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Nog har vi lidit med A-lagets motgångar i all
svenskan. För varje ny förlust har det blivit 
allt svårare att gå till jobbet eller skolan. 
Men det gäller att inte ge upp. En gång djur
gårdare, alltid djurgårdare. Så håll huvudet 
högt och tänk positivt ska du se att även A-
laget lyckas vända motgångstrenden.

Vad som är särskilt bekymmersamt för oss led
are i DIF, och inte minst U-fotbollen, är den 
ekonomiska situation som vi är på väg in i. 
Inför årets allsvenska säsong förstärktes A- 
laget med fem nya allsvenska spelare. Det kos
tade naturligtvis pengar och tanken var att 
kalaset skulle betalas med framtida biljett
intäkter. Men publiktillströmningen uteblev 
och därmed också de ökade intäkterna.

När samtidigt föreningens andra stora sektion
- ishockeyn - fick betalningsproblem med 
Stockholms kommun mitt i sommaren, var det nog 
många som misströstade. U-fotbollen hamnade 
också mitt i skottgluggen, då kommunen hotade 
att kvitta bidrag till ungdomsverksamheten 
mot uteblivna planintäkter från Johanneshov.

Slutligt ansvarig för all ekonomisk verksamhet 
i DIF är Överstyrelsen. U-fotbollen sorterar 
ansvarsmässigt under fotbollssektionen, men 
pengarna kommer från ÖS och det är dess med
lemmar som till slut får ta ansvaret även för 
de ekonomiska affärerna i U-fotbollen.

Det har länge varit U-fotbollens strategi att 
avlägsna sig från beroendet av olika typer av 
anslag - vare sig de är statligt, kommunala 
eller kommer från andra håll inom föreningen. 
Utvecklingen under sommaren har visat hur vik
tig denna princip är, men samtidigt har vi 
inte lyckats nå ända fram. Vi behöver fort
farande våra bidrag för att få verksamheten 
att gå runt.

Men lika lite som en dålig vårsäsong för A- 
laget får slå ned modet på en sann djurgård
are, lika lite ska vi inom U-fotbollen tillåta 
oss att påverkas av det sämre ekonomiska kli
matet. Vi får i stället leta efter nya finans
ieringskällor och andra sätt att skaffa peng
ar till vår verksamhet. Och vi behöver hjälp 
från så många håll som möjligt. Ett första 
sätt att hjälpa till är att värva medlemmar 
till DIF. (Läs mer på sid 5). För ju fler med
lemmar DIF har, desto starkare står föreningen.

Marie och Lise-Lott Vallens
Glada målskyttar i matchen 
mot Ludvika.





VARVA
OCH
VINN

Ju fler medlemmar en före
ning har desto starkare 
är den. Vi vet att det 
finns många som håller på 
DIF i vått och torrt, men 
som ändå inte är medlemmar 
i föreningen. Det finns 
också många föräldrar som 
skulle vilja stödja vår 
verksamhet, men som inte 
själva kanske har tid att 
hjälpa till. Ett sätt att 
stödja är ju att bli medlem. 

Men vi som sitter centralt 
i ledning och på annat håll 
i föreningen har svårt att 
nå ut till dessa medlemmar 
(blivande). Därför behöver 
vi Din hjälp med det.
I gengäld ger vi bort års
prenumerationer på våra van
ligaste serietidningar till 
dem som hjälper oss bäst.
Varje U-fotbollare som vär
var tio nya medlemmar får 
alltså en prenumeration på 
Buster, Seriemagasinet eller 
Fantomen. Värvar Du tjugo 
medlemmar så får Du två pre
nurnerationer och värvar Du 
trettio nya medlemmar så 
bjuder vi på alla tre tid
ningarna för 1982.
Det är bara att sätta igång 
värvandet. Vi räknar med al
la nya medlemmar som betalar 
före utgången av 1981.

I förra numret av Blåranden ha
de vi en tävling där det gäll
de att pricka in DIF-resultat 
under de första fyra matcher
na i årets allsvenska.
Uppenbarligen har denna tävling 
inte blivit speciellt uppskat
tad av er läsare. Vi fick bara 
ett svar, vilket ju är lite 
deprimerande för en hårt arbe
tande redaktion. Är inte tid

ningen mer läst och uppskattad 
än så? Man måste ju ställa sig 
frågan i alla fall.
Med bara ett svar så måste det 
i alla fall bli en vinnare.
Även om svaren var helt fel, 
så vinner alltså

Stefan Egelstad
Bandhagen 68:1





69:ORNA I NORRKÖPING
Haga Kolmården Cup
DIF 69-1 må 22/6-lö 27/6

Sön) Cupen spelades i Norrköping. Två Djurgårds
lag deltog. DIF 69-1 och DIF 67-1. Turneringen 
började tidigt på måndagsmorgonen därför var 
vi tvungna att åka dagen innan (söndag).

14.30) Vi samlades för avfärd på söndagsefter
middagen vid kansliet (Hjorthagen). De flesta 
av oss (69-1) åkte i vår hyrda mini-buss, res
ten åkte med sina föräldrar. Resan gick som 
planerat. Vi kom fram till Borgsmoskolan 
(vår förläggning) ca kl 18.00. Efter vi hade 
packat upp tog vi ett lätt träningspass. Så små
ningom var det läggdags. Vi lade oss i god tid 
men som vanligt var det många som hade mycket 
att säga första kvällen så vi somnade ganska 
sent (vilket skulle visa sig nästa dag)!

Första matchdagen

Ons 24/6) Vi steg upp kl 06.00 och åt frukost. 
Första matchen började kl 08.00. Vi spelade 
mot Saab och vi vann med 6-0. Nästa match var 
några timmar senare mot Åby, men dessförinnan 
regnade det så att planen blev väldigt lerig 
och blöt. Men vi vann ändå med 7-0.

Tors 25/6) Slutspel (fortfarande regnigt). Vi 
hade kommit tvåa i vår grupp och skulle möta 
Tyresö som hade vunnit sin grupp. Vi hade pres
sen på dom de första minuterna, men efter de
ras första mål som var ett kontringsmål (stol
pe inn) tappade vi pressen. Det var vändpunk
ten i matchen. Slutsiffrorna blev 3-0 till 
Tyresö.

Fre 26/6) Sista dagen. Vi spelade inga matcher 
på fredagen, men vi åkte och tittade på när 
(DIF) 67-orna spelade kvartsfinal mot Åtvida
berg. Därefter åkte vi tillbaka till förlägg
ningen, läste, åt och vilade oss. Sedan pack
ade vi, städade rummet och åkte hem. Över hu
vud taget en bra turnering.

SLUT!

Mån 22/6) Vår första match var mot Sleipner. Vi 
förlorade med 5-3 (obs tre självmål). Vi hade 
spelat men "dom" gjorde målen.

Efter matchen åkte vi till vår förläggning och 
duschade m m. Sedan åkte vi och åt i Eneby
skolan. Här åt vi alla våra luncher och midda
gar. Efter lunchen skulle vi spela mot Sunds
vall. De försökte psyka oss med ramsor m m men 
det ångradede bittert, för vi slog dom med 14-0. 
Den här gången hade vi spelat och gjort målen.

Tis 23/6) Spelledigt. Besök på Kolmårdens Djur
park. Vi åkte först igenom safariparken, sedan 
gick vi omkring i djurparken. Efter vi hade ä
tit, gick vi till Delfinariet. Showen på Del
finariet var väldigt bra. Sedan vi sett showen 
åkte vi och badade på Himmelstalundsbadet och 
såg 67-ornas match som slutade 1-1. När vi kom 
tillbaka till förläggningen gjorde vi vad vi 
ville, nästan.

Alexander Loosley & Mica Johansson 69-1

Djurgårdens segrande lag 69-1 i Intersport
Cup som spelades på Lidingö i Våras.
Övre raden fr v. Marcus Lattunen, Mats Lund
berg, Christer Batchkowski, Putte Eklöf, 
Christer Kågström, och Erik Windmar.
Nedre rad fr v. Eugenio Correnti, Mica Johan
sson, Peter Mörk, Alexander Loosley och 
Jimmis Vlachogiannis samt liggande målvakten 
Stefan Wilhelmsson.





SMÅTT OCH GOTT
LEDARUTBILDNING?

Det är svårt att hitta lämpligt innehåll i le
darutbildningen för en förening som U-fotbollen. 
Det finns allt för många ledare med alltför ol
ika grundförutsättningar. Riksidrottsförbundets 
nya skrift "Styrka och rörlighet" är en kurs 
med ett innehåll som vi tror passar alla leda
re på skilda nivåer och i olika sammanhang. Un
der hösten kommer vi att ägna en del onsdagar 
mellan kl 17.00-19.00 åt detta häfte.

Dessutom ska vi försöka få komma ut till några 
seniorlag i Stockholmsområdet, där vi ska göra 
matchanalyser.

Den ledare som har önskemål eller förfrågning
ar i samband med utbildningen ringer till L-M 
Wester (tel 32 14 14) och talar med honom.

A-LAGETS HEMMAMATCHER.......

Nu när vårt stolta A-lag ligger i botten på all
svenskan manar Blå Randen till samling vid vå
ra hemmamatcher. Det är nu som spelarna behö
ver vårt stöd i den bittra kampen om de livs
viktiga poängen. Ju fler vi är på Stadion och 
hejar fram de våra ju större chans att vinna 
har de. Att vara felsökare och allmänt nega
tiv är lätt i motgångens stund, men det som 
behövs är en insats från Dig läsare att stödja 
de våra. Därför, ställ upp och heja fram våra 
spelare på DIF:s hemmamatcher.

DEN NYA RÖSTEN...
Alla vi som gått på Djurgårdens hemmamatcher i 
år har upptäckt att det från högtalaren "kling
ar" annorlunda än tidigare år.

DET KOM ETT BREV....
Det vore väldigt bra om föräldrar till barn i 
de yngre fotbollslagen hjälpte sina barn att 
komma till träningen och inte bara till match
er. Här ställer Djurgården upp med 2 tränare 
2 gånger i veckan och av 14 killar kommer i 
bästa fall hälften och för det mesta är det dom 
som har lång resväg till träningen. De som bor 
nära har tydligen svårast att komma dit.

Det är tyvärr också så att vissa inte behöver 
träna utan får spela en hel match medans de 
som tränar oftast får stå som avbytare. Det är 
fel att lära barn att en bra fotbollsspelare 
inte behöver träna.

Sedan vore det bra om våra målvakter kunde få 
speciell målvaktsträning, gärna någon form av 
kollektiv träning någon gång i månaden där dom 
också får lära sig hur dom skyddar sig själva.

Blå Randen presenterar här "kvinnan bakom rös
ten".

Hon heter Petra Schmid och spelar fotboll i 
Djurgårdens damlag. Tung center. Hon är 23 år 
och arbetar på Stockholms Sparbank. Troligtvis 
är Petra den enda speakern i allsvenska samman
hang som ännu ej fyllt 50 år.

Själv säger Petra att det är en rolig uppgift 
samt att damlaget får in en del slantar till 
sin verksamhet.

Förälder i 70-laget

NYA SPELARE.....

Vår damverksamhet utvecklas vidare från tidiga
re år. Damlaget är med i toppen av div II och 
slåss om en serieseger. Ekonomiskt och ledar
mässigt klarar sig verksamheten också bra. Ett 
litet moln finns ändå på himlen. Vi saknar flic
kor i åldern 14-16 år. Då vår verksamhet inom 
dam- och flickfotboll en inte har något speci
ellt upptagningsområde i Stockholm riktar vi 
här en uppmaning till alla. Känner Du någon 
flicka eller om Du som läser det här är intres
serad, slå en signal till DIE:s ungdomskansli 
60 81 87 och tala med Jan Lilja.



STARLET CUP
Fyra lag hade kvalificerat sig 
till årets slutspel i Starlet 
Cup - riksturneringen för flic
kor upp till tretton år. Det 
var Vallens IF från Stenung
sund, Lindsdals IF från Kalmar, 
Sunnersta AIF från Uppsala och 
IFK Ludvika.
Slutspelet gick en helg i bör
jan av juni med semifinalerna 
på lördagen och finalen på sön
dagen. Finalen spelades på 
Stockholms Stadion som förmatch 
till DIF:s match mot Åtvida
berg .
FÖRSTA SEMIFINALEN
Det var en besvärande blåst när 
flickorna från Bohuslän och Da
larna sprang ut på plan för 
att göra upp om den ena final
platsen i årets Starlet Cup. 
De första minuterna bjöd också 
på ganska nervöst spel. Men 
det dröjde bara en knapp kvart 
innan Vallen-flickorna hade 
fått nervtrådarna under kont
roll. Efter 14 minuter kan näm
ligen Vallens Liselotte Norén 
tråckla sig igenom Ludvika-för
svaret och sätta 1-0. Och hon 
fortsatte showen! Inom tio mi
nuter hade hon vid två tillfäl
len varit igenom men missat må
let i det avgörande läget.
I 24:e minuten var det i alla 
fall dags igen. En löpboll till 
Marie Sköld gav resultat, då 
hon kunde rusa förbi dalaförsva
ret och skjuta bollen i mål.
I andra halvlek fortsatte tje
jerna från Vallen att dominera 
matchen. Medvinden gjorde också 
sitt till att flickorna kunde 
spela ut. Efter sju minuter 
lyckas Marie Sköld skjuta 3-0 
efter ett bra skott från straff
linjen.
Men sedan mattades Vallen och 
Ludvika fick mer att säga till 
om. Reduceringsmålet kom också 
helt följdriktigt efter 43 minu
ter (18 minuter in på andra 
halvlek). "Anki" Berg blev mål
skytt. Men närmare än 3-1 kom 
aldrig Ludvika, och Vallens IF 
tog den ena finalplatsen.

ANDRA SEMIFINALEN
Om det var ganska klart vem som 
skulle ta den första finalplat
sen redan efter första halvlek, 
så dröjde det betydligt längre 
innan motståndarna hade utvalts 
i den andra semifinalen.
Spelet böljade fram och till
baka och det lag som hade vin
den i ryggen skapade flest 
chanser. Det innebar att Linds
dal dominerade första halvlek 
medan Sunnersta skapade mest 
cahnser i andra.
0-0 i halvlek blev 0-0 vid full 
tid och 0-0 efter förlängning. 
Och sedan var det dags för 
straffdramatik. Fem straffar 
för varje lag. Och nu blev det 
nervöst i båda lagen.
Bägge missar första straffen. 
Och den andra. Och den tredje. 
Men sedan lyckas Lindsdals IF:s 
Katarina Johansson lura Sunners
tas målvakt och sätta straffen 
i mål, medan Sunnersta missar 
sin straff. Lindsdal i ledning 
med 1-0. Och sedan missar bäg
ge lagen sina straffar, varför 
Lindsdal tar den andra final
platsen. Med minsta möjliga 
marginal.

för flickorna från Uppsala att 
dra nytta av straffsparksträ
ningen. För i matchen om tred
je pris, lyckades man heller 
inte göra några mål - vare sig 
inom ordinarie speltid eller 

under förlängningen. Och det 
blev alltså straffsparkslägg
ning på nytt.
Och den här gången var Sunners
ta-flickorna tränade, och de 
lyckades sätta två av sina fem 
straffar. Avgörandet kom i fem
te och sista straffen, när Ma
rie Pettersson - som hade missat 
dagen innan mot Lindsdal (också 
femte straffen) - stenhårt sköt 
i mål. Sunnersta lyckades vinna 
med 2-1.
Den matchen gick på söndagsför
middagen. Men då hade flickorna 
en "bankett" ibenen, eftersom 
lördagen hade avslutats med sto
ra festligheter ombord på en 
skärgårdsbåtarna ö Stockholms 
skärgård.
Här bjöds ångbåtsbiff, jordgub
bar och glass. Det var lekar 
och tipstävlingar. Och Bertil 
Bertilsson från Rockfolket led
de allsången.
Från DIF följde Bläsandens re
daktör Lennart Jonsson festlig
heterna på nära håll. (Han stavar 
Johnsson så här egentligen.) 
Han kunde senare rapportera hög 
stämning, men ändå en Viss ner
vositet inför finalen dagen där

gällde det alltså för flickorna 
att snabbt bege sig till sina 
natthärbärgen, för att komma 
helt utvilade till den stora 
finalen.



FINALEN
I finalen på Stockholms Stadi
on ställdes bohusländska Val
len mot småländska Lindsdal. 
Södra Sverige dominerade allt
så stort. Men också väst mot 
öst. Och här visade det sig 
att väst var bäst.
För Vallen tog ett fast grepp 
om matchen redan från start. 
Efter en knapp kvart fick Val
len en straff för hands på en 
Lindsdalsflicka. Liselott No
rén stegade fram för att slå in 
straffen, men hon skot inte 
bättre än att Camilla Jönsson 
i Lindsdalsmålet kunde rädda. 
Efter straffmissen var det nog 
många som trodde att Vallen 
skulle tappa en del av själv
förtroendet, men det dröjde ba
ra en dryg minut innan man var 
tillbaka i matchen. Tvåmålsskyt
ten från semifinalen, Marie 
Sköld, gjorde en dragning och 
sköt från långt håll. Och där 
satt ettan. Halvtidsledning med 
1-0 för Vallen.

Och i andra halvlek var det se
dan dags för Vallens andra lil
la målskytt - Liselott Norén. 
Nu gällde det att revanschera 
sig för straffmissen. Liselott 
fick tag på bollen och drog både 
en och två Lindsdalsförsvarare 
innan hon slutligen lyckades 
lura även Lindsdals målvakt.
2-0 för Vallen och de allra fles
ta trodde väl att matchen var 
helt avgjord.
Men tio minuter före slutet 
fick Lindsdal en straff. Den 
slog Katarina Johansson i mål 
utan pardon. Och därefter följ
de en Lindsdalspress utan like. 
Men det räckte inte. Vallen 
lyckades hålla tätt bakåt under 
de sista minuterna. Och laget 
från Bohuslän blev "Bäst i Sve
rige" bland trettonåriga tjejer. 
Vi i U-fotbollen kunde summera 
ytterligare en mycket lyckad 
turnering i samarbete med tid
ningen Starlet. Starlet Cup har 
kommit för att stanna.



Rörlighetsträning
ÖVNING 2, FÖR MUSKLERNA PÅ LÅ
RETS BAKSIDA.

Utgångsposition: stå rakt, 
lägg hälen på ett stöd unge
fär 70 cm ovan marken. Detta 
stöd kan vara ett räcke, en 
maska i målnätet eller parkam
ratens hopflätade händer. 
VIKTIGT: stödjebenets knä och 
fot skall vara riktad framåt.

Första momentet=anspännings
momentet: tryck den lyftande 
hälen i riktning ned genom 
stödet. Isometriskt. Tid: 7 
sek.

Andra momentet-vilomomentet: 
slappna mjukt av, stå kvar i 
utgångsposition i 4 sek.

Tredje momentet=tänjningsmo
mentet: FÄLL överkroppen fram
åt-nedåt med bröstvårtorna i 
riktning mot knät. Håll kvar 
överkroppen i tänjläge i 7 
sek.

OBS: överkroppen skall FÄLLAS 
med rak rygg och helst bibe
hålla svank.

Om ryggen är rund och krum 
samt böjes framåt, så förlo
ras mycket av tänjningseffekt
en på lårets baksida.

Tänjningsläget blir nu NYTT 
anspänningsläge. Fortsätt en
ligt schema precis som ovan. 
Arbeta dig successivt längre 
och längre framåt.

Upprepa samma program med 
andra benet.

ÖVNING 3, FÖR LÅRETS FRAMSIDA. 
Utgångsposition: sitt på huk, 
men med ett knä mot marken 
och med ett grepp om vristen 
så det bakre benet är böjt i 
knät.

Anspännningsmoment: tryck med 
bakre knät framåt-nedåt (is
ometrikst). Tid: 7 sek.

Vilomoment: slappna mjukt av, 
vila-vänta i 4 sek. med bakre 
knät böjt.

Forts sida 14





RÖRELSETRÄNING FORTS FRÅN SID 12

Tänjningsmoment: låt nu av
slappnat ljumsken och höften 
åka framåt tills det stramar 
på lårets framsida. Håll kvar 
höften här i 7 sek., fortfar
ande med knät böjt i samma 
vinkel, som i anspänningsmo
mentet.

Tänjningsmomentet blir nu 
NYTT anspänningsläge. 
Fortsätt precis som ovan. 
Arbeta dig successivt längre 
och längre ut.

Byt till andra benet, och upp
repa samma schema igen.

ÖVNING 5, VARIANT FOR LJUM
SKAR.
Utgångsposition: sitt på huk 
med knäna lätt isär. Armbåg
arna ligger mot knänas in
sida.
Anspänningsmoment: tryck knä
na in mot mitten med lika 
stor kraft, som armbågarna 
trycker mot i riktning utåt. 
Håll i 7 sek.

Vilmoment: slappna mjukt av 
UTAN att knäna åker ihop. 
Vila-vänta i 4 sek.

Tänjningsmoment: tryck med 
armbågarna mjukt utåt-isär 
tills det stramar i ljumska
rna. Håll kvar knäna i denna 
position i 7 sek.

Tänjningsmomentet blir nu till 
nytt läge för anspänning, det 
vill säga, att knäna får INTE 
glida tillbaka ihop innan du 
börjar trycka emot med arm
bågarna. Du arbetar dig alltså 
successivt längre och längre 
isär med knäna för varje nytt 
tänjningsläge.
SLUTKOMMENTAR: När du behär
skar den här tekniken, dvs 
spänn 7 sek.-vila 4 sek.-tänj 
i 7 sek. passivt, då kommer 
vi ge nya alternativ som om
växling för dig.

Det är viktigt att du lär dig 
tekniken.

Kom ihåg regeln om skadedis
ciplin: tala alltid om ifall 
du är skadad.

Tvinga dig aldrig igenom ett 
träningspass eller en match 
när du har mycket ont eller 
om du har feber.
Anmäl alla skador.





68:orna i Lomma

Lite omkring 68-orna

Efter avslutad vårsäsong där 
68-orna gjort fina resultat i 
S:t Erikscupens elitserie, 
fortsatte vi träningen fram 
till midsommar. Några dagars 
vila för att på söndagen åka 
ner till den traditionella tur
neringen i Lomma.

Efter en hel del pyssel med 
diverse restillfällen och upp
hämtningsplatser for vi ifrån 
Stadion i bilar - vilka var 
fullpackade till bristnings
gränsen med bollar, koner, 
matchkläder, tält m m m m. In
te en endaste boll till hade 
fått plats. Men inne i bilarna 
fanns det dessbättre hyfsat 
med plats. Solen strålade från 
himlen... nåja... nästan i al
la fall .

Redan efter ett 20-tal mil bör
jade några av grabbarna att 
skruva på sig. Är det inte dags 
att rasta snart?, blev frågan. 
Vi gjorde därför en snabb "glass- 
och godisrast" utanför Malmkö
ping. Sedan inpackning i bilen 
igen för att inte stanna förrän 
vid Vätternleden och ruinen 
Brahehus. Det var här vi skul
le sola oss en stund, ev bada 
och ha det mysigt... Naturligt
vis kallt och på gränsen till 
regn hela tiden vi var där - 
men det var skönt ändå. Sedan 
någon till glass och godisrast
...

När 20 mil återstår till Lomma 
börjar oljelampan lysa i en av 
bilarna. Jaha, naturligtvis 
en läckande oljepackning och 
det på en söndag!! Det var ba
ra att köpa litervis med olja, 
fylla på, åka några mil, kolla 
oljan, fylla på osv. Men vi 
klarade oss ända fram ändå.

Väl framme i Lomma gällde det 
att hitta den andra hälften dvs 
de som rest före samt de som 
mötte upp ifrån andra platser 
runt om i vårt avlånga land. 
Vi skulle träffas på camping
platsen i Lomma - sa vi svängde 
in och redan innan vi hunnit 
säga hej så sa campingvakten 
att Ni är djurgårdare ser vi: 
åk rakt ner och till höger där 
är resten i sina husvagnar och 
tält. Milda tanke - tänk om vi 
bara varit supportrar som inte 
hade något alls att göra med 
DIF:s ungdomsfotboll...

Nåväl, stora hälsningsmanövern 
och grabbarna raskt iväg till 
en gräsplan för att "kicka li
te" medans vi andra gjorde upp 
planer för incheckning och för
täring i Malmö.

Efter en timma fick vi checka 
in som första lag i skolan i 
Lomma och efter lätt uppack
ning, madrasspumpning m m for 
vi raskt in till Malmö för att 
äta en pizza. Mycket gott...

Sedan liten sightseeing i Mal
mö och hemfärd. Lätt tränings
pass på kvällen i halvmörkret 
och sedan sov alla ovaggade.

På morgonen fick grabbarna 
springa ner till frukosten som 
serverades nere vid camping
platsen av några snälla föräl
drar. Ca 3 km dit och några 
knotade lite lätt men vad gö
ra, någon mat serverades inte 
i skolan förrän till middag. 
Frukosten avnjöts i vilket fall 
helt idylliskt med utsikt över 
havet. Hur många smörgåsar och 
hur mycket 0'boy som gick åt 
har vi ingen aning om, men 
rykande åtgång var det i alla 
fall .
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Vid 16-tiden fick vi middag - 
mycket välförtjänt efter ett 
hårt träningspass. Fram på 
kvällskvisten skulle vi spela 
vår första match, så efter ma
ten vilade grabbarna lite. Nå
väl, vi tycker nog att grabbar
na gjorde en hyfsad insats - 
mycket bra spel - men förlora
de ändå. Och det är nog så 
långt man kan gå utan överre
sultat. Vi kom sist (8:a) men 
hade den 4:e bästa målskillna
den i turneringen - förlorade 
som mest med 2 måls skillnad 
- och spelade 1-2 mot segrar
na (särklassiga) Malmö FF.

Vi åkte och badade en efter
middag, vi åkte till Tivoli i 
Köpenhamn tillsammans med al
la de andra lagen i turneringen, 
vi hade grillfest tillsammmans 
med föräldrarna (10 st åke med 
fantastiskt eller hur!!), vi 
spelade föräldramatch (domar
en satt i en stol vid linjen 
med gipsat ben), vi tränade 
och spelade fotboll. På kväll
arna umgicks grabbarna (före 
sovdags) med de andra lagen 

och hade mycket roligt till
sammans. Vi vet inte hur mån
ga adresser som delades ut till 
höger och vänster men helt 
klart är att många nya vänskaps 
band knöts under veckan. Efter 
avslutad prisutdelning fick 
våra grabbar ställa upp för 
fotografering på begäran av 
de andra lagen (inte BP för
stås) så vi som åsåg det hela 
lite på avstånd höll nog med 
om de ord som yttrades "Vi kom 
ju sist... man skulle kunna 
tro att vi vunnit hela turne
ringen" så inramade var de.

Den största behållningen av 
den här turneringen blev där
för: det viktigaste är inte 
att vinna utan att kämpa väl! 
Dessutom det tillfälle som ges 
att "idka" social samvaro mel
lan spelare och ledare under 
en så'n här vecka är ett nöd
vändigt ont för oss lag ifrån 
storstaden Stockholm...

Ledarna i Lomma





lev. Hacke Cupen's T-Shirt


