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Här har lagledaren Bengt "Sillen" Selinder samlat juniorerna
ute i busken före en match. Det är antagligen en perfekt
uppladdning för stressade storstadsgrabbar.

BLÅRANDEN

inlägget
Angående läktarbråk, m.m.
Du som har fått den här tidningen och alltså förhoppningsvis är medlem i
vår förening och kanske aktivt spelar i något av våra ungdomslag, har väl,
som vi andra, både sett och läst om det bråk mellan olika supportergrupper,
som på senaste tid blivit allt vanligare vid matcherna i. Stockholm och
främst då vid de större matcherna på Fotbollstadion.

Självklart deltar du som "riktig" djurgårdare varken i slagsmålen eller i
trakasserierna mot domarna ! Lika självklart tillhör du inte dem som ropar
"domarjävel" och liknande uttryck! Och lika illa som vi andra - och dina
föräldrar - tycker du om att detta förekommer.
Vi vuxna har tyvärr svårt att komma tillrätta med de här tingen och vi ber
dig - just dig - hjälpa oss! Vi vill, som du förstår, inte gå så långt
att vi utestänger de s.k. supportrarna från läktarna - vi vill bara att de
ska hjälpa oss att ge klubben ett gott namn hos både publik och press och
inte stjälpa oss - dig och mig och alla andra djurgårdare - och sätta
stämpeln "busklubb" i rubrikerna.

Snacka med killarna om du råkar känna några av dem att sluta skrika och ga
pa på ett negativt sätt. Säg till dem att hjälpa fram våra grabbar på plan
denom kämpfulla slogans och hejarop i stället - när de gör något bra!
Kom dock ihåg att de flesta av "bråkmakarna" gillar djurgår’n lika mycket
som du själv - de gör det bara på fel sätt. Var positiv i ditt snack och
påminn dem om att det faktiskt inte blir någon fotboll utan motståndarlag
eller utan domare. Det är inte genom bustag på läktarna vi vinner några
matcher - det gör vi på plan trots allt, med stöd av såväl unga som äldre
supporters.
Har du förresten någon gång tänkt på hur många "fel" (passningar, skott,
missade målchanser, brytningar, m.m) som du tillåter dina favoritspelare
göra innan du stämplar honom som oduglig. Tycker du då inte att vi också
ska tillåta våra domare - både i allsvenskan och i ungdomsmatcherna - att
ha en viss felmarginal. De flesta gångerna dömer de trots allt rätt, eller
hur ? Har du dömt någon match själv någon gång ? Gör det, så får du se
hur lätt det är! Du måste se allt, du måste bedöma allt på tiondelen av
en sekund och fatta ett avgörande beslut - blåsa, eller inte blåsa. Tänk
på det nästa gång du spelar eller ser en match. Visst får vi som spelare
eller åskådare tycka att domaren är dålig, men vi kan ju uppträda som
folk ändå mot. honom! Det blir ju ingen match om inte domaren ställer upp
-och så illa ska det väl inte gå.

Lycka till - och hjälp oss att göra läktarmiljön glad och trivsam är du
bussig.
Generalsekreteraren
DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING
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67:1 våren -79
Förra året var vi ett relativt bra lag och då vi i år har några nya spela
re, var det med viss optimism vi såg fram mot -79.
Målsättningen i år är först och främst att vinna vår S:t Eriksgrupp och
ta steget upp i elitgruppen. Dessutom hade vi som mål att placera oss bra
i någon av de andra cuperna som vi deltar i.

Efter våromgången leder vi vår grupp i S:t Erikscupen med en poäng och
mycket bra målkvot. Att vi skall lyckas i vår målsättning när det gäller
S:t Erikscupen är rätt goda.
Dennis Cup: Vi är i kvartsfinal.
Kluringcupen: Det blev förlust i gruppfinal mot Vasalund efter straffar.
Efter underläge 0-2 arbetade vi upp oss till 2-2 med mersmak
men tyvärr.....
På Stan Cup: Utslagna mot Norsborg, även nu skedde detta på straffar. När
skall oturen vända?
Aros Cup i Västerås: VI VANN. En mycket förnämlig prestation av våra 67:or
i fint sällskap.
Så här gick det till: Först gruppspel mot Lyckeby GOIF vinst med 1-0, sedan
avfärdades Boliden FF med 3-0, 0-0 mot Stendy från Göteborg (ett av Göteborgs
bästa lag) och IFK Lidingö besegrades med 3-0.
Därefter en klar vinst mot Sköldestä 7-0 och nu väntade OPE IF från Öster
sund i kvartsfinal. Vi hade sett dem spela tidigare och visste att det var
ett mycket starkt lag med ganska stora killar. Vi gjorde en mycket bra match
och borde vunnit klart men det blev 1-1 och straffar. Den här gången vann vi
på straffar och var i semifinal mot Skiljebo SK. En ännu svårare motståndare
och tredje matchen för dagen. Vi gjorde en kämpamatch och klarade 0-0. Åter
igen vann vi straffarna och var i final. Det får man nog beteckna som en
liten sensation bara det.
Arosvallen kl 12.30 lördag den 16 juni final mot IFK Västerås, ett verkligt
bra lag. Vi går ut och gör en strålande match och vinner med 1-0. Det var
andra inteckningen i vandringspriset då 66:orna vann förra året. Vi kan lova
er att lyckligare killar än DIF:s 67:or när matchen var slut har vi nog
aldrig sett.
Vår målsättning är redan nådd i och med vinsten i Aros Cup, att lyckas bra
i någon större cupturnering. Det kanske händer något mer skojigt i höst, vem
vet? Så passar vi på att önska alla killar och tjejer inom Djurgårdens
ungdomssektion en riktigt trevlig sommar.
Ulf o Åke

Djurgårdens segr. lag. Främre raden fr. v.: Jakob Wahlberg,
Carl Hedelius, Stefan Måhl, Dagge Ericsson, Christer Friberg,
Clas Åström, Stefan Malmsten. Stående fr.v. Ulf Ericsson, Ro
berto Correnti, Kimmo Rolin, Thomas Dahl, Pär Millqvist, Mi
kael Kreüger, Peder Ernerot, Robert Karlsson, Åke Aström.
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69:ORNA
Vi på red. tycker att det har varit väldigt tyst kring 69-lagen. Därför
ställer vi några frågor till Janne Lilja som har bra grepp på verksamheten
bland lagen.

Hur många lag har vi inom DIF?
Vi har fyra lag. Det är totalt ca
40-50 killar utspridda på två lag på
Östermalm, ett i Hagsätra och ett lag
i Tensta.

Vilket av lagen är bäst?
Tenstalaget är klart bäst, våra andra
lag är rätt jämna. Brommapojkarna har
Stockholms klart bästa lag. De har ett
ovanligt bra lag beroende på en hård
och målmedveten satsning.

När skalagenslå ihoptile lit
lag?

Ja, flera turneringar med 11 man. I
HLE-cupen åkte vi ut i första matchen
men vann tröst turneringen.
På Stan Cup åkte vi ut i kvartsfinal
mot BP. I Hammarbycupen vann vårt
Tenstalag.

Hur går det i Dennis cup?

Tenstalaget är i kvartsfinal och
det skulle vara roligt med avancemang.
Vad är att säga om CD-cupen?

Redan nästa år blir det 11-mannalag
för de här grabbarna och då slår vi
också ihop till ett elitlag.
Tensta leder serien under elit då
två matcher återstår. 69:2 och 69:3
leder sina serier i klass
Hagsätra
ligger
och har viss chans till
slutspel.
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Har despelat 11-mannafotboll någon

69:1

Det är en cup som vi arrangerade
själva i år ute på Sandåkra. Årets
turnering var den sjätte i ordningen
och de bästa lagen i Stockholm deltog.
Tenstalaget åkte ut i kvartsfinal mot
BP med 2-1.

Kommande turneringar?
Enskedecupen där Hagsätralaget har
en andraplats att försvara från förra
året.

69:2

Frågetävling
Tack för alla rätta svar. Svarshögen var ganska tunn men alla som svarade
gjorde det bra. Bilden föreställde en nyckel. Vi tog en lätt bild som upp
värmning. Ben här gången blir det värre. Några av tidningens medarbetare
gick bet på bilden. Vi hoppas och tror att ni klarar det bättre.
Vinnaren vi drog genom lottning blev Anders Berg från Johanneshov. En DIF-
tröja kommer på posten.

När ni listat ut vad bilden föreställer gör ni följande: Lägg svaret i ett
kuvert tillsammans med er adress + tröjstorlek. Skicka svaret till: DIF-
Ungdomsfotboll, Box 39 007, 100 54 Stockholm.
Lycka Till !!!

Brådis till London
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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64:orna i Frankrike
Även i år fick 64:orna förtroendet att resa till Frankrike och delta i den
årliga turneringen i staden Louvrer (ca 10 mil från Paris).
De deltagande lagen i år kom från Frankrike, Norge, Kanada, Polen, Bulgarien,
Finland, Skottland och DIF:s 64:or från Sverige. Dessutom skulle lag från
Argentina och Taiwan ha kommit men dessa lag var tvungna att dra sig ur p g a
politiska skäl. Det hade annars onekligen varit en upplevelse att se dessa
lag i aktion.
Vi hamnade i en grupp bestående av Glasgow från Skottland, Soklow från Bul
garien och Sarpsborg från Norge.
Första matchen spelades mot skottarna. Dessa spelade på det typiskt engelska
sättet med en oerhörd press på bollhållaren. Men våra grabbar klarade sig
fint och hade faktiskt ett litet men dock övertag matchen igenom. Chanser
skapades också, två frilägen och ett ribbskott. När det var två minuter kvar
hände det som inte fick hända. Skottarna kontrar och ett missförstånd mellan
vår målvakt och vänsterback resulterar i baklängesmål. Mycket snöpligt efter
en bra genomförd match.
I nästa match väntade Bulgarerna (turneringens favorit). Dessa hade vi stud
erat och funnit att de var oerhört vältränade och tempostarka. Vår taktik var
klar. Vi skulle backa hem och inte låta bulgarerna kontra. Vi gjorde återigen
en stark insats och spelade jämnt men förlorade med 1-0.
I tredje matchen mötte vi norrmännen. De hade liksom vi förlorat de två in
ledande matcherna och allt annat än imponerat. Vi var också ganska överlägsna.
Det dröjde dock till slutet av andra halvlek innan vi fick utdelning. Det var
Robert Jernberg som på äkta Grönhagen manér klackade in ett inlägg. Notabelt
är att Jernbergs pappa åkte med och hjälpte till som chaufför, men vid till
fället för drömmålet befann han sig på annat håll. Oturligt att åka ända till
Frankrike och missa ett konstmål av grabben.
Vår sista match om 5-6:e pris spelades mot ej obekanta Honka från Finland.
Vi förde matchen klart och skapade chanser men gjorde inga mål. Vi vann dock
straffläggningen efter fem excellenta stramare. En femteplats blev alltså
vårt facit.
Efter final (Bulgarerna vann) och prisutdelning återstod den 200 mil långa
hemfärden i Transitbussar. Det var jobbigt och ännu värre hade det varit om
vi inte hade haft en tredje chaufför. TACK för att du ställde upp, Tommy.
Och till sist ett tack till alla grabbar för att ni gjorde en bra insats i
turneringen som med den minsta lilla gnutta tur hade blivit ännu bättre.

Mats Jansson
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A-flickorna i Sun Cup
Det var ett spelsuget A-flicklag som kom till Karlstad för att delta i
Scandinavien Sun Cup.
Redan i första matchen skulle de få bekänna färg då QBIK, en av favoriterna
i turneringen, stod för motståndet. Matchen blev mycket tät och spännande.
Det var en härlig tändning och tjejerna visade verkligen att de ville vinna.
Försvarsspelet fungerade ypperligt och vi fick så småningom grepp om händel
serna. Genom en utmärkt andravåg kunde vi långa stunder bita oss fast i der
as försvarszon. Det gav också utdelning. I andra halvlek tog vi ledningen
med 1-0 genom Yvonne Dahl efter fint förspel av ”Lillan” Sjöbeck. I slutet
på matchen ökade ”Lillan” själv till 2-0 som blev slutresultatet. Det här
var lagets spelmässigt bästa match i hela turneringen.
Våra övriga matchresultat i gruppspelet: DIF-Gilleby 3-0, DIF-Jordbro 4-0
och DIF-Adolfsberg 0-0. Därmed var vi i semifinal mot Bastuträsk FF, som
bl a vunnit 70-iaden med sina flickor.
Det blev en verklig kämpamatch där båda lagen ville vinna. Bastuträsk vann
första halvlek "på poäng”. Med ”Myggans" hjälp fick vi till en extratändning
i paus och flickorna kom igen fint. Annika Lundgren sköt påpassligt 1-0 i
mitten på andra halvlek och med både tur och skicklighet stod sig resultatet
matchen ut.
Vi fick möta Gimonäs CK i finalen på Tingvalla. Och vilken final sedan!
Nerverna satt utanpå tröjorna under hela matchen. Spelet blev också därefter.
Gimonäs tilläts komma i farliga kontringar som vårt försvar med visst besvär
och en god hand med fru Fortuna klarade upp. Vi lyckades inte heller avgöra.
Ett skott i stolpen och. ett par nickar strax utanför — närmare kom vi inte.
Matchen slutade 0-0. Förlängningen slutade också 0-0 och straffsparkar fick
tillgripas. Vilken dramatik! Gimonäs började. "Ullis" von Schreeb räddade
deras första straff. Våra fem straffsparksläggare visade sig ha is i magen
och skot säkert in alla fem. Gimonäs missade sin sista straff också. Slut
resultatet blev 5-3 till Djurgården. Vilken lycka, våra flickor hade vunnit
turneringen. Första pris — en resa till England med hela laget.
Ulla och Björn Bjerkhaug

P.S.

Straffsparksläggama i tur och ordning: Lotta Nilsson, Lillan Sjöbeck,
Annika Lundgren, Susanne Lundgren och Satu Koskinen.
Pris som bästa spelare i finalen gick till Lotta Nilsson (med rätta). D.S.
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Profilen
Namn: Hans ”Pennan” Holmqvist
Född: 1960
Längd: 174 cm
Vikt: 67 kg
Civilstånd: Flickvännen Yvonne
Yrke: Tillfällig bokbindare-s tud.
Moderklubb: Egen produkt
Meriter: 9 matcher i allsvenskan
3 J-landskamper
Stadslagsspelare

När och hur kom du till DIF?

Jag tränade med kompisarna på
Hagsätra IP när Kjell Åkerblom dök
upp. Han var tränare för DIF/Hag
sätra. Från den dagen 1969 har jag
varit DIF trogen.
Har du något mål den här säsongen?
Att få spela en allsvensk match
från start.

Hur känns det att vara filtnötare i
A-laget?"
Det sporrar. Man vet att man är aktu
ell. Det blir extra kul om man får
hoppa in. Nackdelen är utgifterna för
puder och pincett!

Har du någon tidsplan för att nå till
Jag spelar högst 4 år i reservlaget.
Spelar jag inte i a-laget när jag är
22 söker jag mig ifrån DIF.

Du är ganska liten, ser du det som en
nackdel på fotbollsplan?

Jag säger bara Allan Simonsen, Kevin
Keegan, Anders Linderoth, (Lasse Sten
bäck)....
Har du någon idol i fotbollsvärlden?

Ingen särskild spelare men jag är
tänd på holländsk fotboll.

Fritidsintressen vidsidan av fot
bollen?

Musik. All idrott. Ibland brukar jag
köpa stora byxor med Rolle Åman.

Vad anser du vara det bästa med fot
bollen?

Kamratskapet. Att få komma till andra
länder är också kul.

Du har gjort en hel del mål i B-laget,
är du målfarlig?

Som egen produkt har du_kanske något
att säga om DIF-s värvningar?

Spelar jag i anfallet brukar det bli
mål men från mittfältets vänstersida
är det sämre.

Jämfört med andra klubbar tycker jag
Djurgårn köper alldeles för mycket
färdiga spelare. Jag tycker gott de
kan släppa fram egna spelare i större
utsträckning. Fast värvningarna har
hittills varit lyckade.

På vilken plats i_laget trivs du bäst?
I mitten på mittfältet. Där får man
vara med i spelet och kommer oftare
till skott.

Starka/svaga_sidor som spelare?

Vi tränar ofta på_eftermiddagen, spelar
bortamatcher m m. Har du några problem
att kombinera arbete/fotboll?

Mina starka sidor får andra avgöra.
Det finns mycket jag kan förbättra
t.ex. högerfoten.

Eftersom jag har en intresserad ar
betsgivare har det gått bra hittills.
Trots att han är Hammarbyfantast.
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A-LAGET
Dålig start i allsvenskan igen! De senaste åren har vi tyvärr inlett serie
spelet skralt. För att ligga i absoluta toppen gäller det att hänga med från
början. Under våren har vi gått på två riktiga minor. Förlusterna mot Halm
stad med 4-1 och Hammarby 5-2 är inte roliga att tänka på. Att tappa båda
poängen mot Landskrona och Åtvidaberg var väldigt onödigt. Bortamatcherna är
det mest negativa under våren. Förra året var vi ett relativt bra bortalag.
Röster har hävdat att en av orsakerna till vårt ojämna spel är dålig kondi
tion. Och det ligger väl något i detta då många spelare har varit borta från
träning längre perioder p g a skador och sjukdom. Tommy Berggren, Tommy Da
vidsson, Birger Jakobsson, Vito Knezevic, Curt Olsberg och Ronald Åman har
legat efter en del träningsmässigt därför. Men inför hösten är alla säkert i
topptrim.
NORRLANDSTURNÉ
Efter andra malmömatchen gav vi oss iväg på en långfärd till Lappland. Det
var Ormsjö IF UVEN som firade sitt 50-årsjubileum. Vi fick äran att inviga
deras nya gräsplan. På fredag kväll 20/7 blev vi mottagna på Folkets Hus på
bästa möjliga sätt. Renkött,som grillades ute,var en ny smaksensation för
flera av oss. Efter den sena middagen var det inkvartering i husvagnar. Polar
vagnen tillverkas för övrigt där upp i Dorotea.
På lördag morgon var det några som provade på att fiska i sjön. Men alla
var inte så lyckosamma. Rolle Åman t.ex. lyckades kasta sitt drag högt upp
i ett träd två gånger av tre kast. Det var nära att han hade krokat fast en
gråsparv.
Klockan 16.00 var det dags för match. Trots ett våldsamt regnande under en
längre tid var planen bra. Ormsjö var förstärkt med fem spelare från Lycksele
samt Sven Lindman och undertecknad. Ormsjö chockstartade och tog ledningen
med 1-0 redan i matchinledningen. De 1200 åskådarna (prydligt publikrekord)
trodde att Djurgårdarna släppte in målet med flit. Men så var inte fallet.
Så småningom tog konditionen och spelskickligheten ut sin rätt och målen
började trilla in. Det lossnade dock först på allvar i mitten av andra halv
lek när Sven Lindman tvingades lämna planen p g a skada. Han höll ihop för
svaret i Ormsjö väldigt bra dessförinnan. Slutresultatet blev 9-2 efter att
Ormsjöspelarna helt hade tappat orken och nästan gick på knäna.

På lördag kväll var det logdans på andra sidan Ormsjön. Det var verkligen
en annorlunda tillställning för grabbarna. Grabbarna kallade arrangemanget
för vikingafest, väl emottagna blev vi i alla fall.
På söndag var det fiske på programmet. Lasse Stenbäck som knappt sett en
fisk tidigare fick en abborre på sju hekto. På kvällen fiskades det bäcköring
vid en fint belägen skogskoja. Förmodligen är det väldigt avstressade och
harmoniska grabbar som springer ut på Stadion i höst.

Måndag kväll stannade vi till på hemvägen och spelade mot Hudikssvalls ABK.
Det var en s.k. tackmatch för Lasse Pettersson som kommer ifrån ABK. Under
den här turnén saknades det många ordinarie spelare, därför var det ett fint
tillfälle att släppa fram några av våra juniorer. Inte minst p g a detta tror
jag att norrlandsresan har varit väldigt nyttig. Matchen mot Hudiksvall vanns
med 2-0 utan att vi behövde ta i alltför mycket. 1500 åskådare innebar en hel
del pengar i kassan för Hudiksvall.
Nu återstår endast 6-7 hårda träningspass för att komma bra förberedd inför
matchen mot Elfsborg. Vi är nästan tvungna att vinna om vi inte skall bli in
dragna i bottenstriden. Kom till matcherna och hjälp fram oss till en fin
höstsäsong.
Jörgen
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66:orna 2:a i Nikecupen,Lomma
Turneringen fick tyvärr en mindre bra start för våra yngre boll
sparkande blåränder. Efter en lång och tröttsam bilresa på drygt
60 mil nåddes "bara" 2-2 mot Majorna från Göteborg (Mest kända
som handbollsklubb) vilket senare skulle visa sig vara en mycket
olycklig poängförlust. Matchen började annars någorlunda, i
strilande regn, och de våra ledde med 2-0 efter en kvart. Sedan
började bekymren. Efter en snedstuds av den mycket hala bollen
på en bakåtpassning reducerar Majorna på självmål strax före
halvtid. Andra halvlek börjar lika olyckligt. Majorna får straff
efter 1 minuts spel och kvittering till 2-2. Trots intensiv
press mot Göteborgsmålet med ett antal upplagda chanser står sig
resultaten tiden ut.

Nästa morgon väntade IFK Uddevalla. Uppkörda i ottan av den
stränga tränaren var blåränderna någorlunda vakna och pigga 3-0
efter hyfsat spel. Samma kväll utgjorde Göteborgs FF motståndet.
Detta andra göteborgslag hade startat turneringen med 2 raka
övertygande segrar. Mot DIF blev det emellertid tvärstopp. "Järn
kaminernas" lätta tekniska kedja rörde om i motståndarförsvaret
så det stod härliga till. 3-0 borde ha varit det dubbla efter
mycket bra spel.

Onsdagen var spelledig och ägnades åt besök på Köpenhamns Tivoli
Ett välkommet avbrott i bollsparkandet. En uppseendeväckande syn,
måste ha varit, för Köpenhamnsflanörerna att se den mer än hund
rahövdade ungdomsskaran, iklädda respektive klubbars jackor, dra
uppför Ströget mot Tivoli. Annars var väl berg och dalbanan och
de övriga attraktionerna varken tillräckligt "häftiga" eller
"läskiga" enligt de blaserade stockholmsgrabbarna.
I torsdagens enda match slogs Växjö tillbaka med 2-0. En typisk
arbetsseger. Nu började en tätgrupp i turneringen utkristalli
sera sig, turneringen spelades i serieform, nämligen Malmö FF,
Djurgården och Kalmar FF. Nu väntade Kalmar FF. Toppmöte nr 2,
sedan MFF slagit Kalmar i toppmöte nr 1. Två laddade och väl
spelande lag bjöd på en mycket spännande match. Den enligt
många bästa i turneringen. Kalmar inledde med 1-0 efter 5 minu
ter. Djurgårdskvittering, äntligen, efter ett otal chanser,
strax före pausen, genom Roger Johansson. Djurgårdsledning i
början av andra halvlek genom Tobbe Westlund och DIF-arna tog
ett allt fastare grepp om matchen. Som en kalldusch kom då Kal
markvitteringen 6-7 minuter före slutet efter ett vackert kon
tringsanfall. Lyckligtvis skruvade Lasse Cederström i en fri
spark i krysset några minuter senare så att ordningen återställ
des. Seger 3-2 alltså. Därmed var det slut på framgångarna.
Efter en viljelös insats mot hemmalaget Nike samma kväll, för
lorades ytterligare en poäng i kampen om slutsegem. Resultatet
0-0.
Inför den avslutande matchen, som var tilltänkt som final, stod
Djurgården inför den mindre avundsvärda uppgiften att behöva
vinna med 4-0 över "di blåe", vilka oftast spelade i vitt, för
att vinna. Inget lag hade ens gjort mål på dem under turneringen.
Det gjorde i alla fall blåränderna 1-0 redan efter tre minuter
och spänningen steg. Tyvärr kom Malmökvitteringen omgående.
Under resten av matchen var spelet ganska jämnt, stundtals var-
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vat med Malmö-övertag. I andra halvlek började skånelagets stör
re fysiska styra ta ut sin rätt och segermålet kom drygt 5min
före slutet. Djurgården spelade med en mycket offensiv lagupp
ställning vilket öppnade en del blottor bakåt. Med normalt
spelsätt kanske ett oavgjort resultat kunnat åstadkommits, men
säkert är det inte. Malmö FF:s slutseger i turneringen var helt
rättvis.
Peter C

DAMLAGET
Damernas mål inför denna säsong var att vinna div. 3 och att vara med i
Victoria cup så länge som möjligt. Serien inleddes tyvärr med två förluster.
Först mot serieledande Dalhem borta och Viggbyholm hemma, båda Uddamålsför
luster. Vändningen till det bättre kom i tredje matchen mot Ursvik som be
segrades med 2-0. Ekerö, Bele och Valhall slogs med samma siffror. Tjejerna
spelade bra försvarsspel, alla hjälpte till att freda eget mål, och skapade
många målchanser genom fantasirikt anfallsspel. Men skärpan i avslutningarna
saknades och mot IFK Bromma var en förlust nära. Massor av målchanser sumpa
des och vi får vara nöjda med att vi kunde kvittera till 2-2 när endast två
minuter återstod. Våromgångens två avslutande matcher vanns med 10-0 och
7-0 över Söderhöjden resp. IK Frej, två bottenlag som hjälpte oss att bättra
på vår målskillnad.
Efter våren leder Dalhem med 17 poäng. Vi är tvåa med 13 poäng och bör inte
tappa några poäng i höst. Vi har Dalhem hemma i sista matchen och då avgörs
troligen vilka som vinner serien.

Victoria cup
I Victoria cup har efter matchen mot Jakobsberg också Ursvik och Ingarö
slagits ut av oss, Ursvik med 1-0 och Ingarö med 4-2.
I kvartsfinalen mot Rönninge, topplag i div. 2, missade vi tyvärr vår handi
cap straff. En sådan straffmiss ger motståndaren ett psykologiskt övertag
medan vi såg vår chans att vinna minska ordentligt. Slutresultatet 4-2 till
Rönninge var trots allt hedrande för oss, alla flickor gjorde en bra kämpainsats.
Halva laget består av flickor som fortfarande spelar i Aflicklaget som
tillhör ett av Stockholms bästa A-flicklag. Det innebär att många är oruti
nerade och blir bättre och bättre för varje match. Om något år när dessa
tjejer blir seniorspelare har de redan rutin från seniorspel. Det innebär
att damlaget kan se framtiden an med tillförsikt.
Damfotbollen ökar lavinartat. Spelet blir allt bättre. Flickorna tränar lika
ambitiöst som ett herrlag. Målsättningen är densamma som där. Att träffas och
känna gemenskap och att bli bättre fotbollspelare.
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Fotbollskola
UNGDOMSFOTBOLL
Många ungdomar Börjar tidigt med idrott, i vårt fall fotboll. Målet för de
flesta ungdomarna är att bli lika Bra som sina idoler i A-laget eller de ut
ländska proffs som passerar revy i TV. Det är endast ett fåtal som når till
toppen. Det fordras talang och mycket träning för att nå dit. Konkurrensen
om platserna i varje lag är hård. Alla får inte plats Bland de elva, en del
får stå utanför.
Fastän de som ofta är reserver tränar lika mycket som ”den Bäste” i laget
Blir han/hon aldrig någon Bra fotbollspelare. Varför?
En mängd aspekter spelar in. Talang har jag nämnt. Tur är en annan. T. ex.
att få Bra ledare under ungdomstiden.
En ungdomsspelare som känner att mamma eller pappa är intresserade av att
pojken/flickan spelar fotboll känner det rätta stödet.
Det är tryggt att ha mamma eller pappa med på matcherna och höra hur de
hejar fram laget och uppmuntrar spelaren. En ungdomsspelare skall Behandlas
positivt. Matchen skall vara lekbetonad. Det viktigaste skall inte vara att
vinna, matchen skall vara ett steg i spelarens utveckling. Det gäller också
att lära ungdomarna att nederlag tillhör fotbollen.
För några år sedan visade en av våra stora kvällstidningar en bild från en
S:t Erikscupmatch med en gråtande tio-åring efter en förlustmatch. Denna
bild visade ungdomsfotboIlens baksida. Kraven från ledare och i många fall
föräldrar hade i det här fallet ställts för högt. En förlust innebar att
hela världen rasade samman för spelaren.
Många fäder som tidigare varit medelmåttiga spelare vill se sin son som en
blivande storspelare och tror att han skall utvecklas till detta genom att
förväntningarna ställts högt. Gör inte ”grabben” en bra match och laget vinn
er känner han att förväntningarna svikits. Varje match känns som en ”press”
som till varje pris måste vinnas.
Att vinna är roligt men det får inte ske till vilket pris som helst eller
ge sig i uttryck av osportslighet. Motståndarna kan t.ex. ha vunnit en jämn
match med uddamålet. Förstör inte segerglädjen för dem genom att kritisera
domare och motståndare på ett osportsligt sätt. Uppträder du som ledare eller
förälder på detta sätt tar spelarna efter och varje förlustmatch skall bort
förklaras. När ”ditt" lag vunnit vill du inte bli bemött på detta sätt.
Ungdomstiden är så kort, låt spelaren utvecklas i sin egen riktning. Krav
och förväntningar hinner komma senare i livet.
Fotbollen skall upplevas som en lek med vissa regler, ej som ett krav.

Ulf Lyfors.

DU UNGDOMSSPELARE!
DU VET VÄL OM ATT DU KAN SE A-LAGETS MATCHER GRATIS.

BILJETTER HÄMTAS VID KLOCKTORNET 15-45 MIN FÖRE
MATCHSTART. TALA MED DIN LEDARE OM DETTA.
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Årets succéer
Helt spontant bad jag Jörgen om att få skriva en sammanfattning av hittills
varande turneringar för ungdomsavdelningen under sommaren. Detta för att
det har lyckats så fantastiskt för samtliga våra lag. Mycket över vår för
väntan, (i alla fall min) , visserligen är det endast segrar som räknas, i
vart fall i historieböckerna, men ändå, läs nedan och begrunda.......
FRANKRIKE
Hit åkte vårt 64-lag och gjorde en mycket bra insats, framförallt genom
sitt fina uppträdande (vi har fått tackbrev för det) men även för att de
placerade sig på en hedrande 5:e plats.

AROSCUPEN
Våra -67-or gjorde äntligen sitt genombrott genom att vinna denna turnering.
Förra året vann ju 66-orna så nu säkrades den andra inteckningen i u-avd:s
största pokal.
UDDEVALLA

Vårt förra året så eftersatta lag har ju i år fått en fastare besättning
och då börjer resultaten att visa sig eller vad sägs om en 2:a placering,
i den s.k Kamratträffen. Vilket lag ? Ja, det glömde jag: 65-orna så klart!

LOMMA
Våra 66-or som vi kanske har börjat ställa alltför stora fordringar på placerade sig "bara” 2:a. Mycket bra gjort efter en dålig inledning se
separat artikel. Man kan ju faktiskt inte vinna allt ....

FLAGG

Den årligen återkommande turneringen för vår A:1 (63-orna) belade här
en 3:e plats.
KAROLINERCUPEN
Den mycket välskötta turneringen som i år både våra 64-or och 68-or deltog
i. Hur det gick ? Jo, 68-orna blev trea! Men tyvärr gick det inte så bra
för 64-orna (pg.a. mycket skador) och de kom sexa.

SOLCUPEN
Vi har spart det bästa till sist. Även om damerna eller flickorna brukar
komma först. Här vann nämligen våra A-flickor hela turneringen och inte
bara det utan också en resa till något land för 10.000:-. Det Ni !
Deltog gjorde också 65-orna som återigen visade sin i år förvärvade klass
och tog en 2:a placering och 6.000:- i en prischeck för träningsutrustning!
67-orna då som också deltog? Ja, de orkade inte riktigt ladda om efter
succén i Västerås och gick därför tyvärr inte till slutspel.

Ja det var allt , Nej förresten ett litet sista ps i skrivande stund med
delas det från Skottland att 63-orna missade slutspelet på 1 mål i målskill
nad medan 66-orna blev utslagna i semifinalen (inte dåligt) i
Jag tycker att vi alla tyst (eller högt) stämmer in i ett fyrfaldigt leve
för DIF: s Ungdomsfotboll !!!

Margareth
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DANMARKSRESAN
63:2 och 66:2 i Danmark 11-16 juni
Resan till Danmark inleddes med en nattlig bussresa den 11/6 kl. 01.00.
Vid samlingen saknades Anestis Adamidis från 65: orna och Curt Fredriksson
hann bli väldigt orolig innan Anestis dök upp. Han fick ryckas ur sängen då
han trodde att avfärden var kl. 01.00 på dagen. Så småningom styrdes bussen
mot Göteborg med Bengt Torstensson vid ratten och Solvig som stewardess till
handahållande kaffe och läsk.
I Göteborg gick vi ombord på Stena Danica och därefter raka spåret till
matsalen där vi fick ett litet smakprov på bacon och ägg. Efter tre timmars
båttur började en långdragen resa genom Jylland mot tyska gränsen till Ha
derslev. Kl. 17.45 var vi framme vid Haderslevs vandrarhem och 24 trötta
småstokiga grabbar formligen ramlade ur bussen.
Emottagna av värdparet Irene och Hans Kähler blev rummen raskt fördelade,
rumsstorleken varierade från 2 till 6-bäddsrum. Vandrarhemmet som var ett väl
restaurerat barnhem byggt ca 1915 tillämpade mycket strikta ordningsregler
som stundtals visade sig svåra att uppfylla.
Tisdag kväll var det match mot Over-Jerstal, 66-orna inledde med en 1-3
förlust mot en kombination A-pojkar 65-66 medan 65:orna vann mot juniorerna
med 3-2.
Onsdag spelade vi mot Skodborg, 66:orna spelade först 2x30 min mot första
laget och förlorade med 3-1 och omedelbart efter mot andralaget och vann då
med 4-0. 65:orna vann återigen, nu med hela 5-0.
Torsdag match mot Haderslevs andralag. 63-laget vann med 7-0 och 66-orna
tog hem en 2-0 seger.
Sista dagen åkte vi en kort resa till Oeversee i Tyskland där vi tog två
nya segrar. 63:ornas segersiffror blev 2-0 och 66-oma klämde till med 5-0.
Sammantaget var det en minnesvärd resa med många sportsliga framgångar och
ett gott mottagande från våra värdklubbar med traktering av läsk i klubblo
kalerna efter matcherna.
Störste målspottare i 66-laget blev Tito Fiori med fyra mål, varav en på en
riktig bicekletas. Störste arbetshästen var Olle Glassel som var bra i samt
liga matcher både framåt som bakåt.
Resan blev en oväntad succé för 63:2 med idel segrar. En del lyckade ompla
ceringar inom laget samt att vi har. fått en utomordentlig målvakt bidrog till
våra framgångar. Anestis Adamidis blev bäste målskytt med fem ”baljor”.
Inför hemresan hördes djupa suckar om att komma hem och tvingas spela på
grus igen.
Sigvard Widmark, Ervin Hansén och
Curt Fredriksson

Med på resan var: (66:2) Hans Alenius, Paul Engel, Lars Fridell, Peter Gustavs
son, Olle Glassel, Tomas Jonsson, Fredrik Marnby, Per Spira, Håkan Thonberg,
Tommy Pettersson, Fredrik Norberg, Olof Widmark och Tito Fiori.
63:2 mönstrade följande grabbar: Rickard Karlsson, Ahmet Eken, Bert Gustavsson,
Örjan Fredriksson, Kostas Koulakidis, Anders Mattsson, Robban Törnblom, Ronald
Ekman, Tommy Wadenhag, Anestis Adamidis och Anders Jansson.

BLI MEDLEM
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Ledarlista
J:1
Jan Lundkvist
Bengt Selinder
J:2
Ossian Wasström
63:1
Jan Lilja
63:2
Otto Wahlström
Curt Fredriksson
64:1
Mats Jansson
Rolf Sjöström
65:1
Roger Skoog
Kjell Sjöberg
66:1
Peter Carlsson
Göran Wennerström
66:2
Ervien Hansen
Sigvard Widmark
67:1
Ulf Ericsson
Åke Åström
67:2
Carl-Axel Dahl
Kurt Hammargren
68:1
Ulf Wilandh
Stefan Wahlberg
68:2
Gunnar Hellman
Jan Lilja
69:2
Kjell Johansson
Anders Walldén

Fredrik Loosley
Kurt Kågström
69:h
AloHolm
Christer Wedholm
70:1
Arne Karlsson
70:h
Alo Holm
70:2
L-G Appelgren
71:N
Peter Loso

39 17 94
27 95 68

88 55 64

60 61 07 a

81 87 98
82 66 68
53 98 93
80 13 22

67 32 42
39 08 08
14 37 95 a
60 30 24 a

774 33 52
86 42 09
62 16 85
35 07 50
36 48 33
29 19 92

40 14 95
739 28 08
46 23 21

71 :S
Jan Lilja
72
Kjell Härtén
Kent Klevinge
Dami
Ulf Lyfors
Olle Gustavsson
A-flick
Ulla Bjerkhaug
Björn Bjerkhaug
C-flick
Göran Strömberg
D-flick
Katarina Kuick
Marjukka Koskinen
Knattefotboll
Hans Lundqvist
C-laget
Jan Carlén
Utbildning
Ulf Lyfors
Sektionsstyrelse
Hans Troedsson
Bengt Lindbergh
Stig Bengtsson
Johan Björkman
Olle Hellström
Cian Lund
Curt Nyberg
Åke Wilhelmsson
U-kommittén

60 61 07 a

740 41 92
740 06 53

730 11 16
0758/105 06
67 32 42
83 75 99
42 64 46

68 67 02
68 33 51
49 69 02
42 01 38

730 11 16
24 92
716 53
67 80
755 05
81 28
84 25
0758/166
63 86

95
31
78
80
78
11
46
67

Stig Bengtsson
Björn Lindbergh
Lennart Hellman
Kurt Hammargren
Rolf Sjöström
S-O Åsbrink
Åke Åström

67
41
712
29
80
25
35

80
98
56
19
13
96
07

78
18
22
92
22
72
50

47 17 87

Åke Barrling
Peter Carlsson
Margareth Eriksson
Sven Jonsson
Jan Lilja
HJORTIS
STADION

63
14
739
46
60
60
14

39
37
28
15
61
61
37

16
95 a
08
02
07 a
07
95

46 13 57

BLI MEDLEM NU!!! TEL

60 61 07 a

0171/576 57
87 38 89

89 10 48
767 34 69
47 17 87
99 11 27
93 51 40

89 36 64

14 37 95
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