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Så är det då dags för tävlingssäsongen att dra igång. Månader av hård grund
träning ligger nu bakom oss. Det många gånger hårda slitet i kallt väder, 
yrande snö och mörker är nu ett minne blott. Tack och lov'
Den kommande säsongen lovar gott tycker vi i U-fotbollens ledning. Vi har bra 
spelare och ledare. Och målen är högt satta. Men viktigast av allt är att Du 
ska ha kul när Du spelar fotboll. Visst kommer vissa matcher att bjuda på 
motgångar. Men det hör liksom till. Hade vi inte dessa motgångar skulle vi 
aldrig förstå hur verkligt ljuv segerns sötma kan vara.
Lite smolk i glädjebägaren finns det dock. Dels är det den förkättrade dåliga 
ekonomin, som ju ständigt plågar oss. Men dessutom har vi råkat ut för en 
försening av Blåranden. Och det ber vi om ursäkt för, även om det finns goda 
förklaringar varför detta nummer har fått vänta på sig. Vi i redaktionen 
lovar dock bot och bättring. Och nästa nummer av tidningen ska Du ha ganska 
snart i Din hand.
Men först gäller det alltså detta nummer. Här hittar Du bland annat en inter
vju med A-lagets nye tränare. AIK-aren som blev DIF-are - Hasse Backe. Det är 
en trevlig kille som satsar på toppen. Det ska bli spännande att följa hans 
matchning av A-laget.
Till slut bara en liten påminnelse. Du har väl inte glömt bort att betala Din 
sektionsavgift? Skulle Du inte ha gjort det, så ordna det snarast. Har Du 
tappat inbetalningskortet går det bra att använda ett vanligt postgiroinbet
alningskort och sätta in Dina 50 kronor på postgiro 19 99 39-0, DIF U-fotboll. 
Glöm bara inte ange namn och adress när Du betalar sektionsavgiften.
I övrigt kan vi i U-fotbollen bara önska Er - spelare och ledare - lycka till 
i Era olika matcher under fotbollsåret 1982.
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C -LAGET
FÖRBUNDSKAPTEN JAN KARLEN 
HAR ORDET.

Hej igen alla C-lags diggare.
Den förträffliga Blårandsredaktionen 
har nu beslutat att tillmötesgå läs
arnas önskemål om en permanent C-lags
spalt. Framför allt vill man att den 
populära spelarpresentationen skall 
fortsätta. Ett givet "dragplåster" i 
kampen mot den colorerade vecko
pressen.
Den här gången har jag vaskat fram 
tre riktiga hårdingar ur C-lagsmatri
keln. Ingen av kvinna född kan annat 
än bäva inför ett möte med någon av 
dessa tre. För de här spelarna gäller 
inga vanliga regler, till och med jag 
har svårt att tygla dem ibland. 
En av de tre är säsongens vinnare av 
"KÄTTINGPOKALEN" . För att erhålla 
detta i idrottsvärlden helt unika 
pris krävs det extraordinära insatser. 
Jag är säker på att samma spelare 
fått priset även om urvalet utökats 
med DIFs övriga seniorlag. Spelare 
som föredrar ljummen Pucko och virkar 
grytlappar på fritiden har ingenting 
att hämta i detta sammanhang.

Det är säkert många av Er kära läsare 
som har frågor att ställa om C-laget 
eller livet i allmänhet. Kom igen med 
Era undringar till redaktionen så får 
Ni svar i nästa Blårand av Förbunds
kapten.

Med sedvanlig TUNG hälsning

Jan Karlen
Förbundskapten

SPELARPRESENTATION

Kenneth Heimlén
vinnare av "KÄTTINGPOKALEN" 
säsongen -81, löpsvag mittfältare

Ålder: ej ung Längd: ej heller lång
Vikt: lagom tung

Placeras med fördel mitt på "fältet" 
då han där kan få hjälp av så många 
som möjligt. Alltid ilsken, spottar 
och fräser, beredd att gå motstånd
arna inpå livet och krama musten ur 
dem. Tar till alla metoder för att 
sänka motståndare, prövade inte helt 
utan framgång gruskastning under den 
gångna säsongen. Given i C-laget. 
Specialite: aviga bensaxar på alla 
som kommer i närheten.

Bo "Puskas" Wikner 
vänsterback och ingenting annat

Ålder: osäker (fanns ingen folk
bokföring på den tiden)
Längd: lika lång som bred Vikt: TUNG!

Den till sinnet kanske råaste spel
aren, Går hellre igenom en spelare 
än vid sidan om. Lämnar sällan en 
match utan att blodvite uppstått. 
"Puskas" framfart på rikets arenor 
vid sekelskiftet var den egentliga 
anledningen till att benskyddet 
uppfanns.
Specialite: vilda genombrott på 
vänsterkanten, närmast att likna 
vid forntida förfäders bärsärkagång, 
nåde den som står i vägen.

Pirre Promille Magnenat 
användbar överallt och ingenstans

Ålder: ca 25 år Längd: 157 cm
Vikt: 67 skoningslösa kilon

C-lagets Dr. Jekyll och Mr. Hyde. 
Tyst och försynt på gränsen till 
mesig i sällskapslivet. På plan, 
iförd "tigertröjan" är framtoningen 
närmast hänsynslös. För denne spel
are är bollen ett nödvändigt ont. 
Anser att "spelet" skulle tillföras 
ytterligare en dimension om bollen 
helt sonika togs bort. Kan lätt 
fälla en eller flera motståndare bara 
med vinddraget från en av sina råsopar. 
Specialite: att vara ett föredöme på 
träningar. Säsongens avslutande teori 
och teknikpass visade att denne spel
are är beredd att ge allt och lite 
till. I sanning ett gott föredöme!

Käre "PIRRE" på kapten Carléns 
begäran, så visar vi härmed 
ett visst antal fotbollar.
Dom är runda och inte ovala.

Svettigt värre anser sig Sune Hasselström ha 
det i C-lagsmatcherna. Här nedan dementerar 
han "påhoppet" i förra blåranden.

ÖPPET BREV TILL HERR FÖRBUNDSKAPTENEN
FÖR C-LAGET

Min bäste Förbundskapten, vad sysslar 
Du med?
Inte nog med att Du håller på att bli 
ett fall för pressombudsmannen, Du 
blottlägger ju även din totala in
kompetens i ämnet fotboll. Det torde 
vara helt klart för samtliga spelare 
i det tunga laget att det helt och 
hållet är ditt fel att laget inte 
vunnit serien de senaste säsongerna. 
Enbart tack vare de synnerligen ski
ckliga och mycket lojala spelarna 
har resultatet ändå blivit godtag
bart.
Dina laguttagningar och taktiska 
dispositioner med Dig själv som 
tungt rundningsmärke i central
linjen har haft en synnerligen ned
sättande moralisk effekt på laget.

Att Du tagit med några diffusa 
figurer för att skyla över din egen 
mestadels bedrövliga insats har jag 
överseende med, men nog kan Du väl 
få ihop 11 spelare så att Du själv 
kan sköta ena linjeflaggan.
Detta skulle höja lagets slagkraft 
väsentligt och en serieseger skulle 
ligga inom räckhåll.
Sannolikt har Du väl någon positiv 
egenskap i samband med fotboll, 
nöj ligen då ett par skickligt arran
gerade träningar utan boll, detta 
förmår dock inte att höja helhets
intrycket många millimeter. Kanske 
vore korgboll något för Dig...

Vänligen
Din räddare i Maginotlinjen 
libero och playmaker

Sune H
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presenterar
"GRABBAR SOM KOMMER"

NAMN: Johan Westman
LAG: Juniorerna
SPELAR: mittfält - kedjan
Johan som började spela fotboll i 
DIF 1974 har prövat på de flesta 
platserna i laget. De första åren 
i kedjan därefter på mitten för att 
i år åter vara tillbaka längst fram. 
Enstaka inhopp i fyrbackslinjen har 
också förekommit under åren.
Årets mål för Johan är att ta en 
plats i U-laget som spelar i all
svenska utvecklingsserien. I det ci
vila pluggar han på gymnasiets sam
hällsvetenskapliga linje och den lilla 
fritid som återstår går åt till att 
lyssna på musik och besöka stadens 
biografer. Hans roligaste fotbolls
minne daterar sig från året då 65:
orna som nykomlingar vann S:t Eriks
cupens elitserie och gick till final 
i Scandinavian Sun Cup i Karlstad.

NAMN: Thomas Dahl

Lag: 67:orna

Spelar: Mittfält - Back

Thomas har liksom så många andra ung
domsspelare gått den långa vägen från 
starten i fotbollskolan. Thomas gör i 
år sin nionde säsong i Djurgårds
tröjan.
Thomas är varje tränares drömspelare, 
en lojal fighter som alltid ger allt 
både på träning och match.
Specialitet på fotbollsplan är att 
komma på första stolpen vid fasta si
tuationer med sina 188 cm!!
Övriga intressen vid sidan av fot
bollen är att svinga golfklubban samt 
att lyssna på musik.
Roligaste fotbollsminnet har Thomas 
svårt att värdera, men segrarna mot 
Brommapojkarna sitter alltid bra... 
Tråkigaste händelsen är förlusten mot 
IFK Österåker på straffar i St Eriks
cupens semifinal förra året.

NAMN: Anders Almgren
LAG: 68:orna
SPELAR: Målvakt
Anders är en av 68:ornas mest utveck
lingsbara spelare. Som målvakt besitter 
han egenskaper som är mycket viktiga, 
han är storväxt och ändå mycket smi
dig. Kvar att lära är att styra sitt 
uteförsvar så att de inte är i vägen, 
men det är tränarens uppgift.
Förra säsongen fick Anders vakta 66- 
ornas mål i Nyköpingscupen då den 
ordinarie 66-målvakten blev kallad 
till match med stadslaget. Det eld
provet klarades med glans.
Årets prov kommer i Pingsthelgen då 
första utlandsresan för laget går 
av stapeln. 68:orna skall represen
tera Sverige i USL Louviers Pingst
turnering utanför Paris. Åtta län
der deltar och motståndet är av 
högsta klass. DIF deltar för femte gång
en och har aldrig blivit bättre än 
femma. Något för Anders att bita i.

NAMN: Peter Mörk
LAG: 69:orna
SPELAR: mitt mittfält
Peter är den före detta centern som 
vann skytteligan i unga år men som 
från förra säsongen har blivit en su
verän mittfältspelare. Hans specialitet 
är att som andra våg komma och med 
precision sätta bollen i nät. Han är 
kvick och bollsäker, han kan läsa spe
let och har rätt inställning till fot
boll. Han har för det mesta ett gott 
humör men ifrågasätter ibland mer än 
han egentligen förstår. Han är enligt 
sina ledare ett framtidshopp, kanske 
i A-laget 1988. Är ett föredöme både 
på plan och utanför. På fritiden blir 
det disco i Hjulsta men är hemma i tid 
c:a 21.00.

NAMN: PER JACOBSSON
LAG: 70:orna
SPELAR: Högerytter
Per som också kallas Pelle är urtypen 
för en naturlig ytter: Snabb, teknisk, 
bra passningsspelare och är bra på 
huvudet. Är lagets joker och kan verk
ligen komma med slipade kommentarer. 
Har spelat fotboll i DIF sedan 7 års
åldern då laget bildades. På vintern 
står Pelle i mål i hockeylaget 
"Draculas bröder". När han inte idrottar 
spelar han trummor och även där är 
första scenframträdandet avklarat. 
Inför 1982 ser 70:orna framåt mot 
sommarens turnering i Norrköping, 
Haga Kolmården Cup som spelas veckan 
efter midsommar. Där skall man försöka 
komma, längre i turneringen än 69:ornas 
kvartsfinalplats 1981. Vi önskar lycka 
till.

NAMN: ULF KÅGSTRÖM
LAG: 74:orna
SPELAR: Högerytter
Uffe är en kille med glimten i ögat. 
Full fart för jämnan, ger inte sin fa
milj en lugn stund. Skall allt som of
tast ha sin älsklingsrätt makaroner 
till lunch och middag utan tillbehör. 
Han sprang Lidingöloppet förra året 
och har tydligen kommit fram för han 
tränar fotboll 2ggr i veckan. Han 
tycker tjejer är larviga för dom hop
par bara hage. I skolan visar han stort 
intresse, speciellt när det är sim
lektion. Tycker det är toppen när frö
ken (som är dykare) simmar 50 meter 
under vattnet. Uffe har en kompis i 
69-orna (brorsan). Han ser alltid till 
sina lagkompisar och fick 1981 pris 
som bästa kompis.





BLÅRANDEN PRESENTERAR
Hans

Backe

TRÄNARE
Född 1952

En AIK-are som tränare för Djurgårdens 
A-lag i fotboll, kan det verkligen 
vara riktigt bra? Ja, den frågan var 
det säkert många som ställde sig när 
det i höstas blev klart att DIF:s 
nye tränare lystrar till namnet 
Hasse Backe. Och visst kan man komma 
till DIF med bättre förutsättningar 
än fyra allsvenska matcher i AIK 
under början av 1970-talet. Dock 
skall sägas att ingen av dem var mot 
DIF, så den intressekonflikten har 
Hasse i alla fall sluppit att upp
leva.
Men Hasse Backe hade inte bara AIK-
förflutet. Han var "bara" 29 år, när 
han accepterade jobbet som DIF-
tränare. (Fyllde 30 i februari.) Och 
hans enda tränarerfarenheter var från 
hemmagänget i Upplands Bro, där han 
var spelande tränare under ett par år. 
Men då gick det å andra sidan bra. 
Hasse lotsade sitt lag till serie
seger i klass I första året, division 
IV andra året och inledde sedan div 
III-sejouren på ett mycket över
tygande sätt. Efter åtta omgångar 
förra våren ledde Bro serien. Sedan 
kom visserligen en ganska naturlig 
reaktion, men Bro slutade på en 
hedrande fjärdeplats i serien. Och 
Hasse Backes namn spreds i en vidare 
krets av fotbollskunniga - åtminstone 
i Stockholm med omnejd.
Att sedan DIF:s ekonomi inte heller 
tillät en heltidsanställd tränare 
gjorde naturligtvis inte situationen 
ljusare för Hasse Backe som tränare, 
när han tillträdde i DIF vid års
skiftet.
Men om det nu fanns någon tveksamhet 
till Hasse när han tillträdde som 
A-lagsansvarig i DIF för några mån
ader sedan - ex-AIK-are, ung, oer
faren som tränare och bara halvtids
anställd - så har den helt försvunnit 
i dag. Hasse Backe är spelarnas man. 
Det märks, när man möter honom i om
klädningsrummet efter ett svettigt 
träningspass. Grabbarna ser upp till 
honom, trots att han är både kortare 
och yngre än en del av dem. Och 
vinner man spelarna, så är halva 
slaget vunnet, för att travestera 
ett gammalt talesätt. Supportrarna 

har väl ännu inte riktigt hunnit 
skaffa sig ett omdöme om Hasse Backe, 
men deras tid kommer när serien drar 
igång. Och det är Blårandens uppfatt
ning att DIF i Hasse Backe har en stor 
tillgång. Det är killen son kan föra 
vårt stolta A-lag tillbaka till all
svenskan. Där laget hör hemma! 
Vem är då Hasse Backe? Hur ser han på 
fotboll i allmänhet och DIF i synner
het? Vad förväntar han sig av den 
kommande säsongen? När Blåranden 
träffade honom efter en träning på ett 
vindpinat Gärdet där snön hela tiden 
hängde i luften trots att det var i 
mitten av april, var det en ödmjuk 
kille bland killar vi såg. I omkläd
ningsrummet, där stereon dånade ut den 
senaste popmusiken (nytt för i år, 
tack vare Tobbe Waax), gick det inte 
att direkt se vem av de hel- eller 
halvnakna killarna som var tränare 
och vilka som var spelare.
Är det inte svårt att leda ett gäng 
spelare med allsvensk rutin, när Du 
själv bara har erfarenhet av division 
III som tränare, var den första lite 
fräcka frågan Blåranden ställde.
" Det måste finnas en respekt mellan 
spelare och tränare ", var Hasses 
spontana kommentar. " Det finns ju en 
kunskapsmässig skillnad, och det känner 
spelarna direkt. Och då uppstår respek
ten ."
" Visst känns det pirrigt i början. 
Jag såg ingen av DIF:s allsvenska 
matcher i fjol. (Kanske lika bra det. 
Blårandens kommentar) och jag har inte 
pratat med Arwe om laget. Men spelarna 
fanns med i de diskussioner som före
gick min anställning, så jag har kännt 
deras stöd från början." 
Blir det då inte svårt att hålla den 
distans som en tränare ändå måste ha 
till sitt lag?
" Visst måste det finnas en viss distans 
men samtidigt måste man ha ett bra för
hållande till sina spelare både på och 
utanför plan. Och det tycker jag att vi 
har fått. Spelarnas inställning till 
sin situation (nerflyttade i division 
II) är det rätta. Man tar sitt ansvar 
för det dåliga fjolåret och är väldigt 
målinriktade. Det märks på träningen."

Den mest positiva överraskningen för 
Hasse Backe är att talet om dålig 
träningsdiciplin, som ju frodades inte 
minst i massmedia i fjol, är helt 
överdrivet. " Jag hade hört så mycket 
negativt, och var väl beredd på det 
värsta. Jag sade i klartext, att den 
som inte håller tider eller på annat 
vis saboterar träningen, han flyttas 
ner från A-lagstruppen." Men inte har 
det blivit några nerflyttningar. 
Grabbarna har skött sig perfekt.
Hur skiljer sig då dagens träning och 
matchande från tidigare års?
" Jag har nog minskat på teorisnacket. 
Killarna anser sig själva ha varit i 
det närmaste teoretiskt sönderpratade. 
Det har också visat sig att de inte 
varit speciellt mottagliga för teori
genomgångar, så vi tar det mycket 
lugnt på det planet. Grabbarna kan 
ju mycket fotboll, men det tycks ha 
gått slentrian i mycket. I stället 
har jag satsat på försvarsspelet och 
att skapa en klar organisation och 
harmoni i laget. Denna organisation 
är viktig att ha - inte minst om 
det skulle gå dåligt ett slag. Då 
är det livsviktigt att ha en plan 
att falla tillbaka på."

Och därmed kommer Hasse Backe in på 
ett av de väsentligaste problem
områdena med DIF:s fotboll. Att 
kunna övervinna eventuella mot
gångar. Framgång föder ju framgång.. 
Att spela bra fotboll är ju ingen 
konst när man vinner matcherna 
och har de små marginalerna på sin 
sida. Då finns harmonin automatiskt 
i laget. Men när det blåser motvind, 
då är det svårare. " Det är i mot
gångens tid vi behöver harmonin ", 
konstaterar Hasse. " Vi har en 
irycket bra stämning i laget i dag, 
och det gäller för mig att se till 
att den behålls."
Vilka blir då nyckelspelarna i årets 
DIF-upplaga?
" Alla spelare är nyckelmän på sina 
respektive platser i laget." Säkert 
ett klokt svar av en ny tränare, men 
knappast ägnat att skapa större 
klarhet för oss som följer DIF i 
vått och torrt.
Har Du klart för Dig hur Du kommer 

att formera laget till premiärmatchen? 
" Ja, till 9/13-delar är det klart. 
Fortfarande är det en öppen fråga vem 
som ska Vakta målet och vem som får 
spela högerytter. Vi har ett bra mat
erial - speciellt mätt med division III- 
mått - och det är konkurrens om plats
erna. Sådant är nyttigt för spelarna. 
Men jag tror mig veta vilka som ska 
spela från start." 
Vilka blir de svåraste motståndarna i 
division II Norra?
" Sandviken, Eskilstuna, Örebro och 
IFK Sundsvall. Jag tror att DIF och ÖSK 
blir de två lag som tar hand om kval
platserna. Från södergruppen får de 
sällskap av Häcken och IFK Malmö, medan 
AIK, Halmstad, Åtvidaberg och Elfsborg 
hamnar sist i allsvenskan och får kvala." 
Vem vinner då allsvenskan?
" Malmö FF "
En artikel om DIF:s A-lag och dess 
tränare blir naturligtvis inte full
ständig om man inte samtidigt tar upp 
frågan om den sargade ekonomin. Men 
enligt Hasse Backe har de ekonomiska 
problemen inte påverkat A-lagets för
beredelser. " Jag märker inte av dem på 
annat vis än att jag är Sveriges sämst 
betalda tränare", kommenterar han små
skrattande. " Det här är en chans för 
mig, även om jag har mycket svårt att 
få tiden att räcka till."
Till slut avslöjar Hasse något som åt
mintone får Blårandens utsände att haja 
till. Han har fått bättre tid över för 
familjen - fru och två små killar! Det 
beror på att DIF huvudsakligen har dag
träningar, medan man i Bro tvingades 
ta kvällarna till hjälp. " Men för
bättringen är väl närmast marginell", 
avslutar Hasse Backe.



Lag 70-1 Övre raden fr V. Jens Brickel, Staffan Forsström, Pär 
Wahlberg, Richard Hammarstedt, Per Jacobsson, Michael Lundberg, 
Martin Söderström och tränaren Göran D german.
Nedre raden fr V. Manfred Serner, Richard Kjellser, Benjamin 
Hägerstrand, Robert Lantz, Per-Henrik Hedberg och Kalyta Simba. 
På bilden saknas Peter Rennerfelt och Andreas Eriksson.

Sammanfattning: en bra genomförd 
träningsbit med fin närvaro, spel
mässigt går det trögt men ändå framåt.

Göran

Trötta men glada är 69-laget efter framgången i 
Erikslundscupen. Tidigare under vintern har laget 
även hunnit med att vinna ST-Cupen.

Jublande glada är grabbarna i 69-laget sedan 
Peter Mörk avgjort Erikslundscupen.
24 sekunders förlängning tog det för att 
besegra IFK Österåker i finalen.

Har ses Stefan Wilhelmsson, Johan Hansson, Peter 
Mörk, "Putte” Eklöf, Christer Batschkowski, Mats 
Lundberg och Erik Windmar ta i mot priserna efter 
finalen.

SÄSONGSUPPTAKTEN FÖR P-70 

70-laget har börjat träningen inför 
82 års framgångsrika (!?) säsong. 
Sedan oktober -81 drillas killarna 3 
gånger/vecka av tränaren Göran med sä
ker assistans av lagledare Bengt Sö
derström. Målsättningen är att för
söka vinna klass III i S:t Erikscupen 
samt att göra en bra insats i Kol
mården Cup i juni.
Truppen består av 14 stycken fotbolls
tokiga träningsnarkomaner. Av dessa 
är två nya. Per-Henrik Hedberg och 
Peter Rennerfelt vilka båda har fint 
smält in i laget.
Inomhusmatchandet har i resultatväg 
varit mycket klent. I Järlas tält
turnering så har laget blandat hyfsade 
insatser med sämre både spel- och 
resultatmässigt. En riktig djupdykning 
råkade vi ut för när vi sprang på 
pumpen mot våra trätobröder Hammarby 
och förlorade med 5-0.
I Erikslundscupen som spelades i Täby 
den sista söndagen i januari fick vi 
ännu ett bakslag. Trots ett väl laddat 
DIF-gäng så hamnade vi sist i vår 
grupp. Här var dock spelet dicipli
nerat och taktiskt genomförde vi 
turneringen väl. Goda spelarinsatser 
överlag med ett litet plus till 
Robban som aldrig ger upp.
Vi har även hunnit med en match i 
tältet på Stora Mossen. Vi mötte 
Vallentuna som är ett utav de bättre 
70-lagen. Här förde vi spelet långa 
stunder och visade prov på bra pass
ningsspel. Oförmåga i avslutningarna 
och grova missar i markering av mot
ståndare gav slutresultatet 1-4, 
målskytt Pelle. Trots förlusten var 
det ett steg i rätt riktning. Mycket 
bra var målvakten Richard som var 
chanslös på alla baklängesmålen.



68-ORNA VINNER ÖREBROCUPEN OCH ERIKSLUNDSCUPEN.

Djurgårdens IF 1 P-68
Imponerande - eller hur! Djurgårdens 68:or visade upp ett snabbt och 
teknisk spel i Örebrocupen. Fjärran från de gamla järnkaminerna.

— nu satsar DIF

på egna ungdomar
De äldsta killarna avslutade 
finalpasset. Slutsegrare blev
Djurgården, som avfärdade 
Årjäng med 2-1. David Narro
we gjorde båda målen för DIF. 
I Djurgårdslaget, som fick 
massor av applåder från de 
trogna finalåskådarna, spelade 
Anders Almgren, David Narowe, 
Magnus Pettersson, Mikael 
Eriksson, Anders Johansson 
och Richard Gustafsson.

• Vi som såg Stefans lag mot 
Lillån, 2—0 och Striberg, 
5-0, instämmer. Det här 
Djurgårdsgänget bygger sitt 
spel på teknik och finess.

Örobro-cupen i siffror

KLASS P 68
Djurgården IF - IFK Västerås 1-0 
Lillån - Djurgården IF 0-2 
Djurgården IF - Striberg 5-0 
Kolsva - Djurgården IF 0-2

SEMIFINAL: Djurgården IF - ÖSK 2-0
FINAL: Djurgården IF- Årjäng 2-1

Är det i år som den eviga 2:an ska bli ETTA ?

Ja, det är i alla fall målsättningen med ledarduon Ulf Ericsson och Stefan Wahlbergs målmedvetet in
tensiva vinterträning. 3 timmars bollträning och 1-2 timmars gymnastik- och styrketräning. Allt var
vat med lite avkoppling som inomhusturneringarna i Örebro under jullovet och Erikslund i jan-febr. 
Hur det gick har Ni väl redan läst i rubriken. Inomhusvinster är alltid roliga även om man får 
ta det hela på lek så ska ändå inte insatserna förringas. När farbror Lennart Blårand bad om en 
artikel så tänkte vi genast på alla de fina lovord som skrevs i Örebrotidningarna om våra 68-or, 
varför denna artikel som ni ser består av bilder och referat direkt ur tidningarna:

NYKÖPINGS CUP!

66-ornas inomhusturnering i Ny
köpings Sporthall (44x22m).

Med föräldrarnas hjälp så tog vi 
oss ner till Nyköping med bilar. 
Samlingen var lördagen den 9/1 
kl 06.45 vid Fridhemsplan och första 
matchen skulle spelas redan 09.40. 
Väl nere i sporthallen visade sig 
att spelarna hade svårt att vakna 
till matchen som var mot BK Forward. 
Vi låg under med 0 - 1, 1 - 2 för 
att sedan få ordning på spelet och 
vinna med 3-2.

Med första matchen i bakhuvudet så 
var vi ordentligt tända i dom övriga 
matcherna den dagen. Vinst mot Arboga 
Södra 3-0 samt IFK Västerås 3-1.

Efter lördagen tre vinster hade vi 
Åtvidaberg kvar i gruppen på söndag
morgonen. Då vi fick sova ut den här 
morgonen ordnade vi gruppsegern 
genom att vinna med 3-1.

Segrarna i varje grupp spelade sedan 
finalen där SAAB/DERBY vunnit i 
grupp B. Finalen började lite tre
vande och nervöst men så småningom 
fick vi press på dem och slutresul
tatet slöt 6-1.

Matchens lirare i finalen blev inte 
oförväntat Stefan Rehn. Mycket upp
skattad turnering där maten och 
login på Esso Motor Hotell var bra 
samt själva turneringen sköttes 
utmärkt av Nyköpings Boll & Idrotts
sällskap.

PRISUTDELNING I ERIKSLUNDSCUPEN FÖR 68:ORNA. 
FÖRVÄNTANS FULLA BLICKAR FRÅN VÅRA KILLAR 
OCH LITE AVUNDSJUKA FRÅN MOTSTÅNDARNA.

VI TACKAR ERIKSLUNDS KF FÖR EN MYCKET 
FINT GENOMFÖRD TURNERING. VI SÅG OCH LÄRDE.

RESULTAT KLURINGCUPEN 1/4 FINALER

P66 DJURGÅRDENS IF-TYRESÖ FF 9-0
P67 DJURGÅRDENS IF-FARSTA 2-0
P69 DJURGÅRDENS IF- TYRESÖ FF 2-1
P71 DJURGÅRDENS IF-VINDHEMSPOJKARNA 1-2

TRE DIF LAG VIDARE TILL SEMIFINALERNA SOM 
GÅR HELGEN 15-16 MAJ I NORRTÄLJE.

LYCKA TILL ÖNSKAR VI PÅ BLÅRANDEN !



INTERVJU MED BOSSE ANDERSSON
1981 blev ett omvälvningens år inom 
DIF. Nedflyttningen i tvåan satte 
igång en kedjereaktion, som bland 
annat ledde till att fotbollsektionen 
fick en ny ordförande. Efter många 
turer stod det klart att den i Djur
gårdssammanhang tidigare helt okände 
Bo Andersson tog över ordförande
klubban .
Vi fick en ung ordförande. Men trots 
sin ungdom saknar Bosse inte erfaren
het. Han har varit aktiv fotbollspelare 
i mer än tio år. En nog så viktig 
merit hos en fotbollsordförande, även 
om den inte hör till vanligheterna. 
Han har dessutom samtidigt varit ord
förande och spelare i ett division 
tre-lag. Spelande ordförande hör ju 
faktiskt inte till vanligheterna. 
Men i DIF nöjer sig Bosse Andersson 
med att svinga ordförandeklubban. 
Aktivt lär han säkert komma att tas 
till nåder av C-laget.
Som aktiv började Bosse karriären som 
forward. Bland annat spelade han i 
Örebro SK:s reservlag i början av 
1970-talet. Senare omskolades han till 
back, och det är kanske en erfarenhet 
han kan få användning av i sin nya 
funktion. För styrelsearbetet i fot
bollsektionen lär väl bli ganska de
fensivt under det närmaste året. 
Gamla finansiella snedsprång lägger 
viss sordin över hela verksamheten. 
På sikt kan väl de offensiva talang
erna komma väl till pass. Åtminstone 
om man får tro Bosses egen program
förklaring och målsättning.
"Jag har satt upp två mål för i år. 
Sportsligt gäller att vi ska nå kvalet 
och sedan ta oss till allsvenskan. 
Ekonomiskt gäller först och främst att 
få årets verksamhet att balansera", 
kommenterar Bo Andersson sin och sin 
styrelses arbete för 1982, "Samtidigt 
arbetar vi för att nå en långsiktigt 
ekonomisk situation, där fotbollens 
utgifter täcks av fotbollens "äkta" 
inkomster." De äkta inkomsterna är 
bara publikinkomster och dräktreklam. 
"Allt annat är mer eller mindre av 
sponsorkaraktär", säger Bo Andersson. 
Efter snart ett halvår i sektionens 
ledning börjar Bosse bli varm i. 
kläderna, Det största glädjeämnet 
hittills är det fina arbetsklimatet 
inom sektionen. "Visst finns det fort
farande saker som jag skulle vilja 
ändra på", säger Bosse Andersson.
"Men det kommer vi att sköta internt 
inom sektionen. Vi har haft nog med 
offentlig diskussion av fotbollens 
interna angelägenheter." 
Den största negativa överaskningen 
var den ekonomiska situationen. "Det 
var klart sämre än jag trodde", kon
staterar han. "Det är kollossalt 
jobbigt att alltid arbeta i tidsnöd 
och under ekonomisk press. Sedan var 
det mycket kämpigt när Åke Barrling 
gick ner för räkning. Den nya styrel
sen stod plötsligt utan sin kansli
chef, vilket självklart medförde stora 
problem." 
Kanslifrågan har man löst temporärt 
genom att låta nye styrelseledamoten 
Lars Magnus Wester (känd sedan tid
igare från U-fotbollen) har projekt- 
engagerats. "Det är möjligt att vi 
kan bygga upp en långsiktig lösning 
kring Lars Magnus", säger Bosse.
"Men än så länge är det bara en tem
porär lösning."
Ett av Bo Anderssons stora problem är 
hur han ska få tiden att räcka till. 
Ett nog så vanligt problem på toppnivå 
inom de flesta elitklubbar, men kanske 
än mer utpräglat i dagen fotbollsektion. 

Bosse sitter med i såväl överstyrelsen 
som överstyrelsens arbetsutskott. 
Dessutom har han alliansmöten, för
bundsmöten och division två norra
möten att ta hand om. "Vi har försökt 
sprida engagemangen över fler i styr
elsen", säger Bosse. "Men det har mött 
sura miner här och var. Ofta är det 
bara ordförande man vill träffa. Av 
tradition sluter klubbarna upp man
grannt, men dagens DIF har andra 
problem som måste komma i första hand. 
Jag jobbar hellre med DIF:s ekonomi 
än träffar klubbarna i division två 
norra. Och därmed inget ont sagt cm 
dessa klubbar och deras gemensamma 
problem. Det är bara så att våra egna 
problem är så mycket mer akuta," 
Och i stället skickar alltså Bosse 
några andra av styrelsens medlemmar 
på denna typ av representation, 
Bo Andersson har mycket att säga om 
arbetet i en storklubb. Det gäller 
till exempel frågan om idealitetens 
betydelse och riskerna för kollissioner 
mellan ideellt arbete och kraven på 
ekonomisk rationellt. "En idrotts
förening kan inte skötas som ett före
tag, även om det många gånger säkert 
vore det allra bästa", säger Bosse 
Andersson. "Det finns så många ide
ellt arbetande, som lägger ner ett 
oerhört arbete i föreningen, och dessa 
kan inte behandlas på samma sätt som 
en vanlig anställd."
"Eftersom arbete i en idrottsförening 
till allra största del utförs ideellt 
måste det vara roligt", fortsätter 
han. "Man ska gå till ett möte eller 
träning med glädje. Och det är det 
som har gjort arbetet i DIF lite 
tungt det första halvåret. Det är 
knappast roligt att på möte efter 
möte diskutera frågan om hur vi ska 
få inkomster som täcker den närmaste 
månadens utgifter." 
Bo Andersson har en dröm om att fot
bollsektionen under de närmaste åren 
lyckas förbättra sin ekonomi, så att 
man ett år redan vid ingången av 
året har tillräckligt med kapital 
för att täcka det kommande årets 
utgifter. Idag är i stället DIF:s 
fotboll styrt av skulderna som 
tornar upp sig.
Det som ger arbetet med idrotten 
mening och gör det roligt är ändå 
kontakten med idrotten och idrotts
männen. "Vi har ett bra material", 
tycker Bosse. "Jag tror på Hasse 
Backe. Han kan skapa ett aggresivt, 
offensivt Djurgården, som blir den 
stora mjölkkossan i division II 
Norra (se där ekonomi igen, Blårand
ens anm.)"
Att alla vill slå DIF är något som 
Bosse tror kommer att stimulera spel
are och ledare. Det bör betyda ökad 
publiktillströmning - även på hemma
matcherna. Och budgeten för publiken 
ligger inte långt under siffrorna i 
allsvenskan. På spelarsidan har Bosse 
Andersson störst förväntningar på 
Rolle Åhman, Anders Grönhagen och 
Tommy Berggren. "Rolle att han visar 
att han är landslagsmässig som libero. 
Han har onekligen de kvaliteter som 
behövs. Att se Anders Grönhagen som 
offensiv mittfältare ska bli mycket 
roligt. Anders kan gå en ny storhets
tid till mötes. Och Tommy vill jag få 
tillbaka som en goalgetter. Det be
höver vi i DIF", kommenterar Bosse 
sitt val.

Bland de unga spelarna nämner Bosse 
Jocke Sjöström. En ung målvakt som 
snart börjar konkurrera med våra två 
etablerade stjärnor - Björn Alkeby 
och Stuart Garnham.
Bosse Andersson vill också på sikt 
öka och förbättra kontakterna mellan 
fotbollssektionen och U-fotbollen.
"Det absolut mest intressanta arbets
fältet är ju övergången från pojklags
fotboll till seniorfotboll", menar han. 
Att juniorlaget återgår till U-fot
bollen i år, tror han bara gott om. 
Men hittills har tiden inte räckt 
till. "Men vänta bara, jag kommer", 
avslutar Bo Andersson, ordförande i 
fotbollsekt ionen.

Inför
FOTBOLLS
STARTEN

Hallå Lennart Ljungqvist!

Hur ser det ut inför damlagets serie
start?
Lovande.

Målsättning i årets serie?
Bättre än i fjol.

Nyförvärv?
Bengt Högström, ny lagledare
Maria Baumert, Kåre Goif
Marie Wahlberg, Stuvsta IF
Irene Ulander, Sidensjö IK
Maria Svensson, Alnö IF
Johanna Ekmark, Djurholms Fotboll
Lotta Fredriksson, Tyresö FF (ett
år sfall)

Förluster?
Ingrid Lundqvist, Hammarby IF
Eva Carlsson, slutar
Petra Schmid, slutar
Satu Koskinen, slutar
Anki Täck, slutar

Hur gick träningslägret i Bulgarien? 
Mycket bra, ett toppläger!

Hur har träningsmatcherna gått? 
Blandade resultat men vi är på upp
gående .

Farligaste motståndarna i kampen om 
seriesegern?
Roslagsbro och Mora.

Vi på redaktionen önskar Lennart och 
flickorna lycka till!





Sä ser vi på fotboll
Under den här rubriken berättar vi hur de ak
tiva, tränare och spelare, ser på fotboll. 
Det blir inga märkvärdigheter.
Men vi kan bjuda på ett och annat korn som 
gör det ännu intressantare att bänka sig för ett 
parti fotboll.
Det är VM i år och sommarens slutspel i Spa
nien kan förändra vår syn på fotboll. VM-slut
spelen brukar ju ofta bli scenen för de nya 
djärva dragen.
Vid SEF:s höstmöte i Norrköping presentera
de förbundskapten Lars ”Laban” Arnesson 
den ”svenska modellen”.
Det var inte systemfotboll ”Laban” talade om. 
Han underströk att improvisationen är det av
görande i fotbollsmatcher. Inte spelsystemen. 
Han sade också att man måste anpassa spelsti
len efter de spelare man disponerar. Spelarnas 
sammanlagda skicklighet i laget är avgörande 
i matcherna, inte taktiken.
Så här ser den ”svenska modellen” ut:

Riktlinjer för försvarsspel ”svenska 
modellen”.
Princip
Snabbt skifte från anfalls- till försvarsspel. 
Utgångsläge på försvarssida om respektive mot
ståndare. Kombinationsmarkering med libero
täckning. Press oftast utan understöd.
Kombinationsmarkering 
innebär att alla spelare har utgångsläge i sina 
zoner och med markering på den motståndare 
som uppträder i zonen. På egen tredjedel av 
planen i farliga lägen spelar man med man-man 
markering. I lugna lägen kan det vara lämpligt 
att byta motståndare för att få fortsätta att 
spela i ordinarie zon.
Markeringen
ska vara så nära att dåligt slagna eller dåligt 
mottagna passningar kan brytas.
Täckning
utförs som regel av liberon. Men vid spel på 
ena kanten flyttar motsatta sidans back in nå
got till en täckningsposition. Hans markerings
avstånd till yttern kan tillfälligt förstoras.
Press
mot bollhållaren utförs i regel utan understöd. 
Snabbt in på pressavstånd, försök hindra fram

åtspel men riskera ej att bli lurad. Avvaktande 
press i numerärt underläge.
Understöd 
förekommer sällan men ges i förekommande 
fall nära eget mål, i trånga lägen med numerärt 
överläge.

Backlinjen
spelar med kombinationsmarkering och libero
täckning. Vid 4—4— 2-motstånd flyttas som 
regel ena ytterbacken fram som mittfältare 
medan de andra två backarna markerar varsin 
kedjespelare och liberon täcker. Andra alter
nativ är tänkbara t.ex. spel med två libero eller 
att den egna backen spelar kvar i sin egen zon 
utan att markera någon motståndare. De båda 
senare alternativen innebär emellertid att en 
kedjespelare måste dras tillbaka till mittfältet.
Mittfältet
spelar med kombinationsmarkering och ansvar 
i djupled för sin motståndare. Täckning ba
kom närmaste medspelare. Snabbt in på press
avstånd men riskera ej att bli lurad. Avvakta i 
numerärt underläge.
Kedjan
tar utgångsläge på försvarssida om motståndar
nas backlinje cirka 10—20 meter in på mot
ståndarnas planhalva. Vid lång utspark marke
rar yttrarna sina backar utmed hela korridoren. 
Centern tar den offensiva innerbacken. Vid ut
kast till någon i motståndarnas backlinje back
linje forcheckar kedjespelarna och gör över
flyttning.
Push up
bör utnyttjas åtminstone vid fasta situationer. 
Spelarna bör emellertid också tränas upp att 
bedöma vilka situationer forechecking—push 
up kan vara lämplig kombination.

Riktlinjer för anfallsspel ”svenska 
modellen”.
Princip
Anfallsspelet måste framför allt bygga på spe
larnas naturliga förutsättningar. Spelarnas star
ka sidor ska utnyttjas. Variation d.v.s. en 
blandning av standardlösningar (t.ex. väggspel, 
överlämning, överlappning) och improvisation 
(t.ex. finter, dribblingar, överraskningar).



Snabba skiften från försvarsspel till anfallsspel. 
Hålla bollen inom laget, spel både över och ge
nom mittfältet.

Målvakt
Variera utkast och utspark. Vända spelet.

Backlinjen
Snabbt placera sig för att ta emot utkast. Va
riera korta och långa uppspel. Vända på spelet 
vid motståndarnas forechecking. Ytterbackar
na ska vara goda inläggare.
Liberon är lämpligen den av innerbackarna 
som oftast spelar sig fram i offensiva positio
ner. Han ska ofta kunna ge understöd till mitt
fältarna.

Mittfältet
bör innehålla olika spelartyper som var och en 
får utnyttja sina speciella egenskaper i anfalls
spelet, t.ex. distansskytte, löpstyrka, arbets
förmåga. Alla tre måste emellertid vara goda 

passningsspelare och ha förmåga att vända 
med boll. Mittfältet som enhet måste ha god 
förmåga att sätta andra (framför allt kedjan 
plus ytterbackarna) i arbete.
Mittfältarnas passningar bör ofta söka ytorna 
bakom motståndarnas backlinje, framför allt 
bakom ytterbackarna. Egna genombrott via 
väggspel och distansskott ska också känneteck
na mittfältsspelet.
Kedjan
ska innehålla åtminstone en ytter med kvalite
ter att ta sig fram på kanten antingen via god 
dribblingsförmåga eller extrem löpsnabbhet, 
gärna båda delarna naturligtvis. Centern måste 
ha närkampsstyrka och aggresivitet i straffom
rådet.
Kedjan som enhet måste ha god dribblingsför
måga och kunna vända med boll. Väggspels
tekniken måste vara mycket väl utvecklad. 
Förmågan att slå inlägg och förmågan att mö
ta inlägg måste vara särskilt god.



MATCHPROGRAM
A-LAGETS MATCHPROGRAM

C-LAGETS MATCHPROGRAM

Må 26/4 19.00 DIF-IFK Västerås STADION
Ti 11/5 19.00 DIF-Karlstad STADION

Sö 16/5 18.00 Flen-DIF
To 20/5 19.00 Ope-DIF
Sö 23/5 18.00 Vasalund-DIF
Ti 1/6 19.00 DIF-Sundsvall STADION
Sö 6/6 18.00 Eskilstuna-DIF
Ti 15/6 19.00 DIF-Västerås SK STADION
Sö 27/6 18.00 Örebro-DIF
Lö 3/7 17.00 DIF-Sandviken STADION
Lö 10/7 17.00 DIF-Gefle STADION
Sö 18/7 18.00 Gefle-DIF
Sö 1/8 18.00 IFK Västerås-DIF
Ti 10/8 18.30 DIF-Ope STADION
Sö 15/8 18.00 Karlstad-DIF
Ti 24/8 19.00 DIF-Flen STADION
Ti 31/8 19-00 DIF-Vasalund STADION
Sö 5/9 18.00 Sundsvall-DIF
Ti 14/9 19.00 DIF-Eskilstuna STADION
Lö 18/9 15.00 Västerås SK-DIF
Lö 25/9 15.00 DIF-Örebro STADION
Lö 2/10 15.00 Sandviken-DIF

B-LAGETS MATCHPROGRAM

Lö 24/4 15.00 DIF-IK Brage HJORTHAGENS IP
Må 3/5 19.00 Västerås SK-DIF
Lö 8/5 13.00 Åtvidaberg-DIF
Lö 15/5 13.00 DIF-Norrköping HJORTHAGENS IP

Lö 22/5 13.00 Eskilstuna-DIF
On 26/5 19.00 DIF-AIK HJORTHAGENS IP
Lö 5/6 13.00 Sandviken-DIF
Lö 12/6 13.00 DIF-Sleipner HJORTHAGENS IP
On 23/6 19.00 HIF-DIF
Må 28/6 19.00 IFK Västerås-DIF
Må 5/7 19.00 DIF-Örebro HJORTHAGENS IP
Må 2/8 19.00 DIF-IFK Västerås HJORTHAGENS IP

On 11/8 19.00 DIF-HIF HJORTHAGENS IP

Må 16/8 19.00 Örebro-DIF
Lö 21/8 13.00 DIF-Sandviken HJORTHAGENS IP

Lö 28/8 13.00 Sleipner-DIF
Lö 4/9 13.00 DIF-Eskilstuna HJORTHAGENS IP
Fr 10/9 19.00 AIK-DIF
To 16/9 19.00 DIF-Åtvidaberg HJORTHAGENS IP
To 23/9 19.00 Norrköping-DIF
Sö 3/10 13.00 Brage-DIF
Lö 9/10 13.00 DIF-Västerås SK HJORTHAGENS IP

Sö 25/4 12.30 DIF-Westermalm KRISTINEBERGS IP
Sö 9/5 14.15 DIF-Djurgårdshovs IK ÖSTERM. IP

Sö 16/5 9.00 Colombia IF-DIF ÖSTERMALMS IP

Sö 23/5 9.00 DIF-Sthlms Godtempl. ÖSTERM. IP

Må 31/5 9.00 Kronoberg-DIF STADSHAGEN
Sö 6/6 12.30 DIF-AC Azzurri ÖSTERMALMS IP
Sö 13/6 9.00 Salmantino-DIF ÖSTERMALMS IP
Sö 20/6 12.30 DIF-IK Makkabi ÖSTERMALMS IP
Sö 15/8 10.45 IK Makkabi-DIF KRISTINEBERGS IP
Sö 22/8 12.30 DIF-Salmantino ÖSTERMALMS IP
Sö 29/8 9.00 AC Azzurri-DIF ÖSTERMALMS IP

Sö 5/9 12.30 DIF-Kronoberg ÖSTERMALMS IP
Sö 12/9 10.45 Sthlms Godtempl-DIF KRI. IP
To 16/9 20.00 DIF-Colombia ÖSTERMALMS IP
Sö 26/9 9.00 Djurgårdshovs IK -DIF ÖSTERM. IP
Sö 17/10 10.45 Westermalm-DIF KRISTINEBERGS IP

U-LAGETS MATCHPROGRAM

Sö 25/4 11.00 DIF-IF BP HJORTHAGENS IP

Lö 1/5 13.00 Västerås SK-DIF
Sö 9/5 13.00 Åtvidabergs FF-DIF
Sö 16/5 13.00 DIF-Norrköping HJORTHAGENS IP
Sö 23/5 13.00 Eskilstuna-DIF
Må 31/5 13.00 DIF-AIK HJORTHAGENS IP

Fr 4/6 19.00 Vasalund-DIF
Sö 13/6 13.00 DIF-Sleipner HJORTHAGENS IP

Fr 18/6 19.00 HIF-DIF
Ti 29/6 19.00 IFK Västerås-DIF

Sö 4/7 13.00 DIF-Derby/Saab HJORTHAGENS IP

Ti 3/8 19.00 DIF-IFK Västerås HJORTHAGENS IP

Fr 6/8 19.00 DIF-HIF HJORTHAGENS IP
Sö 15/8 13.00 Derby/Saab-DIF
Må 23/8 19.00 DIF-Vasalund HJORTHAGENS IP
Sö 29/8 13.00 Sleipner-DIF

Fr 3/9 19.00 DIF-Eskilstuna HJORTHAGENS IP
Sö 12/9 13.00 AIK-DIF
Sö 19/9 13.00 DIF-Åtvidaberg FF HJORTHAGENS IP
Lö 25/9 13.00 Norrköping-DIF

Lö 2/10 13.00 IF BP-DIF
Sö 10/10 13.00 DIF-Västerås SK HJORTHAGENS IP

DAMLAGETS MATCHPROGRAM

Sö 25/4 14.00 IK Sätra-DIF

Lö 8/5 13.00 DIF-Skyttorp ÅRSTA IP
Lö 15/5 14.00 DIF-Leksand ÅRSTA IP
Sö 23/5 14.00 IF BP-DIF
Må 31/5 14.00 DIF-Roslagsbro ÅRSTA IP

Må 3/6 19.00 Norsborgs FF-DIF
Lö 12/6 13.00 DIF-Bälinge ÅRSTA IP
Lö 19/6 15.00 Sandviken-DIF
Sö 27/6 14.00 Mora-DIF

Lö 31/7 13.00 DIF-Mora ÅRSTA IP

Lö 7/8 13.00 DIF-Sandviken ÅRSTA IP
Sö 15/8 15.00 Bälinge-DIF
On 18/8 18.30 DIF-Norsborgs FF ÅRSTA IP
Sö 22/8 14.00 Roslagsbro-DIF
Lö 28/8 13.00 DIF-IF BP ÅRSTA IP

Lö 4/9 15.00 Leksand-DIF
Sö 12/9 13.00 Skyttorp-DIF
Lö 18/9 14.00 DIF-Sätra ÅRSTA IP



Ledarlista

A-lag Hans Backe 743 60 00

Gösta Sandberg 25 46 42

BU Göran Aral 42 20 19
Lennart Lemoine 758 58 11
Gunnar Åkerlund 96 49 53
Lennart Lövegard 0764/235 34

C-lag Jan Karlen 42 01 38

JA Birger Jakobsson 88 87 29
Thomas Jerpseth 0758/371 58
Göran Wennerström 67 09 70

66-2 Ervien Hansén 774 33 52
Sigvard Widmark 86 42 09

67-1 Gert Brodén 0758/571 21
Jan Hallander 0753/804 71

67-2 Fredrick Loosley 11 14 58
Gösta Sellin 52 14 14

68 Ulf Ericsson 62 16 85
Stefan Wahlberg 739 28 08

69-1 Lennart Johnsson 88 96 99
Carl-Axel Dahl 52 85 30

69-2 Bo Wikner 760 61 44
Gunnar Fredin 34 48 04

70-1 Göran Degerman 89 85 65
Bengt Söderström 61 54 50

70-2 Lars Ekblom
Börje Söderström

0171/563 83
67 26 32

71-1 Kenneth Heimlen 37 12 19
Christer Berglund 751 79 65

71-2 Hans Lundqvist 56 47 46
Kjell Stegrud 760 67 16

71-K1 Rolf Carlqvist 752 62 64
Kent Nilsén 751 40 51

71-K2 Bernt Gustavsson 751 89 63
Tommy Hjorter 752 89 76

72-S Pierre Magnenat 18 93 84
Bengt Nilsén 0753/820 79

72-I Hans Westergren 54 59 09

72-T Kenneth Bohman 761 18 86

72-K Kent Saglind 752 86 66
Bo Lindqvist 0758/709 68

72-I2 Björn Lockner 28 02 24
Roger Bothén 19 88 00

73-I Anders Lövqvist 63 45 00
Gösta Jonasson 63 23 33

73-H Wolfgang Buchner 81 96 65

a 73-K1 Hans Stenman 751 36 73 b
a Rolf Björinder 0758/753 36 b

73-K2 Hans Gehlin 751 93 10 b
b Rolf Andersson 751 57 95 b
b
b 74-I Kjell Härtén 740 41 98 b

b 74-K1 Sven-Olov Rönn 751 07 74 b

Christer Ingerstad 751 25 89 b
b 74-K2 Börje Hellqvist 751 32 40 b

b 75-I Dag Ericsson 62 16 85 b

b 75-H Alo Holm 47 17 87 b

a Per Schilström 99 52 91 b

b
75-K Klas Myhrman 751 70 97 b

Walter Laux 752 87 91 b
b DAML Lennart Ljungqvist 0753/548 75 b

b
Bengt Högström 37 98 47 b

b F-66 Werner Löventahl 59 64 95 b

b F-67 Roger Hammarström 732 92 29 b

b F-68 Hans Rosengren 0758/171 66 b

F-72 Börje Hellqvist 751 32 40 b
b
b

UNGDOMSSTYRELSEN

b ORDF Johan Björkman 23 40 85 a

b
KASSÖR Björn Lindbergh 769 06 69 a

b
b LEDAM Lars-Magnus Wester 14 37 95 a

b Mats Olsson 11 07 60 a

b Tage Lundmark 61 77 12 a

b ÖVRIGA. Tommy Jernberg 13 07 70 a
b Roger Skoog 765 08 01 a

b Mats Jansson 718 29 45 a

b Jörgen Lindman 765 54 72 a

b Jan-Ewe Jönsson 0760/111 60-174 a

b Olle Ideström 54 98 49 b
Lennart Andersson 762 61 72 a

b
b KANSLIET
b Hjorthagen 60 81 87
b Stadion 14 37 95

b
b MATERIAL

b
Sven Jonsson 46 15 02 b

b BLÅRANDEN

b Lennart Johnsson 83 13 13 a

b Jan Lilja 60 81 87 a
Johan Björkman 23 40 85 a

KLIPP UR OCH SPAR
publiceras 

endast 
i detta nummer!!



Normalstor 400 x 300 x 80 mm Extrastor 450 x 320 x 80 mm

Den annorlunda attache-väskan normalstor Mahogny 280:— inkl moms
tillverkad i BJÖRKPLYWOOD och MAHOGNY normalstor Björk 195:— inkl moms
med förstärkningar i stål och aluminium. extrastor Mahogny 295:- inkl moms

extrastor Björk 215:- inkl moms

LP-väskan med kassettställ och plats för 20 LP-skivor a 245 inkl moms

Väskan!





lev. Hacke Cupen's T-Shirt


