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BLÅRANDEN

Inlägget
Nu är den här igen! Tidningen som ni har väntat på, men den som väntar på
något gott väntar aldrig för länge. Augustinumret får tyvärr utgå. Det
skulle främst ha handlat om Barnens Ö-lägren med massor av bilder. Men foto
firman där vi lämnade in våra rullar vet helt plötsligt inte vad dom har
gjort av våra bilder. Stor skandal, eller hur?

Beträffande arrangemanget ute på Barnens Ö kan vi berätta att det var mycket
lyckat. Men så hade vi satsat hårdare än någonsin tidigare på att det skulle
bli trevligt. Veckorna därute håller på att bli årets höjdpunkt för U-avdel
ningen. Nu var det dessutom upplagt som ett träningsläger för våra lag. Det
var nog värdefullt inför höstens spel i S:T E-cupen.
November och decembernumret av Blåranden kommer troligtvis att slås ihop
till ett enda nummer. Det är väldigt bökigt strax innan jul därför är det
en bra lösning tycker vi på redaktionen.

I framtiden är det väl högst osäkert om vi kan behålla vår tidning. Det
kostar trots allt rätt mycket pengar att ge ut Blåranden. Dessutom har vi
knappt något netto alls på Blårandkavalkaden då vinstplanen är baserad på
tusen lotter och vi har bara sju hundra deltagare.
Men vårt trevliga programblad som säljs vid våra hemmamatcher kan utvecklas
ytterligare och ta in ännu mer text. Att det finns ett behov av en tidning
står helt klart. Det är också ett fint sätt att få ut information.
Men vad gäller Blåranden beklagar vi på redaktionen att inte våra makthavare
utnyttjar spaltutrymmena i större utsträckning. Det skulle säkert göra
tidningen mycket mera levande. Där har vi en del att lära av MFF-BLADET
som innehåller massor av intressant läsning.

Det här är väl saker som vår generalsekreterare Åke Barrling får ta ställ
ning till. Han tillträder sin tjänst den första november.
Vi hälsar Mr Barrling välkommen och önskar honom all lycka inför den ökade
satsningen i framtiden.
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TACK!
Vi tackar nedanstående företag för
deras villighet att skänka diverse

priser och T-shirts till våra B-Ö läger
1978. Utan dessa företags givmildhet

hade vi stått oss ganska slätt.
ETT STORT FÅNG MED ROSOR OCH BLÅRANDIGA HÄLSNINGAR
TILL

ASG och deras fina T-shirts

Barnängen med sina tvålar och

Carlsens förlags fina SMURF-album

och sin tandkräm

Dagens Nyheters T-shirts

Essos stora uppbackning av T-shirts

Ford Motors blå t-shirts

Sellbergs t-shirts och diverse annat

Primus-Sieverts t-shirts

smått och gott

Viking-lines t-shirts

Mobils t-shirts

Vingresors t-shirts

Semic Press skänkte t-shirts samt

Philips t-shirts

diverse andra priser

Robert Bosch AB, t-shirts

Textiltryck AB levererade t-shirts

KF ställde som vanligt upp med

gratis

diverse priser

B-LAGET
Vårt duktiga reservlag fortsätter att övertyga i allsvenska reservlagsserien.
Höstens hemmamatcher har spelats på Kista IP. Planen som är nylagd och fin
har tydligen sporrat spelarna till stordåd. Matcherna därute har varit väld
igt målrika tillställningar.
Efter arton spelade omgångar leder våra grabbar serien. 25 poänng, 3 poäng
före Norrköping, vilket innebär att bortamatchen mot Norrköping får final
karaktär. Vinst då så är slutsegern klar.
Det var ganska länge sedan som b-laget visat så hög klass. 1972 vann vi all
svenska reservlagsserien senast. Ett bra b-lag borde ju innebära att där
finns några spelare som kan ta steget upp i a-laget. Redan nästa år lär vi
få bekanta oss med några nya ansikten. Vilka b-lagsspelare som får chansen
är delvis beroende på enbart tillfälligheter.

Vi önskar b-laget med tränaren Göran Aral och lagledaren Torbjörn Waax all
lycka i slutspurten.
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DAM-LAGET
Div II Östra damer
(Slutspelad)
AIK-Rågsved 2—1, Rönninge—Enköping
5—0, Tunafors—Hemse 4—0, Riala-Göta
2—1, Djurgården—Ronna 0—1.
AIK
18 12 6 0 48-10 30
Rönninge
18 11 3 4 38-19 25
Ronna
18 9 6 3 25-11 24
Tunafors
18 9 3 6 34-17 21
Rågsved
18 7 4 7 36-32 18
Göta
18 7 4 7 18-20 18
Riala
18 6 4 8 21-36 16
Djurgården
18 3 9 6 27-24 15
Hemse
18 4 4 10 17-33 12
Enköping
18 0 1 17
2-54 1
AiK till div I. Djurgården, Hemse och
Enköping till div IIl.

TYVÄRR, TYVÄRR, som ni ser av tabellen så lyckades inte våra damer hänga
kvar i 2:an. Men chansen fanns ända in i det sista att på egen kraft ordna
upp situationen. Men den rätta turen har inte infunnit sig på hela året.

Av dom matcher som vi på redaktionen haft möjlighet att bevaka är det några
saker som slagit oss. I början på säsongen var väl inte lagmoralen på topp.
Degraderingen till 2:an är kanske enbart av godo, vem vet? Det avgörande är
vad som händer härnäst. Om merparten av tjejerna stannar kvar så är framtid
en ljus. Återväxten är god, duktiga spelare finns i våra flicklag. Damfot
bollen måste byggas upp underifrån.

Under slutspurten var kampviljan hög men då brast det främst i avslutning
arna. Chanser skapades rätt friskt men förmågan att utnyttja dessa var
skrämmande svag. Möjligen var det nerverna som spelade fula spratt.
Ett bra damlag ger god PR för klubben, men några års harvande i div. 3 är
helt meningslöst. Därtill kostar damverksamheten alltför mycket pengar. Mål
sättningen måste därför vara att nå div. 1 så snabbt som möjligt. En seriös
satsning av alla tjejer är absolut nödvändigt för att nå framgång.

Vi hoppas att tjejerna tar nya tag. Ni kan om ni vill.
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Frågetävling
Den här gången var det lite tunnare med svarsbrev. Skolan har ju börjat och
läxorna går givetvis i första hand. Å andra sidan tar det inte så lång tid

att skriva ner svaret och skicka det hit. Är det kanske veckopengen som inte
räcker till? Nåväl, några svar fick vi i alla fall. Samtliga av dem såg att
bilden föreställde en sax. Vinnare blev Ola Sellerstam från Bandhagen som

får en DIF-tröja på posten.

Våran hårt arbetande fotograf har skickat upp ännu en klurig bild till red
aktionen. Vi tackar för den samtidigt som vi undrar om bilden är i klurig

aste laget. Vi får väl se om någon lyckas klura ut svaret.
Tänk till nu ärade läsare, lägg svaret i ett kuvert tillsammans med namn,
adress och tröjnummer. Dessutom skriver du följande på kuvertet: DIF-Ung
domsfotboll, Box 39 007, 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 POSTFORSKOTT.
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08/60.61.07.

A-LAGET
Det har hänt en hel del sedan vi senast skrev om a-laget. Det är nästan bara
positiva saker dessutom.
I den tolfte omgången mötte vi Hammarby och förlorade med 4-1. Detta var
Björn Alkebys första match i allsvenskan för året. Några dagar innan hade
Åby presenterat en landslagstrupp med tre djurgårdare. Tyvärr klantade Lasse
Stenbäck bort sin landslagschans genom att trampa på en glasskärva i om
klädningsrummet. Men han kommer nog igen.
Märkligt nog betydde Lasses skada att en lång rad matcher utan förlust in
leddes. I dubbelmötet mot höststarka Elfsborg inkasserade vi tre poäng.

Sedan klappade vi dit "Bajen" med 3-2. Det var verkligen en härlig revansch.
Efter detta hade vi två svåra bortamatcher i Västerås och Malmö. Båda match
erna slutade 0-0 och poäng på bortaplan är trots allt bra.
Den väntade publikinvasionen mot IFK Göteborg på Stadion uteblev p.g.a. ett
intensivt regnande. 1-1 och bra spel trots det våta underlaget.
Sedan följde 7-0 mot Landskrona då Tommy Berggren med 4 mål visade dom som
tvivlat på honom som landslagscenter hur fel dom haft.
Av bara farten avfärdades AIK med 4-0. Vi var helt överlägsna och hade även
råd med att missa en straff.

Trots att matchen mot AIK satt i benen fick vi 2-2 borta mot Halmstad. Där
med avancerade vi till femte plats i tabellen och medalj inom räckhåll om
vi fortsätter i samma stil.

OK Djurgår'n jag ger mig.
Tack för en underbar fotbollskväll. Det var det
bästa lir jag sett på år och dag.
Särskilt tack till Anders Grönhagen, Curt Olsberg
(genomgående bäste DIFare i de derbyn jag har sett
sedan han kom till klubben), Tommy Berggren, Håkan
Stenbäck och Jörgen Lindman.

Med önskan om en fortsatt lyckosam höstsäsong.

Roland Nordlund
AIK-medlem
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Profilen
Namn: Tommy "Tore" Davidsson
Född: 1952
Längd: 180 cm
Vikt: 75 kg
Familj: Inger och Tomas "Totte", 5 år
Yrke: Stud.
Moderklubb: Bagarmossen IS
Meriter: 6 säsonger i allsvenskan
8 ggr i J-landslaget
1 U-23 kamp
2 U-21 kamper

När debuterade du i allsvenskan?

Några landslagsambitioner?

Hösten -70 mot IFK Göteborg på Rå
sunda. Då var jag 17 år gammal.

Inte för tillfället. För att spela
i landslaget måste jag vara bättre än
för tillfället. Så chansen kommer nog
inte.

Var du mogen att debutera så ung?
Jag kom otränad till match p.g.a.
ett tre veckors träningsuppehåll
och ville egentligen inte spela. Men
annars hade det väl inte varit några
problem. Jag spelade högerback.
Har du några brister som bollirare?

Huvudspelet och skottförmågan kan
onekligen förbättras.
Har du nån stark sida?
Det är svårt att bedöma själv.
På vilken plats i laget trivs du
bäst?
Det beror på omgivningen, vad man
får för roll osv. Jag spelar hellre
libero och markerande innerback än
ytterback. Som junior spelade jag of
ta på mittfältet.

Har din fotbollskarriär blivit såsom
du tänkt dig?
Det har den väl egentligen inte bli
vit.

Har du stagnerat i utvecklingen?
Det har jag nog gjort. Efter att ha
tillhört dom bästa i Sverige i min
åldersklass, så har inte fortsätt
ningen blivit vad man kunde ha hopp
ats.
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Har du verkligen ifrågasatt spel på
elitnivå?

Ja, det är svårt att kombinera aktivt
fotbollsspel med jobb som ger meriter
för inträde på GIH.
Vilken säsong är din bästa i DIF?

1975 gick det bra. Roligaste tiden
var min juniorperiod.
Kan du fortfarande utvecklas som fot
bollsspelare?

Jag hoppas det. Dom svaga sidorna
kan alltid bearbetas. Mentalt finns
det mycket att göra.
På vad sätt påverkar lagets tabell
placering ditt personliga engagemang?

Ligger man i toppen får man bättre
självförtroende och vågar spela ut.
Cm man harvar i botten blir det mot
satt effekt. Detta är dock saker som
man försöker koppla bort. Men oavsett
detta försöker jag alltid att göra
mitt bästa. Men ligger man bra till
i tabellen går allting väldigt lätt,
då är det ingen risk att man blir
trött på fotboll.
Roligaste fotbollsminne?
UEFA-kvalet i juniorlandslaget mot
Norge och Finland. Vi vann båda.

Vad vill du få ut av ditt fotbolls
utövande?

Kan det få som följd att du satsar
ännu hårdare?

Utbildning som tryggar min framtid.
Bli svensk mästare.Äregirighet och
nyfikenhet gör att jag vill se hur
långt jag kan nå både individuellt
och lagmässigt.

Det går inte att satsa hårdare
tidsmässigt med dom förhållanden som
råder i Stockholm. Men jag försöker
naturligtvis övertyga den nya trän
aren om att jag ska vara med i rep
resentationslaget .

Vad innebär nästa års tränarbyte för
dig?
Just nu betyder det ingenting alls.
Speciellt som jag inte vet vem det
blir. Tränarbytena är i mina ögon en
sak som överdramatiserats. Inte minst
genom den uppmärksamhet massmedia
ägnar dessa frågor. Så var det inte
förr, nu är det för mycket tissel
och tassel i korridorerna.

Vad tror du om DIF i framtiden?
Det blir kärvt om inte tränings
möjligheterna förbättras radikalt.
Om det skapas förutsättningar t.ex.
träningsplaner, instruktörer med bra
utbildning så tror jag att vi åter
igen kan bli ett topplag. Det gäller
för stockholmslagen att haka på lag
en ute på landsorten i deras sats
ning annars halkar vi ohjälpligt
efter.

OCH NU GÖR VI Djurgården till ett topplag. Fotbollsektionens ordförande Hans Troedson
hälsar ”Mr DIF”, Gösta ”Knivsta, Sandberg (t v), och Alan Ball (th) välkomna till Djurgården.
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BRA FOTBOLLSPELARE KAN BLI BÄTTRE FÖLJ ALLA RÅD DU FÅR !!

En dag ska
jag bli lika bra
bra som Tommy
Berggren

Duscha efter varje träning och match !
Förutom av hygieniska och hälsoskäl
ett ypperligt tillfälle att träffas
och tala ut cm matchen och träningen.

Specialråd till omtänksamma föräldrar !
Låt inte spelaren äta senare än 2 timmar före träning eller match.
Förutom att det är olämpligt rent fysiologiskt (kroppen får göra av
med den mesta energin på att arbeta med maten istället för att ge
energi vid tränings eller matchtillfället) så kan spelaren mycket
lätt få håll.
Inte stoppar man heller i barnen mat mellan matcher under en längre
turnering. Det är helt förkastligt och stjälper istället för hjälper.
Det som är viktigast att få i sig är vätska bestående av en väl avvägd
mängd vatten, socker och salt !!!
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Som spelare representerar Du DIF både på och utanför plan. Det förpliktar
därför uppträder Du naturligtvis som en god sportsman i alla lägen. Klagar
aldrig på Dina lagkamrater eller domare. Sporten ger Dig så mycket tillbaka
bara Du är villig att satsa helhjärtat på det Du håller på med - inte då
bara Sportsligt utan även känslomässigt.

Som spelare i de yngre pojkåren skall
Du helst helt avstå ifrån skruvdobbar.
Köp fasta dobbar de gör lika mycket
nytta och Du får bättre ”bollkänsla"
i foten.

Du sköter väl om Dina fotbollskor ordentligt efter varje tillfälle !
Naturligtvis gör Du som A-lagskillarna borstar och tvättar av Dina
skor ordentligt efter varje match. Detta gör att skorna håller mycket
längre och dessutom skyddar det mot vätan.

Du tar väl som spelare så många till
fälle som möjligt till att se A-laget
och andra DIF-lag spela matcher. Det
är mycket lärorikt att se andra spela.

Lagledare och tränare har Du förtroende för. Om Du inte har det skall Du
tala ut om Dina problem så får Ni hjälpas åt och lösa dem.
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KANONCUPEN
BRAVO GRABBAR - KANONCUPEN 1978
Det är inte ofta 2:a laget för chan
sen att deltaga i en cup men i lör

dags (2 sept) deltog vi i KAl:s
"Kanoncup" för pojkar födda 1968.

Slutställning i turneringen blev:
1.
2.
3.
4.

DIF
Österåker
KA1
Lidingö

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0 12-2
1 11-5
1 5-8
3 1-14

6
3
3
0

Vi träffades vid Stadion, Klocktor

Erik Olff och en pojke från Öster

net klockan 13.30. Henrik och Olas

åker fick pris som cupens målspotta

pappor körde oss ut till Waxholm,

re, 7 mål var.

där Johan Westerlind med pappa möt
te, vi färjade till Rindö och vid
KA1 mötte värdarna och sista biten
fick vi åka buss till planen (gräs).

Jag vill passa på och tacka föräld
rar som ställt upp och kört oss till
matcher och träningar, utan Er hade

vi inte sått det resultat vi nått.

Matcherna började mycket bra och

(Vi har nått slutspel i S:t Erikscup)

vi gjorde följande resultat i tur

Följ Era barn till matcherna, det

neringen

är dom värda, Ni blir kompisar med

DIF-IFK Lidingö
DIF-Österåker
KA1-DIF

3-1
3-1
0-6

Era barn, tror jag,

KURT HAMMARGREN

Vilket team! Ett riktigt kanongäng, det är krut i dom
här grabbarna.

12

Randkavalkaden
VINNARNA I AUGUSTIDRAGNINGEN
1000:- 276: fetts Wassdahl

500:- 203: Karl-Axel Toll

200:- 503: Helene Fransson, 176: Ruth Tuborg, 637: Allan Eriksson
100:- 297: Christer Andersson, 243: Elvy Collin, 456: Kjell Sjöberg, 249:
Stig Annerhög, 173: Jörgen Lindman, 508: Inga-Lill Carlsson,
625: Bengt Lindbergh, 343: Margit Waldau, 454: Ove Ekbäck

50:- 301: Marianne Wigers, 196: Herman Hedberg, 398: Lars-Emil Stenbäck,
608: Kent Gustafson, 116: Anna-Carin Olsberg, 564: Jan feller,
678: Hans Persson, 156: Karin Jonsén, 478: Bo Selvert, 117:
Linda Olsberg, 722: Stefan Mellberg, 686: Erland Nyberg, 451:
Inge Thim, 677: Börje Singstedt, 168: Sten Sundberg, 66: Karl
Lilieqvist, 621: Åke Ohlsson, 470: Bo Thoren, 517: Dagmar
Gustavsson, 543: Lennart Enwall, 491: Thomas Wallen, 487: AnnaGreta Björk, 485: Gun Britt Kungberg, 248: Lennart Eriksson

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga!!!

VINNARNA I SEPTEMBERDRAGNINGEN
1000:- 270: Maud Wester

500:- 540: Rolf Carlsson

200:- 505: Ralf Jansson, 563: John Risberg, 615: Björn Bergervik
100:- 501: Gunilla Lefwerth, 476: Johan Karlsson, 576: Yngve Christensson,
582: Rikard Wilson, 424: Kenneth Swensson, 718: Börje Söderström,
11: Petra Samuelsson, 167: Anna-Maria Gustafsson, 154: Anna-Lisa
Unden
50:- 205: Ulf Ericsson, 63: Göran Holmberg, 641: Nils Grängzell, 470: Bo
Thoren, 557: Torbjörn Åbom, 504: Vera Jansson, 682: Christer
Måving, 385: Ulf Johansson, 220: Tommy Stem, 92: Jan Hellström,
601: Bernt Jensen, 129: Christer Palm, 699: Jan Sundström, 428:
Kurt Hammargren, 128: Eva Nilsson, 46: Christian Åkermark, 203:
Karl-Axel Toll, 204: Erik Råberg, 512: Elna Gustavsson, 326:
fetts Wassdahl, 139: Gösta Forssen, 509: Harald Gustavsson,
447: Anki Zetterlund, 408: Gillis Lindkvist

Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga!!!
NÄSTA DRAGNING SKER FREDAGEN DEN 20 OKTOBER:
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LÄKARTEAMET
Efter den korta (7 matcher) vårsäsongen försvann "Putte” Asp. Efter många år
och över 600 a-lagsmatcher som massör åkte "Putte" med landslaget till Argen
tina. Nu i höst har han börjat plugga och har inte tid med DIF längre.
Samtidigt som vi tackar "Putte" för alla år, hälsar vi vår nye massör väl
kommen. Hans namn är Tommy Eriksson. En massör förknippar man ofta med en
stor karl med grova händer. Tommy har visat att en bra massör inte alls behö
ver stämma in på den beskrivningen. Tommy är ung och ambitiös vilket gör att
han förkovrar sig och utvecklas ständigt.

Trots att han går på Axelssons institut och har en praktik tillsammans med
några kompisar ställer han alltid upp. Det innebär att han finns till hands
på träningen 3-4 gånger i veckan samt a- och b-lagets matcher. Det har fung
erat bra hela hösten och vi hoppas att Tommy fortsätter att tejpa och masse
ra även nästa år.

Vi har verkligen bra upptäckning vad gäller den. medicinska sidan. Vår läkare
heter Christian Åkermark, han är en skicklig kirurg som hann med att skära
upp några av våra spelare förra året.
Dessutom ingår i teamet sjukgymnasten Dan Wallin som har möjlighet att be
handla krämporna utan några krångel vad gäller tider. Detta är oerhört värde
fullt. Skadorna får snabbt ses om och läkningen kan därför påskyndas i många
fall.
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Ledarlista
Fotbollsektionens styrelse
Leif Forsberg
(orf) 0764/62360
Sven-Olof Åsbrink (utb)
25 96 72
Bengt Lindbergh
(ek.)
41 13 89
Curt Nyberg
(PR)
15 10 30
Stig Bengtsson
(ung)
67 80 78
Rolf Fransson
(soc) 0758/34367
Olle Pettersson
(täv)
67 81 97
Utbildning
776 19 94
Bo Andersson
KOMMITTÉLEDAMÖTER
Ekonomikommittén
41 98 18
Björn Lindbergh
29 19 92
Kurt Hammargren
Utbildningskommittén
0753/53661
Leif Ståhl
PR-Kommittén
765 56 03
Gunnar Dyvik
Tävlingskommittén
0753/82501
Torbjörn Waax
774 29 39
Ulf Johansson
Sociala Kommittén
0762/41088
Dick Persson
Uhgdomskommittén
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
Christian Åkermark
15 78 88
51 51 09
Dan Wallin
Tränare A-laget
Bengt Persson
(utb)
89 19 52
Lagledare A-laget
81 28 78
Olle Hellström
Tränare B-laget
83 29 48
Göran Aral
Lagledare B-laget
0753/82501
Torbjörn Waax
Övriga
Margareth Eriksson
760 94 38
--------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

DU ANVÄNDER VÄL DEN FRÄSIGA KLUBBJACKAN!!!
Christer sätter på sig sitt favoritplagg.
ENDAST

100:CEO-tryck ab, Sthlm 10.78

