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BLÅRANDEN

Inlägget
FOTBOLLENS KRIS ?

Allsvenskans publikminskning har satt igång en debatt om orsakerna till den
na minskning. Årets snitt på 6 500 åskådare är trots allt en bra siffra om
man jämför med andra kulturyttringar.
Publikbortfallet kan bero på att det finns ett väldigt stort utbud på andra
arrangemang. I Stockholm är det ju bara att välja och vraka.
Människor i gemen får det allt bättre. Helgerna tillbringas ute på? landet,
när det är fint väder har fotbollen svårt att konkurrera. Folk är bekväma
av sig och lyssnar hellre på sportradion som ger fina rapporter.
För några år sedan fördes en liknande debatt om fotbollens kris. Då hävdade
tyckarna att fotbollen har blivit tråkig med alltför målfattiga matcher.
Då kom förslag på att göra målen större, bort med off side osv. Förslagen
gick ut på att göra matcherna mera målrika, då skulle publiken komma till
baka ansåg man.
I år har DIF gjort flest mål i allsvenskan (50st) och Tommy Berggren
blev skyttekung dessutom. Men inte har vi haft överfyllda läktare, tvärtom
så glest på läktaren har det aldrig varit nånsin tidigare. Då börjar man
undra vad det är som publiken vill se egentligen. Segrar är tydligen det
enda som räknas. Men under hösten när vi spelade så briljant borde publiken
vaknat till. Var håller alla anhängare hus när vi lirar matcher ? På stan
vimlar det av bilar som pryder sina bakrutor med DIF-dekaler.

Stockholmspressen har ett stort ansvar i den här frågan. Det är ganska lätt
att påverka läsarna i den riktning som man önskar. Men tidningarna i Stock
holm skriver alltför lite om lagen här. Landsortslagen får onormalt stort
utrymme i Stockholmspressen. När det skrivs om lagen i Stockholm är det
mest negativa saker. Det skapar inget "sug"runt fotbollen.
Reportrarna på TV och radio är också förvånansvärt ofta negativa. Är det
en bra match kan man t.ex säga: här på Stadion leder Djurgården med 1-0
och det är faktiskt en bra match. Det visar att man har negativa förvänt
ningar på matchen.

Förslag finnes på hur man ska lösa fotbollens kris: omläggning till höst
vår, slutspel efter hockeymodell, två enkelserier under samma år o.s.v

Men jag tror att vi får vänja oss vid att publiksiffrorna kommer att hålla
sig runt 6 000 åskådare i snitt. Andra inkomstkällor måste till för att fi
nansiera verksamheten.
Jörgen Lindman
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SERIESEGER
Trots att en hängmatch mot IFK Norrköping återstår i den Norra reservlags
serien är DIF-s serieseger redan klar.
I matchen
hämta två
som klar.
stilat på
juniorer.

mot i bottenträsket kämpande Sirius var det meningen att vi skulle
lätta poäng. I och med den segern skulle slutsegern vara så gott
Sirius som behövde poäng för att hänga kvar i serien kämpade stor
den dåliga planen och vann med 2-1 trots att laget innehöll flera

"Tobbe" Waax (lagledare) ringde till Norrköping och frågade hur det gick
mellan IFK Norrköping och AIK som spelade samtidigt som oss. AIK vann den
matchen och vårt försprång var fortfarande tre poäng när två omgångar åter
stod.
Näst sista matchen gick mot Brage uppe i Borlänge. Eftersom vårmatchen sluta
de med förlust på hemmaplan var det ett skärpt lag som gick ut på planen.
Ingen underskattning här inte! Matchen spelades på en plan som på grund av
kylan var stenhård, att det samtidigt var halv orkan gjorde inte saken bättre.

Matchen som sådan var ingen av de bättre men poängen gick i första hand. Som
parentes kan nämnas att de två åskådarna som fanns på plats när domar’n
blåste till spel avvek från arenan innan första halvleks slut. Vädret och
spelet var nog lika skyldiga till detta.
Hasse Holmqvist gjorde 1-0 i första halvlek och det resultatet stod sig tid
en ut, vilket betydde att seriesegern var definitivt i hamn.
Laget som spelat i år består huvudsakligen av en klase unga, hungriga grabb
ar. Detta är kanske den främsta anledningen till det fina resultatet.

Allra gladast över guldet är nog tränaren Göran Aral. Det fanns säkert en
och annan som tvivlade på att han skulle gå i land med tränarjobbet när det
blev klart att han skulle ta över i vintras. Alla eventuella tvivlare har nu
tvingats erkänna hur fel de haft.

Som perfekt lagledare har Torbjörn Waax fungerat. Vi gratulerar ledarteamet
och grabbarna till jättefin säsong.
Lycka till nästa säsong! Vi förutsätter att teamet Aral/Waax fortsätter även
nästa år. Då får ni gärna visa att årets framgångar inte var en tillfällig
het.
PS. Hängmatchen borta mot IFK Norrköping slutade
med förlust 1-0.

64:orna är på gång som ni ser.
Vilken frammarsch!

BP OM A-LAGET
Fotbollsäsongen 1978 är till ända. För Djurgården har den idrottsligt bjudit
på stora framgångar. Målsättningen har uppnåtts med råge. Speciellt glädjan
de är reservlagets serieseger i allsvenska reservlagsserien. Göran Aral et
consortes kan verkligen sträcka på sig.
Hur ser jag då på det gångna årets A-lagsverksamhet?

Låt mig inledningsvis få säga att detta år bjudit på i stort sett samma
svårigheter träningsmässigt som mina tre tidigare år i Djurgården. Med tanke
på detta är det en än större prestation av vårt representationslag att nå så
framskjuten placering. Det finns naturligtvis flera orsaker till detta. Låt
mig få peka på några.
*

Jag (vi) har många gånger tidigare slagit fast, att Djurgården har ett
spelarmaterial, som håller för att konkurrera i den allsvenska toppen.
Detta har ånyo besannats.

*

Vi har under 1978 drabbats normalt i skadehänseende. Detta har inneburit
att vi har haft perfekta möjligheter att spela samman laget och därigen
om öka samarbetet och förståelsen inom laget. En oerhört viktig del i en
lagsport.

*

Samtliga spelare i A-lagstruppen har förbättrat och utvecklat sin fot
bollmedvetenhet .

*

Vi har följt ett eget spelmönster, där samtliga spelares roller har varit
lika viktiga, såväl defensivt som offensivt.

*

De flesta av våra ”anonyma” spelare har förkovrat sig spelmässigt. Jag
skulle kunna räkna upp dem alla, men nöjer mig med en - Birger Jakobsson.
Hans utvecklingskurva har under denna säsong pekat brant uppåt och den
tidigare något kantige ”Bigge” har under hösten spelat mycket vårdat och
taktiskt.

Besvikelser?

- Egentligen bara tvål

*

Den stulna poängen i Halmstad, när hemmalaget kvitterade på övertid. Där
försvann vår medalj!

*

Den mycket dåliga publikanslutningen under året! Det sägs, att offensiv
och metodisk fotboll lönar sig. Det har jag också trott tidigare. Det
argumentet håller inte eller är inte tillräckligt. Vi har i år spelat
den bästa fotbollen under min Djurgårdsepok! Det skulle vara intressant
att göra en enkät till Djurgårdsmedlemmarna i denna mycket viktiga fråga.

1979 års Djurgården är inte mitt bord, men två saker är viktigare än allt
annat för att utveckla Djurgårdens fotbollverksamhet.
*

Att 1978 års A-lagsstomme behålles intakt.

*

Att det blir slut på de från år till år återkommande problemen med
träningsplaner.

Djurgårdens fotboll 1979 önskas ”Lycka till” av Bengt Persson.
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Frågetävling
Den här gången var svarshögen oförskämt liten. Lite av skulden tar dock vi
på oss. Bilden var kanske i svåraste laget. Den föreställde i alla fall två
frimärken. Bland dem som såg det var vår vinnare denna månad nämligen Ann-

Charlotte Wåhlberg från Saltsjöbaden. Vi skickar ut en DIF-tröja på posten.
GRATTIS !

Veckans bild är kanske ännu svårare. Flera besökare på redaktionen har gått

bet på den. För att det ska bli lite lättare och för att få fler svar tänkte
vi ge er några ledtrådar.

Föremålet på bilden använder du varje dag. Det används oftast tillsammans
med ett annat liknande föremål. Är hårt. Nej nu får det räcka med hjälpen.
Hoppas ledtrådarna hjälper dig lite och inte bara förvirrar.

Skicka svaren till oss så blir vi glada. Adress: DIF-Ungdomsfotboll, 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 POSTFÖRSKOTT.
TEL. 08/60.61.07.
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Mångmiljonsatsning på Stockholms fotboll
FÖLJANDE ÄR HÄMTAT UR Svenska Dagbladet.

DIF får resurser
Mångmiljonsatsning på Stockholms fotboll. Nu får DIF resurser. Djurgården
kommer de närmaste åren att få planresurser som anstår en storklubb i fotboll.
Hjorthagens IP skall rustas upp för tre miljoner kronor och inrymma en grusoch två gräsplaner, nya omklädningsrum och lokaliteter. Anläggningen får
disponeras bara av DIF och Värtans IF. Den beräknas stå klar till säsongen
1980. Första spadtaget är redan taget.

På Stadion får Djurgården tre träningstillfällen per vecka på gräs och på
Kristineberg skall man kunna använda en snö- och isfri plan hela senhösten
och vintern. Den idrottsplatsen är ombyggd och dränerad.
- Vi har nu haft en sista sittning med Idrottsförvaltningens dir. Gösta
Söderberg och ingått det här avtalet, säger DIF:s fotbollsordf. Hans Troeds
son. Vi är mycket belåtna och tacksamma. Vilken skillnad! I år har vi t.ex.
inte kunnat vara på Stadion mer än sporadiskt. Det här känns historiskt och
vi skall verkligen försöka tacka med att också i fortsättningen ligga i
toppen av allsvenskan och kämpa om medaljer. Nu får vi de möjligheter som
många konkurrenter haft och vi så grundligt saknat.

Konstgräsplan
GLÄDJEBUD TILL FOTBOLLSSPELARNA I STOCKHOLMS KOMMUN: NÄR VÅRTRÄNINGEN BÖRJAR
1980 FINNS DET EN SPLITTER NY KONSTGRÄSPLAN KLAR ATT ANVÄNDA!
Finansborgarrådet Ulf Adelsohn har givit klartecken för den nya konstgräs
planen. En plan, som fotbollsfolket i Stockholm ropat efter under flera år.
- Fotbollens folk har ju länge skällt över de dåliga träningsförhållandena i
Stockholm, säger Ulf Adelsohn. Nu kommer en plan som kan användas dygnets 24
timmar under hela vintern.
För ett par månader sedan dök det på ett papper från idrottsförvaltningen
upp ett vagt förslag till konstgräsplan vid Östermalms IP. Det var en ytterst
preliminär skiss och när budgetförslaget behandlades i idrottsnämnden för en
tid sedan fanns ingen konstgräsplan med.
-Vi har gått över de ekonomiska ramarna, säger Ulf Adelsohn. När kommun
styrelsen behandlar ärendet härnäst finns ordentliga tilläggsanslag.
Två miljoner kronor finns reserverade till konstgräsplanen. Exakt var den
skall ligga är ännu inte bestämt. Idrottsförvaltningen får utarbeta förslag
under året. En trolig plats är Stora Mossen. Meningen är att man skall ut
nyttja kylvattnet från den konstfrusna isanläggningen för uppvärmning.
- De allsvenska klubbarna får ordentliga möjligheter till vinterträning,
säger Ulf Adelsohn. Men också övriga klubbar skall in på konstgräset. Dam
fotbollen får t.ex. bra chanser till förberedelser under vintern.
I Stockholmstrakten finns sedan förra året en konstgräsplan för fotbolls
träning i Solna. I första hand har AIK haft möjligheter att utnyttja den
planen, men också klubbarna i Stockholms kommun, Hammarby och Djurgården,
har under den gångna vintern haft träningstimmar där.
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JUNIORERNA
En sammanfattning av den gångna säsongen ...
Den minnesgode läsaren erinrar sig säkerligen den optimism som rådde när sä
songen startade.
Varför har då laget inte vunnit Allsvenska serien, mellansvenska cupen, JDM
och turneringen i Holland?
Orsakerna härtill är ganska många, men jag vill först påminna. om den mål
sättning vi haft och fortfarande har. Nämligen att få fram spelare till Atruppen, resultatet av detta kan vi se först om några år, den enskilda
turneringen och matchen blir då inte så livsviktig.

Nu till den gångna säsongen och allra först ett glädjeämne som med lite tur
varit ännu större. Turneringen i Amsterdam i vilken vi kom tvåa, efter att
ha eliminerat självaste Ajax i semifinalspelet. Där gjorde vi årets för
nämsta insats, laget visade där att det finns kapacitet inombords. Det var
verkligen synd att vi missade USA-resan som var 1:a pris i turneringen.

I seriespelet har vi varvat enorma djupdykningar med ganska hyggliga insatser
och det kan ju synas lite märkligt. Vi har slagit samtliga topplag men no
terat förluster mot verkliga ”sopgäng”.
En grundläggande orsak torde vara de välkända träningsförhållandena. Det är
beklämmande att behöva hålla till på den plats som benämnes Östermalms IP.
Sannolikt skulle t.o.m. dom kameler som vistas i norra Afrika vägra att sät
ta sin fot där. Men idrottsförvaltningen har mage att kalla den fotbollsplan.
Sanden var ofta hård som betong eller så stod hela planen under vatten. De
gånger vi inte var på Östermalm tillbringade vi i allmänhet på Gärdet. En
viss förbättring inträdde under hösten då vi kunde använda Kaknäs 3 ggr,
Hjorthagen ca 8 ggr och Kista IP 2 ggr.
En annan orsak torde vara att J-truppen var för liten, det rådde alltså
brist på kvalificerade spelare, vilket medförde att vi tvingades använda
spelare trots att dom befann sig i djupaste botten på formkurvan. Det re
sulterade även i att konkurrensen om platserna i laget uteblev, det blev
nästan omöjligt att komma ur laget när man väl kommit dit.

Laget i år bestod i huvudsak av förstaårsjuniorer, vilka under dom senaste
åren åkt land och rike runt och i stort sett vunnit det mesta inom svensk
u-fotboll. När spelarna ställdes inför den bistra verkligheten i J-allsv.
serien visade det sig att tidigare års framgångar låg dem till last. Många
insåg inte i tid skillnaden att spela pojkfotboll mot BK Dykardojan osv.
och att resa 20 mil och möta ”hungriga” äldre spelare som inget hellre
önskade än att knäcka stockholmare. Dessutom hade de ingen erfarenhet av att
spela i underläge, vi lyckades bara att vända tre matcher från underläge
till seger.
Ett annat skäl var nog att många spelare inte var tillräckligt mogna för att
inse den totala satsning som krävs för att lyckas inom elitfotboll. Många
var oskärpta när dom kom till matcher och träning och verkade vara mer int
resserade av senaste ”bruden med allt vad det tillhör” osv. Detta är en klar
mognadsfråga, men kanske borde vi ledare (Bosse och jag) ”kört” hårdare här.
Ännu en orsak kan vara att jag försökte bygga upp ett spelsystem, där den en
skilde spelaren med hjälp av teknik och spelsinne samt elementära intränade
detaljer skulle klara att lösa dom olika problem som kan uppstå i matchen.
Detta visade sig vara väl optimistiskt, och då vi p.g.a. ovan angivna förut
sättningar hade svårigheter att ändra på detta, blev det svårt. Systemet
fungerade ”utmärkt” då laget befann sig i balans, men när vi kom in i down
perioder och humöret på spelarna sattes ner blev det mest ett enda planlöst

forts. nästa sid.
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springande med bollen.
Nåväl några glädjeämnen finns dock, två spelare deltog i ett tidigt J-lands
lagsläger, varav en spelade ett par landskamper på hösten.
Glädjande är också att några spelare utvecklades klart positivt under året.
Utveckling skedde naturligtvis genomgående men i ett par fall torde det vara
smått anmärkningsvärt.

Vad kan man nu hoppas och tro inför 1979. - Ja, att möjlighet att skapa en
större trupp ordnas, att Östermalms ”IP” blir ett minne blott. Sist men inte
minst att spelarna drar lärdom av det gångna året och verkligen biter ihop
tänderna eller knyter näven i fickan eller vad det nu heter.
Väldigt intressant är ju den "nydaning” som är på gång. Kommer detta att
kunna förverkligas, eller blir DIF:s satsning på u-fotboll något som bara
kommer att synas i massmedia, där den är till föga glädje, när lagen står
med sand i skorna på Östermalm.
Slutligen en liten kuriositet. Om man gör en liten serietabell av dom fem
främsta lagen i u-allsvenskan och räknar deras inbördes möte, så toppas den
faktiskt av DIF.
Hälsningar Sune Hasselström.

64:ORNAS ÖDEN I FRANKRIKE HAR VI INTE
HÖRT SÅ MYCKET OM, MEN HÅR NÅGRA BILDER
I ALLA FALL. På den undre bilden ser
grabbarna ut att verkligen trivas!
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A-LAGET TILL ARABIEN
Söndag den 12 november åker DIF på turné till Arabien. Vi kommer hem den 25
november och då skall vi ha hunnit med att spela fem matcher. Det är dessa
matcher som gör det ekonomiskt möjligt att åka dit. Men det är ett ganska
tufft program med kort intervall mellan matcherna. Ren semester blir det
inte alls fråga om.
Truppen som åker består av 18 spelare och 4-5 ledare. Ledare på resan blir
generalsekreterare Åke Barrling, Olle Hellström, Gösta ”Knivsta” Sandberg
och nye tränaren Alan Ball. Således en blandning av både gammalt och nytt.
Eventuellt skall en eller två nya spelare också med på turnén.

Arab-emiraten, Bahrain och Qatar är de länder som får äran att ta emot oss.
Det kommer säkert att bli en mycket intressant och spännande vistelse med
många nya erfarenheter. Det är även ett utmärkt sätt att ytterligare svetsa
samman grabbarna inför nästa år.
Matcherna spelas enligt följande: Bahrain den 15/11 och 17/11
Qatar den 19/11
För. Arab-emiraten två matcher den 22/11

DIF är verkligen på väg att bli ett internationellt lag. Förutom turnén till
Arabländerna planeras en resa med grabbarna och respektive tjejer till
Thailand i slutet av januari nästa år. En eller två matcher spelas i Bang
kok under trippen som varar ca 12 dagar. Det här är som ni förstår rena dröm
resan. Det sporrar oerhört att få vara med om resor till så avlägsna och
intressanta länder. Vi får verkligen hoppas att resan blir av.

Samlarmapp + Djurgårdens
samtliga matchprogram -78

RING 08-21 15 83
10

20:-

Slarvpellar
KVARGLÖMDA KLÄDER BARNENS Ö
Uppe på Hjortis finns en hel låda med kvarglömda kläder från B-Ö. Företrä

desvis träningsrveraller/byxor/jackor samt t-shirts. Om någon känner på
sig att de har glömt kvar något och vill ha det tillbaka (allt som ligger
i låda är omärkt). Var snäll slå en signal 08- 60 61 07 och fråga om just

Din "sak" finns där. Cm Ni har svårt att få svar där ring 08- 21 15 83 och

fråga efter Margareth Eriksson så kan hon hjälpa Er.

Ett litet ps tänk om kläderna hade varit märkta, då hade de precis som de

kläder som var märkta och kvarglömda blivit hemsända per post.........

KANSLIET

JULCUPEN
ARRANGÖRER: AFTONBLADET/STOCKHOLMSALLIANSEN

SAMTLIGA POJK- OCH FLICKLAG FRÅN SEMIFINALERNA I KLURINGCUPEN - 78
DELTAR. TOTALT 48 LAG.

DIP representeras av vårt pojklag födda - 66.
Kulan går i luften den 21/12 på JOHANNESHOVS ISSTADION.

Matcherna spelas mellan 9.00 och 21.30

OBS. FRI ENTRE

JULHÄLSA MED DJURGÅR'N
Vykort med
Djurgår'n 1978

Under 10 ex
10-20 ex
Över 20 ex

2 kr/st
1:50/st
1 kr/st

RING
08-21 15 83
PS. Finns också i storbildsformat 30x21 cm à 3 kr
11

63-ORNA
Innan säsongen började ställdes större förväntningar än tidigare på laget.
Detta bl.a beroende på de nya spelare som tillkom.
När man nu summerar säsongen så finner man att det resultatmässigt inte har
gått så bra som väntat. Det tyder kanske på att vi från ledningen inte skul
le vara nöjda med året. Så är dock inte fallet.

När vi ser tillbaka så konstaterar vi att spelet kvalitetsmässigt sakta men
säkert förbättrats. Från att säsongen innan främst ha fått inrikta oss på
kontringsspel har vi nu istället fört matcherna. Och som alla vet är detta
betydligt svårare..

På grund av detta har vi åkt på ett par onödiga nederlag. Jag tänker då
främst på nederlagen mot Huddinge och Tyresö i kvartsfinalerna av Kluring
respektive S:t Erikscupen. Det var som sagt enligt min mening helt onödiga
förluster. Men detta har inträffat för många gånger i år för att kunna be
tecknas som otur.
Denna sviktande formkurva tror vi beror på att spelare som inte har varit
under rationell träning tidigare, har haft det här året som en nyttig och
nödvändig inkörningstid.
Men när vi ser vad laget kan prestera under sina bästa stunder så ser vi
med tillförsikt på nästa säsong. För då är vi övertygade om att laget skall
kunna hålla en jämnare standard. Och som en följd av detta så tror vi att
resultaten skall låta tala för sig.

Mats Jansson

BONUSDRAGNINGEN
Året börjar närma sig sitt slut. I Randkavalkaden återstår endast två drag
ningar plus Bonusdragningen.

Ni som har lust att komma upp till vårt kansli och övervaka Bonusdragningen
är hjärtligt välkomna. Ni får på plats reda på om ni vunnit samtidigt som
ni kan se hur vi har det på vårt kansli/klubblokal.
Vi bjuder på kaffe med dopp i all enkelhet. Ta ledigt någon timme i julstök
et och kom hit. Vi börjar dragningen klockan 19.00, torsdagen den 21 december.
Du som tänker titta hit, var bussig och ring hit och tala om det. Så vi vet
ungefär hur många som kommer.

Telefonnummer till oss på Hjorthagen: 60 61 07
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Randkavalkaden
Vinstsumma

60.000:-

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 MÅNADSDRAGNINGEN

VINSTER I BONUSDRAGNINGEN

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

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

1000:500:200:100:50:-

Summa 456 vinnare som delar på
50.400:-

5000:1500:500:100:50:-

Summa 21 vinnare som delar på
9.500:-

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

VINNARE I OKTOBERDRAGNINGEN
1000:- 389: Inger Johansson

500:- 327: Bert Ackered

200:- 231: Anita Mickaelsson, 594: Gerd Karlsson, 533: Gärda Jonsson
100:- 272: N.O. Grönhagen, 263: Leif Westerdahl, 125: Birger Jacobsson,
668: Jan Johansson, 266: Birgitta Jansson, 200: Åke Sköld, 461:
Johan Björkman, 247: Elvy Collin, 395: Siri Johansson

50:- 393: Pelle Lindman, 82: Evert Eriksson, 609: Lars Jansson, 728: Jan
Spjuth, 691: Jan-Åke Örberg, 370: G.H. Gustavsson, 8: Björn Kling
ström, 13: Lasse Stenbäck, 229: Gullie Eriksson, 582: Rikard Wilson,
323: Matts Wassdahl, 540: Rolf Carlsson, 725: Britt Lundh, 103: Hans
Johansson, 638: Allan Eriksson, 583: Rolf Holgert, 576: Yngve
Christensson, 535: Björn Alkeby, 77: Bernt Johansson, 477: Annika
Gärdin, 610: Leif Johansson, 5: Monica Dahl, 684: Kerstin Nordström,
271: Bertil Ljungström
Pengarna skickas till vinnarna. Vi gratulerar samtliga !!!
NÄSTA DRAGNING SKER MÅNDAGEN DEN 20 NOVEMBER.
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PRISUTDELNINGEN
ÅRETS HÄNDELSE !
Se hit alla fotbollspelare inom DIF:s ungdomsavdelning, samtliga ledare,

föräldrar, styrelserepresentanter och andra intresserade::::::::::::::::
NI INBJUDES ALLA TILL ATT ÖVERVAKA

ÅRETS PRISUTDELNINGEN VILKEN GÅR AV

STAPELN (boka in den dagen)

LÖRDAGEN DEN 25 NOV KL 11.00
I VASA GYMNASIUM (Karlbergsvägen) T-bana Odenplan

Vad ska hända förutom att vi får se den sedvanliga prisutdelningen? Jo,
för det första får vi ett utmärkt tillfälle att träffas alla som har

kämpat på var sin kant under året för DIF-fotbollen. Vi kommer att försöka
bjuda på någon form av underhållning: Vad är ännu så länge hemligt - men
någon form av sevärdhet ska vi väl lova.
Dessutom ska vi anordna diverse lotterier
Ha souvenirförsäljning - Jättebra tillfälle att

köpa julklappar
Försöka ordna någon form av servering där vi bjuder
på kaffe, saft och bullar ( är i skrivande stund oklart

om det går att ordna)

Naturligtvis ställer samtliga upp mangrannt. Ledarna pushar på sina spelare
och spelarna ser till så föräldrarna kommer. I år ska det bli ett jätte

uppbåd av DIF-are - alla kategorier. För visst är vi ute i TID !!!
SIST MEN INTE MINST VEM BLIR PRISUTDELARE ?
Naturligtvis årets mesta DIF-are
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Tommy
Berggren

Ledarlista
Fotbollsektionens styrelse
Hans Troedsson
(tf orf)
Bengt Lindbergh
(ek.)
Curt Nyberg
(PR)
Stig Bengtsson
(ung)
Rolf Fransson
(soc)
Olle Pettersson
(täv)
Adjungerad fotbollstyrelsen
Bo Brattlöf
Utbildning
Bo Andersson
KOMMIITÉLEDAMÖTER
Ekonomikommittén
Björn Lindbergh
Kurt Hammargren
Utbildningskommittén
Leif Ståhl
Sven-Olof Åsbrink
PR-Kommittén
Gunnar Dyvik
Tävlingskommittén
Torbjörn Waax
Ulf Johansson
Ungdomskommittén
Stig Bengtsson
Hedersordf
Gunnar Lundqvist
Sigvard Bergh
Materialförvaltare
Stig Annerhög
Sven Jonsson (kl. 15-17)
Medicinska teamet
Christian Åkermark
Dan Wallin
Tommy Eriksson
Tränare A-laget
Bengt Persson
(utb)
Lagledare A-laget
Olle Hellström
Tränare B-laget
Goran Aral
Lagledare B-laget
Torbjörn Waax
Övriga
Margareth Eriksson
Agneta Timander

—
41 13 89
15 10 30
67 80 78
0758/34367
67 81 97

27 50 47
776 19 94

41 98 18
29 19 92

0753/53661
25 96 72

765 56 03

0753/82501
774 29 39
67 80 78

34 24 77
15 40 88
37 77 53
60 61 07

15 78 88
51 51 09
35 79 49
89 19 52
81 28 78

83 29 48
0753/82501

Juniortruppen
Sune Hasselström
Bo Selvert
Ossian Wasström
Göran Wennerström
Pojkar 63
Jan Lilja
Peter Carlsson
Curt Fredriksson
Ervin Hansen
Pojkar 64
Sören Ivarsson
Rolf Sjöström
Otto Wahlström
Pojkar 65
Kjell Sjöberg
Roger Skoog
Pojkar 66
Peter Carlsson
Sigvard Widmark
Pojkar 67
Mats Jansson
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
Eva Carlsson

0758/11043
765 54 72
88 55 64
86 27 62

a

64
60
82
774

41
61
66
33

92
07
68
52

64 65 95
47 50 26
81 87 98

99 16 14
67 32 42
a

60 61 07
86 42 09
93
62
35
36

25
16
07
48

57
85
50
33

69
739
29
46

63
28
19
23

99
08
92
21

89
99
47
740

72
39
17
41

88
06
87
98

49 69 02
—

67 32 42
56 32 19

739 28 08
—

15

BLÅRANDEN

BLÅRANDEN
Box 39007 ■ 100 54 Stockholm
Tel 60 61 07
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Redaktör: Jörgen Lindman

Visst var dom här grabbarna värda medalj, eller hur?
Men nästa år då ....
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