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REDAKTIONELLT
Ja, nu har ni Blåranden i handen igen! Trots det kärva klimatet för tids
skrifter av olika slag så lever vi vidare ett tag till åtminstone. Men i år 
utkommer Blåranden endast med fyra nummer. Nästa nr kan väntas hem första 
veckan i juli. Förhoppningsvis skall vi då ha annonser som täcker kostnader
na för Blåranden. Vänd er till oss om ni kan hjälpa till på något sätt.

Bet är nu i april som allvaret börjar. Tävlingssäsongen startar för våra lag. 
En del cuper inom - och utomhus har avverkats. Men det är ändå bara förpost
fäktning inför viktigare matcher som väntar.
A- och B-lag hoppas vi få mycket glädje av framöver. Många åskådare på läkta
ren (i varje fall när A-laget spelar) som sätter snurr på vändkorsen. Däre
mot kan vi undvara kön till de fribiljetter som finnes. Det ger oss själv
fallet inga intäkter.
J-laget bör rimligen också skörda framgång i år. Grabbarna har blivit ett år 
äldre, och nu bör de vara mogna för större saker. I år underskattar de säkert 
inte "BK Dojan” och andra mindre kända lag.

A-laget i England
Enligt vad Olle ”Lill-Lappen” Hellström kan minnas så är det över 20 år sed
an som DIF åkte på ett 14 dagars sammanhängande träningsläger. ”Lappen” var 
med på den tiden när DIF stack iväg på turné runt om i världen på försäsong
en och faktiskt var borta under 6 veckor i följd.

Att ligga borta på läger och bara äta, träna och sova är kämpigt. Men det 
var vi spelare som tryckte på och ville ha ett längre läger p g a de för
hållanden som har rått här hemma. Det visade sig att vi klarade av alla på
frestningar både fysiskt och psykiskt mycket väl.

Vi var 21 spelare som lyfte från Arlanda och fem ledare. Birger Jakobsson 
tvingades stanna hemma, (fotskada) och Super-Mac kom inte loss ifrån Arsenal 
därför blev vi färre spelare än vad som var avsett.

Första veckan blev det totalt 8 träningspass. Dessutom matcher onsdag och 
torsdag. Helgledigheten (lö o sö) var välbehövlig. Då fick vi tid att läka 
små skavanker och vila upp kropp och hjärna. De flesta av oss åkte in till 
Norwich på lördag och strövade omkring i affärerna. Fortfarande finns det 
fynd att köpa. Sedan såg vi ligamatchen mellan Norwich och Bristol City (3-
0). Första halvlek var acceptabel med flera fina skott, men sedan var det 
bedrövligt spel som presterades.

Andra veckan gick i samma stil som den första förutom att vi körde 9 pass 
och 2 matcher. Totalt alltså 17 träningspass och 4 matcher. En riktig genom
körare som jag tror att vi får nytta av när allsvenskan startar.

_____________________________ Jörgen

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING
Stiftad den 12 mars 1891
Sektioner för
Bandy • Bobsleigh • Bordtennis • Bowling • Boxning • Brottning • Cykel • Fotboll ■ Fäkt
ning • Handboll • Ishockey • Konståkning • Orientering • Skidor • Slalom ■ Squash 
Fotbollsektionen ■ Klocktornet, Stadion • 114 33 Stockholm - Tel 08-21 1583 
Ungdomskansliet ■ Hjorthagens IP • Box 39007 • 10054 Stockholm ■ Tel 08-60 61 07 
POSTGIRO: Djurgårdens IF 59616-0 ■ Fotbollsektionen 35 37 30-5 
Ungdomsavdelningen 19 99 39-0 ■ Randkavalkaden 5 49 21-2
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TRÄNARSKIFTE
63-oma har också fått ny tränare i år. Mats Jansson lämnar över truppen 
till Janne Lilja. Mats har haft hand om grabbarna i tre år och det föll sig 
naturligt med ett byte av tränare. Förra säsongens resultat vittnar om ett 
stabilt gäng. 63-orna blev 3:a i S:t E-cupens elitserie.
Janne Lilja är även anställd på ”Hjortis” som ungdomskonsulent. Janne har 
tagit över Göran Arals tjänst och arbetar 20 timmar i veckan på kansliet.

Är något träningsläger inbokat?
Vi planerar att ta en helg på Ellbo

da månadsskiftet mars/april.

Varför är det värdefullt med tränings
läger?
Med samtliga grabbar samlade en helg 

kan man träna väldigt intensivt. Dess
utom blir det tid till teorisnack och 
nyttigt umgänge i övrigt. Man lär kän
na varandra väldigt bra.

Nya spelare, eventuella förluster?
Nya spelare: Lasse Lundborg och Morg

an Möllergren är uppflyttade från 2:a 
laget. Micke Jutterström (Vällingby 
AIK) och Anders Wård (FoC Farsta) är 
också nya i truppen.
Förluster: Målv. Stefan Carlsson slut
ar och Anders Eriksson tvekar om han 
skall fortsätta. Kenneth Boman har 
varit skadad ett 1/2 år och måste 
kanske opereras. Målvaktsfrågan är en 
jobspost.

Planerade turneringar, cuper och res

Kluring-, Köping- och Linköpingscupen 
(inofficiellt SM), Flaggturneringen i 
Malmö. I Flaggträffen har vi chans att 
ta hem vandringspokalen för evigt. 
Under juli månad deltar vi ev. i en 
turnering i Skottland.
Dessutom kommer vi att ställa upp i 
Enköpingscupen under pingsthelgen om 
spelprogrammet tillåter detta.

Finns det några mål uppsatta för sä
songen, vad är viktigast?
Givetvis att så många spelare som 

möjligt utvecklas på bästa sätt. I 
mitt fall då att spelarna så småning
om går in i J-laget. Jag har även 
förhoppningar om resultatförbättring 
i år, dvs. finalplats i någon stor 
turnering.

Är det något annat du vill ha sagt?
Ja, förutsättningar för en fin sä

song finns på papperet, men hittills 
(28/2) har inte uppslutningen på 
träningarna varit den bästa. Oftast 
har det varit 8-9 spelare närvarande. 
Jag hoppas på en snar förbättring nu 
när säsongen närmar sig.

Här har Janne fått blommor och fin 
plakett av grabbarna i 66-laget när 
det var klart att en ny kraft skulle 
ta hand om dem.
Vi får väl se om det blir blommor 
eller ris som Janne erhåller från 
63:orna.
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SPELARFLYKT!
På ryktesväg har vi på red. hört att inte mindre än tolv spelare från 64-
truppen lämnat DIF. Det har Sören Ivarsson (förra årets tränare) också gjort. 
Uppgiften att trots spelarflykten göra ett slagkraftigt lag har gått till 
Mats Jansson. Rolf Sjöström stannar kvar som lagledare för 64-orna. ”Matte” 
får därmed bra hjälp. Ifjol blev 64-orna 3:a i elitserien. När ”Matte" helt 
plötsligt dyker upp på "Hjortis” passar vi på att ställa en del frågor.

Hur har ni fyllt igen luckorna efter

Det har dykt upp många nya spelare 
som har visat god framåtanda. Jag tror 
att vi får ett lika slagkraftigt lag 
som ifjol.

Hur har träningsförhållandena varit 
hittills?
För tillfället är de mycket goda. A- 

laget tränar på Kristinebergs IP och 
då har vi tältet på Stora Mossen. 
"Krillan” har vi använt trots att den 
varit i dåligt skick.

I vilka cuper och turneringar ska ni 
delta?

S:t E-cupen, Kluringcupen, en turner
ing i Frankrike, Karolinercupen i Öst
ersund samt Allan G Carlssons minnes
turnering under sportlovet.

Ja, i Polen någon vecka före starten 
i S:t E-cupen. Där skall vi spela tre 
matcher mot hårt motstånd.

På vilket sätt är den vistelsen eko
nomiskt genomförbar?

Genom personliga kontakter har ett 
fördelaktigt pris erhållits. 64-oma 
var i Polen förra året också.

Några andra problem eller synpunkter 
som du vill framföra?
Vi har många nya spelare från olika 

klubbar vilket medför att vi får kon
centrera oss på att svetsa samman lag
et. i år. Alltför höga resultatkrav får 
inte ställas ännu. Spelarna har så 
skiftande bakgrund. En del grabbar är 
inte vana vid rationell träning. Där
för får man se det här som ett läroår.

TVÅ NYA

Efter många turer fram och tillbaka blev det till slut klart att "Rolle" 
Åhman representerar DIF 1979. De flesta experter tippar att Ronald ska ta 
över efter Björn Nordqvist i landslaget. Vi hoppas (och tror) att han ska 
bli en bra kugge i representations elvan. På träningslägret i England 
visade han takter som bådade gott.
Trots rutin och flera års lång erfarenhet av toppfotboll har Rolle bara hunn
it bli 22 år. Rena junioren alltså! På vilken plats i laget vi får se honom 
agera får framtiden utvisa. Han började sin bana som forward, på senare år 
har det mest blivit libero spel, men även markerande innerback och mittfält
are. En all round spelare kan man mot bakgrund av detta klart konstatera. 
Blåranden hälsar Rolle välkommen till DIF och hoppas att han medverkar till 
ett framgångsrikt fotbollsår.
Vi hoppas också att det löser sig vad gäller Mika Leinonen. Det är killar 
av den kalibern som flyter in i gänget direkt man verkligen unnar ett bättre 
öde än att bli ett års fall.

BLI MEDLEM 
tel 2115834



Frågetävling
HEJ PÅ ER!

Det var ett tag sedan. Eftersom Blåranden ska fortsätta kommer även fråge
tävlingen att leva vidare om intresse finns bland läsarna.
Svaret på decemberfrågan var som de flesta listat ut huvudvärkstabletter 
eller magnecyl.
Vinnaren som vi fick fram genom lottning blev Christer Kågström från Lidingö. 
En DIF-tröja skickas hem till dig per post. GRATTIS, en tröja gratis.

Den nya bilden kanske vållar er lite huvudbry, men ni klarar säkert ut det 
efter en stund. När ni gjort det: lägg svaret, er adress och tröjstorlek i 
ett kuvert och sänd det till oss.

Vår adress: DIF - Ungdomsfotboll, Box 39 007, 100 54 Stockholm

Lycka Till’’’

FYNDA

Hummelskor 100:-
X-TRA ERBJUDANDE PÅ FOTBOLLSKOR

Paketköp 160:-
OVERALL, VÄSKA OCH TRÄNINGSSKO 
begränsat antal skor

T-SHIRT 10:-
TEAM JÄRNKAMIN

Storlek: large och x-large
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CUPLAGET
Laget hade en del problem förra året. Efter en massa turer fram och tillbaka 
blev Kjell Sjöberg lagledare och Peter Carlsson övertog tränarskapet vid sid
an om sina 62-or.
Våren blev av förklarliga skäl mindre framgångsrik resultatmässigt sett. 
Grabbarna skall dock ha en eloge för sin fina höstspurt som klarade dem kvar 
i serien.
Kjell Sjöberg stannar kvar som lagledare och Roger "Myggan” Skoog har en
gagerats som tränare. Rapporter säger att grabbarna har gått framåt i flera 
avseenden på bara några korta vintermånader. Får "Myggan” bara lite tid på 
sig får vi säkert höra ännu mer positivt från 65-orna framöver.
Eftersom ”Myggan" väldigt ofta befinner sig på ”Hjortis” är det fullt na
turligt att vi ställer några frågor direkt till honom.

Hur bedriver ni försäsongsträningen?
Vi tränar 3 ggr/vecka, tisdag, fred

ag och lördag i tältet på tipsextra
tid. Jag vet att alla ledare har det 
svårt med träningsförhållandena, men 
det blir kanske bättre.

Vilka turneringar och cuper deltar 
65-orna i?

Träningsläger en helg ute på Ellboda 
Friluftsgård efter påsk. S:t Erikscup
en, Dennis cup, Köpingcupen, Kamrat
träffen i Uddevalla, Sun cup i Karl
stad och Kluringcupen.

Har dina grabbar specialiserat sig på 
fotboll? Håller de på med andra 
idrottsgrenar också?
De flesta satsar hårt på fotboll. 

Några spelar ishockey/basket. Jag är 
jättenöjd med grabbarnas satsning.

Satsar du på en tränarkarriär?
Tränarkarriär!!! Det låter väldigt 

pretentiöst. Jag har väl samma mål
sättning som de flesta har d.v.s. att 
bli så bra som möjligt. Dessutom anser 
jag att det är en skyldighet gentemot 
spelarna i laget, att jag i möjligaste 
mån förkovrar mig inom tränargebitet.

Du har haft en del intressanta tränar
anbud utifrån! Vad är det som håller 
dig kvar i DIF?
Ja, säg dé! Trots besvärliga tränings
förhållanden m.m. så klappar ändå DIF-
hjärtat med några slag per minut.

Vi siktar inte alltför högt. Men jag 
tror dock på en slutspelsplats i S:t 
Erikscupen. Mer kan man inte begära i 
år. Träningen är upplagd på längre sikt

VILL DU HÄNGA MED PÅ "MYGGANS" JULKLAPPSRESA TILL LONDON?

Lördag den 15 december -79 planerar vi att åka till London på en kombinerad 
fotbolls - och julklappsresa.
Vi kommer att ha tillgång till en buss under hela resan. Vi åker från Stock
holm via Göteborg eller Oslo till England med färja. Vi får hyttplatser och 
middag + frukost på båten samt frukost alla dagar på vårt hotell i London.

Vi skall se minst en fotbollsmatch i div. 1. Naturligtvis försöker vi att 
hinna med att se allt som är intressant att titta på i London. Köpronder 
blir det också på Londons affärsgator, det passar ju bra inför julen, eller 
hur?

Återfärd fredag den 21/12 och ankomst Stockholm söndag morgon den 23/12.

Alltsammans kommer att kosta 1.000:- per deltagare och de krav vi har är 
att du har fyllt 16 år. Om du är yngre, vill vi att du har någon äldre med 
dig på resan.

ÄR DU INTRESSERAD? Ring då till mig snarast. OBS.! Deltagarantalet är be
gränsat - först till kvarn får mala, you know.

Hälsningar 
Roger ”Myggan” Skoog 
Tel. 08/67 32 42
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PALLAR RAVEN FÖR TRYCKET?
Förra säsongen var 66-oma ett av våra främsta pojklag. Två turneringsvinst
er (Aroscupen, På Stan cup) och två finalförluster. I S:t Erikscupens slut
spel blev det förlust i åttondelsfinalen väldigt snöpligt. Men inga trä’n 
får växa till himlen. Jan Lilja har tränat laget under tre år, men har i år 
lämnat över laget till Peter Carlsson. Förväntningarna på laget kan bli höga 
framöver, men den rutinerade räven Peter pallar säkert för trycket. Som lag
ledare följer Göran Wennerström med Peter från 62- till 66-orna.

Efter förra årets framgångar för 66-
orna får du och laget troligtvis för
väntningar om framgång även i år. Hur 
ser du på detta?
Trots att laget är bra tränat i jäm

förelse med andra lag i åldersgruppen, 
behöver spelarna lära sig mycket nytt. 
Först och främst är målsättningen att 
förbättra spelet utan boll, i vilket 
sammanhang ett helt annat sätt att 
tänka fotboll krävs. Dessutom ett 
stort antal tekniska moment samt snabb
hets träning. För att klara av det här 
behöver laget en utvecklingsperiod, 
under vilken resultaten kan bli sämre. 
Jag tycker också att man skall undvika 
att driva upp förväntningarna alltför 
högt i yngre åldrar.

Siktar du på
Det beror på vad man menar med elit

tränare. Rent kunskapsmässigt vill 
man väl alltid bli bättre. Det finns 
ingen som är fullärd. Däremot är jag 
tvungen att välja jobbet med de ad
ministrativa frågorna före tränarsyss
lan för närvarande. Detta utesluter 
träning av junior- och seniorlag. Det 
är dessutom tveksamt om jag skulle 
trivas som seniortränare i högre divi
sioner.

Hur ser erat spelprogram ut?
Nyköpingscupen på våren, Nikecupen 

och Cowal -79 under sommaren. I övrigt 
de vanliga Stockholmscuperna. 

Ändringar i spelartruppen?
Samma spelare med undantag av Lars 

Cederström som kommit tillbaka efter 
ett års gästspel i annan klubb.

BP har lämnat över a-laget_till_Alan 
Ball, betyder det någon ändring för 
våra ungdomstränares uppläggning av 
träning och spelsystem?
Knappast några större förändringar. 

Pojklagstränare måste huvudsakligast 
betraktas som lärare i fotbollens 
taktiska och tekniska grundförutsätt
ningar, vilket ej påverkas i nämvärd 
grad av a-laget.

Är det något annat du vill ta upp och 
vädra nu när du har chansen?
Möjligheten att lära ut alla de punk

ter jag tidigare nämnt är svår under 
de begränsade vinterträningsförhållan
den som står till förfogande. Utan att 
vilja tvinga fram begränsning till 
endast en idrott redan i den här åld
ern, tycker jag att träningssituation
en är svår nog, utan att spelare ständ
igt är borta pga ishockey, bandy, ping
is m.m.

LANDSLAGSMAN
Trots att säsongen ännu är ung har vi en hel hög spelare som blivit uppmärk
sammade i landslagstrupper.
Till A-landslagets träningsturné i Arabien blev inte mindre än 4 Djurgårdare 
uttagna: Tommy, Anders, Lasse och Ronald.
Rolle fick tyvärr inte ledigt från lumpen och kunde därför inte följa med. 
Av rapporterna från Arabien kan man läsa ut att våra DIF:are skötte sig med 
den äran. Tommy och ”Grönis” gjorde 4 av de 5 mål som sammanlagt tillverka
des på de 3 matcherna.

I dagarna har två av våra lovande 62:or, Thomas Hansson och Ingemar Lindewall, 
blivit uttagna till juniorlandslagstruppen.
Vi hoppas och tror att de här grabbarna och flera med dem fortsätter att slå 
sig in i Sveriges representationslag. Det är lika glädjande för DIF som för 
dem själva.
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TVÅ PROFILER
Gary Williams är onekligen en riktig profil. Här har DIF gjort ett verkligt 
fynd utan några större kostnader. Gary hann redan förra året visa upp sig 
för stadionpubliken. Allt talar för att det riktiga genombrottet kommer i år.

Namn: Gary Williams
Född: 1959
Längd: 178 cm
Vikt; 71 kg 
Yrke: Stud.
Familj: Ungkarl
Moderklubb: Tranmere Rovers 
Meriter: 9 allsvenska matcher

1:a allsv. reservlagsserien 1978 

an?
Jag var avbytare mot Göteborg den 11 

sept. men den riktiga debuten skedde 
på Stadion den 7/10 mot Kalmar (1-1). 
Då var jag väldigt nervös, men det 
gick bra.

Trodde du att du skulle komma in i a-
laget så snabbt?
Varför inte? Tidigare (i Tranmere) 

tränade jag bara två kvällar i veckan. 
Nu är jag bättre tränad inte minst 
konditionsmässigt.

Var det fotbollen som fick dig att 
flytta till Sverige?

Nej, det var p g a att jag har släkt 
här. Sedan hamnade jag i DIF så smån
ingom genom Bengt Stagmans försorg.

Trivs du bra här?
Ja, jag trivs bra. Pluggar svenska 

och jobbar på LOIS ibland.

Hur tycker du att det har varit att 
lära sig svenska?
Det har varit svårt. Det måste vara 

svårare för mig att lära svenska än 
att lära sig engelska för er.

Spelade du i Tranmeres a-lag hemma i 
Liverpool?
Jag spelade bara en match i a-laget. 

Tranmere spelar i div. 5 och har 16-
18 proffs. Jag var amatör och höll 
till i reservlaget.

Vad är din styrka?
Det är min vilja. Jag vill vinna och 

hatar att förlora.

Vad behöver förbättras?
Det är framförallt min högerfot som 

behöver tränas upp.

Det spelar ingen roll, bara inte mål
vakt. En plats i laget är viktigast.

Jämför svensk och engelsk fotboll?
Man spelar mycket mera aggressivt i 

England. Det finns så många bra och 
jämgoda lag där. Det finns massor av 
spelare som håller hög klass. I Sverige 
kan ett allsvenskt lag vinna med 12-0 
över ett div. 4 lag. Det kan aldrig 
hända i England som har proffs ända 
ner i div. 4.

Vem är världens bäste fotbollspelare?
Kevin Keegan just nu, men George Best 

är den bäste spelaren genom tiderna. 
Han kunde allt.

Hur känns det att ha träningsläger 
på ”hemmaplan” ?
Jag trivs självklart med förhållan

dena i England.

Hur kommer vi att placera oss i all
svenskan?
Vi vinner.
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TVÅ PROFILER
Namn: Roger "Robbe" Casslind
Född: 1958
Längd: 176 cm
Vikt: 72 kg
Yrke: Stud. - arbetslös 
Moderklubb: Farsta AIK 
Meriter: Årets Grabb i DIF 1977

T o m 1978 6 a-lagsmatcher

Jag kom till B1:an 1972.

Du spelar oftast ytterback, har du 
spelat på andra platser tidigare ?
Jag spelade på mittfältet ända fram 
till juniorerna, då hamnade jag i ked
jan första året. Men sedan dess har 
jag kommit rätt, nämligen i backlinj
en. Jag har spelat på alla platser i 
backlinjen men mestadels har jag ager
at ytterback.

Konkurrensen är hårdare än någonsin 
tidigare, siktar du på en plats -79 
eller tar du det lungt i år.
Jag siktar främst in mig på nästa år, 

men då måste det hända nå't.

Starka/svaga sidor som spelare?
Jag vet inte. Andra får bedöma.

Vad behöver du främst förbättra?
Jag måste bli starkare och hårdare 

fysiskt, men även psykiskt. Detta 
tränar man bäst genom hårda matcher 
med a-laget och att träna med a-lags
killarna.

Du är ny i a-lagstruppen i år, eller 
hur?
Ja, i och med att jag fick följa med 

på två veckors turnén till Arabien
länderna, kom jag med i a-lagssamman
hang på ett helt annat sätt. Där fick 
jag spela tre av matcherna, och det 
var både intressant och nyttigt för 
mig.

Som egen produkt, har du kanske några 
synpunkter på DIF:s värvningar?
Ja, jag tycker naturligtvis att man 

borde satsa mera på killar som kommer 
från de egna leden. Uppföljningen kun
de vara ännu bättre. Man har en känsla 
av att man inte vågar släppa fram oss 
i hetluften.

Vad tycker du är det bästa med fot
bollen?
Det är absolut kamratandan. Resor 

tackar man för, se andra länder är 
självklart mycket intressant.

Vi 

ve

t att du även representerar DIF

den återstående fritiden?
Förr höll jag på med nästan allting 
i idrottsväg, men det har slutat med 
nu. Det blir nån äventyrsbok då och då. 

Blir DIF ett medaljlag i år?
Ja, om forwards får vara hela.

Hur tycker du det är att spela i a-
laget?
Det är ett helt annat tempo. Det tar 

tid innan man blir van vid detta.

Hur många av dina juniorpolare är kvar 
i DIF?
Sju spelare som är stommen i b-laget 

nu. Vi hade ett bra j-lag men Bromma
pojkarna kom alltid i vägen för oss.

Ni vann allsvenska reservlagsserien 
förra kunde det komma sig?
Vi har ett bra b-lag nu. Det är fin 

anda och alla jobbar för varandra. 
Dessutom hade vi nästan samma lag hela 
året. Vi har vuxit ur juniorkostymen 
och tappat den överdrivna respekten 
som vi hade tidigare. När man börjar 
vinna går det oftast av bara farten 
sedan. 9



JUNIORERNA
Det satsas hårdare än någonsin tidigare på ungdomssidan. Det kan man konsta
tera när man tittar närmare på vilka ledare som engageras.
Tränare: Jan Lundkvist, 34 år, genomgått Rikskursen för tränare ( steg 3 ). 
Lagledare: Bengt ”Sillen” Selinder, 42 år, Rikskursen är avklarad.

Dessa veteraner har naturligtvis lång och bred erfarenhet att falla tillbaka 
på. Jan Lundkvist är till skillnad från ”Sillen” ny i DIF. Men de känner 
varann sedan tidigare eftersom ”Sillen" har tränat Janne under ett år i 
Gustavsberg. Janne har även tränat Olle ”Lill-lappen” Hellström när han spela
de i Gustavsberg.
Janne är också lapp. Han kommer ursprungligen från Sundsvall, där han spelade 
fyra säsonger i div. 2 med "Giffarna” åren 1963-1966.
1968 kom han till Stockholm och utbildade sig fritidsledare på Bosöns Idrotts
folkhögskola året efter.
Sedan dess har Värmdö kommun fått ta del av hans kunnande. Fritidskonsulent 
står det på visitkortet. Efter fem år i Järla IF (tre år som spelande tränare) 
hörde DIF av sig.
— Jag tänkte egentligen ta ett sabbatsår i år och få perspektiv på tränar
jobbet, säger Jan. Men att träna ett ungdomslag på elitnivå är en ny erfaren
het och det gjorde att jag tänkte om.
Janne konstaterar att det är stor skillnad på ett seniorlag (div. 3) och 
juniorlag i en elitklubb. Motivationen hos spelarna att träna och förkovra 
sig är stark bland våra juniorer. De är vakna och mottagliga för instruktion
er och därmed kan man påverka dem i positiv riktning. Det är. annorlunda i en 
div. 3 klubb där inte spelarna satsar lika helhjärtat.

Speciella cuper eller turneringar som 
ni skall satsa på?
Ungdomsallsvenskan är viktigast. Ty

värr, har vi ännu ingen utlandsresa 
på gång.

Träningsläger?
Söndag och måndag den 8-9 april, då 

blir det 4 träningspass och lite teo
risnack. Sedan hoppas vi på en inten
sivperiod under sommaren.

Hur är samarbetet med seniorsidan?
Gösta ”Kniven" Sandberg är den som 

främst sköter samordningen mellan oss 
och det har inte varit några problem. 
Dessutom har "Sillen” massor av kon
takt med a- och b-lag, vilket är vär
defullt och underlättar för mig.

Var skall ni träna och spela hemma
matcherna?
Vårberg blir vår hemmaplan i år. Två 

ggr i veckan har vi träningstid där 
under tävlingssäsongen. Det är en klar 
förbättring sedan föregående år.

Vilka förhoppningar har du på laget?
Det är att vi gör bra ifrån oss i 

ungdomsallsvenskan och går till slut
spel om SM-titeln.

Har någon av dina spelare tränat med

Ja, Mats Jansson, Ronnie Aronsson 
(forwards) och mittfältaren Stefan 
Ringbom har både tränat och matchat 
med B-laget. Det är nyttigt för grabb
arna att känna på lite tuffare tag. 
Det underlättar övergången från juni
or till senior. Klyftan emellan blir 
då inte så stor.

spelare i u-allsvenskan?
Pierre Riesbäck. (Mv), Mikael Englund 

och Tomas Nagelkerke räknar jag med 
att få använda.

Är det något annat du har på hjärtat?
Ja, det är skönt att ha en lagledare 

som byter om och hjälper till vid 
träningarna. Det är många fördelar 
med detta. Spelarna får en fantastisk 
service och vi kan dela upp jobbet 
mellan oss och det får ju grabbarna 
nytta av naturligtvis.
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EN VIKING TILL DIF
Trots svårigheter att hitta duktiga och ansvarsmedvetna ledare som vill stäl
la upp och jobba seriöst med våra ungdomar, kan vi presentera en del nytill
skott. Ulf Wilandh,26 år, är en av dem som tillkommit i år. 68:1 har redan 
tränat och matchat under hans ledning. Ulf är en värmländsk viking som flytt
ade till Stockholm 1972 för att studera på ”Teknis”. Däruppe spelade han fot
boll för en klubb som heter Viking. Edsberg i div. 4 (Sthlm) har också haft 
honom som spelare. Men Olle Pettersson har sett till att han nu är i DIF. 
Stefan Wahlberg är lagledare, han har flera års ledarerfarenheter i DIF och 
det bör medföra att 68-oma får ett bra ledarteam.

Vad fick dig_att ta hand om ett pojk
lag i DIF?
Jag är mycket idrottsintresserad och 

har fått ut mycket av fotbollen som 
spelare. Jag hoppas kunna ge tillbaka 
en del som ledare. Fotbollen har fost
rat mig, nu är det omvända roller. Jag 
tycker att det är intressant och sti
mulerande och samtidigt ansvarsfullt 
att vara ledare.

Hur många spelare ingår i truppen?
Just nu är det 13 spelare, och det 

är för få i år. (11-mannalag i år)

Var och när tränar ni?
Söndagar håller vi till i en gymna

stiksal i Kärrtorp. Måndagar på ”Moss
en” (tältet).

Cuper och turneringar?
S:t E-cupen är viktigast. Dessutom 

deltar vi i Dennis och Kluringcupen 
bl a. I Allan G Carlssons minnesturner
ing som spelades under sportlovet 
gjorde vi bra ifrån oss. 3 matcher 
spelades varav vi vann två.

Är det några speciella svårigheter 
som du brottas med just nu?
Jag har dåligt med träningsprylar, 

men det blir väl bättre se’n. Träning 
två dagar i följd söndag och måndag 
är inte så bra. Spelartruppen är för 
liten, vid skador och sjukdomar kan 
det bli problem.

Vad har du för målsättning?
Ätt fostra grabbarna mjukt men ändå 

försöka få in dem i ett vinnartänkande. 
Jag ser det här på längre sikt, det 
gäller att kunna ta förluster på ett 
riktigt sätt och lära av missarna.

Yad skall hända i år för att du skall 
vara nöjd med säsongen.
Att vi placerar oss hyfsat i S:t E-

cupen samt i någon annan cup. Tränings
lägret ute på Barnens Ö under sommar
lovet hoppas jag mycket på. Då kommer 
man tillsammans under en längre tid, 
och lär känna varann väldigt bra. Då 
får jag också tillfälle att träffa 
andra ledare i DIF.

Klubbjacka
DJURGÅR'N FOTBOLL PRIS: 100:-
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Välkommen åter
Vi har glädjen att hälsa en gammal bekant välkommen till DIF. 1972 fick DIF:s 
juniorer ny tränare. U-styrelsen hämtade en omtalad tränarkraft i grannstad
en Solna. Ulf Lyfors va namnet. Grabbarna och Uffe gick så bra ihop att han 
blev kvar i tre år. Han avslutade juniortiden med att coacha fram laget till 
storslam i segrar 1974.
Året därpå följde hån upp juniorerna i b-laget. Men där stannade han endast 
under ett år. Anbud utifrån saknades inte. 1976 lämnade Uffe DIF. Han hade 
nog inte råd att stå emot locktonerna längre!
Efter två år i div. 4 djungeln är Uffe tillbaka i gänget. Han har tagit hand 
om vår interna utbildning som startade förra året.
Vid sidan av tränarjobbet är Ulf en ofta anlitad instruktör vid Stockholms 
och Svenska Fotbollförbundets stegkurser. Han har även hållit i ungdomsträn
arkurser de senaste fem åren.
Blåranden träffade Uffe som verkade full av entusiasm inför utbildningsjobbet. 
— Att syssla med pojkar och flickor är en avsevärd skillnad mot att vara se
niorledare. Ungdomarna är ödmjuka, formbara och suger i sig allt man säger. 
Seniorspelare tror sig ofta vara fullärda och saknar den glädje som ofta ut
märker pojk- och flickspelare. Dessutom har inte pengarna någon framskjuten 
plats. Dessa synpunkter och många till gör att Uffe ser fram emot engagemang
et som utbildare.
Redan på den här korta tiden tycker Uffe att han lärt sig mycket genom att ha 
träffat ledare och smålirare.
Vid sidan om utbildningsjobbet har Ulf hand om damstadslaget. Det blir tid 
över också till arbetet som dataoperatör.
Vi på Blårandredaktionen hoppas verkligen att ledarna ställer upp mangrant på 
utbildningsträffarna och tar del av Uffes gedigna kunskaper.

Fotbollskola
HÄR FÅR NI EN ENGELSK LEKTION I FOTBOLLTERMER. Det kan kanske vara bra att 
lära sig lite Basics (möjligen felstavat?).

Principles of the Game.

1. Width = bredd
2. Depth = djup
3. Penetration = vägvinnande bollar, djupledsbollar bakom fyrbackslinjen
4. Mobility = rörlighet
5. Team work = lagarbete, snacka bättre....

VI HAR TVÅ SLAGS SPEL - Two Games alltså.

1. När vi har bollen
2. När dom har bollen - när dom har bollen då gäller det att kavla upp ärm

arna och jobba stenhårt.

Det här är kanske hemligheten bakom den fotboll som presenteras i TV-rutan 
under tipsextrasändningarna.
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Fotbollskola
UNGDOMSTRÄNING I DIF

När vi skall börja påverka den unga blivande fotbollspelaren är det vikt
igt att utgå från hans eller hennes egna behov och förväntningar. Barnens 
fotbollslek i form av spel mot ett eller två mål innehåller den del av rö
relsestimulans som utvecklingen kräver i unga år.

Vad gör 7-8 åringen som tar en fotbollsplan i besittning? Är han ensam 
skjuter han med säkerhet mot ett mål. Har han en kamrat med sig så ställer 
sig kanske en i målet. De kan även slå passningar till varann antingen van
liga insidespassningar eller längre passningar med vristen. Denna form av 
fotboll kallas för bollövningar. Två stycken spelar en boll till varann utan 
motståndare. De blir bra att passa bollen i denna övning. Men kan spelarna 
överföra och använda denna isolerade träning i insidespassningar i matchen?

Man ansåg förut att en spelare som behärskade vissa grunder som passning, 
dämpning och nickning i bollövningar (isolerade övningar) var fotbollskick
liga. Att behärska bollen fullkomligt är av litet värde om spelaren inte 
uppfattar det rätta ögonblicket att använda sin teknik. Det som kännetecknar 
en skicklig spelare är att han/hon utför det som passar den aktuella spel
situationen.

Vi vill att den träning våra ungdomstränare bedriver i DIF skall likna 
matchen så mycket som möjligt. Övningarna bör då innehålla med- och motspel
are och många gånger avslutas med skott mot mål. Dessa övningar ger spelaren 
en bra speluppfattning d.v.s. förmågan att se nästa drag och att inta rätt 
position. Övningar med motståndare utvecklar också spelaren att använda rätt 
passning i rätt ögonblick d.v.s. använda ut- eller insidan av foten beroende 
på hur han/hon uppfattar den bästa lösningen.

Ungdomarna får genom dessa spelövningar den kondition som räcker för match
en. De behöver inte ut på tråkig skogslöpning så lusten för fotboll tappas.

Den form av styrketräning som bedrivs i DIF börjas i 13 års åldern och be
näms skadeförebyggande träning där de för fotbollen utsatta delarna av kropp
en stärks före match och träning t.ex. ljumskar och lår.

På de sätt jag angivit försöker vi bedriva vår ungdoms träning i DIF för 
att få ungdomarna rätt skolade från början. Den tiden med att bära varann på 
ryggen och att stå och slå bredsidor två och två är förbi.

Ulf Lyfors.

Här har vi Uffe i civil mundering, an
tagligen lär vi inte få se honom klädd 
i träningsoverall så ofta, i år åt
minstone.
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TJEJERNA I RAMPLJUSET
NU HAR DET HÄNT!!!

Djurgårdens IF har aldrig tidigare vunnit någon turnering i fotboll för 
flicklag, men nu har det hänt.
Den 3 januari deltog klubbens a-flickor i Älta IF:s inomhusturnering. Åtta 
lag ifrån hela Stockholm fanns med. Danderyd och Vendelsö avverkades med 4-0 
vardera i gruppspelet. Sedan var det dags för gruppfinal mot Gustavsberg, där 
våra flickor hade revansch att ta efter nederlaget i S:t E-cupen i fjol. Lite 
extra tandning förståss. Trots ett snabbt ledningsmål för oss blev det en 
jämn och spännande match ända tills vårat lovande nyförvärv ifrån Team Tensta, 
Anki Täch, presenterade sig. Pang! Pang! Pang! Där satt de! Tre snabba, här
liga mål och även Gustavsberg fick se sig besegrade med 4-0.
Laget var kvalificerat för final. Arrangörsklubben Älta IF vann något över
raskande sin grupp genom att slå ut både AIK och Brommapojkarna (Brommaflick- 
orna). Men, finalen blev aldrig någon riktig match. Efter en något nervös in
ledning körde våra flickor över Älta. 6-1 blev slutsiffrorna och klubbens 
första triumf i flickfotbollen var ett faktum. ULLA BJERKHAUG.
Fotnot. Sedan ovanstående skrevs har flicklaget 

vunnit ytterligare en turnering.

Resultat i Norsborgs sport lovs turnering: DIF-Bele 4-1, DIF-Skå 8-2, DIF-Ty
resö 4-2.

semifinal: DIF-Stuvsta 7-0 
final: DIF-Bele 3-1

KLURINGCUPEN
A-Flick C-Flick

DIF-Trångsund 5-0 DIF-Sätra 7-0
DIF-Vestermalm 11-0

Framgångarna fortsätter för flicklagen som ni ser av resultaten. Nu ser det 
ut som om vi är på rätt väg när det gäller damfotbollen. Verksamheten måste 
byggas upp underifrån om seniorlagets situation skall förbättras. Men vi 
får inte stirra blint på enbart resultaten när det handlar om flick- och 
pojkfotboll. Segrar då och då gör dock att det blir mycket lättare att jobba 
vidare för alla berörda parter.
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Ledarlista
70-3, 70-4
Roger Bothén 19 88 00
71-N
Peter Loso 89 36 64
71-5
Irene Schmid 715 36 88
Kerstin Carlsson
72
Kjell Härtén 740 41 92
Kent Klevinge 740 06 53
Daml
Marko Tomljenovic 60 62 19
Olle Gustavsson 0758/105 06
A-flick
Ulla Bjerkhaug 67 32 42
Björn Bjerkhaug 83 75 99
C-flick
Göran Strömberg 42 64 46
D-flick
Katarina Kuick 68 67 02
Marjukka Koskinen 68 33 51
Dam-reserv
Carina Nelgard 86 64 07
Knattefotboll
Hans Lundqvist 49 69 02
Utbildninq
Ulf Lyfors 730 11 16
SektionsstyreIse
Hans Troedsson 24 92 95
Bengt Lindbergh 716 53 31
Stig Bengtsson 67 80 78
Johan Björkman 755 05 80
Olle Hellström 81 28 78
Cian Lund 84 25 11
Curt Nyberg 0758/166 46
Åke Wilhelmsson 63 86 67
U-kommittén
Stig Bengtsson 67 80 78
Björn Lindbergh 41 98 18
Lennart Hellman 712 56 22
Kurt Hammargren 29 19 92
Rolf Sjöström 80 13 22
S-O Åsbrink 25 96 72
Åke Åström 35 07 50

Åke Barrling 63 39 16
Peter Carlsson 14 37 95 a
Margareth Eriksson 739 28 08
Sven Jonsson 46 15 02
Jan Lilja 64 41 92
HJORTIS 60 61 07
STADION 14 37 95
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J:1
Jan Lundkvist 39 17 94
Bengt Selinder 27 95 68
J:2
Ossian Wasström 88 55 64
63:1
Jan Lilja 64 41 92
63:2
Otto Wahlström 81 87 98
Curt Fredriksson 82 66 68
64:1
Mats Jansson 53 98 93
Rolf Sjöström 80 13 22
64:2
Magnus Magnusson 88 77 39
65:1
Roger Skoog 67 32 42
Kjell Sjöberg 99 16 14
66:1
Peter Carlsson 14 37 95 a
Göran Wennerström 60 30 24 a
66:2
Ervien Hansen 774 33 52
Sigvard Widmark 86 42 09
67:1
Ulf Ericsson 62 16 85
Åke Åström 35 07 50
67:2 .
Carl-Axel Dahl 36 48 33
68:1
Ulf Wilandh 40 14 95
Stefan Wahlberg 739 28 08
68:2
Gunnar Hellman 46 23 21
69:1
Jan Lilja 64 41 92
69:2
Anders Walldén 87 38 89
69:3
Harald Schmidt 63 99 63
Fredrik Loosley 89 10 48
69:h
Alo Holm 47 17 87
Christer Wedholm 99 11 27
Egil Wilhelmsen 99 39 06
69-t
Per Wallenstén 26 85 14
70-1
Arne Karlsson 93 51 40
70-h

70-2
L-G Appelgren 46 13 57
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