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Ja, nu är det dags att lägga fotbollsskorna på hyllan. Åt
minstone för ett par veckor. Serier och cuper är slut och 
det blir ett par veckors välbehövlig vila. För mycket längre 
dröjer det inte innan förberedelserna för nästa säsong 
gör sig påminda. För att inte tala om inomhusturne
ringarna som blir allt populärare.

Detta nummer av Blåranden är dock späckat med fot
boll från den säsong som gått. Och då huvudsakligen om 
slutspelet i Hacke Cupen. Mer än 700 lag hade hör
sammat kallelsen i våras till den nya turneringen. I bör
jan av september var det så dags för finaler. Samman
lagt 14 finaler skulle avverkas och vi fick lov att sprida 
dem över sex dagar för att hinna med allihop.

Den första finalen gick mellan BP och Djurgården. Det 
gäller pojkar 65 och var den enda finalen där vi hade 
lyckats kvalificera oss. Det blev en hård men öppen match 
som vid full tid stod 4 - 4. Förlängningen gav ingen ut
delning till någotdera laget, varför man tvangs tillgripa 
straffsparksläggning. Och här visade det sig att BP hade 
de bästa nerverna. Medan DIF brände sina straffar, så 
satte BP dem. Och vinst för BP med 7 - 4.

Och detta blev upptackten till en total BP-domi
nans. För BP lyckades vinna samtliga sex finaler i vilka 
man deltog. Det är bara att lyfta på hatten för en sådan 
prestation. Medan BP dominerade på pojksidan, så fan
ns det ingen motsvarande dominans på flicksidan. Nors
borg var visserligen uppe i tre finaler, men lyckades bara 
vinna en.

Den jämnaste av alla finaler blev den i flickor 66 mel
lan Älta och Norsborg. 0 - 0 vid full tid och förlängning 
och därefter 8 straffsparkar var.

Du kan läsa mer om de olika finalerna på sidan 5, där 
du också får matchglimtar från andra spännande matcher 
i slutspelet. Samtliga resultat i Hacke Cupens slutspel 
hittar du på sidan 8.

Hacke Cupen har blivit en stor framgång. Men den 
hade aldrig varit möjlig utan alla de frivilliga krafter som 
hjälpt till. Det gäller sponsorn från Förlags AB Semic. 
Det gäller vidare funktionärer i Djurgården och andra 
klubbar. Det gäller också anställda på idrottsförvalt
ningar runt om i Stockholm och det gäller inte minst 
domarna. Utan er medverkan hade Hacke Cupen aldrig 
kunnat genomföras. Ni ska ha ett stort tack för er in
sats.

J.B.

ETT AV SEMIFINALLAGEN I HACKE CUPEN,

GUN:s E-FLICKOR. 3

72:LAGET I MÅLTAGEN

"PUTTE" OCH STEFAN I FARTEN
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GLIMTAR FRÅN 
HACKE FINALERNA

UPPHÄMTNINGEN
När det första finalparet i Hacke 
Cupen klev ut på Hjorthagens IP var 
ett Djurgårdslag inblandat nämligen 
65:orna.
För motståndet bjöd IF Brommapojkarna. 
När lagen gick in i omklädningsrummen 
i halvtid såg djurgårdarna uppsnurrade 
ut och spelarna formligen ropade efter 
huvudvärkstabletter ställningen 0-4.

Men den luttrade tränaren "myggan"

BP:s 70:OR TAR DEN ENGELSKA FORMERINGEN

OLA SNACKAR TAKTIK I HALVLEK MED SINA 72:OR

Skoog fick grabbarna att tända till 
och 65:orna gick in på planen som ett 
nytt lag.
Slutresultat 4-4 efter en otrolig 
upphämtning av Djurgårdsgrabbarna. 
Tyvärr hade man bränt sitt bästa krut 
till den efterföljande straffläggningen 
som dessvärre förlorades.

LIDINGÖ:s DAVID SCHWEILER BLEV SÅ HÄR GLAD

FÖR PRISET SOM MATCHENS LIRARE

DRAGNINGEN PÅ LOTTRINGARNA VID PRIS

UTDELNINGEN DEN 29/11.
BLÅ
1:a DIF Väska 58
2:a Plånbok + Cig. ettui 53
3:e Hängslen + Pannband 32

RÖD
1:a BÖCKER 7
2:a Yatzyspel + Kassetband 51
3:e Bok 32

GUL
1:a DIF Väska 88
2:a T-Shirt + Plånbok 32
3:e Vantar 20

VIT
1:a DIF Väska 2
2:a DIF Flagga 121
3:e Mössa + Vantar 42
4:e Mössa + Vantar 120
5:e Vantar 85
6:e T-Shirt 139

MÖRK GUL
1:a T-Shirt + Plånbok 93
2:a T-Shirt 72
3:e Neccesär 90

ORANGE
1:a DIF Flagga 60
2:a Neccesär + Vantar 58
3:e Skärp + Solglasögon 89

VINST KAN AVHÄMTAS PÅ KANSLIET
HJORTHAGEN MÅN-FRE Kl 9-12 samt 14-16.

LYCKA.... ATT VINNA HACKE CUPEN
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HACKE CUP RESULTATEN

P65

SEMIFINALER

P70

SEMIFINALER

F66

SEMIFINALER

Djurgårdens IF - AIK 2-1 IF BP - Ösmo GIF 8-2 Norsborgs FF - IFK Salem 1-0

IF Brommapojkarna - Jakobsberg 4-1 Tyresö FF - Älta IF 3-0 Älta IF - Viggbyholms IK 3-0

FINAL FINAL FINAL

Djurgårdens IF - IF BP 4-7 IF BP - Tyresö FF 5-0 Älta IF - Norsborgs FF 4-3

Matchens lirare: Fredrik Sträng IF BP Matchens lirare: T. Jungbeck IF BP Matchens lirare: P. Persson ÄLTA IF

P66 P71 F68

SEMIFINALER SEMIFINALER SEMIFINALER

IFK Lidingö - IF BP 2-0 Nynäshamns IF - Tullinge TP 6-2 Hanvikens SK - Sätra SK 3-0

Spånga IS - Alby IF 2-1 IF BP - Bollstanäs SK 10-0 Hammarby IF - Älta IF 3-2

FINAL FINAL FINAL

IFK Lidingö - Spånga IS 2-0 IF BP - Nynäshamns IF 4-0 Hanvikens SK - Hammarby IF 10-0

Matchens lirare: Fredrik Wallerud L-Ö Matchens lirare: T. Myrefjord IF BP Matchens lirare: E. Carneholm HSK

P67

SEMIFINALER

IK Sirius - IF BP 3-2

Hammarby IF - Djurgårdens IF 2-1

FINAL

Hammarby IF - IK Sirus 1-0

Matchens lirare: P Hautalahti HIF

P72

SEMIFINALER

IF BP - Enskede IK 12-1

Vendelsö IK - Tyresö FF 5-3

FINAL

IF BP - Vendelsö IK 1-0

Matchens lirare: M. Wall Vendelsö IK

F69

SEMIFINALER

Gustavsbergs IF - Viksjö IK 4-1

Tullinge TP - Rönninge SK 2-0

FINAL

Gustavsbergs IF - Tullinge TP 7-0 

Matchens lirare: J. Persson Gustavsb

Matchens lirare: D. Schwieler L-Ö

P68

SEMIFINALER

F64

SEMIFINALER

F70

SEMIFINALER

IFK Lidingö - Nynäshamns IF 4-0 Rönninge SK - Järna IDROTT 6-1 Tyresö FF - Djurgårdens IF 3-0

IF BP - IK Sirius Gustavsbergs IF - Ekerö IK 1-0 Norsborgs FF - Ekerö IK 14-0

IF BP - IK Sirius 2-0
FINAL FINAL

FINAL Rönninge SK - Gustavsbergs IF 4-0 Tyresö FF - Norsborgs FF 2-1

IFK lidingö - IF BP 6-7 Matchens lirare: L. Nörgaard RSK Matchens lirare: Å. Lönnqvist Tyresö

P69

SEMIFINALER

IF BP - Enskede IK 2-0

Hammarby IF - Rönninge SK 1-0

F71

SEMIFINALER

Norsborgs FF - Ekerö IK 4-0

Sörskogens IF - Bollstanäs SK 1-0

FINAL

IF BP - Hammarby IF 3-1

FINAL

Norsborgs FF - Sörskogens IF 6-2

Matchens lirare: A-S. Carlsson SIF
Matchens lirare: M. Steinberg IF BP

TYRESÖS 70 FLICKOR HÄMTAR BUCKLAN AV LASSE STENBÄCK HANVIKENS DUKTIGA TJEJER HÄMTAR PRIS HOS "GRÖNIS"
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Säsongen 1980 har mer än väl konsoliderat 
vår ställning som en av de mer utvecklade 
ungdomsavdelningarna i fotbollsverige. Detta 
omdöme inbegriper såväl sportsliga resultat, 
talangers utveckling, administrativa rutiner 
och ekonomisk grund.

Det arbete, som sysselsätter en mängd män
niskors hela fritid, vilket nedlägges inom DIF:s 
u-fotboll har för varje år tenderat till att få 
en alltmer ökad verkningsgrad och gemensam 
målinriktning.

Åttiotalet innebär förhoppningsvis fortsatta 
framgångar av det slag vi haft hittills. I den 
rådande fotbollsdebatten avseende värvningar 
och ”talangförstörelse” är det en trygg till
varo vårt seniorlag har att luta sig emot.
STYRELSEN
Har under verksamhetsåret haft 16 stycken 
protokollförda sammanträden med följande 
sammansättning: ordf. Johan Björkman, kass. 
Björn Lindbergh, tävlingskommitté Lars- 
Magnus Wester, materialkommitté Åke Åst
röm samt marknadskommitté Rolf Sjöström.

Dessutom har Jan Lilja och Peter Carlsson 
medverkat som tjänstmän.

Organisationen med kommittéer har alltmer 
haft sitt genombrott, vilket medfört att ar
betet flutit kontinuerligt utan avbrott. Sty
relsemötena har kunnat begränsas såväl till 
antal som tid. Effektiviteten har ökat.
KANSLIET
Efter några år i ”ingenmansland” har Hjort
hagen återuppstått som det hjärta och puls
åder det skall vara för ungdomsverksamheten. 
Organisatoriskt är Hjorthagens kansli ”ett 
rum” av fotbollskansliet på Stadion. Fot
bollens gen. sekreterare bär det administra
tiva ansvaret. Dock är den anställda kans
listen, Jan Lilja, anställd för enbart ungdoms
verksamheten.

Denna form har under året väl funnit sin 
form och utvecklats positivt.
VERKSAMHETENS BREDD
Vi har under året haft 30 stycken lag i verk
samhet, vilka har gjort starter i olika tur
neringar. Som synes en bred verksamhet 
som givetvis har en ordentlig topp.
J-2:an
har under säsongen deltagit i Helsingki Cup 
där laget belade en plats i 1/8-delsfinalen. 
I Stockholmsserien klass J2A slutade J-2:an 
på en hedrande 4:e plats.
Ledare: Otto ”Pudding” Wahlström samt 
Ossian Wasström.
64:1
Ledare: Tommy Jernberg, Kenneth Heimlen 
samt Göran Degerman.
Turneringar: S:t Erikscupen gav en 6:e plats 
i Elitserien samt 1/4-final i slutspelet där vi 
förlorade mot de slutliga segrarna AIK.

Vidare har laget deltagit i Linköpingscupen, 
Kluringcupen (semifinal), en turnering i USA 
och slutligen Flaggturneringen. Där belade vi 
en hedrande andraplats efter förlust i finalen 
mot Lunds BK med 0 — 1.

Träningslägret hölls ute på Ellboda i april.
65:1
Ledare: Roger ”Myggan” Skoog och Lennart 
Lemoine.
Turneringar: S:t Erikscupen gav en vinst i elit
serien men en snöplig förlust i 1/8-delsfina
len mot Hägersten. Final i Hacke Cup i vilken 
man gick från halvtidsunderläge mot BP med 
0—4 till 4 — 4 men dessvärre förlorades straff
läggningen. I Karolinercupen blev det ytter
ligare en finalförlust, denna gång med 1 - 3 
mot Hammarby. Vidare har laget deltagit 
i Kluringcupen.

Träningsläger hölls på Ellboda i april samt 
på Öland i augusti.
65:2
Ledare: Pierre Magnenat
Ett för året nystartat lag med Pierre som en
sam slavdrivare. Genomföradet av S:t Eriks
cupen resulterade i en slutspelsplats men dess
värre respass redan i första omgången mot 
Rönninge SK. I Söderhöjdscupen tog sig laget 
ända till semifinal vilket får betecknas som 
mycket bra. Vidare har laget deltagit i Kluring
cupen, Hacke Cup samt Nyköpingscupen.

66:1
Ledare: Den rutinerade trojkan Peter ”Emer
son” Carlsson och Göran ”Cigarren” Wenner
ström.

66-orna har i år ”sopat” hem det mesta. På 
våren vanns Kluringcupen efter straffläggning 
mot IK Sirius. Under pingsten åkte man till 
Frankrike och kom femma i den hårda kon
kurrensen i Louviere. Sedan vann laget Kam
ratträffen i Uddevalla.

Hösten startade lika fint med seger i Köping- 
cupen. Pricken över I:et sattes när laget vann 
finalen i S:t Erikscupen mot IFK Lidingö. 
Efter en rafflande batalj kunde Björn Hellman 
avgöra när 25 sekunder återstod av förläng
ningen. Detta betyder att DIF representerar 
Stockholm i 70-iaden 1981!

Träningslägren hölls på Ellboda och Barnens 
Ö.

Enda plumpen i protokollet var Hacke Cup 
där laget förlorade mot BP i första omgången 
— på straffar.
66:2
Ledare: Ervien ”Dansken” Hansen samt Sig
vard Widmark.

Laget har under ledning utvecklats till ett 
homogent lag. I S:t Erikscupen vann laget sin 
grupp men fick dessvärre respass direkt i 
slutspelet. Vidare kunde laget under den tradi
tionella Danmarksresan presentera fina resul
tat. Deltagit även i Hacke Cup, Kluring-, 
Söderhöjdscupen samt Spiltan Cup.

67:1
Ledare: Jan Lilja (molalena)

Laget har under året haft ett uppbyggnadsår 
där man matchat sparsamt men tränat desto 
flitigare. Tränandet visade resultat i S:t Eriks
cupens elitserie där laget som nykomlingar be
lade en andra plats. Slutspelet bjöd inte heller 
för detta DIF-lag på några framgångar. I GIF 
Nikes turnering i Lomma belades en tredje
plats. Vidare blev det finalplats i Nyköpings
cupen samt semifinal i Hacke Cup.

Träningslägret hölls på Barnens ö i augusti 
månad.
67:2
Ledare: Det nya ledarparet Bengt Törnkvist 
och Gösta Sellin.

Laget lyckades kvalificera sig för slutspel i 
S:t Erikscupen och har även gjort hedersamma 
insatser i Hacke Cup, Kluringcupen samt Söder
höjdscupen.
68:1
Ledare: Stefan Wahlberg och Ulf Ericsson.

Laget har under deras ledning fortsatt den 
positiva utvecklingskurva som laget haft de 
sista åren. Grupp 2 i S:t Erikscupen vanns i 
år vilket betyder att huvudmålsättningen med 
avancemang till elitserien nåddes. Att sedan i 
slutspelet bli utslagna av de slutliga serie
segrarna Hammarby med 2 — 1 gör inte så 
mycket.

I Aros Cupen i Västerås frångick inte 68- 
orna DIF:s vana att gå till final. Tyvärr blev 
det förlust i den matchen på straffar mot 
IF K Västerås.

I Kluringcupen gick laget till semifinal 
dessutom har laget deltagit i På Stan Cup samt 
Hacke Cup.

Träningsläger hölls ute på Ellboda.
69:1
Ledare: Carl-Axel Dahl och Kjell Kruger.

För våra 69:or har säsongen inneburit blan
dade framgångar. I S:t Erikscupens elit
serie nådde laget en 6:e plats samt en 
1/4-final i slutspelet. Vidare medverkade laget 
i Karolinercupen, Kluringcupen samt Hacke 
Cup.

Laget visade i höstas en stigande kurva och 
den kommer säkert att fortsätta.
69:2
Ledare: Bo Wikner

Laget har under den nye ledaren skött sig 
bra under säsongen. I S:t Erikscupen gick 
laget till slutspel och vidare har man gjort 
mycket bra ifrån sig i Hacke Cup, Kluringcup, 
Vällingby- samt Söderhöjdscupen.

70-lagen
Ledare: Arne Karlsson, S-G Nilsson, K-O 
Samuelsson, Björn Lundberg och Alo Holm.

Lagen har i år varit fyra till antalet. Verk
samheten har varit belägen till Tensta, Hag
sätra och innerstaden. Notabelt för året har 
varit att tre av lagen lyckades ta sig till slut
spel i S:t Erikscupen vilket visar att vi har en 
fin bredd. Ett större antal turneringar har 
lagen deltagit i bl. a. Kluring, CD-cupen, 
Hacke Cup, Vällingby-, Favör-cupen, På 
Stan Cup, HLE-cupen och Solna Cupen.
71-lagen
Har i år blivit fyra till antalet, alltså en ut
ökning med 2 sedan 1979. Verksamheten har 
varit belägen till Tensta, Hagsätra och inner
staden.

De största framgångarna rönte laget från 
innerstaden med den lugne rutinerade leda
ren Olle Ideström tillsammans med den 
duktige tränaren Peter Loso. Laget vann sin 
serie i S:t Erikscupen och vandrade sedan 
vidare till en 1/8-delsfinal i slutspelet. Vidare 
belades en semifinalplats i Kluringcupen.

Roger ”Hitchcock” Bothén och tränaren 
Lennart Ljungqvist förde även sina adepter 
till slutspel i S:t Erikscupen samt till en semi
finalplats i Söderhöjdscupen.

Hagsätralaget belade en hedrande 5:e plats 
i S:t Erikscupens serie 71-22. Med bättre 
grundträning under vintern skall nog ledarna 
Alo Holm och Björn Stahl leda laget till bättre 
placeringar.

Tenstalaget med ledarna Kjell Stegerud och 
Hans Lundqvist lyckades bra med tanke på 
att laget inte formerades förrän strax innan 
S:t Erikscupens start.



Lagen har bl. a. deltagit i Pilsbo-cupen, 
Hacke-, Söderhöjds-, Vällingby-, Enskede
cupen samt C o D-cupen.
72-lagen
Har till antalet varit fyra — två av lagen har 
varit stationerade i Skärholmen, ett i Tensta 
och ett lag i innerstaden. De största fram
gångarna fick Skärholmslaget med ledaren 
Kjell Härten samt innerstadslaget med Hans 
Westergren som ensam ansvariga. Bägge lagen 
vann sina grupper i S:t Erikscupen samt avan
cerade till 1/8-delsfinaler i slutspelet.

Tenstalaget med den utmärkte ledaren 
Kenneth Bohman lyckades nå en hedrande 
7:e placering i S:t Erikscupens grupp 72-9. 
Lars-Gunnar Appelgren som ensam ledare 
har rätt ut svårigheterna med Skärholms
laget nr 2.

Lagen har bl. a. deltagit i Hacke-, Söder
höjds-, Vällingby-, Enskede-, Enebybergs-, 
Kluring-cupen, På Stan Cup, Solna Cup, 
Pilsbocupen samt Alby Cup.
73-lagen
Har i år spelat i 72 gruppen i S:t Erikscupen 
som en förberedelse inför 1981. Resultaten 
har inte varit de bästa eftersom man spelat 
mot äldre motståndare i alla matcher. Men ut
vecklingen har hela tiden varit positiv. Lagen 
har deltagit i S:t Erikscupen samt Hacke 
Cup. Ledare har varit Anders Lövqvist, Gösta 
Jonasson, Bo Lindqvist, Wolfgang Buchner 
och Rolf Björinder.
A-flickor
Ledare: Göran Ogård.
Årets lag består av i stort sett helt nya flickor 
eftersom större delar av fjolårets flickor 
blivit seniorer.

Laget har därför under året haft ett upp
byggandsår där framgångarna varit blandade.

Flickorna har gjort hedersamma insatser i 
S:t Erikscupen, Kluringcupen och Hacke Cup.
B-flickor
Ledare: Göran Strömberg och Per Lundell.
Laget består till större delen av yngre flickor, 
som hela tiden mött äldre motståndare. Med 
tanke på detta ser vi framtiden ljust an.

Flickorna har deltagit i Kluringcupen, 
Söderhöjdscupen och Enebybergscupen.
E-flickor
Ledare: Gun Granlund
E-flickorna med den nya ”slavdriverskan” 
Gun Granlund vid rodret har varit vårat fram
gångsrikaste flicklag under året.

Flickorna har bl. a. nått till en semifinal i 
Hacke Cup samt slutspel i S:t Erikscupen.

Med den målmedvetna ambitiösa satsning 
som flickorna gör skall nog laget bli ännu bät
tre.

Vidare har laget framgångsrikt deltagit i På 
Stan Cup, Kluringcupen, Söderhöjdscupen 
och Bro Vår Cup.
PRISUTDELNINGEN
för 1979 avhölls i Wasa Gymnasiuns aula lör
dagen den 1/1 2 1979. Det blev en klang- och 
jubelföreställning där alla våra ungdomar be
lönades efter en slitsam, händelserik, rolig och 
framgångsrik säsong.
FOTBOLLSKOLAN
Detta är idag vår viktigaste rekryterings
källa vad beträffar nya, unga fotbollsspelare. 
I Kista, Tensta, Hagsätra och innerstaden 
sysselsatte vi i vintras mer än 350 ungdomar 
under ledning av 1 2 lärare.

Denna verksamhet utmynnade i 12 lag som 
under året representerat DIF i skilda samman
hang. Rektor i fotbollskolan har Janne Lilja 
varit och ett tack riktas till honom och hans 
medarbetare i fotbollskolan.
BARNENS Ö
genomfördes även i år i form av två läger. 
En viss omorganisation verkställdes och utföll 
mycket positivt.

Första veckan deltog 1 00 ungdomar och den 
andra 58 st.

Tyvärr verkar det finnas en osäkerhet inom 
våra led hurvida lägret kommer att arrangeras. 
Från 1969 har vi årligen haft detta läger och 
kommer i framtiden också att ha det, i någon 
form. Därför behöver ingen sväva i ovisshet 
inför 1981.

Innehållet under veckan var elementär fot
bollsträning varvat med matcher och lek
moment. Bad, film och mängder av mat var 
också uppskattade dagspunkter.

Avslutningsdagen blir alltmer uppskattad, 
föräldrarnas uppslutning var stor och stäm
ningen hög, båda lördagarna.
BLÅRANDEN
vår interna nyhetspublikation har under 
detta år utvecklats på många sätt. Tidningen 
har fått en egen redaktion, ändrat storlek 
och finansierats genom annonser.

Ett särskilt tack riktas till Lisbeth Nilsson 
och Irene Schmid för deras uppoffringar 
i samband med de ofta ganska kladdiga 
manuskriptens renskrifter. Även Lennart 
Jonsson lyfter vi på hatten för. Utan hans 
hjälp hade tidningen aldrig blivit tryckt.

Blåranden är ett nyttigt, för att inte säga 
nödvändigt kommunikationsorgan inom vår 
fotbollsverksamhet, varför vi med glädje ser 
att den överlever och frodas i den inter
nationella tidskriftskrisen.
MATERIAL
En ofta underskattad och av spelarna som 
självklar betraktad tillgång är materialet och 
dess rengöring.

Med den stora verksamheten vi har idag 
innebär materialet en allt svårare nöt att 
knäcka. Det gäller både vad beträffar ekonomi 
och organisationen. Organsisatoriskt gäller det 
främst inköpet av materialet och tvätten som 
ger allt större problem.

Tyvärr har vi inte råd att hålla samtliga lag 
med nya overaller. Vi försöker att lösa detta 
problem genom att hitta lokala sponsorer, 
som genom att betala för annonsplats på 
ryggarna ger ekonomiska möjligheter att köpa 
overaller. Vi vill passa på att tacka dem som 
arbetat med att hitta dessa sponsorer, då vi 
annars skulle ha mycket färre overaller att 
sätta på våra lag. Vi vill också rikta ett tack 
till sponsorerna som genom sin reklamplats 
underlättar U-fotbollens arbete.

Till er spelare måste vi rikta en vädjan. Var 
rädda om overallerna! De ska ärvas av andra 
lag.

Säsongens främsta mål på materialsidan var 
att bringa bättre ordning kring materialet. 
Detta har lyckats till 100% och äran för detta 
går till Sven Jonsson.

EKONOMI
Är något av alla ideella föreningar brottas 
mycket med. Såväl även vi. Inom ungdoms
avdelningen prövar vi alla tänkbara möjlig
heter för att frambringa mer pengar som kan 
”läggas” på våra ungdomar. Vi har tyvärr fun
nit att vi måste anstränga våra spelare med 
mer arbete än att bara spela fotboll för att 
vi ska få den ekonomiska ekvationen att gå 
ihop.

Tyvärr är inte bidrag och anslag index- 
reglerade, vilket gör att vi till kommande sä
song får en reell inkomsminskning som vi 
måste täcka upp med egna aktiviteter.

Vi hoppas att Ni föräldrar och spelare visar 
Er förståelse för denna vår situation.

Genom vår marknadskommitte har vi under 
året lyckats täcka in tidigare ”tomma fält” 
vilket ändå gör att vi ser framtiden något 
ljusare an.
JULKALENDERN
U-fotbollen baserar en stor del av sin eko
nomiska verksamhet på försäljningen av Jul
kalendern. Till förmån för hela föreningen. 
Genom idogt arbete, såväl inom U-fotbollen 
som andra sektioner inom DIF, har vi lyckats 
öka upplagan år från år. Det är speciellt 
viktigt som många av våra intäkter inte stiger 
i takt med inflationen.

Våra egna lag genomför varje år en jättein
sats för att dra detta viktiga arbete i hamn, 
och det är bara att hoppas ni även i fort
sättningen kommer att arbeta för att fler och 
fler hem kommer att prydas av DIF:s jul
kalender i adventstid.
KLUBBLOKALEN
på Hjorthagen har åter restaurerats under 
året. Ett sammanträdesrum har inretts, kansli
rummet fått en ansiktslyftning och samlings
rummet har blivit uppiffat. Vi har också 
tecknat ett hyreskontrakt med Stockholms 
stad, som ger oss tillgång till lokaler i nedre 
botten på Hjorthagen. Därmed har också ett 
stort steg tagits i riktning mot en lösning av 
lokalfrågan för materialet.

Våra medlemmar får nu själva ta en allt 
större del av ansvaret för att behålla loka
lerna i gott skick. Att koppla rättigheten 
till lokalen till skyldigheten att hålla den ren 
och snygg måste vara en riktig väg för att 
behålla lokalen på hög nivå.

Ej heller att förglömma Barbro Jansson som 
har sett till att ordning och reda har bringats 
i klubblokalen.
HACKE CUPEN
Denna mastodontturnering — 722 lag — har 
vi för första gången i år arrangerat. Sam
arbetet med Förlags AB Semic och genom
förande av turneringen har genom stora 
insatser av Jan Lilja lyckats oss fullständigt. 
Trots stora svårigheter pionjäråret har del
tagande klubbar fått den service som kan 
begäras av en turneringsledning. Inför kom
mande säsong ändras genomförandet av 
turneringen och förhoppningsvis blir succén 
än större.
CD-CUPEN
Genomfördes även i år på Sandåkra Bollplan 
den 12-13 april. 16 lag med tio-åringar spe
lade i denna vår årliga turnering. Under sön
dagen visade det sig att Älta IF var det star
kaste laget och hemförde sin första triumf 
i CD-cupen.
STARLET CUP
För första gången togs steget fullt ut mot en 
”allsvensk” flickturnering.

Hösten 1979 startade Förlags AB Semic till
sammans med DIF U-fotboll Starlet Cup.

Modellen för turneringen var den sedan länge 
etablerade pojkturneringen Buster Cup.

Våren 1980 genomfördes den första upp
lagan där 8 distriktssegrare deltog. Finalspelet 
genomfördes den 7-8 juni på Spånga IP och 
Stockholms Stadion. Finalparet blev Malma
bergs IK från Västerås och Tyresö FF från 
Stockholm. Matchen blev en rafflande till
ställning där Tyresö FF stod som slutsegrare 
efter förlängning.



Som summering kan sägas att turneringen 
blev en succé och kan förväntas växa i om
fattning till 1981.
STADSLAGEN
Även i år har DIF:s ungdomar haft blickarna 
riktade på sig från högre ort. Vi har haft rep
resentanter i alla tre åldersgrupperna i Stock
holms stadslag. Denna uppskattning av vår 
verksamhet sätter vi naturligtvis stort värde 
på. Samtidigt vill vi passa på att lyckönska 
ungdomarna i deras individuella förkovran, 
där en uttagning till stadslaget naturligtvis 
innebär en stor stimulans.
DAMVERKSAMHETEN
Inför årets säsong hade damlaget lyckats ta 
sig tillbaka till Div 2 efter ett år i trean.

Årets lag består till större delen av fjol
årets A-flickor. Därför får den fjärdeplats 
som damlaget nådde i Div 2 östra Svealand be
tecknas som mycket god. Resultaten i serien 
har för vår del varit lite upp och ner beroende 
på det stora antalet nya flickor som finns med
i laget.

Men med ytterligare ett års rutin kommer 
säkert vårat damlag att slåss om seriesegern 
1981.

Träningen har Björn Bjerkhaug och Roger 
Hammarström skött med viss assistans av Ulf 
Lyfors.

Dam-reserverna har även de skött sig bra 
och vunnit reservlagsserien klass 2 B.

Vidare har vi även ställt upp i junior DM 
för damer och där tog vi hem spelet efter
2 — 0 mot Älvsjö AIK i finalen.

C-LAGET
Årets upplaga av C-laget har spelats i en högre 
serie under året. Redan i den första matchen 
för året skadade sig en av lagets klippor 
”Myggan” Skoog allvarligt. Det satte ned stan
darden på laget så den pudelkloke ”demon
tränaren” Jan ”Brian Clough” Carlén fick 
kalla in storstjärnor som Jan Lilja, Bosse 
Wikner, Fredrick Loosley, Mats Jansson, 
L-M Wester och Sune Hasselström.

Carléns kyla och taktiska förmåga räddade 
laget kvar i serien.

Målet för det kommande året måste därför 
vara att vinna serien med tanke på det goda 
spelarmaterialet och den skicklige tränaren.
FRAMTIDEN
Det år vi nu lägger till handlingarna har inne
burit såväl framgångar som bakslag. Detta 
leder naturligtvis till eftertanke som i sin tur 
styr vårt framtida arbete.

Av stor vikt är att alla vi som är engagerade 
i U-fotbollen på olika nivåer försöker sträva 
åt samma håll. Det kan vi bara göra om vi är 
medvetna om och följer de gemensamma 
riktlinjerna, även om vår egen uppfattning 
någon gång skulle gå i en annan riktning.

Det är denna enighet som i sig utgör basen 
för våra talanger får den lugna och fina miljö 
de har rätt att kräva för att fortsätta att för
kovra sig.

Över oss svävar hela tiden det ekonomiska 
”spöket” som finns i varje idrottsförening. Du 
kan inte bara ställa krav utan måste också då 
och då stanna upp och fråga dig själv om du 

kan göra något för att förbättra situationen. 
Blandar vi upp de berättigade kraven på för
eningen med en gnutta förståelse för svårig
heterna i arbetet, så underlättas den framtida 
verksamheten än mer.

Vårt arbete med de fotbollspelande ung
domarna ger resultat först på lång sikt. När 
vi blickar tillbaka på 1979/80 kan vi ändå 
konstatera att säsongen resultatmässigt är en 
av de bästa i U-fotbollens historia. Kansli
arbetet har flutit perfekt trots att vi tagit på 
oss en mängd nya arbetsuppgifter.

Inför kommande säsong ska vi satsa än mer 
på träning och träningsutveckling, för att på 
sikt nå resultat i form av duktiga senior
spelare. Denna långsiktiga målsättning kan 
många gånger vara mycket svår att förstå 
bland våra ledare som helst vill se resultat i 
form av vinster i turneringar och seriespel.

Det är styrelsens i U-fotbollen uppgift att på 
bästa sätt göra denna målsättning känd och 
omfattad i hela verksamheten. Det faller på 
dig som ledare att försöka anpassa den på ditt 
lag.

Ett varmt tack riktas till alla de ledare som 
offrat stora delar av sin fritid för att arbeta 
med U-fotbollen.

Ett speciellt tack riktas till Ulf Ericsson, 
Roger Skoog, Otto ”Pudding” Wahlström och 
Ossian Wasström för långt och troget arbete 
inom U-fotbollen, när de nu lämmnar DIF:s 
U-fotboll.

Johan Björkman

Björn Lindbergh Rolf Sjöström Lars Magnus Wester Åke Åström



U-LAGET I JSM

Övre raden fr. V. M. Jansson(tr), A. Westberg, A Kjell, M. Thelin, R. Aronsson, 
M. Jansson, L. Lövegard, S. Östergren, T. Jansson samt G. Aral(tr).
Nedre raden fr. V. N. Ayranci, K. Johansson, A. Malmberg, C. Willborg, C Barros, 
L-O. Lundborg och J. Westre.

Ungdomslaget har i år spelat i Allsvenska ungdomsseriens 
norra grupp. Där laget vann serien 4 poäng före AIK.

U-laget som är föreningens framtidslag består av spe
lare födda 62 och 63 samt 3 s.k. överåriga 61 :or.

Grabbarna har under ledning av Göran Aral & Mats 
Jansson tränat mycket tufft i den s.k. B-U-truppen. 
Meningen med denna satsning är att föreningen skall 
slippa värva spelare och istället hämta allsvenska lirare 
från de egna leden.

Kommer vi att lyckas med detta? Det tror vi. Redan 
i år har 3 av spelarna spelat i A-laget Tomas Hansson, 
Christer Willborg och Ingemar Lindewall. Dessa 3 grabbar 
samt Mats Jansson, Christer Björsson och Leif Lövegard 
har även kallats till juniorlandslags uppdrag. Flera av 
spelarna är dessutom flitigt anlitade i Allsvenska reserv
laget.

A-lagsledningen, Arwe & Knivsta har mycket noga 
följt laget liksom även sektionsstyrelsen. En del av grab
barna har även deltagit i A-lagsträningen för att få känna 
på vad som väntar dom i framtiden.

Förutom seriesegern har laget spelat en del uppmärk
sammade träningsmatcher och bl. a. slagit div III segrarna 
Spånga med 1 - 0 och div IV lagen Österåker och Ekerö 
med 2 -1 resp. 2 - 0.

I J SM-slutspelet som gick i Åtvidaberg den 18-19/10 
fick vi möta Elfsborg i semifinalen. Efter en ganska 
jämn 1 :a halvlek där vi låg under med 1 - 0 i paus kom vi 
igång ordentligt i 2:a halvlek där vi radade upp massor 
med målchanser och till slut vann med 2-1.1 finalen 
fick vi möta Örgryte som vunnit allt dom ställt upp i 
under året. Det blev en intensiv match med ett markant 
Djurgårds-övertag som inte ville ge något mål, så vi gick 
till halvtidsvila med ställningen 0 - 0. Efter 11 min i 

2:a halvlek gjorde ÖIS 1 - 0 förbi en skymd Leffe i DIF 
målet. Sen brakade DIF offensiven i gång ordentligt, 
med mycket öppna målchanser bl. a. ett skott från 3 m 
som tog i ribbans underkant och studsade ned på mål
linjen men hela bollen var inte över linjen. Vid 3 till
fällen strök bollen tätt utanför tomt mål. Men det var 
inte vår dag denna dag så ÖIS vann med 1 - 0. Två 
dagar efter SM-finalen spelade vi J DM-final mot BP, 
där laget i 1 :a halvlek nog spelade det bästa spel vi gjort 
på hela säsongen som också gav halvtidsledning med 1 - 0. 
Även början på 2:a halvlek var mycket bra från vår sida, 
men BP är alltid BP och de kände sig ingalunda slagna, 
utan jobbade vidare och tog mer och mer över matchen. 
I 32:a minuten kvitterade dom och i sista minuten gjorde 
BP segermålet och vann med 2 -1. Men trots dessa 
tråkiga förluster är det viktigaste för föreningen att se 
vilka duktiga juniorer vi har och att det ser mycket 
ljust ut för framtiden. Det är det här laget som ni unga 
spelare förhoppningsvis skall komma till, det är det ni 
skall jobba och träna för. Som vi sa tidigare så följer 
A-lagsledningen detta lag mycket noga. Det är inte bara 
på fotbollsplanen utan även utanför.

Det viktigaste är trots allt att skolan fungerar samt 
att 2 viktiga delar av utvecklingen till bra lirare fungerar, 
det är sömnen och maten. Den som inte sover och vilar 
och inte äter ordentilgt orkar inte med den hårda trä
ning som man måste ha för att bli en bra lirare.

Så grabbar och tjejer, ge järnet inte bara på planen 
utan även i plugget så har ni stora chanser att bli bra 
fotbollsspelare om några år.

Lennart Lövegard
Lagledare U-laget
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64:orna i FLAGG
Laget har under senaste åren inte haft några större fram
gångar, när vi nu åkte ner till Malmö visste vi att man 
utanför laget inte hade några större förhoppningar om 
någon framskjuten placering. Vi inom laget hade dock en 
annan förhoppning, en hög målsättning, att gå till slut
spel och inte hamna i kölvattnet på ”gnaget”.
FÖRBEREDELSER
De sista veckorna före turneringen intensivierades trä
ningarna kvantitativt och kvalitativt. Taktiskt ändrade 
vi även under denna period spelsystem ifrån 4-3-3 till 
4-4-2 med mittfältslibero. Vi fick också tillbaks ska
dade spelare och kunde för första gången hittills under 
säsongen mönstra starkaste lag och få konkurens om plat
serna.
AVRESAN 
Öresundspilen såg till att grabbarna kom ner, ansvaret 
för resan fick dom ta själva (för det får dom med be
röm godkänt).
ANKOMSTEN
Som förläggning hade vi Södergårdens vandrarhem, där 
man vid ankomsten var mycket skeptisk mot idrotts
lag från Stockholm (dock inte DIF).

Denna avoghet förändrades dock hela tiden så att vi 
vid avresan närmast blev helgonförklarade.
TURNERINGEN
1:a speldagen: Till killarnas stora förtrytelse ryckte Göran 
i dörrarna redan vid 7-tiden för att köra den sedemera 
obligatoriska uppvärmningen vid 8-tiden. På eftermid
dagen var det så dags för första matchen. Nerverna låg 
på utsidan åtminstone hos oss ledare. Norrby i blått 
och vitt var motståndare. Turneringen kunde ha börjat 
bättre, redan i matchens inledning blev lagets kapten 
och motor Roger fult överkörd och fick utgå.

1:a halvlek var jämn, där Tozer sin vana trogen tes
tade målvakten Jocke med sina patenterade bakåt
passningar. Matchen avgjordes sedan i andra halvlek med 
straffmål av Jakob och därefter gick matchen över i vår 
ägo, Janne och Micke fastställde slutresultatet till 3 -0.
ANDRA SPELDAGEN
Efter morgonens obligatoriska rutiner försökte under 
förmiddagen Far och son Sjöström lära övriga Wind
surfing med blandade resultat, bl. a höll Tozer på att 
hamna i Danmark och Janne missuppfattade vilket som 
var upp och ner på brädan. Sen på eftermiddagen var det 
så dags för den andra matchen arrangörsklubben BK Flagg 
var motståndare. Matchen fördes helt av DIF som lungt 
och metodiskt ”körde” över motståndarna, matchen 
slutade 4 - 0 efter mål av Dante, Matte och Thomas.
TREDJE SPELDAGEN
Vårt motstånd var Buntekuhl från Lubeck gruppens 
sämsta lag. Naturligvis hände då det som inte får hända, 
1 - 0 i baken i Buntekuhls första och enda anfall. Där
efter fick vi som motståndare en tysk köttmur vid straff
området, en målvakt som sög åt sig bollarna och rör
ligt trävirke. Efter sju sorger och åtta bedrövelser lyc
kades i alla fall Hasse i matchens sista minut fastställa 
slutresultatet 1 -1.

Fjärde speldagen
Gruppens final, mot förra årets segrare IF Warta. Nu 
hade nerverna krupit på utsidan igen och befann sig 
där under hela matchen. Det bjöds inte på någon väl
spelad fotboll, två allt för duktiga försvar tog udden 
ur anfallen. Jocke gjorde en kanon match och Anders 
tog ner den hyper farlige Wartacentern. Hela laget 
gjorde en helgjuten kämpainsatts och matchen slu
tade 0 - 0.

Femte speldagen 
Uppe med tuppen, Roffe jagade upp oss ledare för 
en uppvärmning nere vid Öresund. Medan Göran 
körde uppvärmningen fixade Roffe och Tommy pick
nickkorgen för en härlig och harmonisk dag vid Öre
sund, med bad, sol och windsurfing. Det fanns även 
gott om andra sevärdheter vilka Tozer spände musk
lerna för.

Förutsättningarna inför sista gruppmatcherna DlF 
och IFW på samma poäng med 2 plusmål bättre för 
DIF. Vi hade dock drabbats av vår andra jobbspost, 
Anders mellan lakanen i vattkoppor. Vår motstånda
re var Jönköpings Södra IF och nu gällde bara att 
vinna (med så mycket som möjligt) eller försvinna. 
JSIF visade sig vara ett piggt och trevligt spelande 
gäng, medan blåränderna inledde nervöst och o- 
säkert. Dante stressade i ett viktigt skede deras 
vänsterback som lobbade över egen målvakt och 
det stod 1 - 0 till oss. Björne höll sig sedan väl 
framme på en frispark från Roger och kunde otag
bart göra 2 - 0, matchen var där vunnen. Nu hängde 
vårt avancemang till final på att BK Flagg inte fick 
förlora med mer än 4 mål mot Warta. Med DlF 
som Flagg:s bästa hejarklack genom tiderna lyckades 
Flagg vända 0 - 3 till 2 - 3 och vår finalplats var klar.

Segerrusiga bjöds grabbarna på en härlig middag 
på Vagabond bestående av entrecote och bearnais
sås, stort jubel?!?!?!?!

Med morgondagen spelledig fick grabbarna kvällen 
fri, deras förmåga att ta ansvar fick vi åter prov på. 

Sjätte speldagen (som var spelledig) 
En heldagstur med Sightsing till Falsterbo-Skanör 
med U-sektionens kassör Björn L. som guide blev 
en härlig avkoppling från fotboll och storstad sstress.

Finaldagen
Fulla av tillförsikt, med regnet stående som spön i 
backen och av Malmös tidningar otippade som fina
lister bjöd DIF på en härlig fotboll med Tommy och 
Roger som dirigenter och Tunnel-Janne utsedd till 
matchens lirare. Närmare vinst än ett ribbskott av 
Robban kom vi dock inte mot ett hårt kämpande 
Lund, förstärkt med en pojklandslagsspelare som 
med ett kanonskott sänkte våra segerdrömmar.

Lite tröst fick vi iallafalI av den fina kritiken 
Malmötidningarna äntligen gav oss. I och med vår 
placering får 65:orna chansen att utöka DIF:s seger
rad nästa år i den fina Flaggturneringen.

Till sist ett stort tack till samtliga spelare för Ert 
fina uppförande och härliga kampvilja.

Tommy och Göran

EFTERLYSNING
VEM KAN HJÄLPA OSS PÅ RED. ATT 
FRAMKALLA SV/VIT FILM OCH GÖRA 
KONTAKTKOPIOR. DU BÖR ÄVEN KUN
NA HJÄLPA TILL MED PAPPERSKOPIOR.

HÖR AV DIG TILL JANNE LILJA
60 81 87

ELLER
LENNART JOHNSSON 83 13 13 d.t.



Ledarlista
A-lag Arwe Mokkelbost 14 37 95 a

Gösta Sandberg 25 46 42 a

B-lag Göran Aral 83 29 48 b

Torbjörn Waax 0753/825 01 b

C-Lag Jan Karlen 42 01 38

Jun Mats Jansson 53 98 93 b
Lennart Lövegard 0764/235 34

65-1 Jan-Ewe Jönsson 0758/476 70 b

Lennart Lemoine 758 58 11 b

65-2 Pierre Magnenat 18 93 84 b

66-1 Peter Carlsson 14 37 95 a

Göran Wennerström 60 30 24 a

66-2 Ervien Hansen 774 33 52 b

Sigvard Widmark 86 42 09 b

67-1 Jan Lilja 60 81 87 a

67-2 Gösta Sellin 52 14 14 b

68 Bo Karlsson 0171/561 52 b

Stefan Wahlberg 739 28 08 b

69-1 Lennart Johnsson 88 96 99 b

Carl-Axel Dahl 52 85 30 b

69-2 Bo Wikner 760 61 44 b

70-1 Göran Degerman 89 85 65 b

Arne Karlsson 771 47 01 b

70-2 Sten-Göran Nilsson 760 45 81 b
K-O Samuelsson 760 33 76

71-1 Kenneth Heimlen 37 12 19 b

Oleg Ideström 54 98 49 b

Peter Loso 89 36 64 b

71-I2 Roger Bothén 19 88 00 b

71 -T Kjell Stegrud 760 67 16 b

Hans Lundqvist 56 97 21 b

71 -H Alo Holm 47 17 87 b

71 -K Rolf Karlqvist 752 62 64 b

71-K2 Bernt Gustavsson 751 89 63 b

Tommy Hjorter 752 89 76 b

72-S Kjell Härtén

Bengt Nilsén

740 41 98

0753/820 79

b

b

72-I Hans Westergren 54 59 09 b

72-T Kenneth Bohman 761 18 86 b

72-K Bo Lindqvist 751 40 37 b

73-I Anders Lövqvist 67 45 00 b

Gösta Jonasson 63 23 33 b

73-H Wolfgang Buchner 81 96 65 b

73-K Rolf Björinder 751 56 74 b
Hans Stenman 751 36 73 b

73-K2 Hans Gehlin 751 93 10 b

74-K Christer Ingerstad 751 25 89 b

DAML Lennart Ljungqvist 0753/548 75 b
Björn Bjerkhaug 45 73 80 b
Roger Hammarström 36 49 68 b

A-FL Werner Löventahl 59 64 95 b
Göran Strömberg 42 64 46 b

B-FL Per Lundell 27 85 25 b

E-FL Gun Granlund 86 38 65 b

UNGDOMSSTYRELSEN

ORDF Johan Björkman 736 40 00 a

KASSÖR Björn Lindbergh 769 06 69 a

LEDAM Lars-Magnus Wester 0758/348 39 a
Tage Lundmark 61 77 12 a
Mats Olsson 736 40 00 a

KANSLIET

Hjorthagen 60 81 87
Stadion 14 37 95

MATERIAL Sven Jonsson 46 15 02 b

BLÅRANDEN

Lennart Johnsson 83 13 13 a
Jan Lilja 60 81 87 a
Johan Björkman 736 40 00 a

publiceras 
endast 

i detta nummer!!

KLIPP UR OCH SPAR



M.J. om J-elit
J-elit laget är laget under U-laget. Det är det lag första
årsjuniorerna normalt spelar i.

Men med det manfall av spelare födda 1962 som gick 
under 1979 så var hälften av 63:orna tvungna att ta ste
get upp i U-laget, och gjorde det med bravur vilket ni kan 
läsa om på en annan plats i Blåranden. Kvar av 63:orna 
blev alltså en trupp på 10-11 spelare som skulle bilda 
träningstrupp.

Att plocka upp A-pojkar i truppen skulle bara medföra 
att samma problem med folk skjöts till A-pojklaget och 
det tyckte jag inte var en riktig lösning.

Vi har alltså arbetat med en liten trupp som blev 
ännu mindre under säsongen då spelare flyttades upp 
till B-U-truppen.

Vad betydde då detta konkret?
Jo, att träna lagdelar på plan var omöjligt. I stället 

inriktades träningen på tekniska moment och fys trä
ning.

Det har också betytt att vi inte har kunnat ställa 
upp med samma lag 2 matcher i rad, då vi hela tiden har 
varit tvungna att låna spelare från 64:orna och 65:orna. 
Trots dessa dåliga förutsättningar har laget gjort en 
mycket bra säsong. Vi kom på 4:e plats i J -elitserien 
med snudd på serievinst. Vi föll i sista matchen mot 
ett AIK som hade vässat med halva U-laget. Vi ledde 
matchen en kvart in på 2:a halvlek med 1 - 0 och fick 
en straff som vi tyvärr missade. Därpå vände AIK mat
chen och nerskjutningen till 4:e platsen var ett faktum.

I JDM gick vi till final efter seger mot Tungelsta, 
Österåker, Norsborg, Flemingsberg och Rönninge.

I finalen gick U-laget in och förlorade mot BP. Att 
med ett s.k. andralag spela sig fram till final i ett DM 
måste ses som ett myckte gott betyg till DlF:s junior
verksamhet.

Säsongens enda plump var Mellansvenska J-cupen där 
vi på ett onödigt sätt eliminerades av Spårvägen i andra 
omgången.

Summa summarum är att det är det bästa resultat ett 
J-elitlag i DIF har presterat på många år.

Detta på grund av att grabbarna på ett beundransvärt 
sätt stått ut med de dåliga förutsättningarna som funnits 
och bibehållit den goda anda och inställning som sedan 
länge har funnits inom 63:orna.

KJELLE HÄRTENS GRABBAR

Tack för en bra säsong grabbar!!!!!!!

DAGENS OCH MORGONDAGENS LIRARE STRAFFSPARK I SLUTSPELET

HÄNG MED I DANSEN GRABBEN!!!







VI TACKAR VÅRA 
ANNONSÖRER

AGNE BOKBINDERI

TRYCKSAKSKONSULT

ANDRÉN & HOLM BOKTRYCKERI

MATCHING TEXTIL AB

HUVUDFORM

BIRE AB

SVENSKA HAKO AB

AB SCHAKT & SPRÄNGNING

SPARBANKEN STOCKHOLM

BYGG NATOR

DYNAMATIC SYSTEM AB

STADSBUDENS SERVICE

ROXY

CEO-TRYCK AB

PRIPPS

HARTMANN TRYCKFÄRG AB

HEDLUNDS TOBAK

LIDINGÖ LÅSSERVICE

GESTETNER

FÄRG GREN

EXCENTRIC AB

FINAX. FINANS SERVICE AB

AB BERG & VÄG

SKÅNSKA CEMENT

CAFEET STADSHAGEN IP

STOCKHOLMS VELO

COMCENTER

THERNLUNDS MODEHUS AB

TEMPO

TÄLJE TOURING


