någon pinne så långt man kan minnas. Det såg återigen väld
igt mörkt ut när Benno Magnusson kunde göra 1-0. Men redan minuten efteråt 
kvitterade Håkan Stenbäck i samband med hörna. Tommy Berggren tuschade bollen 
med pannan till Håkan som bara hade att sätta till foten. I början av andra 
halvlek gjorde Jan-Åke Lundberg 2-1. Men trots detta kunde vi resa oss och 
Kjell Samuelsson slog på ett vänsterskott som letade sig in i mål. Vilken 
prestation att orka resa sig från två underlägen. Spelmässigt gjorde vi dess
utom en jämn match men den långe Jan-Åke Lundberg oroade ständigt med sina 
farliga nickskarvningar.
I elfte omgången hade vi återigen "bortamatch" på Råsunda mot Västerås SK. 
Liksom tidigare när vi tagit emot våra motståndare ute på Råsunda har vi 
haft väldiga problem att vinna. Nu fick vi endast 1-1 mot Västerås efter 
underläge med 1-0. Allsvenskan är så jämn och Västerås är absolut inget 
dåligt lag vilket gör att jag har svårt att förstå nedsablingen i press och 
av andra efteråt.
Vi får trots allt vara nöjda med poängskörden efter dessa fyra matcher. 
Försvarsmässigt har vi inte åkt på några kontringsmål vilket var fallet vid 
flera tillfällen tidigare under våren. Kedja och mittfält har börjat göra 
mål igen. Förutsättningar för en fin höst finns onekligen. Allting hänger på 
kampviljan och den finns i rikliga mängder. Det klagades på detta efter 
matchen mot Västerås, men av vad som framgått från några spelare var de 
ordentligt trötta efter matchen. Vi kommer igen med nya friska tag.
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BP OM VM I ARGENTINA
När jag 1974 medverkade som Sv.FF:s observatör vid fotboll-VM i Västtyskland 
såg jag min uppgift som en engångsföreteelse. Jag hade inte minsta tanke på 
att få uppleva ännu ett VM som observatör. Men så blev fallet och jag är 
mycket tacksam och glad för detta. Argentina-VM var en fantastisk upplevelse 
i alla avseenden. Ca ett dygns flygresa - det är svårt att bilda sig en upp
fattning om hur långt bort Argentina ligger innan man studerat skolatlasen - 
poliseskort från flygplatsen till hotellet, ett fantastiskt bemötande och en 
vänlighet av det argentinska folket, som inte lämnade något i övrigt att 
önska. Den politiska situationen i landet? Den kan jag inte bedöma. Vistel
sen var alltför kort. Men låt mig få säga att jag i fotboll sammanhang hellre 
åker till Argentina än vissa länder i Östeuropa.
Vad kan jag då dra för slutsatser av de sju matcher som jag såg?
Jag kan naturligtvis inte i detta sammanhang mer än i korthet redogöra för 
vissa intryck. Inledningsvis kan man konstatera att världsfotbollen de sen
aste åren inte utvecklats i samma takt som under början av 70-talet helt 
naturligt. Idag finns det inga taktiska hemligheter, inget lag kan vinna 
taktiska överraskningssegrar. Alla drag är kända.
Det som enligt min mening utvecklats genomgående mest sedan förra VM är 
försvarsspelet. Idag har de flesta nationer, oavsett metodik, en nära nog 
100 %-ig säkerhet, vilket gör det oerhört svårt att skapa vassa avslutningar. 
Jag imponerades av försvarsdisciplinen och fick en känsla av att för de sto
ra stjärnorna är det lika viktigt att ha goda försvars- som anfallsegenskap
er. Försvarsspelet har fått högre status än tidigare. Titta på Italien! 
Vilken balans och arbetsfördelning mellan försvar och anfall. Hade du före 
VM den minsta aning om att Causio, finliraren och artisten, hade så utmärkta 
egenskaper i försvarsspelet.
Kände du före VM till namnen Navalka och Tardelli? Inte jag heller. Men nu 
gör jag det och jag följer med spänning deras fortsatta utveckling. De rep
resenterar den nya kategorin mittfältspelare. Båda är lirare men också 
grovjobbare. Jag tror att de stora spelarna i framtiden måste ha dessa egen 
skaper. Navalka överglänste sin etablerade landsman Deyna. Det säger allt om 
en av polens nya storspelare. Tardelli, den minst kände av Italiens mitt
fältare, var för mig den störste. Oj, vilket understöd och komplement han 
var till den store Bettega på vänsterkanten i Italiens anfallsspel och först 
tillbaka på mittfältet för att intaga rätt försvarsposition. Så agerar en 
stor spelare!
Avslutningsvis vill jag peka på ett par saker, som jag finner anmärknings
värt.
Brasilien hade den förmodligen längsta och mest omfattande förberedelsen av 
alla lag inför VM. Men ett dåligt organiserat lagspel med många elementära 
brister. Hade brassarna inte haft sina goda distansskyttar hade laget inte 
gått till slutspel! Man kan verkligen fråga sig vad de sysslade med innan VM.
Tunisiens enormt fina insats. Vem hade kunnat tro och ana före VM, att nord
afrikanerna skulle spela jämnt med Västtyskland? Tunisien lär ha en för
bundskapten som fått sin utbildning i just Västtyskland. Han hade verkligen 
lärt sin läxa och omsatt den på sitt lag på ett beundransvärt sätt. Var Tu
nisien VM:s bästa lag med tanke på förutsättningarna?
Det talas ofta om spelsystem. Inte minst i sverige. Att det ena spelsystemet 
är bättre än det andra så är det naturligtvis inte. Det avgörande är hur 
lagets samtliga spelare fogar sig i det i förväg bestämda mönstret, accepter
ar sina roller och känner trygghet. Då först finns grunden för ett bra re
sultat. Det visade de flesta och bästa lagen i årets VM.
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A-LAGET VISAR KLASSEN
MOT MANCHESTER CITY

Tisdag kväll den 1 augusti ute på Torvalla IP i Handen tog DIF emot storlag
et från England, Manchester City. Västerhaninge stod som arrangör och efter
som det var 2.200 åskådare lär det bli en slant över.
Vi inledde matchen respektlöst och skapade många målchanser redan i match
öppningen. En bit in i första halvlek kunde "Grönis" göra 1-0 efter ett rent 
mönsteranfall. Närvarande Åby Ericsson imponerades av det fina spelet. Han 
kastade sina blickar främst på Lasse Stenbäck och Tommy Berggren. Tommy be
redde deras mittförsvar stora problem i luftrummet.
I andra halvlek ruschade Mike Channon igenom på högerkanten och slog ett in
lägg till anstormande Brian Kidd som gjorde 1-1. Därefter hade vi återigen 
en hel del tillfällen att ta ledningen, men 1-1 stod sig tiden ut.
Engelsmännen var efteråt smått chockade av det oväntat hårda motståndet. Det 
är verkligen bra för självförtroendet att spela jämnt mot så namnkunniga 
spelare. Det är internationella matcher mot bra lag som vi behöver. Vi får 
innerligt hoppas att vi kommer så högt i tabellen att vi kvalificerar oss 
för nästa års tipscup.
Notabelt i övrigt var att av engelsmännen tillhörde vår egen Gary Williams 
en av dom bättre spelarna på plan. Curt Olsberg vikarierade som libero och 
det gjorde han så bra att han blev korad till matchens lirare.

HÖR AV DIG!!!

DU SOM SKICKAR IN 10:- PER POSTGIRO UTAN ATT SÄTTA UT NAMN BÖR SNARAST 
HÖRA AV DIG TILL KANSLIET. SOM DU FÖRSTÅR INNEBÄR DET EN MASSA PROBLEM 
FÖR OSS ATT FÖRA IN DIG PÅ RÄTT NUMMER I ANNAT FALL.

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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NU ÄR DET KLIPPT,
FÖLJANDE ÄR HÄMTAT UR LOKALPRESSEN I SKÅNE (SKÅNSKA DAGBLADET OCH 
SYDSVENSKA DAGBLADET). AV DEN OMFÅNGSRIKA TEXTEN FÖRSTÅR NI ATT DET 
ÄR EN VÄLDIGT STOR OCH BETYDANDE TURNERING.

Dramatisk Flaggturnering

Djurgården vann 
prestigefylld final

Det blev två tuffa och spännande matcher när BK Flagg avslutade sin 18:de Pojldagsträff i går på 
Helenehohn där Karlstad började med att besegra Warta i matchen om tredjepris med 2—1 och där 
sedan Djurgården vann finalen över ”tvillingbrodern” AIK med 1—0.

I den senare matchen stod det 
mycket prestige på spel och genom att 
de båda lagen kände varandras styr
ka och svagheter så väl så kom finliret 
att få sitta i andra hand. AIK-arna 
som var knappa favoriter började bra 
och hade chansen att knäcka sina 
motståndare efter en kvart då lagkap
tenen Jan-Erik Eriksson hade en 
rungande frispark i ribban - första 
halvleks enda riktiga målchans.

I andra halvlek blev det ombytta 
roller och speciellt den första kvarten 
då AIK sällan kom över sin egen 
planhalva. Djurgårdarna fick ett mål 

bortdömt för offside redan efter fyra 
minuter.

Fem minuter senare avgjordes 
matchen då AIK-keepem missbe
dömde en situation och lät Ingemar 
Lindevalls skott slinka förbi sig invid 
högra stolpen.

BLIR BÄTTRE
Den utsedda juryn hade en lätt 

uppgift att kora bäste man på plan. 
Det var inte bara för sitt avgörande 
mål som Ingemar Lindvall i Djurgår
den fick detta pris. Den grabben kan 
rentav bli ännu bättre än sin storebror 
Roger, som för två år sedan slog 
igenom på träffen och strax efter 
hemkomsten kom in i a-lagstruppen 
hos ”kaminerna”.

Den största konkurrensen till titeln 
hade han av klubbkompisarna An
ders Bark och Claes Adams. AIK:s 
skyttekung Kenneth Holm var väl be
vakad, men visade likväl framfötterna 
hos de ”guldkantade” tillsammans 
med Jan-Erik Eriksson och Henrik 
Näsman.

SNABBA MÅL
Förmatchen om tredjepris mellan 

Karlstad och Warta blev mera väl
spelad, men tyvärr hade göteborgar
na fått sin två bästa pojkar Thomas 
Frykberg och Roger Lindgren skada
de. Nu var det ingen tvivel om att 
Karlstad var det bästa laget, men det 
lossnade inte riktigt för dem förrän i 
andra halvlek.

Thomas Åsbrink gjorde 1-0 efter 
fyra minuter då Thomas Bäckström 
ökade till 2-0 fyra minuter senare 
innan Kristoffer Engberg slog in tröst
målet efter 45 minuters spel.

Hos segrarna spelade Håkan Gide
bratt en dominerande roll och fick 
också priset för bäste man på plan. Ett 
par andra framgångsrika killar var 
Svante Attermalm och Stefan Ås
brink. Warta hade en skicklig målvakt 
i Mikael Svensson och ett par fina 
mittfältsspelare i Håkan Norén och 
Klas Jörlin.

På avslutningsbanketten förrätta
de Olle Möller i Skånes Fotbollför
bund pris utdelningen. Av Riks
idrottsförbundets ettusen jubileums
plaketter fick Kalle Schmalz i Bock
holt den 775:e. Per Ekström - sön till 
”Nana” Ekström utsågs till bäste 
Flaggspelare utöver de ordinarie pri
serna till de tre bästa lagen.
Match om tredje pris: 
Karlstad - Warta 2-1 (0-0): 
Karlstad: Tomas Åsbrink, Thomas 
Bäckström. Warta: Kristoffer Engberg. 
Final:
Djurgården - AIK 1-0 (0-0): 
DJURGÅRDEN: Ingemar Lindevall.

OTTO ROHLSSON
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Revansch för Djurgården
i ”Flaggträffen”

I vanliga fall har alltid något av de 
utslagna lagen i BK Flaggs Pojk
lagsträff i fotboll packat sina kapp 
säckar och rest hem innan slutspe
let, men i går hade samtliga mött 
upp på Heleneholm för att se när 
Karlstad inledde slutspelet genom 
att besegra Warta med 2—1 i mat
chen om tredje pris och då Djurgår
den vann finalen över AIK med 1-0.

Den senare matchen var nästan 
lika jämn, som då AIK i fjor vann 
över sin ”tvillingbroder” efter för
längning. Det kunde lika gärna ha 
blivit en ny förlängning i går om 
inte AIK-keepern Håkan Wenner
ström missbedömt situationen när 
han nio minuter in på andra halvlek 
lät Ingemar Lindevall rulla in 
bollen vid högra målstolpen.

□ DOMINANS
Om AIK haft ett visst övertag och 

en jättechans att göra 1-0 efter en 
kvart då Jan-Erik Eriksson hade en 
rungande frispark i ribban, så domi
nerade Djurgården desto mer efter 
paus.

Det var ytterst sällan AIK-arna 
tilläts komma över sin egen plan
halva den första kvarten.

Efter fyra minuter fick Djurgår
den ett mål bortdömt för offside, 
men pressen fortsatte och efter 
ytterligare fyra minuter avgjordes 
matchen genom Ingemar Lindevall, 
som av juryn utsågs till bäste man 
på plan. Hans broder Roger slog 
igenom på tävlingen för två år se
dan och blev redan i fjor upphöjd till 
A-lagstruppen. Ingemar verkar ha 
minst lika stora chanser efter allt 
det fina spel han presterat hela 
veckan ute på Limhamnsfältet.

Sina största konkurrenter om pri
set hade han i lagkompisarna 
Anders Bark och Claes Adams.

AIK-arna, som tog förlusten som 
fina sportsmän, hade en stark trio i 
Henrik Näsman, Kenneth Holm och 
Björn Kindlund.

□ VÄLSPELAD
Matchen om tredjepris mellan 

Karlstad och Warta blev mera väl
spelad genom att det inte stod så 
mycket prestige på spel som i fina
len. Tyvärr tvingades göteborgarna 
ställa upp utan sina två bästa 
Thomas Frykberg och Roger Lind

gren, vilka båda var skadade. 
Annars hade det nog blivit betydligt 
jämnare än vad det blev.

Karlstad var det klart bästa laget 
och hade planens i särklass bäste 
spelare i Håkan Gidebratt, som i 
denna match fick samma belöning 
som Lindevall i finalen.

Ett par andra starka punkter hos 
pojkarna från solskensstaden var 
Svante Attermalm, Stefan Asbrink 
och Thomas Bäckström.

I Warta gjorde målvakten Mikael 
Svensson, Håkan Norén och Klas 
Jörlin bäst ifrån sig.

□ PRISUTDELARE
Prisutdelare vid banketten var 

Olle Möller från Skånes Fotbollsför
bund, som utöver lagpriser och 
induviduella priser till de tre bästa 
lagen överräckte Riksidrottsför
bundets jubileumsplankett nr. 775 
till Kalle Schmalz i tyska Bocholt 
och en bandspelare tilL Per Ek
ström — son till ”Nana” Ekström — 
som bäste Flaggare.

-FAIR

Lyckliga slutsegrare i BK Flaggs ”Pojklagsträffen” 1978 — Djurgårdens IF. AIK besegrades med 1—0 
i gårdagsfinalen på Heleneholms IP i Malmö. Foto: MATS HERRSTRÖM.
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Fotbollskola
FOTBOLLTERMER.

VÄNDA SPELET Att i anfallsspelet överflytta spelare från ett 
område med dåliga spelytor till en annan del av 
planen. Ofta sker överflyttningen från den ena 
kanten av planen till den andra.

CROSSBOLL En bra metod att vända spelet är att spela en 
crossboll, alltså en passning från bollhållaren 
som befinner sig på ena kanten av planen till en 
medspelare på den andra kanten.

SPEL 7-mannaspel över en hel, mindre plan ( för äldre 
spelare kan det istället vara 11-mannaspel över 
hela planen ).

SMÅLAGSSPEL Spel i alla former utom 7- (11-)mannaspel, t.ex. 
5 mot 5 eller 4 mot 2.

SPELMOMENT Träning där viss del av spelet ”"bryts ut” och 
tränas, t.ex. väggspel eller inlägg från höger
kanten.

SPELTRÄNING innefattar spel, smålagsspel och spelmoment.
STYRT SPEL Träning där spelmoment ingår som en bestämd del i 

spel eller smålagsspel, t.ex. väggpass ger 1 extra 
poäng i smålagsspelet 5 mot 5.
Kan också innebära någon begränsning, t.ex. spel 
med två tillslag.

SPELSYSTEM innebär att organisera spelarna så att grundförut
sättningarna för anfalls- och försvarsspel uppfylls 
att arbetsfördelningen blir så jämn som möjligt 
att de enskilda spelarnas starka sidor utnyttjas 
maximalt

ANFALLSSPEL

TAKTIK innebär att lagets spel anpassas efter de för 
matchen gällande förutsättningarna.
Spelsystem och taktik ska fungera som en ram inom 
vilken varje spelare under eget ansvar fritt ska 
kunna utveckla sitt fotbollkunnande.

FASTA SITUATIONER Hörna, inkast, frispark, straffspark, avspark, 
inspark och nedkast.

SNABBHET Den snabbhet en spelare visar i spelet som en 
kombination av tankesnabbhet och snabbhet i för
flyttning.

Tre anfallsspel finns idag analyserade och väl praktiserade ute i fotbolls
världen.
Väggspel är den kanske naturligaste metoden för unga fotbollsspelare. De två 
andra metoderna är överlappning och överlämning.
Helt naturligt önskar du att dina spelare ska behärska någon av eller kanske 
alla dessa metoder. Bli då inte otålig i ivern att dina spelare ska hinna 
lära sig allt på en kort tid.

12



Randkavalkaden

Vinstsumma 60.000:-

VINSTER I MÅNADSDRAGNINGEN

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

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

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

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

VINSTER I BONUSDRAGNINGEN

1:a pris 1000:- 1:a pris 5000:-
2:a pris 500:- 2:a pris 1500:-
3:e-5:e pris 200:- 3:e-6:e pris 500:-
6:e-14:e pris 100:- 7:e-ll:e pris 100:-
15:e-38:e pris 50:- 12:e-21:a pris 50:-

Summa 456 vinnare som delar på
50.400:-

Summa 21 vinnare som delar på
9.500:-

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

VINNARNA I JULIDRAGNINGEN
1000:- 654: Gösta Arkinger 500:- 576: Inga-Britt Jansson
200:- 131: Herbert Frank, 270: Maud Wester, 134: Stig Ågren
100:- 165: Nelly Bengtsson, 32: Gun Westeson, 175: Jörgen Lindman, 349: Pia 

Englund, 80: Sune Hasselström, 196: Herman Hedberg, 507: Rolf 
Eriksson, 125: Birger Jacobsson, 470: Bo Thoren

50:- 704: Roy Hyttinge, 453: Sigvard Widmark, 623: Lennart Woxö, 621: Åke 
Olsson, 220: Tommy Stern, 587: Zaidy Tötterman, 55: Evy Elv, 
375: Bo Hedvall, 454: Ove Ekbäck, 469: Hans Troedsson, 479: 
Filip Persson, 687: Hans Geiborg, 355: Inger Hjertberg, 381: 
Conny Probell, 425: Stefan Sjölander, 169: Siga Lindman, 465: 
Lars Troedsson, 154: Anna-Lisa Unden, 15: Maud Winte, 122: Ingrid 
Olsberg, 206: Bertil Wiström, 63: Göran Holmberg, 608: Kent 
Gustafson, 304: Bernt Wigers

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga !!! 
NÄSTA DRAGNING SKER MÅNDAGEN DEN 21 AUGUSTI.
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KOMMANDE MATCHER
20/8
A-laget Allsvenskan Elfsborg-DIF Borås 18.00
Damlaget Div 11 Ö Sveal. DIF-AIK Hjorthagen 11.00
J-laget J-allsvenskan DIF-IFK Västerås Hjorthagen 13.30
C-laget Sthlm 5 T Hökarna-DIF Västboda 09.00
21/8
B-laget Allsv. Reserv AIK-DIF ? 18.00
22/8
J-laget J-allsvenskan Hammarby-DIF Söderstad. 18.00
62:2 S:t Erikscup DIF-Nynäshamn Gärdet 4 18.00
68:1 S:t Erikscup AIK-DIF Läroverket 18.45
63:2 S:t Erikscup Täby IS-DIF Täby SC 2 19.00
23/8
64:2 S:t Erikscup DIF-Farsta IF Hökarängen 17.00
62:1 S:t Erikscup DIF-Brommapojkarna Bromsten 17.45
67:1 S:t Erikscup Stuvsta-DIF Stuvsta 1 18.00
J:1 Sthlm J:1 AIK-DIF Ulriksdal 19.00
24/8
A-laget Allsvenskan DIF-Hammarby Rå sunda 19.00
66:2 S:t Erikscup Brinken-DIF Gärdet 4 17.00
67:2 S:t Erikscup DIF-Norrtull Gärdet 2 18.00
25/8
65:1 S:t Erikscup DIF-IFK Lidingö Stadshagen 17.00
26/8
B-laget Allsv. Reserv DIF-Brommapojkarna Kista 18.00
62:1 S:t Erikscup Vällingby-DIF Åkeshov 13.00
65:2 S:t Erikscup Enskede-DIF Årstagården 11.00
68:2 S:t Erikscup DIF-Ekebykamraterna Hjorthagen 09.00
68:3 S:t Erikscup Enskede-DIF Enskede 3 10.00
69:1 S:t Erikscup DIF-Lidingö Hjorthagen 10.00
27/8
A-laget Allsvenskan Västerås SK-DIF Västerås 18.00
Damlaget Div 11 ö sveal. Riala-DIF
28/8
63:2 S:t Erikscup DIF-Stocksund Essinge IP 18.00
66:1 S:t Erikscup DIF-Älvsjö Stadshagen 19.00
66:2 S:t Erikscup DIF-Hispania Östermalm 18.00
68:1 S:t Erikscup Brommapojkarna-DIF Nya Elem. 18.00
68:2 S:t Erikscup Danderyd-DIF Danderydsv. 18.15
29/8
67:1 S:t Erikscup DIF-Jakobsberg Gärdet 4 18.00
68:3 S:t Erikscup DIF-Högdalen Ormkärr 18.00
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Ledarlista
Fotbollsektionens styrelse Juniortruppen

Sune Hasselström 0758/11043Leif Forsberg (orf) 0764/62360
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
KOMMITTÉLEDAMÖTER 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

HAR NI SETT DOM FÖRR?
HÄR SER NI TVÅ AV DJURGÅRDENS SUPPORTRAR SOM ALLTID 

KAN SES PÅ VÅRA MATCHER. HÅKAN (tv) OCH UFFE ÄR OFTA 

NÄRVARANDE VID VÅRA TRÄNINGAR OCKSÅ. DOM ÄR VÄLDIGT 

ANGELÄGNA ATT KONTROLLERA FORMEN HOS SPELARNA. UFFE 

HAR KNAPPT MISSAT NÅGON TRÄNING ALLS. VILKET ENA

STÅENDE INTRESSE!

KÖP DlF-FANAN !
FANAN SOM UFFE OCH HÅKAN HÅLLER FRAMFÖR SIG KAN

KÖPAS PÅ VÅRT KANSLI. REN ÄR VERKLIGEN SNYGG OCH

GER ETT MÄKTIGT INTRYCK.

pris: 25 Kr
TEL. 606107
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