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Ett nytt år innebär alltid möjligheter till nya
föresatser och löften. Och visst innebär det nya
året nyheter även för Djurgårdens U-fotboll. Mycket
travar naturligtvis på i de gamla vanda fotspåren.
Det har ju fungerat så bra hittills, men även vi
behöver ibland nytt blod.
Det gäller till exempel på ledarsidan, där vi kan
presentera nya ansiketn på alla olika nivåer i U-
fotbollen. I styrelsen har vi två nya. Vi har na
turligtvis stora förväntningar på Tage Lundmark
och Mats Olsson. Även om det kanske tar dem ett
tag att bli riktigt varma i kläderna.
Även på ledarlistan finns det nya ansikten. Dam
lagets tränare Lennart "Ljunkan" Ljungqvist är en
nygammal bekant. Han fanns i U-fotbollen i början
av 1970-talet. Och nu är han alltså tillbaka. Den
här gången med ansvar för damerna väl och ve i sin
fortsatta kamp om en plats i damallsvenskan.
En annan nykomling är Jan Ewe Jönsson, som kommer
att ta hand om matchningen av våra 65:1. Ett lag
som vi tror mycket på inför den kommande säsongen.
Alla dessa nya ansikten presenteras i detta num
mer av Blåranden. Men visst finns det flera andra
som nu prövar lyckan i U-fotbollen. Vi hoppas att
under det kommande året kunna presentera dem alla
här i Blåranden - U-fotbollens egen tidning. Det
gäller också såväl nya som gamla spelare. Blå
randen bevakar utvecklingen för olika lag, och
kommer under det kommande året att försöka ge be
skrivningar av vad som händer på olika håll i vår
förening.
Men vi är många aktiva och ledare i U-fotbollen.
Och det kan vara svårt för en liten redaktion att
bevaka allt som händer och sker. Därför är vi
beroende av Din hjälp. Skriv några rader och be
rätta hur det går, varför det gick som det gick
eller vad ni planerar att göra. Det gäller både
Dig som ledare och Du som spelar aktivt i något
av våra mer än 30 lag. Och skicka gärna med en
bild eller två. Har Du en förälder som har syn
punkter på vad som sker i U-fotbollen så låt
honom eller henne fatta pennan och skriv till
U-fotbollen. Det behövs inga fantastiska förfat
taranlag för att skriva i Blåranden. Detta är
en tidning som görs av och för Dig. Vi strävar
inte efter att vinna Stora Journalistpriset,
utan efter att ge Dig information och underhåll
ning kring U-fotbollen. Skicka Dina bidrag till
Hjortis under adress:
Blåranden
DIF U-FOTBOLL
Box 39007
100 54 Stockholm

Johan tackar prisutdelaren
Lasse Sandberg.

Att skriva i Blåranden kan vara en möjlighet för
Dig att fylla ett eget nyårslöfte, nämligen att
låta andra i vår förening få reda på hur det var
för just Dig. Tyck till på det nya året och hjälp
oss göra en bra tidning bättre.
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BU TRUPPEN
Inför säsongen 1980 gjorde fotboll
sektioen ett stort ingrepp i en i
övrigt mycket reaktionär verksamhet.
Man startade en ny organisation och
rekrytering till de lag som står
närmast under A laget.
Efter A lagstruppen som består av
20 spelare bildades en BU trupp, i
vilken det ingick en del senior
spelare och juniorspelare. Denna
trupp deltog i allsvenska reserv
lagsserien och allsvenska ungdoms
serien.
Juniorverksamheten försvann inte
helt utan även en ren juniortrupp
fanns i träning. Anledningen till
omläggningen är att de seniorer
(yngre) som ingår i BU truppen be
höver något extra år på sig, innan
de eventuellt kan ta steget upp i A-
lagstruppen. Beroende på militär
tjänstgöring, studier m.m.
Dessutom behöver de mest talangfulla
juniorerna något bättre kvalité på
träningarna, vilket de får genom att
träna med seniorer.
Ett av de stora målen är också att
fler tillfällen skall ägnas åt trä
ning istället för myckna turneringsspelet som är vanligt på junior
sidan.
En icke försumbar effekt är också
att kontinuiteten från junior till
A lagsled förstärks, detta motiverar
unga spelare samt underlättar för
A ledningen. Effekten av detta fick
vi redan första året då inte mindre
än fyra spelare som börjat i BU
truppen tog steget upp ända till
allsvenskt spel.
Första års juniorerna får också ta
ett större ansvar än tidigare genom
att de måste fylla på träningarna
emellanåt samt deltaga i rätt stor
utsträckning i seriespelet. Detta
medför att redan när man inträder i
junioråldern finns förutsättningar

givna att träna, spela och utvecklas
till det man har förmåga till.
Inom DIF:s fotboll har vi på sista
åren fått allt bättre tränings
förhållanden vilket kulminerar
säsongen -81 då vi får använda ny
byggda Hjorthagen. Denna fördel på
verkar givetvis också BU truppens
utveckling i positiv riktning.
Erfarenheten efter första året är
att verksamheten slagit väl ut, men
trots detta kan man nog inte slå sig
till ro, utan måste planera nästa
steg i utvecklingen.
Två ting är nödvändigt att förbätt
ra. Först motståndet man spelar mot.
Serieindelningen är geografisk, vil
ket medför att vi spelar mot samma
lag varje år. Dessutom är sporren
för spelarna mindre med en dylik
uppläggning. Mer varierat motstånd
med inslag av tävlingsmoment vore
önskvärt.
Sedan är det de ekonomiska resur
serna som avsetts för lagens drift.
Ser vi enbart till BU truppen lyder
dess budget på en summa som inte är
större än den som är avsatt för A
pojkarna. För att hänga med i kon
kurrensen och behålla det försprång
vi har framför andra klubbars even
tuella satsning på BU trupp, så
måste vi här starkt tänga om. Mer
pengar som tillåter bättre tränings
läger, bättre komfort, bättre match
utbyte samt lättare att engagera
tränare och ledare behövs. Dessa
ting är något som Blåranden tippsar
fotbollsektionen att arbeta med
under 1981 för att ha klart och
färdigt inför säsongen 1982:s pla
nering i september.
l. m. w.

Barnens
Inför DIF:s årliga sommarläger 1980
rådde olika uppfattningar bland le
darna om det skulle bli något läger
eller ej.
Därför vill vi redan nu meddela att
det blir Barnens ö läger 1981 och
tidpunkten är sista sommarlovs vec
kan. Denna är av Skolöverstyrelsen
ännu ej bestämd.
Varför har vi Barnens Ö läger??????
Jo, tanken är att de ungdomar som
spelar i DIF skall få träffas. Under
året spelar man i sitt lag och kän
ner i princip inte någon annan. Att
förstärka klubbtillhörigheten är ett
stort behov.....
Dessutom är det utvecklande för spe
larna att få ligga en vecka och ta
hänsyn till varandra, ledare och lo
kala omständigheter.
Vi är väl medvetna om att kritik har
riktats mot hur lägren bedrevs under
några år. Detta var åtgärdat redan
inför lägret 1980 varför vi med till
försikt ser fram mot årets och kom
mande års läger.
En annan faktor som betyder väldigt
mycket, är att vi träningsmässigt
har möjlighet att arbeta över grän
serna och bjuda in duktiga instruk
törer. Detta gör att deltagarna får
en mer varierad och större bredd på
sitt fotbollregister.
Parallelt med lägret finns det även
några av DIF:s U-elitlag på trä
ningsläger under denna vecka. Allt
för att om möjligt skapa en klubb
förening av våra fotbollsparkande
ungdomar. Detta är en nog så vik
tig faktor i utvecklingen av våra
ungdomar. Därför boka redan nu sista
sommarlovsveckan till 1981 års
Barnens Ö läger, föreningen satsar
hårt i år varför priset ej kommer
att höjas utan blir detsamma som
1980.

Ö 1981

prisutdelningen
Närmare 400 personer hade sa
mlats i
Vasa Gymnasium en kall vinterlördag
i slutet av november, när det var
dags för U-fotbollens prisutdelning.
Som alla vet är prisutdelningen ku
lmen på en lång och ibland ganska
jobbig säsong av fotboll i Djur
gården.
Prisutdelningen är det enda till
fälle då alla medlemmar i U-fotbollen
samlas gemensamt. Det är då vi kan
summera hur året har gått. Det är här
som alla glädjeämnen tas fram till
beskådan, medan alla årets sorger har
glömts bort. Så blev det även i år.
En fullsatt aula, som inte bara inne
höll spelare och ledare utan även
många föräldrar, sjöd av spänning
innan prisundelningen tog sin början.
Ljudnivån var hög, men sjönk när U-
fotbollens ordförande Johan Björk
man hälsade de närvarande välkomna
till denna säsongens höjd- och av
slutningspunkt. Från A-laget hade
Lasse Sanberg kommit för att agera
prisutdelare, och han möttes av stort
jubel när han introducerades.
Och sedan blev det för Lasse att skaka
hand med närmare 500 spelare som mött
upp för att få sina priser. Alla blev
också belönade för den gångna säsongen.
Visst varierade prestationerna under
året. Det är ju inte alla förunnade
att vinna St Erikscupen. Men vad spelar
det för roll en sådan här dag. Glädjen
stod högt i tak.
Och ju längre tiden led, desto svårare
blev det för de närvarande att vara
tyst, när man just fått sitt eget pris
och gärna ville visa det för alla och
envar.
När lagen belönats var det så dags för
de individuella priserna. Tränings
vilja, mål- och spelsinne premierades.
Och bland pristagarna fanns säkert
många av morgondagens stjärnor. Utan
att vi visste om det.

1980
Som vanligt var det en av de allra
yngsta som blev sektionen verkliga
skyttekung.
75 mål hade Tim Bal spottat in under
det gångna året. Därmed hade han fört
sitt lag 72 i Skärholmen till stora
framgångar i St Erikscupen. Vad månde
bliva av denne unge man? Kanske en
målspottare i A-laget någon gång på
1990-talet. För sådana har vi ju verk
ligen behov av.
Även Damlaget blev hyllat under pris
utdelningen. Under sitt första år i
Div II hade damerna lyckats belägga
en hedrande fjärdeplats, vilkkt var
duktigt i den hårda konkurrensen.
Och de ser framtiden an med tillför
sikt. Damerna får spela i en annan
Div II-grupp (Norra Svealand), vilket
innebär resor till Dalarna och norra
Uppland. Hur motståndet är i den grup
pen kan vara svårt att sia om, men
tjejerna är optimister. Och ännu bät
tre går det om vi alla aktivt stöder
dem i deras kamp om en plats i den
första divisionen.
När damerna hyllats var det så dags
för Johan Björkman att tacka alla
närvarnade för det tålamod de visat
genom att hålla ut de dryga två tim
mar som prisutdelningen tagit. Kaffe,
saft och bullar i skolans lunchrum,
Och det blev trångt. Men finns det
hjärterum finns det stjärterum och
alla tycktes trivas. Före prisut
delningen hade ett antal lottringar
cirkulaerat bland de närvarande och
efter kaffet var det dags för lott
dragning, Och när den var avklarad,
så var det bara att gå hem. Med min
net av en festlig avslutning på fot
bollsåret 1980 på näthinnan.
Johan Björkman

73-grabbarna ser lite tagna ut av att träffa Lasse Sandberg

Peter Mörk och "Putte" Eklöf visar stolt upp sina priser.

64:orna lämnar nu U-avd när de nu blir juniorer.

72-laget från Skärholmen får 1:a pris i försäljnings

Redaktionen önskar dem lycka till!!!

tävlingen av julkalendrar, hela 600 sålda!!!

68:orna väntar tålmodigt på sina priser

72:orna från innerstan snyggt klädda i Djurgårdsoveraller

Årets skyttekung Tim Bal i aktion

U-sektionens framgångsrikaste lag under 1980 har varit 66-1

Utbildning inom U-sektionen?
En av de verkliga hörnstenarna i en
förening är dess ledare. Inom U-sek
tionen ser vi ledarna som den rygg
rad kring vilken vi bygger vår verk
samhet. När ledarna arbetar på fäl
tet upplever de många återvändsgrän
der i sina tappra försök att för
kovra DIF ungdomarna. Nu är det så
att den teoretiska kunskapen om fot
boll inte är alena saliggörande för
att våra ungdomar skall bli duktiga
fotbollspelare. Vi kan inte helt
fjärma oss från den övriga utveck
lingen i samhället, då framförallt
skolan, utan måste ta hänsyn även
till andra roller som våra fotboll
spelare skall agera i under sin upp
växttid.
Därför är själva ledarskapet och to
leransen för deltagarnas konflikter
minst lika viktigt som den rena fot
bollträningen.
Nåväl, inom U-fotbollen tar vi nya
tag för att tillsammans länka sam
man dessa frågor och under 1981 ha
en form av utbildning = förkovran.
Rent tekniskt är det tänkt att gå
till på följande sätt.

En grundläggande veckoslutskurs ge
nomföres på Hjorthagen.
Uppföljning av densamma med ett an
tal temakvällar, där ett moment, av
det genomgångna, utgör temat.
För de ledare som genomgått av Stock
holms Fotbollförbund och Svenska Fot
bollförbundet arrangerade kurser dri
ver vi enbart temakvällar med ut
gångspunkt från det material som
tränarna lämnat in avseende lagets
träning 1981.
Icke förty får man dock överskatta
dessa kurser som något allena salig
görande, utan det intresse som leda
re och tränare har för personlig
förkovran, samt de åtgärder och fun
deringar kring fotbollproblem som de
själva har, är den största kicken
för att nå bättre resultat.
Vår förhoppning är då att vi presen
terar grunderna och rikligt framför
de olika moment som ledar- och trä
narskap innebär. Med utgångspunkt
från detta är det sedan upp till le
daren själv att fördjupa sig.

Gammal ledare återvänder till fadershuset.
Ryktet att Lennart Johnsson skall göra comeback har nått oss på redaktionen.
Vi passade därför på att intervjuva Lennart när han dök upp på Hjortis.
Red L.J -

Du har tidigare arbetat som ungdomsledare i DIF, när var det?
Jag började 1963 och höll på till och med 1974.

Red L.J -

Hur stor var verksamheten när Du började i föreningen?
Vi hade 6 lag i seriespel samt interna serier inom U-fotbollen. Vi var
7-8 ledare och ca 100 aktiva spelare. Verksamheten blev större 1965-66
när vi tog över Kvartersklubben Virvelvindens SK. Sin nuvarande utformning
fick U-sekt. när Leif Lindgren 1969 omorganiserade verksamheten och ord
nade vår klubblokal.

Red L.J -

Nådde några av de spelare Du tränat A-laget?
Underlig nog .... garv .... bl.a. Tommy Berggren, Kjell Samuelsson, Håkan
Stenbäck och Lasse Stenbäck.

Red -

Tycker Du att skillnaden är stor på U-avdelningen idag jämfört med för 10 år
sedan?
Ja, det är en enorm skillnad. Breddverksamhet blandad med elitsatsning samt
att vi idag har en egen organisation är de största skillnaderna.

L.J -

Hur tycker Du att ungdomsfotbollen i Stockholm har utvecklats?
Betydligt fler lag och aktiva nu. Förr hade vi mer individuell träning där
det alltid fanns utrymme för en dragning. Idag resultathetsar vissa före
ningar sina spelare så att deras initiativförmåga hämmas samt att spel
glädjen dödas.
Red - Tycker Du att det är någon skillnad i att träna u-fotboll nu mot förr?
L.J - Ja, träningen är idag mera målmedveten, den ställer större krav på både
spelare och ledare. Därför måste man vara positiv och lugn som ledare.

Red L.J -

Red L.J -

Vad har Du för målsättning med det 69-lag Du tränar säsongen 1981?
Att spelarna förkovras individuellt samt att vi blir bättre som en enhet.

Red L.J -

Det ryktas att det är Du som drar dem sneda linjerna i Blåranden?
Helt fel, jag tror att det är någon kanslist på Hjorthagen scm står för dom.

Ledarlista
A-lag Arwe Mokkelbost

Gösta Sandberg
B-lag Göran Aral

Torbjörn Waax

14 37 95

a

25 46 42

a

83 29 48

b

0753/825 01

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

C-Lag Jan Karlen
Jörgen Lindman
Jun
Lennart Lövegard

0764/235 34

65-1

Jan-Ewe Jönsson

0758/476 70

b

Lennart Lemoine

758 58 11

b

73-H

Pierre Magnenat

18 93 84

b

73-K

65-2

66-1

66-2

42 01 38
765 20 47

b

73-I

67-2

67 45 00

b

Gösta Jonasson

63 23 33

b

Wolfgang Büchner

81 96 65

b

Rolf Björinder

751 56 74

b

Hans Stenman

751 36 73

b

751 93 10
751 57 95

b

751 25 89
751 07 74

b
b

Peter Carlsson

14 37 95

a

Göran Wennerström

60 30 24

a

73-K2 Hans Gehlin
Rolf Andersson

Ervien Hansen

774 33 52

b

74-K

Sigvard Widmark

86 42 09

b

Jan Lilja

60 81 87

a

Christer Inqerstad
"Knatten" Rönn

Lennart Ljungqvist

0753/548 75

Björn Bjerkhaug

45 73 80

b

Roger Hammarström

36 49 68

b

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

736 40 00

a

769 06 69

a

0758/348 39

a

DAML

67-1

Anders Lövqvist

Gösta Sellin
Fredric Loosley

52 14 14
11 14 58

b

Ulf Ericsson
Stefan Wahlberg

62 16 85

b

739 28 08

b

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
K-O Samuelsson

760 45 81
760 33 76

b

71-I

Kenneth Heimlen

37 12 19

b

Tage Lundmark

61 77 12

a

Oleg Ideström

54 98 49

b

Mats Olsson

736 40 00

a

Peter Loso

89 36 64

b

68

69-1

A-FL

UNGDOMSSTYRELSEN

ORDF

Johan Björkman

KASSÖR Björn Lindbergh

LEDAM Lars-Magnus Wester

KANSLIET

71-I2 Roger Bothén

71 -T

19 88 00

b

Hjorthagen

60 81 87

Stadion

14 37 95
46 15 02

Kjell Stegrud

760 67 16

b

Hans Lundqvist

56 97 21

b

MATERIAL Sven Jonsson

71 -H

Alo Holm

47 17 87

b

BLÅRANDEN
Lennart Johnsson

83 13 13

a

71 -K

Rolf Karlqvist

752 62 64

b

Jan Lilja

60 81 87

a

Johan Björkman

736 40 00

a

751 89 63

b

Tommy Hjorter
Peter Hjorter

752 89 76

b

Kjell Härtén

740 41 98

b

Bengt Nilsén

0753/820 79

b

71-K2 Bernt Gustavsson

72-S

752 89 76

publiceras
endast
i detta nummer!!

KUPP UR OCH SPAR
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U fotbollen & pengar
Fotboll är ett lagspel. Alla som
någon gång har kommit i kontakt med
fotboll och föreningsliv inser vil
ken källa till glädje och utveckling
fotbollen är för tusentals pojkar
och flickor. U-fotbollen inom DIF
har en social målsättning. Den lär
ungdomen att samarbeta, ta hänsyn
och lita på varandra. Att vi ur den
na målsättning skall få fram ung
domar som kan företräda Djurgården
på A lagsnivå förtar inte fotbollens
sociala insats.
Men för att de pojkar och flickor
som vill spela fotboll inom DIF
skall få möjlighet att göra detta,
krävs pengar och frivilliga ledare.
U-fotbollen inom DIF består av c:a
1.000 aktiva och 60 ledare. Allt
detta kostar. 1981 års budget ba
lanserar på c:a 700.000 kr.
U-fotbollens marknadskommitté har
tagit på sig att på frivillig väg
försöka få in en del av dessa
pengar. Redan i fjol bildades U-fot
bollens fotbollspool. Fotbolls
poolen är en "aktiebank" där före
tag och enskilda personer kan stö
dja Djurgårdens ungdomsfotboll ge
nom att köpa in sig med "aktier" av
olika valörer.
I år erbjuder vi två paketpris om
10.000 respektive 5.000 kronor. För
ett 10.000-kronorspaket får man:

- Helsidesannons i ett av A lagets
matchprogram.
- Ljus- och ljudreklam med helsides
annons - dagens ungdomssponsor.
- Reklam på ett ställ matchoverall/
dräkt.
- Halvsidesannons i Blåranden, U-
fotbollens tidning, samtliga 6 nr.
- 6 fri biljetter till den A lags
match där ert företag är ungdoms
sponsor.
Och för ett 5.000-kronorspaket får
man:
- Reklam på ett overall ställ.
- Annons i jul kalendrarna, c:a
20.000 ex.
- Halvsidesannons i samtliga 6 nr
av Blåranden.
- 2 fribiljetter till valfri A lags
match .
För den som vill stödja U-fotbollen
men inte via våra paket kan det ske
via direkt bidrag från enskilda per
soner och företag. Företagen kan
också stödja U-fotbollen genom an
nons i Blåranden eller på julkalen
dern eller via våra matchdräkter.
Till sist, Du som har idéer eller
vet företag som vill stödja oss
eller själva vill bidra till att
vår U-fotboll aktiv och engagerande,
hör av Dig till ungdomskansliet och
prata med Janne Lilja på telefon
60 81 87.
Mats Olsson

SÅ GICK DET TILL PÅ U SEKTIONENS
ÅRSMÖTE 1980!
En onsdagskväll i slutet av november
hade U-fotbollen sitt årsmöte uppe
på Hjorthagen. Kvällne var kulen och
gråtrist, vilket också avspegalde
sig i antalet intresserade medlemmar
som mötte upp. Men inga kontroversi
ella frågor stod på programmet, så
det klena intresset får väl ses mot
den bakgrunden. Men är det ändå inte
lite konstigt att inte fler anser
sig behöva delta vid det enda till
fälle på året man har en möjlighet
att upphäva sin stämma för att på
tala det som är fel i föreningen el
ler berömma det som är bra? Nåväl,
hälsan tiger still lär det heta. Så
mot den bakgrunden kanske vi ska
vara glada åt det låga besökaranta
let.
Men för de som kom blev det en trev
lig afton. Mötet kom i gång en halv
timme efter utsatt tid. Vi väntade
på fler deltagare. Och till års
mötets ordförande valdes U-fotbol
lens ordförande Johan Björkman. Att
föra protokollet blev Jan Liljas
uppgift. Och till justeringsmän val
des Fotbollsektionens Olle Hellst
röm och Damfotbollens Ulla Bjerk
haug. Varefter det var dags för de
egentliga årsmötesförhandlingarna
att gå av stapeln.
Verksamhetsberättelsen föredrogs.
För första gången var den tryckt,
vilket gjorde ett snyggt intryck.
Den tryckta årsberättelsen har också
distribuerats i förra numret av Blå
randen, så att den har nått alla
medlemmarna. Verksamhetsberättelsen
föranledde inga kommentarer från
församlingen utan den godkändes di
rekt. Därefter var det dags för kas
sören Biörn Lindbergh att redogöra
för sitt fögderi. Vi fick en lektion
i hur svårt det kan vara att leda en
ideell verksamhet som i stor ut
sträckning är beroende av bidrag för
sin överlevnad. U-fotbollen har ock
så under senare år i allt mindre
grad fått sina kostnader täckta av
just bidrag från olika utomstående.
Resultatmässigt blev 1980 ett hyg
gligt år. Visserligen uppgick inte
intäckterna till vad vi hade räknat
med, men kostnaderna var också lägre.
Summa summarum hade det gått hyfsat,
ekonomiskt, vilket knappast kan sä
gas om andra delar av vår stolta
förening. Föreningens årsmöte av
hölls ju också i dagarna och där
redovisades ett underskott på dryga
miljonen.

Sedan var det dags för val av sty
relse. På valberedningens förslag an
tog årsmötet att styrelsen även fort
sättningsvis skulle bestå av fem per
soner. Åke Åström och Rolf Sjöström
hade avsagt sig omval, och valbered
ningen hade efter stora mödor vaskat
fram två helt nya namn i Djurgårds
sammanhang.
Men först omvaldes Johan Björkman
som ordförande på ytterligare ett år.
Därefter var det dags för att välja
tre styrelseledamöter. Biörn Lind
bergh hade i fjol valts på två år och
stod alltså över den här gången. Lars
Magnus Wester omvaldes och dessutom
invaldes Tage Lundmark och Mats Ols
son.
Valberedningens sammankallande, Roger
"Myggan" Skoog, gav en elegant pre
sentation av de båda. Tage Lundmark
är börsmäklare och delägare av Fond
kommissionärsfirman Persson & Co (så
nu vet ni var ni ska göra era aktieoch premieobligationsaffärer i fort
sättningen). Han kommer från Köping,
där han spelat fotboll i sin ungdom.
Under senare år har han varit verk
sam som ungdomsledare i Mockasinen
och MP handboll. DIF är hans favorit
lag sedan många år.
Mats Olsson jobbar på Åhlen & Åker
lund. Han har varit journalist men
sadlat om till att arbeta med tid
ningar bakom kulisserna. Hans hjärta
klappar lite extra för Norrköping,
där han är uppvuxen, men under åren i
Stockholm har han lärt sig att älska
DIF.
Så återstod bara valet av valbered
ning. Tre personer skulle den bestå
av och Roger Skoog omvaldes som sam
mankallande och till sin hjälp fick
han Mats Jansson och Ulf Ericsson.
Det var först under punkten Övriga
ärenden som det hettade till lite
grann på årsmötet. Erwin "Dansken"
Hansen tog upp frågan om biljetter
till A-laget matcher för de olika
pojklagen. Han tyckte att det funge
rade dåligt ibland och blev lovad
bättring. Även Lars Magnus Wester tog
upp en biljettfråga. Nämligen ett
samarbete inom Stockholmsalliansen
och utbyte av biljetter mellan för
eningarna. Så gör man i Göteborg, och
det borde vi kunna även i Stockholm
tyckte Lars Magnus.
Här de mer sedvanliga förhandlingarna
var avklarade redogjorde Johan Björ
man för U-fotbollens målsättning den

kommande säsongen. Olle Hellström
berättade om SEF-mötet i Kalmar, där
man tagit ett antal beslut som in
direkt berör U-fotbollen. Nämligen
om en omläggning av juniorallsvens
kan.
Till slut var det så dags för ord
förande Johan Björkman att avtacka de
som nu lämnade U-fotbollen i sin
aktiva kapacitet. Först tackade han
sina styrelsekamrater under det gåg
na året, Rolf Sjöström och Åke Å
ström, som nu lämnade styrelsen.
Därefter var det dags för några verk
liga trotjänare att blomstersmyckas
och få en lite avskedspresent. Ulf
Ericsson, Roger Skoog, Otto "Pudding"
Wahlström och Ossian Wasström hade
tillsammans nära 40 år aktivt ledar
skap i U-fotbollen, när de nu drog
sig tillbaka. Jublet var stort när de
avtackades.
Och därmed var årsmötesförhanlinga
rna slut för 1980. Ett nytt år med
nya utmaningar stod för dörren. Ett
år som ska debatteras vid nästa års
möte, som vi hoppas blir bättre be
sökt.

Johan Björkman

TAGE LUNDMARK

En av de nya i DIF:s
ungdomsstyrelse. Tage
är inte bara duktig i
arbete inom U-fotbollen,
det har nämligen viskats
att han är en demon i
handbollsmålet också!

I NÄSTA NUMMER
KAN DU BLAND ANNAT LÄSA FÖLJANDE
- DEBATTARTIKEL OM UNGDOMSTRÄNING.
- INTERVJU MED NYA TRÄNARE.
- BLÅRANDEN BJUDER FAMILJEN PÅ
RÖRLIGHETSTRÄNING.

lev. Hacke Cupen's T-Shirt

