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Höstsäsongen på upphällningen. Visst finns 
det fortfarande en och annan boll som spar
kas i mål. Men de flesta av oss har ändå 
lagt fotbollskorna på hyllan för i år.
Nu börjar det viktiga arbetet bakom kulis
serna. Nämligen planeringen inför nästa sä
song, då vi ska nå ännu större framgångar 
både med våra egna lag och med de turnering
ar vi arrangerar. Det är ett hårt arbete som 
tar mycket tid av de som frivilligt ställer 
upp. Det är inte lika glamoröst arbete som 
att tillsammans i ett lag sträva efter segrar 
på plan. Men det är lika viktigt.
Början på detta arbete tas på U-fotbollens 
årsmöte den 11 november, då vi väljer en ny 
styrelse. Den gamla, avgående styrelsen ska 
stå till svars för sitt fögderi under det 
gångna året och sedan är det dags för Dig som 
medlem att säga Ditt. Årsmötet är det bästa 
tillfället för medlemmarna att väcka debatt 
och ställa frågor. Det är på årsmötet Du bäst 
kan göra Din stämma hörd. Och vi i den av
gående styrelsen lovar att vi ska lyssna på 
Dig. Vi strävar ju alla åt samma håll. Så ställ 
upp manngrant, när U-fotbollen träffas för att 
diskutera framtiden. Onsdagen den 11 november 
kl 19.00 i klubblokalen på Hjortis. Ett annat 
lika viktigt arbete tar sin början i dagarna. 
Nämligen försäljningen av julkalendern. 
Inkomsterna av julkalenderförsäljningen utgör 
den ekonomiska basen för U-fotbollens verk
samhet. Utan dessa intäkter skulle vi tvingas 
att skära ner antalet lag radikalt. Vi har i år 
ökat antalet kalendrar samtidigt som vi håller 
priset konstant. Då ökar också prissumman och 
hela ökningen har lagts på de större priserna. 
Den lycklige vinnaren av förstapriset på jul
afton kan se fram emot en resa för två till 
Florida mitt i vintermörkret. Bland vinsterna 
finns också resor till FA-cup-finalen i vår. 
Årets fotbollsfest för många.
Till slut bara några rader om Hacke-cupen, 

där finalerna spelades på Stadshagen den 17- 
18 oktober. I nästa nummer kommer vi med ett 
fylligt reportage om denna U-fotbollens egen 
mastodontturnering. Efter sju månaders spel
ande har det utkristalliserats 14 vinnare 
bland de 936 lagen.

J.B





Djurgår'n
Svenska Mästare: 1981

Stående fr.v. Björn Hellman, Thomas Lundberg, Torbjörn Westlund, Stefan Rehn, Jonas Gestlöf, Lars Cederström,  
Andreas Lönnroth, Per Åsander, Anders Lind.
Sittande fr.v. Lars Svantesson, Tommy Ström, Kent Lundqvist, Leif Eriksson, Tomas Hård af Segerstad, 
Mikael Lindholm, Roger Johansson, Daniel Kihlberg.

Svenska mästare kan de kalla sig 
DIF:s pojkar födda 1966 , sedan de 
vunnit riksfinalen i fotboll i 
70-iaden i Uddevalla.
70-iaden är en tävling dit de 
24 distrikten i Sverige får anmä
la sitt bästa 15-års lag i fot
boll. Att DIF fick representera 
Stockholm berodde på att man vann 
S:t Erikscupen 1980 men för att 
nå finalspelet i Uddevalla 14-16 
augusti måste man först besegra 
lagen från Uppland och Gotland 
i en regionsfinal och efter vins
ten över Märsta (Uppland) med 2-0 
på Stadion i våras var saken klar 
Till finalspelet i Uddevalla 
kvarstod de 6 bästa distrikten - 
förutom DIF lag från Skåne (BK 
Olympic),Västergötland (Holma
lunds IF), Gästrikland (Sandviken 
AIK), Norrbotten (Notviken SK) 
ock Sörmland (IFK Eskilstuna). 
Lagen delades i två grupper där 
DIF ställdes mot Holmalund och 
Sandviken. Inför inledningsmatchen 
på fredagen mot Holmalund var man 
varnade, Elfsborg som alltid har 
bra ungdomslag hade blivit utslag
na av Holmalund. Varningen var be
fogad, en mycket jämn match som 
slutade 1-1 efter mål av Stefan 
Rehn för DIF. I nästa match 
slog Sandviken Holmalund med 1-0 
vilket innebar att för DIF gällde

GRATTIS!

”Sörjt för återväxten!!”

bara vinst över Sandviken på lör
dagen.
Efter en mirakelkur av tränaren 
Peter Carlsson kunde tidigare 
ryggskadade Lars Svantesson åter 
vara med. Han tackade för detta 
genom att göra 3 mål och vara bäst 
på plan. Matchen slutade 3-2. Men 
DIF:s seger var aldrig i fara.
Nu gällde det att ladda om till 
söndagens final på Rimnersvallen. 
Motståndare skulle bli IFK Eskils 
tuna som klart vunnit båda sina 
matcher. Finalen blev precis så 
jämn som alla förutspått. 0-0 
stod sig till 5 minuter återstod 
av matchen då DIF-centern Tommy 
Ström drar upp ett anfall på hö
gerkanten. Ingen motståndare hin
ner i fatt honom förrän han hunnit 
avancera in i straffområdet och då 
räcker en lätt knuff för att han 
skall falla mycket snyggt. Domaren 
blåser för en solklar straff.
STRAFF ’. Men vem skall slå den ? 

Vem är så kall när han vet vad det 
gäller ? Stefan Rehn fram. Ingen 
på bänken vågar titta. Stefan gör 
inget misstag. Bollen otagbart i 
mål och stort jubel 1-0 ! vilket
står sig tiden ut och Djurgårdens 
IF för första gången 70-iaden 
vinnare.



Betald 
annons



65-ÅRSLAGET

ÖVRE RADEN FR V Lennart Lemoine (lagl) Thony Andersson, 
Manuel Montenegro, Frank Carlsson, Peter Sundqvist, Johan 
Hänhel, Veine Larsson, Björn Wilhelmsson, Michael Strömberg 
och Jan-Eve Jönsson (tränare).
NEDRE RADEN FR V. Krister Thiselius, Stefan Lemoine, Jonny 
Wendt, Mats Lundholm, Dragan Wasic, Hicham Ben Hamou, Mino 
Lomartire och Stefan Perez. Saknas gör Johan Westman.

SKOTTLAND
Nu har vi varit på vår hett 
efterlängtande Skottlandsresa, 
Den gick till Aberdeen och 
Arberdeen International Foot
ball Festival. Det var första 
gången som denna turnering ge
nomfördes.
Arrangemangen var perfekta. 

De hade bl.a, skaffat en tolk 
som talade svenska, och inkvar
teringen var i enkelrum för 
alla deltagare. På programmet 
fanns träningstider inlagda un
der ledning av Aberdeens 
proffstränare, mycket uppskat
tat av grabbarna. Hämpa och 
Tony blev specialtränade av 
Bobby Clark, som har gjort ca 
50 landskamper för Skoottland. 
För att återgå till fotbolls
spelet, så i den grupp som vi 
var anmälda i 18 år och under, 
startade 8 lag, som senare lot
tades i 2 grupper. Tyskland 2 
lag, USA, Venezuela, Sverige, 
och Skottland 3 lag. I vår 
grupp lottades: Dundee Celtic 
Boys Club, Stadt Regensburg 
Sportamt, Pittodrie Boys, I 
den andra: Aberdeen Youth Lea
gue Select, Sportclub Swabach, 
Houston All Stars, Hogar Ca
naric.
Vi började mot Pittodrie Boys 

Totalt utspeladel Vad är detta? 
Jan-Ewe och jag var imponerade 
av motståndarna, rena proffs
klassen. Vi åker hem? Eller ? 
När det återstod 10 min av 
matchen kommer 2 av de huvudan
svariga för turneringen fram 

till oss och beklagar att de 
fått återbud från ett belgiskt 
lag och för att inte vår grupp 
skulle bli haltande, hade de 
anmält ett lag från Aberdeen FC 
som hade unga talanger för prov
spel från angränsande kommuner 
och städer under sommaren. Re
sultatet från den här matchen 
skulle naturligtvis inte räknas, 
sa de. Vi drog en lättnadens 
suck, och laddade om.
I nästa match mot Dundee Cel

tic BC skulle vi minsann visa 
vår klass. Det gjorde vi och 
vann med 4-1, och eftersom det 
tyska laget förlorade mot samma 
lag med 1-0, kunde vi förlora 
mot tyskarna med 2-0 och ändå 
vinna gruppen. Vi tog ledningen 
med 2-0, för att så småningom 
förlora med 3-2. Men det räckte 
för gruppvinst.
Vi skulle i semifinalen möta 

det sydamerikanska laget Hogar 
Canaric från Venezuela, som 
hade blivit publikfavoriter med 
ett härligt offensivt spel och 
många individuellt skickliga 
spelare. Vi var med andra ord 
nederlagstippade.
Men efter att "Fralle" vår 
snabbe vänsterytter hade 
sprungit igenom på två snygga 
genomskärare från mitten och 
gjort två mål i början av 
matchen, blev aldrig Venezuelan 
na så svåra som vi fruktat. 
Slutresultat 5-2. Övriga mål 
gjordes av "Ippe" 2 och "Matte" 
1. I den andra semifinalen 

vann Aberdeen Youth Select över 
Stdt Regensburg Sportamt.
Läget inför finalen var att vi 

tyvärr hade några skadade, men 
fighting spirit saknades verk
ligen inte. Båda lagen började 
lite trevande och ingenting hän
de. Men på en till synes ofar
lig boll mot mål uppstod ett 
missförstånd och en skotte hann 
emellan, 1-0 till Aberdeen. 
Skottarnas fränare närkampsspel 
och det faktum att de var något 
äldre än vi började ta ut sin 
rätt ju längre matchen led, och 
vi kunde inte hindra dem från 
att i slutet av matchen öka på 
sin ledning till 2-0, som också 
blev slutresultat.
Men inga ledsna miner, för vi 

hade trots allt gått till final 
och med så bra motstånd som vi 
mötte hela tiden var det ett 
gott resultat. Senare på kväl
len var det stor middag och 
prisutdelning, med alla lag sam
lade plus andra celebra gäster, 
tex Jock Stein Skottlands för
bundskapten som prisutdelare. 
Mycket imponerande.
Senare under kvällen höll Lord 

Provost ett långt tacktal, där 
han prisade fotbollen som ett 
sätt att föra samman ungdomar 
från flera länder, och tackade 
alla deltagare för deras insats 
Under sitt tal återkom han ofta 
till en liten slogan, som löd: 
Football is fun! Och det höll 
vi gärna med om.

Lennart Lemoine





BARNENS Ö
Rekorddeltagande på våra två 
lägerveckor, sammanlagt 240 
deltagare som sysselsatte sig 
med fotbollspel och bad parat 
med mat och godisätande. När 
man på morgonen öppnade dörren 
till de utslagna hjältarnas 
rum, var det svårt att tro att 
dessa spelare skulle orka ge
nomföra ytterligare en anst
rängande fotbollsdag. Men ef
ter lite frukost i magen (och 
en och annan godisbit) föränd
rades attityden från den mor
gontrötte, inbundne individua
listen till den mer normala 
kvicksilversnabbe och fotboll
pigge spelaren. Detta förvand
lingsnummer var konstant var
je morgon, och som ett rent 
under kunde hela veckan och 
finaldagen genomföras utan att 
någon somnade på sin plats. 
Värre var det för vissa ledare 
som på egen hand skulle ombe
sörja sin väckning och ändå 
se till att humöret var på 
topp ....
Som ansvarig iakttagare under 

lägren är det en fröjd att se 
hur våra ledare genom åren har 
utvecklats och nu på ett före
dömligt sätt tar hand om de 
spelare som deltager på lägren. 
Under raster, vid badet, under 
mattider och inte minst det to
tala engagemang som ledaren 
har under träningspassen, från 
morgon till kväll, är det en 
ständig ledar- och sysselsät
tarroll som alla fullföljer 
till fulländning.
Det går inte heller att ta 

miste på det totala intresse 
med vilket lägerdeltagarna

PARKFÖRVALTNINGENS UTSÄNDE??! 
NEJ LÄGERCHEFEN MAGNUS WESTER 
ÄR I STORSTÖTEN.

genomför sin ansträngande vecka 
Dåligt med sömn på nätterna, 
ibland mat man inte gillar, en 
och annan förlust i matchspelet 
blandat med lite hemlängtan. 
Allt detta till trots är det 
med stor nyfikenhet och vet
girighet som spelarna för
söker att lära det som trä
naren visar. Denna positiva 
samvaro är en av årets största 
höjdpunkter för såväl spelare 
som ledare.
Man får heller inte glömma 

att lämna en tacksam tanke till 
de damer (förlåt Åke) som så 
förtjänstfullt ser till att 
mat ligger på faten, då vi al
la är hungriga.
Under de tolv år vi arrangerat 

dessa läger har vädrets makter 
alltid stått oss bi. Så inte i 
år. Första veckan gick väl an 
men under den andra veckan blev 
regnet en tråkig ingrediens i 
verksamheten. Tur nog hade vi 
en del filmer som ,fick visas 
när regnet var alltför kraftigt 
för att vistas utomhus.
Avslutningsdagarna och pris
utdelningen flöt fint som all
tid. Trots det dåliga vädret 
hade många föräldrar letat sig 
ut och ramade in finalpasset 
till en riktig familjefest i äk
ta DIF anda.
Alltså två lyckade lägerveckor 

med rekordmånga deltagare där 
vi tackar alla inblandade för 
en fin insats och hälsar Er 
hjärtligt välkomna tillbaka 
1982!

L-M Wester

TUSEN TACK TILL

KÖPING GUSTAVSSON 
SPAIN TOURS 
BUSTER/SEMIC

PIA NÄRKÖP
SPORT-JOHAN

AGA
BOLLSPORT PRESAM

EXENTRIC 
TIPSTJÄNST

HARTMAN 
WOODO 

ESSO
DN

KF

VIP
STAR TOUR
ASG 
WAHLSTRÖMS

LOIS 
ROXY

Carlsens Förlag SELLBERGS

FÖR STÖDET TILL 
BARNENS Ö LÄGRET

KUNG SUNE VINKAR.'!! TACK FÖR I ÅR HÄLSAR ADA OCH ÅKE.



LAGET MED STÅL I "TEAM STÅLMANNEN" SOM 
OCKSÅ VAR ETT AV FINALLAGEN I DEN ÄLDRE 
GRUPPEN. INGA SURA MINER TROTS FÖRLUSTEN.

SE SÅN STIL HAN HAR JOHAN HANSSON SOM 
VAR EN AV MÅNGA DUKTIGA SPELARE FRÅN 
DET ENA AV FINALLAGEN

ATT SOM AVSLUTNING PÅ FINALDAGEN FÅ KASTA 
LEDARNA I SJÖN VAR POPULÄRT, HÄR ÄR DET 
THOR-MAGNUS "TOTTO" FONDIN SOM ÅKER I

ÄR DET SJÖGUDEN ? NEJ, DET ÄR LENNART 
JOHNSSON SOM ÄR PÅ VÄG UPP UR DET VÅTA 
FOR ANDRA GÅNGEN PÅ FINALDAGEN

MATCH I FOTBOLLTENNIS LEDARNA MOT ROLLE PETTERSSON I KRYSSET ÄR VAKEN OCH
DIF TEAM 69, VILKA VANN? GÖR EN KANON RÄDDNING, TROTS FORSOK TILL
69:ORNA SÅKLART! NATTORIENTERING KVÄLLEN INNAN!



DET GÄLLER ATT FIXERA BOLLEN, 
ÄVEN OM PAPPA ÄR MED. UPPSTÄLLNING FÖR FOTOGRAFEN 

GLADA FAST MAN INTE NÅDDE 
FINALEN. LAG "PIA".

DET LYCKADES, VI VANN!!
LAG "SPORT-JOHAN” JUBLAR OCH 
KRAMAS VAD SÄGER FIFA OM DETTA??

AJ, AJ, DEN GICK IN!
RIBBAN SITTER ALLDELES
FÖR HÖGT TYCKER SPORT-JOHAN.

SE SÅN STIL HAN HAR
PATRIK JOHANSSON I "KRYSSET"
VILKEN VRISTSPÄNST ! ! ! ! !

STRAFFSPARKSLÄGGNING I FINALEN. 
SKA DEN GÅ IN?



Tungan rätt i mun, balansen 
hölls både med arm & tumme !

EN STILSTUDIE ....
Teknikbanan var något som alla 
spelare tyckte om

Alla är spända och förväntans
fulla inför den stora prisut
delingen

Är Du med där inne ?
Här kommer ett inlägg ....
Målvakten har gömt sig bakom 
stolpen

Sommar och sol, härligt
"Totto" och hans lag myser 

i eftermiddagssolen ....  

Lite vila från allt fotboll
spel kan inte skada man måste 
ju tänka på renligheten också.





Fantomen

Hur man lyckas beror på vilka 
mål man satt upp.
A-laget lyckades inte nå sitt 
mål vare sig det var att bli 
topplag i allsvenskan eller att 
hålla sig kvar. U-fotbollens 
marknadskommittés mål för 1981 
var att få in så många kronor 
som möjligt till U-fotbollen.
Vi har lyckats nå flera av våra 
uppsatta mål:
- vi har sålt reklam på alla 

ungdomslagens matchoveraller 
och dräkter

- vi har sålt reklam på ledar
overallerna

- vi har sålt annonser till Blå
randen och julkalendern

Allt i en omfattning som över
stiger tidigare års nivåer. Men 
vi har inte lyckats sälja in 
våra"aktier" i den omfattning 
som vi hoppats på. Varje före
tag som tecknade sig för en 
"aktie" fick förutom annons i 
Blåranden och reklam på ett 
ställ matchoverall/dräkt också 
en helsidesannons i ett av A-
lagets matchprogram.

Vi har alltså varit beroende av 
hur det gått för A-laget. Med 
A-lagets dåliga placering och 
till följd av den allt lägre 
publiktillströmmningen har vår 
"aktie" blivit allt mindre in
tressant.
Trots det är vi inom marknads
kommittén ganska nöjda med vad 
vi har nått under 1981. Det 
hindrar inte att vi ska bli 
minst lika lyckosamma 1982. 
Det kan bli nog så tufft. Men 
ett A-lag i toppen på division 
II är säkert lika attraktivt 
som ett A-lag sist i allsvens
kan.
Arbetet 1982 kan underlättas 
av att vi i år tydligare än nå
gonsin fått det bekräftat att de 
det är U-fotbollen som måste lig
ga till grund för Djurgårdens 
framgångar framöver, Försöken 
att köpa sig till en plats i so
len går inte längre. Vill man 
befinna sig på toppen måste 
grunden vara solid. Därför är 
arbetet inom U-fotbollen så 
viktigt.

MATS OLSSON

EFTERLYSNING
VEM VILL HJÄLPA TILL
MED BLÅRANDEN ?
2 TILL 3 KVÄLLAR I 
MÅNADEN, SKRIVA, GNUGGA, 
KLISTRA OCH HA SKOJ.
HÖR AV DIG TILL:
JANNE LILJA
TEL. 60 81 87
ELLER
LENNART JOHNSSON
BOST. 88 96 99
ARB. 83 13 13

SLUT UPP I LEDEN OCH HJÄLP DIF
Efter att under många år haft två lag 
i högsta serien i landet i de stora 
nationalsporterna fotboll och ishockey 
- konstaterar man med förfäran att 
fotbollslaget nästa säsong blir 
placerat i div II.
Det är nu man börjar skilja agnarna 
från vetet, det är just i motgångens 
stund som vännen prövas ..
Visst är det lätt att skylla på tränare, 
spelare, övriga ledare när man står inför 
det faktum att vi i år kapitalt har miss
lyckats med den satsning som gjordes.
Men glöm inte att vi inom vår förening 
alltid har haft som valspråk:
BÄTTRE LYSS TILL DEN STRÄNG SOM BRAST 
ÄN ALDRIG SPÄNNA EN BÅGE ....  

lag i lingonserien i t.ex handboll ända upp 
till de stolta flaggskeppen fotboll och 
hockey på elitnivå. ALLA DJURGÅRDARE behövs! 
LÅT OSS STOLTA VISA VÅRA DJURGÅRDSMÄRKEN - 
LÅT OSS ENAS ORDENTLIGT - 
LÅT OSS ALLA GEMENSAMT BLI EN STOR 
FOLKRÖRELSE med ett enda gemensamt mål 
för ögonen: DJURGÅRDEN 
GLÖM inte bort att vare sig man spelar 
bandy eller hockey är supporter ,
spelare eller förälder så enas vi alla 
av en sak: att det ska gå bra för DIF, 
för det är väl inte personlig prestige 
vi är ute efter ....
En vädjan ifrån 
Margareth på kansliet

Och nog brast strängen och det med råge, 
men alla vet vi ju att det är först efter 
en rejäl motgång som man lär sig något 
här i livet. Det viktigaste nu är emellertid 
att vi alla som har skrutit med att vi 
är djurgårdare (i alla fall vid framgångarna) 
verkligen visar det även i fortsättningen!
Föreningen behöver allt stöd och mer därtill 
som den kan få ifrån supportrar och andra 
sportvänner. Kom till matcherna och stöd 
laget, ställ upp som ledare om Du har möjlighet, 
ställ upp med att betala medlemsavgift till 
föreningen eller supporterklubben, hjälp 
till vid matcharrangemangen, men sist men 
inte minst STÄLL UPP FÖR DJURGÅRDEN - 
sluta snacka ”skit” börja stödja föreningen 
eller fortsätt stödja den SLUT UPP I LEDEN 
bakom ett framgångsrikt Djurgården inte 
bara i div II, inte bara i fotboll och hockey 
utan ett framgångsrikt DIF ifrån allra lägsta

presenterar
MARKNADS

kommitténs
RESULTAT





Några ord om dam- och flickfot
bollen
Damfotbollen är ju som alla vet 
på stadig frammarsch i Sverige. 
Själv hade jag knappast någon 
erfarenhet alls av damfotboll 
när jag för ett år sedan accep
terade att arbeta inom DIF med 
några flicklag. Visserligen ha
de jag som heltidsanställd trä
nare i Växjö BK även ansvar för 
deras damlag, men det kom ändå 
lite i skymundan på den tiden.
Arbetet med flickorna har varit 
mycket stimulerande. De har ock
så gjort stora framsteg och nått 
överraskande framgångar. Skulle 
vi till slut bara bli trea i vår 
serie i St Erikscupen, så beror 
det på omständigheter över vil
ka vi inte råder. Nej, det har 
att göra med DIF:s damfotboll i 
sin helhet, där våra unga flic
kor fått dra ett för tungt lass.
DIF:s damlag håller en hög och 
jämn klass. Skulle man ta ste
get upp i allsvenskan, måste 
den höjas än mer. Vilket också 
återverkar på lagen närmast 
under - dvs reservlaget och 
de äldre flicklagen. Och där 
har DIF tyvärr syndat hittills. 
Med tanke på damfotfollens 
växande betydelse hoppas jag på 
bättring från ledningens sida 
inför kommande säsong.
Lennarts satsning på damsidan 
i våras ledde till att vi i 
säsongupptakten hade 22-24 
jämngoda damer. Samtidigt såg 
det dock mycket mörkt ut på 
flicksidan. Det saknades eg
entligen en hel årsklass flic
kor. Några 65-or fanns helt 
enkelt inte och bara en hand
full 66-or. Och dessa senare 
är ju bara B-flickor.
Att vi ändå hade lyckats skapa 
ett så bra lag är egentligen 
en gåta. Av de flickor som i 
dag spelar i laget hade bara 
3-4 stycken spelat fotboll in
nan säsongen började. Alla and
ra är nybörjare. Vid första 
kontakten med dessa fina flic
kor trodde jag inte det skulle 

kunna bli ett lag av dem. Men 
genom kämpatag och en god lag
anda har det blivit ett gäng 
att räkna med.
Tyvärr fick vi redan i en av 
de första matcherna ställa upp 
med dicimerad styrka, då en av 
våra flickor fick ställa upp 
som avbytare i damreservlaget. 
Där förlorade vi säkert viktiga 
poäng. Allt eftersom sedan dam
laget har reducerats genom ska
dor har våra 14- och 15-åringar 
fått rycka in allt oftare i dam
ernas reservlag. Dagen före en 
av våra seriefinaler fick t ex 
9 av våra flickor ställa upp hos 
damreserverna i en match mot Älv
sjö. (Som kom med 4 av sina all
svenska tjejer.) Visst kämpar 
våra flickor även i reservlaget, 
men det sätter sina spår i match
en dagen efter.
Min önskan inför nästa säsong 
är att ledningen inom U-fotbol
len satsar mer på de äldre flic
korna. Allt för att inte slita 
för hårt på våra yngre, mycket 
lovande flickor. Får dessa koncen
trera sig på sin egen åldersgrupp 
är jag säker på att vi får ett av 
de bästa lagen i Stockholm nästa 
år.
Werner Löwentahl

Har du läsare också några 
åsikter om flick och dam
fotbollen, så skriv några 
rader till oss.
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Flaggs pojkträff
Djurgårdens A-pojklag har i år 
traditionsenligt deltagit i 
Flaggträffen i Malmö 29/6 — 5/7. 
I två bilar, som med Lennart 
Johnssons hjälp kunde hyras 
till rimlgt pris startade vi 
från Hjortis kl 8.00 på söndags 
morgonen. Humöret var på topp, 
se upp Malmö här kommer Djur
gården.
På måndag morgon hade vi ett 

lättare träningspass på Linhamn 
fältet och bekantade oss med om
givningarna.
Vi hade lottats tillsammans 

med Sv Renningen, Jönköping 
Södra, Veberöds AIF, IS Halmia 
och BK Flagg.
I första matchen mötte vi Ren
ningen, ett tyskt lag som vi 
var lite rädda för, men det 
blev seger med 2-0. Sedan mötte 
vi i tur och ordning Veberöds 
AIF 6-0 och BK Flagg 7-2.
Efter den inledningen ledde vi 
gruppen på bättre målskillnad. 
Och enligt lokalpressen, som 
skrev "Vem kan stoppa Djurgår- 
den””DIF dominerar i Flaggträf
fen", var vi favoriter till 
slutsegem. Men inledningen 
kanske hade varit för lätt, i 
nästa match mot Jönköping fick 
vi på nöten med 1-0. Trots att 
vi dominerade matchen fick vi 
ingen utdelning på våra chanser 
I den avslutande matchen i 
gruppen vann vi över Halmia med 
2-1, men det räckte bara till 
spel om 3:e plats.

Lördagen var spelledig, så Jan 
Ewe och jag tyckte att en tripp 
till Köpenhamn skulle vara top
pen. Men se grabbarna hade ett 
annat förslag, A-laget spelade 
mot Halmstad, och dit är det ju 
inte så långt. OK. Majoriteten 
segrade. Och i Halmstad fick vi 
nog se A-lagets mest dramatiska 
match under året. DIF låg under 
med 2-1 när det återstod c:a 
4 min av matchen och alla män
niskot hade börjat att gå mot 
utgångarna, utom vi, förstås.. 
som stannade och fick se DIF 
vinna matchen med 3-2. Härlig 
seger.
På söndagen skulle vi möta 

Lunds BK om 3:e platsen. Lund 
hade fått förstärkning av två 
pojkar, som hade varit på pojk
landslagssammandragning och ej 
kunnat delta i gruppspelet. Men 
det hjälpte nu inte, för DIF 
gjorde här sin bästa match un
der turneringen och kunde via 
0-1, 1-1 och förlängning med 2-
2-1, Målen gjordes av Mats Lund
holm och Frank Carlsson. Det 
var en fin avslutning på en 
trevlig vecka. Det behövdes en 
seger som avslutning, när vi nu 
hade 60 mil framför oss. Sedan 
återstod turneringens final 
mellan Köge Bollklubb och Jön
köping Södra, där Köge vann med 
1-0 .

Lennart Lemoine
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