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Så lider då fotbollsäsongen mot sitt slut. Seriespel och slutspel är av
klarat och kvar återstår bara den stora prisutdelningen. Boka alltså redan 
idag lördagen den 20 november då vi traditionellt möts i Gustav Wasa skola. 
Se även till att Du får med Dig släktingar och anhöriga så att prisutdel
ningen blir en verklig klang- och jubelföreställning. Vi har ju faktiskt en 
hel del att fira i år när våra två äldsta pojklag har vunnit St Erikscupen 
och 69-orna förlorade finalen knappt. För att inte tala om damlaget som 
klart vann sin serie och knappt föll i kvalet till allsvenskan.
Ett annat viktigt datum den närmaste tiden är den 17 november då U-fotbollen 
håller sitt traditionella årsmöte på Hjortis. Kom och gör Din stämma hörd. 
Det är på årsmötet Du kan påverka verksamheten inom DIF:s U-fotboll.
En annan aktivitet som pågår för fullt just nu är försäljningen av julkalen
dern. Det är hemskt viktigt att alla verkligen anstränger sig för att sälja 
de kalendrar som laget tilldelats. U-fotbollens ekonomi hänger mycket på att 
vi verkligen säljer alla kalendrar. Glöm inte heller pristävlingen där de lag 
(7- respektive 11-manna) som säljer bäst får fina fotbollspriser.
Vi i U-fotbollen har med gemensamma krafter genomfört en mycket bra säsong 
1982. Nu gäller det att lägga basen för ett ännu bättre 1983. Då behövs 
engagerade spelare och ledare. Det har vi. Och vidare en stark ekonomi. Och 
det kan vi få med Din hjälp.
Vi tackar på förhand.





EN LEDARES ÅTERBLICK...
BARNENS Ö 1982
EN LEDARES ÅTERBLICK

Så har då ytterligare ett Barnens Ö-
läger lagts till handlingarna. 
Undertecknad deltog för tredje gången 
som ledare, en uppgift som knappast 
går att jämföra med något annat. 
Nu när höstmörkret börjat falla och 
med lite distans till lägret har jag 
dristat mig till att skriva några 
rader om hur en dag kan se ut för oss 
ledare.
Först en kort presentation av de le
dare som deltog:
"Lägerchefen" en stor typ som oftast 
sägs ligga under sin gamla bil i 
tron att kunna laga densamma. Under 
dessa perioder kan man nog säga att 
verksamheten fungerade helt tillfred
ställande .
"Kanslichefen" en lång figur med ka
sande steg. När kanslichefen befann 
sig på lägret spreds en viss oro 
bland övriga ledare.
"Myggan" den "största" ledaren, med 
ett bullrande skratt - sägs ofta be
finna sig på armlängds avstånd från 
kylskåpet.
"Pudding" en snäll men trött figur, 
för vilken ingenting syntes omöjligt, 
befanns emellertid ofta vilande i sin 
säng. Han sågs även vid ett flertal 
tillfällen i godiskiosken.
"Pingis-Johnsson" ledarnas ledare, 
tycktes aldrig bli trött i sitt um
gänge med de små pigga ynglingarna 
som vid ett flertal tillfällen visade 
en förbluffande beslutsamhet genom 
att kasta honom i vattnet.
Johan, en ung man med tydliga ledar
ambitioner. Han sågs ofta "imponera" 
på de små med sin bollkänsla och tek
nik.
"Skrivaren". Efter diverse nidskrive
rier i denna skrift torde en presen
tation av undertecknad vara överflödig 
Sist men inte minst tjejerna i köket, 
Barbro och Labbe utan vars medverkan 
lägret inte gått att genomföra. 

aren i huvudet och man släpar sig ur 
sängen. En halvtimme senare börjar man 
det mödosamma företaget att väcka de 
små liven. Att ungar kan trivas i den 
obeskrivliga röra som råder i alla rum 
är för mig en gåta. Att städa dagligen 
har tydligen ingen som helst effekt. 
I den mån man lyckats väcka alla drar 
man sig tillbaka en liten stund för att 
en kvart Senare göra samma runda. 
Samtliga tycks då befinna sig i djup 
dvala. Andra försöket brukar i allmän
het utfalla väl varefter man snabbt 
går och väcker "Puddings" lag.
Pudding själv är försvunnen. Kort prome
nad till matsalen där man kastar i sig 
lite frukost, tar på hörselskydden och 
börjar ordna matkön.
Nu utbryter ett oväsen utan like. Att 
barn som några minuter tidigare synts 
helt livlösa kan mobilisera ett sådant 
"tryck" är för mig helt fachinerande.

När de små välartade barnen ätit sin 
fil och druckit sin choklad vacklar man 
in i ledarrummet, hittar "Myggan" bakom 
ett berg av mackor, hejar och dricker 
lite kaffe.
"Pudding" fortfarande försvunnen. 
Växlar några ord med Lasse Stenbäck 
som skall ta hand om Puddings lag. 
Straxt vidtar dagens första träning, 
snabb promenad till planen där verksam
heten startas. Efter en stund bryts 
aktiviteten - lägerchefen dyker upp - 
han går in på planen för att visa hur 
man skjuter mot mål. Efter några minuter, 
då lägerchefen sparkat ut samtliga bollar 
i den avlägset belägna havreåkern, drar 
han sig surmulet tillbaka. Sannolikt ut
spelar sig denna procedur på samtliga 
träningsplaner under förmiddagen.
Träning slut - bad. Barnen hoppar med 
förtjusning ned i det kalla vattnet, 
som badvakt ryser man vid blotta tanken.

Lunch - på med hörselskydden - morsar 
på den ätande Myggan, utbyter lite fun
deringar med Johan och Pingis - Pudding 
överaskar med att visa sig. Lägerchefen 
har övergått till sin bil och en stunds 
lugn tycks infinna sig. Då dyker kansli
chefen upp, byter några ord med läger
chefen, stoppar på sig nycklarna till 
den mycket värdefulla bussen och för

svinner in till stan.
Barbro går ut och visar lägerchefen 
hur man lagar bilar - den startar inte 
i alla fall. Nu är goda råd dyra, 
lägerchefen har lovat att åka in till 
stan men saknar bil. Med blandade kän
slor lämnar jag över mina nycklar var
efter jag går in och slår upp bil
annonserna i DN.
Nästa aktivitet träning - match - fem
kamp. Jag går till kylskåpet för att 
invänta Myggan och låna hans vissel
pipa, överlägger med Johan om fem
kampens uppläggning. Pudding kommer 
ut från kiosken.
Roliga matcher, spännande femkamp, de 
små är verkligen entusiastiska även 
om kunnandet inte är på topp på alla 
fötter.
Eftermiddagspasset slut - bad - hörsel
skydd - middag - öppna kiosken - passa 
telefon - äta lite själv - leta efter 
Pudding - konferera med Johan och 
Pingis.

Kvällspass: Myggan visar film för de 
yngsta, Johan och jag dömer var sin 
match. Senare på kvällen: sammanställa 
dagens matchresultat, räkna på fem
kampen, dricka kaffe för att hålla sig 
vaken. Klockan 22.00 en runda på för
läggningen för att vänligt uppmana de 
synnerligen livliga ungdomarna att det 
är dags att lägga sig och påminna att 
det kommer en dag i morgon också. En 
timme senare kontroll att alla är i 
säng, promenad till ledarrummet, kaffe 
och pusta ut.
Konferera med övriga ledare om dagens 
och morgondagens aktiviteter samt 
slutligen någon gång efter midnatt 
släpa sig i säng.

Ja, kära läsare, så här kan en dag på 
Barnens Ö se ut för oss ledare. Låter 
det jobbigt? Ja, men det är samtidigt 
en härlig vecka med många och långa 
skratt. Belöningen kan på avslutnings
dagen vara en kram från någon eller 
några av de små välartade ungdomarna 
som som samtidigt lovar (hotar) att 
återkomma nästa år.

Hälsningar 
Sune H

Nu till en dag på Barnens Ö.

Kl 07.00 skramlar den inbyggda väck

Övre bilden till vänster: Här är bildbeviset!

- Köket som vanlgt. Han nöjer sig inte med bara en koppkaffe, utan tar hela kannan.
I bakgrunden syns Pågens bakverk av vilka vi andra ej 
fick mer an titta på.
Undre bilden till vänster: "Myggan" tar sig ett lätt 
mellanmål efter fikat.

bilmek Magnus Wester har tagit sitt förnuft tillfånga och läser Expressen istället 
for att byta laddningsrelä.





En match utöver det vanliga
EN MATCH UTÖVER DET VANLIGA

Vårt lag, P 73 1, hade efter att ha 
placerat sig 2:a i grundspelet i 
St: Erikscupen kvalificerat sig till 
slutspel. Oturligt blir vi lottade 
att spela kvalmatch, s k 64-delsfinal 
mot Boo FF 3 på Spånga IP. Laget och 
föräldrar anlände väl samlade och i 
god tid före matchen. Efter uppvärm
ning, taktiksnack, goda råd och kon
staterande att vår libero Tobbe var 
sjuk började matchen. På vanligt sätt, 
trögt för oss och efter bara 40 sek 
ligger vi under med 1-0.
Under första halvlek ökar Boo FF även 
ledningen till 2-0. Anders och jag 
börjar så smått prata om att det kan 
vara roligt att plocka svamp och bär 
under de återstående hösthelgerna 
istället för att spela slutspel i 
cupen.
Under andra halvlek tänds åter hoppet 
då vi gör 2-1 på en frispark och slut
ligen 2-2 som stod sig till slutsign
alen. Halvleken gick i DIF:s tecken 
tack vare en enorm kämpainsats från 
hela laget.
Förlängning 2x5 min. Enormt nervöst 
hos oss föräldrar vid sidan av planen. 
Ganska omgående gör vi 2-3 och någon 
minut senare blir Dean fälld inom 
straffområdet. Andreas lägger straffen 
säkert utom räckhåll för målvakten, 
2-4 till oss. Med en liten norrman 
i laget är det snudd på att vi börjar 
sjunga "seijern er vår”. Men, efter 
någon minut i 2:a förlängningen gör 
Boo 3-4 och efter ytterligare någon 
minut 4-4. Bedrövligt.'
Vid förlängningens slut stod matchen 
4-4. Straffsparkar. Nervositeten sti
ger hos oss vid sidan av planen. Vi 
väljer ut våra straffsparksläggare. 
Boo vinner lottningen och får börja. 
Boo lägger sin första straff utom 
räckhåll för Erik. Vår första går i 
stolproten och ut. Straffsparkslägg
ningen fortsätter. Av de fyra åter
stående missar Boo en, vi slår in 
våra. Resultat efter fem straffar 4-4. 
Straffsparkarna fortsätter, nu med 
direkt avgörande. Boo slår in sin 6:e, 
vi missar vår. Vi tycker det är ett 
grymt sätt att förlora på. Anders och 
jag talar missmodigt med varandra i 
bilen på vägen hem. Fyra av spelarna 
som vi har med oss i baksätet tycks 
redan ha glömt det hela och stojar 
och skämtar. Bra!

Dagen efter på mitt arbete får jag 
ett tfn-samtal från Peter Carlsson, 
DIF:s kansli. Han frågar om matchen 
förlöpt som jag här har beskrivit den. 
Jag bekräftar det och får då reda på 
att vi vunnit matchen. Domaren har 
inte följt reglerna i förlängningen. 
I dessa står "Förlängning tillgripes 
om högst 2x5 min. Vid första mål i 
förlängningen brytes matchen...... " 
Peter konstaterar kallt att vi har 
vunnit och spelar nästa slutspels- 
match på söndag. Ofattbart, härligt. 
Där gick svampplockningen.

Avslutningen på vår fotbollsäsong 
blev fin. Vi gick till 16-delsfinal 
i St: Erikscupen och till final i 
Söderhöjdscupen. I finalen mötte vi 
Helenelund som dagen före förlorat 
St: Erikscupsfinalen mot Österåker. 
Det var ett revanchsuget lag vi mötte 
och som spelade fin fotboll. Matchen 
slutade 1-1 men i förlängningen lycka
des Helenelund genom fint passnings- 
spel göra ett mål och förpassade oss 
med det målet till andra platsen i 
cupen. Något sorgligt men vi är ändå 
mer än nöjda.

Gösta J

Från vänster: Jocke, Thomas, Fredrik, Greger, Petter, 
Tobbe, Dean, Fredde, Erik, Andreas.

P-73 I
Presentation av laget:
1. Erik Jonasson, målvakt - som med tur 
och skicklighet håller baklängesmålen 
nere.
2. Johan "Jocke" Sandholm, back - en 
klippa i vårt försvar.
3. Tomas "Tobbe" Sellin, back - vår 
yttersta utpost framför Erik. Gör sällan 
en dålig match.
4. Fredrik "Fredde" Asplund, back - vår 
slitvarg, nyttig i såväl försvars- som 
anfallsspel.
5. Petter Skullerud, anfallssp. - Ny i 
laget liksom Arne Erlandsen från Norge. 
Kanske en ny libero.
6. Dean Ruzic, anfallssp. - vår "hammar
byare". En dribbler med både vänster- 
och högerfot. Målgörare.
7. Tomas af Geijerstam, anfallssp. - 
har utvecklats fint. Använder de fria 
ytorna på sin kant.
8. Greger Olsson, anfallssp. - jobbar, 
sliter och är en typisk lagspelare.
9. Andreas Löfqvist, anfallssp.- fint 
skott. Vår bäste målgörare.
11. Fredrik Dannerljung, anfallssp. - 
Ny i laget. God teknik och kommer att 
utvecklas fint.

PUDDING
50 år ÅRSMÖTE

"PUDDING" alias allas vår 
Otto Wahlström fyllde den 
23 oktober 50 år.
Vi inom DIF-Fotboll lyfter 
på hatten för vår gamle 
ledare.

NU STUNDAR DET ÅRSMÖTEN INOM FOTBOLLEN.

För fotbollsektionens del sker det Måndagen den 15 november Kl 19.00 
i Klocktornet, Stadion.

UNGDOMSFOTBOLLEN håller sitt årsmöte Onsdagen den 17 november Kl 19.00 
i klubblokalen vid Hjorthagens IP.





BIGGE SER PÅ 66:ORNA
Birger Jakobsson är Älvsjökillen som 
värvades till Djurgårnś A-lag 1973 
där han gjorde sju säsonger innan han 
ansågs överårig 1981.
Sin andra karriär i DIF har han i år 
startat som tränare för äldsta pojk
laget i klubben, 66-orna.

Blåranden träffar Birger hemma i Älv
sjövillan för att få hans syn dels på 
66-orna, dels på ungdomsfotbollen över
huvud taget jämfört med när han själv 
började.
Som tränare har Birger tidigare haft 
hand om ett klass 5-lag nån gång i 
mitten på 70-talet och ett seniorlag 
plus ett juniolag i Söderhöjden/Wasa. 
Han har gått fotbollförbundets steg
kurser 1-3. Tror själv att han kom
mer att ta en steg 4-kurs (den högsta) 
och kanske så småningom kommer att 
vilja ha hand om ett seniorlag "nån
stans under elitnivå".

Djurgårńs 66-or var ett framgångsrikt 
lag när Birger fick hand om dem i 
vintras. Bl a hade de vunnit 70-iaden 
förra året.
Upplagt för nya framgångar kan det 
tyckas.
- Inte alls, 66-orna var ett lag som 

hade många egoister och fungerade lag
mässigt väldigt dåligt då det inte 
gick så bra i en del matcher, säger 
Birger. Vissa träningar var ett hel
sike p g a dålig diciplin.
Birger och den nye lagledaren Thomas 
Järpseth fick börja om helt från bör
jan. Båda två är lärare på högstadiet 
och vana vid att tampas med 14-15- 
åringar.

- Idag tycker vi det är helt annor
lunda. Vi har ägnat mycket tid åt att 
dämpa förväntningarna, säger Birger. 
Både föräldrar och spelarna själva 
inser idag att lite mera lugn och ro 
och lite större lagkänsla är bättre 
i längden. Idag kan det till och med 
hända att en kille kommer fram till 
oss och säger att han nog inte är i 
riktigt bra form, det är bättre att 
någon annan spelar i den eller den 
matchen. Sånt var otänkbart tidigare.

Stevie på bänken????????
Nej, fullt sa allvarligt är det nog 
inte. Bigge har säkert något annat 
i tankarna när han spar på en av 
sina bästa spelare, Stefan Rehn.

- Men det tar lite tid att göra öm 
ett lag. Det gick lite knackigt i 
våras i S:t Erikscupen. Vi kom ett par 
poäng efter Lidingö och Spånga.
I Flaggträffen i Malmö fick vi spela 
om 3:e pris trots att vi inte förlo
rat någon match. Och i Järfällaträffen, 
med landets bästa pojklag, gick vi 
inte vidare till finalspelet, berättar 
Birger. Men de öppnare tagen börjar 
ge resultat nu. I höst har vi slagit 
både Lidingö och Spånga i S:t Eriks
cupen och leder nu serien.
- Nu har vi tre matcher kvar och har 

en eventuell gruppseger i våra egna 
händer, fortsätter Birger, men då 
gäller det att ha samma tändning i 
varje match. Vi får aldrig undervär
dera några motståndare, det är en fi
losofi som jag själv försökt leva 
efter som fotbollspelare.

Birger har i år dragit ner på träning
en för 66-orna. Det räcker bra med 
två pass i veckan plus match tycker 
han. 15 års ålder är för tidigt för 
att bränna ut sig som fotbollspelare.

- Det är mycket bättre med två bra 
pass i veckan än flera dåliga. Jag jäm
för med när jag själv spelade pojkfot
boll i Älvsjö. Efter två pass var man 
fortfarande pigg och tyckte att det 
var roligt att hålla på med andra spor
ter vid sidan om och ibland spela fot
boll bara för att det var roligt nå
gon kväll.
- Vi har ett mycket viktigt ansvar 

i Djurgården och det är att det som 
hände 62-orna får inte upprepas, säger 
Birger. Idag finns det inte en enda 
62:a kvar i klubben. Samtliga har slut
at, trötta på fotboll. Jag spelade ju 
själv med Thomas Hansson och Ingemar 
Lindewall nåt år i A-laget innan de 
plötsligt la av. Så får det bara inte 
bli med fler årgångar i den här klubben.
- Det är lite tunt med 63:or och 64:or 

också. Nu gäller det att ta hand om de 
många duktiga 65:or och 66:or som fort
farande finns kvar.

Birger tror att det är farligt att för 
snabbt dra fram de stora talangerna. 
Det bästa är att hålla ihop t ex

Tommy Ström gör en dragning och 
motståndarna fladdrar iväg åt var 
sitt håll.

66-orna som ett lag över hela junior
åldern. Matcha hela laget. Då hålls 
intresset vid liv de känsliga åren 
mellan S:t Erikscupen och en eventu
ell seniorlagskarriär. Ett viktigt 
skäl är att det är svårt att tidigt 
se vilka som eventuellt blir riktigt 
bra när de väl är mellan 18 och 20 år.

- Det här trycket på tonårsidrottare 
har kommit på senare år tror jag. 
Elitsatsningar med val mellan olika 
sporter börjar alldeles för tidigt, 
tycker Birger.

Birger själv började i Älvsjö AIK 
som 10-åring, höll på med de flesta 
sporter. Han kan inte påminna sig 
att han var speciellt duktig från 
början. I själva verket har han bara 
en enda prisbuckla från pojktiden.

- Det var en liten, minsta möjliga 
sak, som det stod ”för gott kamrat
skap" på. Men det är faktiskt det id
rottspris som jag sätter absolut stö
rst värde på.

Om vi ska gå över lite till Birgers 
egen karriär så kämpade han åren 
73-80 i Djurgår´n, för att försöka 
bli svensk mästare.
Närmast kom han 1978 då det blev lilla 
silver efter en höstsäsong utan för
lust men med en knackig vårsäsong.

- Ja, det var då vi bestämde oss 
för att sluta med teoretisk träning 
utan körde bara två-mål hela hösten, 
berättar Birger. Då kom spelglädjen 
tillbaka och vi vann match på match.

I många tidningsartiklar framställdes 
Birger som en tuff och hård spelare.

- Det är möjligt, men under hela min 
karriär har jag aldrig haft ett rött 
kort och ytterst få gula. Rejält och 
tufft ska det vara men aldrig något 
snack eller tjuvtricks.

Nerver var inte mycket för Birger när 
det gällde match - utom när det gäll
de matcherna mot AIK!

- Ja, det kan inte hjälpas. När det
är mycket folk på en derbymatch mot 
AIK då är det något extra. Då var vi 
alltid extra tända. Det blir jag för
resten fortfarande när jag går och titt
ar på när DIF och AIK möts.

Birger går fortfarande och tittar på 
alla Djurgårńs hemmamatcher men läng
tar inte direkt tillbaka till spelet.

- Nej, jag saknar inte spelet lika 
mycket som jag trodde. Och förresten, 
skulle jag vilja börja om är det väl 
inte försent än. Jag är ju bara 33...

Här är det väl på sin plats också att 
säga att Birger en gång i tiden fakt
iskt var på gång till AIK han också, 
liksom Älvsjökompisarna bröderna Leback. 
Han provspelade till och med för "Gnaget".

- Men både jag och kompisarna var djur
gårdare, så då fick det bli som det 
blev, Djurgår´n trots allt.



TRILLINGAR I DIF... snart är över så vi får vila litet.

Namnen Mikael, Krister och Kristina 
Flodell säger kanske inte så mycket. 
Men säger man "Mocke", "Krolle" och 
"Kribban" så är det desto fler som 
vet att det handlar om trillingar 
som trillar boll i Djurgårńs 67-lag.

Den 17 februari 1967 chockades fam
iljen Flodell av att det väntade bar
net visade sig vara tre.
Först kom Mocke som slog Krolle med 
en halvtimme och sist kom lillasyster 
Kribban, ytterligare en stund senare.

- Ja, det är jag som är storebror, 
säger Mocke med förstfödslorättens 
självklara regler. Som i alla tvill
ing eller trillingsyskonskaror ingår 
det lite tråkningar om vem som är 
äldst och så vidare. Dessutom råkar 
Mocke vara längst av de tre och 
Kribban den kortaste. Det är så man 
skiljer dem åt!
Nej förresten, det skiljer lite i 
val av platser i laget också. 
Mocke är extremt vänsterfotad och 
trivs bäst som vänsterytter. Krolle 
är lika extremt högerfotad och vill 
spela på höger mittfält medan Kribban, 
som visserligen är högerfotad, trivs 
bäst som mitt-mittfältare där hon 
har överblick över hela spelet och 
kan dirigera laget.
Men tyvärr spelar inte alla tre i 
samma lag eftersom fotboll än så 
länge är en sport där man låter kön
et avgöra vilket lag spelare får 
tillhöra.
Mocke och Krolle spelar i Djurgårns 
andralag i pojkar-67-serien medan 
Kribban är lagkapten i flickornas 
förstalag. Men Mocke och Krolle har 
i alla fall nytta i spelet av att de 
är syskon. Det brukar ju vara så att 
tvillingar kan känna på sig hur den 
andra parten tänker.

- Ja, när jag har bollen vet jag i 
regel precis hur Mocke ska springa, 
säger Krolle. Han behöver bara skrika 
att han är på väg så vet jag hur jag 
ska slå passningen.

L
Det här speciella samarbetet har också 

givit resutat i lagets interna skytte
liga. Båda två ligger i absolut topp.

- Jag räknar passningen lika mycket 
som själva målet, säger grabbarnas trä
nare Fredrik Loosley. Mocke gör väl 
flest mål men Krolle har gjort de flesta 
passningarna så jag räknar dem som unge
fär lika bra.

Men hur bra de än är så verkar det inte 
riktigt räcka till för att platsa i 
67-ornas förstalag.

- Det verkar brista lite i det tekn
iska, säger Fredrik Loosley. Men när 
det gäller att springa och kämpa är de 
redan fullärda. Ingen av dem förlorar 
någonsin en löpduell eller en kamp 
man mot man om bollen. Tekniken kommer 
nog också om ett par år.

- Ett bra löpsteg har vi alla tre, 
säger Kribban som tillsammans med BLÅ
RANDENS utsände står och tittar på när 
grabbarna har seriematch mot Boo FF i 
S:t Erikscupen. Kribban brukar följa 
med och se hur det går för bröderna. 
Den här matchen vinner Djurgår´n med 
4-0 och Mocke gör två av målen.

- Men det var ingen av deras större 
matcher, säger Kribban kritiskt. Det 
verkade som om de la av när de fick 
ledningen med 3-0 snabbt.

För grabbarnas lag har säsongen varit 
lite halvdan men det har blivit lite 
bättre nu på slutet. (Som andralag 
blir det dock inget slutspel.)

Kribbans lag däremot har gått bra hela 
året och nu väntat slutspel i S:t Eriks
cupen. Kribban tror att chanserna är 
rätt bra för att laget ska kunna gå 
långt. Det enda är att det har varit 
ett slitigt år för de bästa 67-flick- 
orna. De har använts flitigt både i 
66-laget och i A-lagets reservlag. Som 
15-åring är man ju mycket närmare A- 
lagets ålder som flicka än som pojke.

- Det har nästan blivit lite för många 
matcher, tycker Kribban. På sätt och 
vis ska det bli lite skönt att säsongen 

Kribban har spelat i Djurgår´n i två 
år, Mocke och Krolle i fyra. Innan 
dess spelade grabbarna i Brinken där 
de fortfarande spelar ishockey.
I nuläget är det lite osäkert om hela 
trillingligan blir kvar i Djurgår´n 
även nästa år. Krolle och Mocke har 
fått anbud från Råsunda och funderar 
eventuellt på att gå över.

- Men jag tänker stanna i Djurgår´n 
försäkrar Kribban. Och djurgårdare är 
vi alla tre, vilken klubb vi än spelar 
i!

Olle Lindberg

"MOCKE"

Fotbollsframgångar...

Thomas Jerpseth,Thomas Wiklund,Anders Lind,Tommy Ström,Kent Lundqist,Thomas 
Lundberg,Lars Cederström,Per Åsander,Micael Lindholm,Jonas Gestlöf,Stefan 
Rehn, Roger Johansson,Torbjörn Westlund,Daniel Kihlberg,Leif Eriksson,Thomas 
Hård af Segerstad och Joakim Lyckman

U-Fotbollen fick iår två lag som 
slutsegrare i S:t Erickscupen, 
pojkar födda 1966 och 67. Det vill 
säga i de äldsta pojkgrupperna.
Bägge lagen har både för sig 

själva och för klubben spridit 
fin fotbollspropaganda. Eller vad 
tycks om att lagen har spelat 18 
seriematcher och endast förlorat 
en match var.
Även pojkar födda 1969 var i 

finalen i S:t Erickscupen, men 
föll där mot IFK Österåker med 2-0.
Mer om dessa lag i nästa nr av 
Blåranden.

"KRIBBAN”

"KROLLE"



GOTHIA CUP
Inledning: Efter en framgångsrik vår
säsong för både flickor 66 och 67 åkte 
vi till Gothia med målsättning att 
dels förbättra sammanhållningen i lag
et dels skaffa oss rutin för kommande 
turneringar.

Förberedelser: På grund av sommarlovet 
och den intensiva vårsäsongen valde 
vi att ge flickorna ledigt och trä
nade endast veckan innan turneringen.

Avresan: Eftersom mardrömsresors buss 
var tillfälligt ur funktion fick vi 
kvällen innan boka in en ny buss från 
ett mer seriöst bolag. Utan vidare 
komplikationer kom vi iväg söndag
morgon den 18/7 tillsammans med Nors
borgs 68-flickor.

Ankomst: Som förläggning hade vi Göta- 
bergsskolan som var centralt belägen 
i förhållande till Centrum och Hedens 
idrottsplats där matcherna spelades. 
När vi hade packat upp och fått lite 
mat i magen gick vi ner till Heden 
för ett kort, intensivt träningspass.

Turneringen: Vi var anmälda till två 
klasser. Flickor klass K födda 1/8-65 
samt klass L födda 1/8-66.
Eftersom vi endast hade 17 spelare med 
oss fick en del flickor spela dubbla 
matcher vilket var tillåtet.
Första matchen i turneringen var mot 
Fc Union Tornesch från Västtyskland, 
vi vann med 4-0. Vi började matchen 
trevande men efter hand släppte re
spekten för de storvuxna tyska damerna 
och i slutet av första halvlek kunde 
Rebecca Santesson springa igenom deras 
försvar på högerkanten efter en snygg 
passning från Kribba och säkert sätta 
bollen i nät.
Andra halvlek kunde vi utöka vår led
ning med två mål av Rebecca och ett av 
Kribban.
Fyra timmar senare var det dags för 
flickor klass L att spela mot Pei Tou 
Girls från Taiwan. Vi började matchen 
med stora förhoppningar men insåg 
snart att dessa Taiwanesiska flickor 

stod i en klass för sig och det var 
bara att beundra deras bländande teknik. 
Trots en förlust med 4-0 var det inga 
sura miner. Efter matchen samlades alla 
lag som deltog i turneringen för att gå 
paradmarsch genan centrum mot Liseberg. 
Paradmarschen blev en mycket trevlig 
tillställning då vi som gick sist i le
det fick följe av ett supportergäng 
från Nigeria som spelade och sjöng in
hemska visor från sitt hemland.

Andra speldagen: Väckning kl 06.30, 
snabb frukost och uppladdning inför 
matchen mot Västanfors med start kl 
08.40. Det var ett piggt och revansh
suget 67-lag som steg upp på morgonen 
för att göra sitt bästa mot Västanfors 
och därmed redan vara klara, för slut
spel p g a att gruppen bara innehöll 
tre lag. Full fart från start gav re
sultat (Hasses hemliga genidrag). 
Slutresultat 3-0 med mål gjorda av 
Kribban, Malin och Rebecca.
Dags igen kl 14.00. Denna gång stod 
BK Häcken i tur för att slaktas. Full
komligt berusade av 67-lagets framgång 
var det ett lika tänt lag som skred in 
på planen. De gula BK Häcken-spelarna 
liknade mer Rogers borttappade koner 
än fotbollspelare. Vår snabba höger
mittfältare, Malin Svedberg, drev 
snabbt upp tempot och kom fram i andra 
vågen och gjorde två snabba mål. 
Tvåmålsledningen efter 10 min gjorde 
att BK Häcken tappade lusten totalt. 
Straxt före halvtid kunde Pia Chudi 
öka ledningen genan ett snyggt distans- 
skott .
Andra halvlek piggnade Häcken tillfällig 
till och hade ett par anfall men Maria 
Melin avstyrde allt och spelade säkra 
uppspel som resulterade i att bollen 
hamnade hos Pia som fick iväg ett skott 
som målvakten halvräddar och vår vänster 
ytter är snabbt framme och rullar säkert 
in bollen i mål. (Vänsterytter - Anneli 
"Sälen" Jonsson.) Slutresultat 4-0.

Tredje speldagen: Sovmorgon. Kl 12.00, 
väntade seriefinalen för 66-orna mot 
det Amerikanska laget St Francis.
Det täta matchandet under turneringen 
började ta ut sin rätt på en del av 
tjejerna som hade spelat dubbla matcher 
så de hade lite svårt att hänga med i 
det höga tempot som det Amerikanska 
laget startade upp matchen med. Efter 
första halvlek stod det 0-3. I början 
av andra halvleken fick vi vår målvakt 
skadad och Pia Pålsson fick hoppa in i 
kassen. Vi började återhämtningen och 
Pia C kunde reducera till 1-3 och straxt 
efter fick vi en straff som Malin Sved
berg säkert slog in vid vänstra stolpen, 
2-3. Sedan tog Amerikanskorna kommandot 
igen och kunde snabbt öka sin ledning 
till 2-5 som blev slutresultatet.
Efter matchen konstaterade vi att vår 
målvakt var så allvarligt skadad att 
vi blev tvungna att köra henne till 
sjukhuset där det visade sig att hon 
hade en spricka i fingret och blev 
borta från resten av turneringen. På 
eftermiddagen fick 67-laget vila p g a 
att ett lag hade dragit sig ur.

Fjärde speldagen: Tidig väckning och 
stenhård uppladdning inför dagens pro
gram där Malung väntade i kvartsfinalen 
för 66-laget och Fee Seng Girls för 67- 
laget i semifinal.
66-orna inledde mot Malung och första 
halvlek var jämn men i slutminuten 
lyckades Malung ta ledningen med 1-0. 
Andra halvlek chocköppnade Malung med 
att direkt slå in 2-0 och straxt ef
teråt även 3-0 på straff. Men fy skam 
den som ger sig. Vårt spel kom genast 
igång och Kribban spelade fram Rebecca 
på högerkanten och hon slog bollen i 
nät. Straxt efter fortsatte återupp
hämtningen och efter fem minuter kunde 
Malin S göra 3-2 på straff. Vi jagade 
kvittering och satte in en extra hård 
press på Malung och det luktade mål 
ett par gånger. Tyvärr kunde Malung 
göra 4-2 på en kontring som sedan 
blev slutresultatet.

Fem timmar senare var det dags för 67- 
laget att möta Fee Seng Girls i semi
finalen. Även denna gång visade det sig 
att det Taiwaniska laget var överlägsna 
i spelskicklighet. Trots allt kämpade 
tjejerna som spartaner på ett slagfält, 
än leve de gamla gudarna. Slutresultat 
3-0 till Fee Seng Girls, sedemera vinn
are av klass L. Därmed var vi också 
utslagna ur turneringen.
Slutsummering: Både tjejerna och vi 
är mycket nöjda med turneringen där 
allt flöt friktionsfritt. Vi kan varmt 
rekommendera andra Djurgårdslag att 
deltaga i Gothia Cup nästa år. Vi in
stämmer med tidningen Fotbolls artikel 
i nr 7 1982 att turneringen står i en 
klass för sig, samt att man kan få 
komma i kontakt med fotbollspelare från 
andra länder och lära känna även deras 
kulturer. Till sist men inte minst vill 
vi tacka tjejerna för en väl genomförd 
både på och utanför planen.

Roger & Hasse

Kristina och Pia avsmakar priserna............... ...medan Sälen och Maria njuter av utsikten (dvs fotografen).



68:ORNA I FRANKRIKE
De flesta 68-orna har nog tyckt att 
säsongen har varit lite tungrodd. Dels 
har det inte lyckats lika bra som i 
fjol, kanske framförallt för att vi 
i fjol slog i underläge dels har alla 
haft ett jobbigt skolår.

Vi började säsongen bra med en 2:a 
placering i Haninge Rör Cup och en 
seger i Örebro-Cupen samt ytterligare 
en seger i Erikslundscupen.
Vi rivstartade i S:t Erikscupen med 
några raka segrar men sen blev det 
tvärstopp. Vi ledde matcherna men 
lyckades inte göra mål, i stället 
lyckades motståndarna vinna matchen 
i slutminuten med ett udda mål. Man 
kan inte bara skylla på otur men nog 
var det nära till hands i många match
er. . .

Vi åkte ner till Frankrike för att 
möta lite hårdare motstånd - de flesta 
spelarna var födda 1967. Resan var 
mycket lärorik och rolig och JOBBIG. 
Tänk Er att komma vrålhungrig till 
första morgonens frukost för att finna 
att det serverades bara kaffe eller 
varm mjölk samt lite pain-riche därtill. 
Varken smör, ost, choklad eller the. 
Vi trodde förstås att det var en en
gångsföreteelse men det visade sig 
att det var just så man serverade 
frukosten. Dessbättre var maten resten 
av dagen mycket väl tilltagen, det 
serverades både förrätt, varmrätt och 
efterrätt så vi blev ordentligt mätta.

Dagarna i Frankrike var inbokade från 
tidiga morgonstund till sängdags vid 
22-tiden. I våra släptåg hade vi två 
representanter från den inbjudande 
klubben som blev livrädda så fort vi 
försökte hitta på något utanför det 
välregisserade programmet.
Vi lydde men hade roligt i smyg åt 
deras iver att vara tillags.

Fotbollen som spelades var tuff, hård 
och tempostark så det var tur att match
tiden var bara 2x15 min. Värmen 30-35° 
gjorde också sitt till. Vi kom sexa to
talt efter ett sämre slut än början 
men fick mycket beröm för den fotboll 
som presterades.

En vecka efter hemkomsten var det dags 
att åka på tunering till Uddevalla. 
Kamratträffen spelas som seriespel med 
10 lag i varje och bara ettan och tvåan 
går till slutspelet.
Vi vann vår serie men förlorade semi
finalmatchen mot IFK Österåker på str
affar. Matchen om 3:e pris vann vi dock.

Efter en välbehövlig sommarvila start
ades sedan träningen redan den 2:a aug. 
Nu gällde det att ta poäng i de rest
erande S:t Erikscupmatcherna så vi inte 
hamnade i nedflyttningssmeten. Vi kla
rade det hela och blev totalt 5:a i se
rien. Sämre än målsättningen före sä
songen men vi får väl bättra på det 
hela genom att avsluta med en seger i 
S:t Erikscupens slutspel.

Lite bilder från Frankrike kan Ni se 
här intill.



DAMLAGET SÄSONGEN 82
Nej, det vill sig inte för Djurgårnś 
damer när det gäller allsvenskan. 
Förra året snubblade laget på mål
linjen och Skå vann serien och gick 
upp. I år vann DIF serien men i kva
let blev det åter ett förargligt och 
oturligt stopp alldeles på mållinjen.

Det började så bra med oavgjort, 1-1, 
borta mot borlängelaget Brage. Djur
går´n hade chansen att gå vidare om 
man slog Brage hemma på Årsta IP. 
Men redan i matchens andra minut kom 
den första kallduschen. Ett passivt 
djurgårdsförsvar lät Brage göra 1-0. 
En kvart senare var det dags för kall
dusch nummer två. Åter ett tveksamt 
djurgårdsförsvar där en av backarna 
olyckligt slog bollen över egen mål
vakt och in i mål. Självmål.
I det läget verkade DIF helt slaget. 
Brage dominerade första halvlek stort 
och Anette ”Silen” Nilsson var all
deles för ensam i en tunn djurgårds
kedja.
Men Djurgår´n kom ändå ut som helt 
nytt lag i andra halvlek. Tränaren 
Lennart Ljungqvist bytte in två frä
scha spelare, Ann Hammarström och 
Marie Baumert.
Framförallt Marie såg till att djur
gårdskedjan plötsligt fick liv igen. 
Hela andra halvlek blev en lång press 
mot Bragemålet.
"Silen" Nilsson togs hårt av Brage 
och låg flera gånger utslagen på ba
nan men på något sätt lyckades hon 
ta sig upp igen och fortsätta spela. 
Det var också "Silen" som på allvar 
tände djurgårdshoppet när hon slog 
en frispark i ribban som därefter 
nickades i mål av en medspelare. 
Men domaren bedömde det som att bol
len varit inne i mål redan när bol
len tog i ribban och därmed under
kändes målet eftersom frisparken var 
indirekt och inte fick gå direkt i 
mål. Otur på en snyggt lagd frispark. 
Men bara minuterna senare kom så i 
alla fall 2-1 målet. Det var "Silen" 
igen som slog in en straffspark se
dan hon själv slagit en boll som en 
brageförsvarare tagit med handen. 
Straffen satte "Silen" säkert i mål.

Fem minuter senare var det färdigt 
igen. "Silen" fick en perfekt pass
ning från Marie Baumert och slog sä
kert in 2-2. Då hade Lennart Ljungqvist 
redan dragit upp Marie Wahlberg från 
liberoplatsen till anfallet för att 
öka pressen ytterligare.
Med en kvart kvar att spela satsade 
DIF-tjejerna allt på ett segermål. 
2-2 räckte för Brage eftersom mål på 
bortaplan räknas dubbelt vid målskill
nadsfall. Men pressen mot Bragemålet 
blev för stor. På en kontring kom 
Brages enda skott på mål i andra halv
lek och därmed 3-2. Då var Djurgår´n 
ett slaget lag eftersom det skulle 
behövas två mål för att vända matchen. 
Det är verkligen synd om tjejerna. 
Utan första halvleks två slarvmål 
borde de ha klarat av Brage.

- Jag hoppas att tjejerna orkar resa 
sig efter det här, sa Lennart Ljungqvist 
efter matchen. Det känns hårt när vi 
varit så nära två år i rad. Vi har 
gjort en verkligt bra serie i år och i 
kvalet visade vi att vi kan spela jämnt 
mot ett bra allsvenskt lag, Brage. 
Ändå fick tjejerna inte sätta pricken 
över i:et. Jag hade verkligen unnat 
tjejerna att få äta segertårta i år.
- Vi får väl se vad som händer när 

den värsta besvikelsen lagt sig, fort
sätter Lennart. Jag hoppas att alla 
tjejerna vill fortsätta i Djurgår´n 
nästa år också men jag misstänker att 
allsvenskarna kommer att rycka i några 
av våra bästa spelare. För min egen 
del vet jag inte heller om jag kommer 
att fortsätta. Det är kanske dags för 
någon annan att ta över.
- Hade vi vunnit idag hade läget varit 

annorlunda. Då hade vi haft raka spåret 
till allsvenskan och då hade det varit 
vi som kunnat räkna med ett par fina 
förstärkningar i stället.

De spelare som Lennart syftar på att 
andra klubbar kan vara intresserade 
av måste i första hand vara "Silen" 
och Marie "Valle" Wahlberg. Båda mycket 
duktiga hela året och två spelare som 
har en bra bit kvar innan de är färdig
utvecklade. De är ju bara 17 respektive 
16 år gamla.

BLÅRANDEN bad Lennart att trots be
svikelsen se framåt mot nästa säsong. 
Då är ju div II en helt annan och 
mycket hårdare serie efter den nya 
serieindelningen.
- Det blir stenhårt, säger Lennart. 

Tänk en serie med Djurgår´n, AIK, Älv
sjö, Jakobsberg, Norsborg och ett par 
lika bra lag till. Det blir verkligen 
tufft. Men får vi behålla laget så 
tror jag att vi har en chans även i 
det sällskapet.

Djurgårńs dilemma är att man har det 
lite tunnt bakom A-laget med duktiga 
flickor. Ungdomssektionen har inte som 
t ex Norsborg en oändlig ström av duk
tiga ungdomar som platsar i A-laget. 
Man har i stället fått lita till ett 
par lyckade värvningar varje säsong.

- Ja, det är kanske dags att tänka 
om, säger Lennart Ljungqvist. Det är 
kanske så att vi borde börja med att 
få en bred ungdomsbas att stå på innan 
vi kan få ett A-lag som kan ta sig 
till allsvenskan.

Olle Lindberg

L. Ljungqvist tränare, I. Ulander, L. Fredriksson ,M. Baumert, A. Hammarström, M. Svensson, 
B. Alarik, I. Österholm, B. Högström lagledare, A. Nilsson, P. Weylandt, S. Lundgren, 
A. Martinsson, M. Norrby, A. Lundgren, K. Pettersson ,M. Wahlberg.

prisutdelningen

Prisutdelningen äger rum 
Lördagen den 20 november 
med start kl 11.30.

VÄLKOMNA!!!

DIF U-fotboll.





presenterar
"GRABBAR SOM KOMMER"

NAMN: Mikael Krüger 
LAG: 67:1 
SPELAR: Libero

NäMN: JOACKIM LYCKMAN
LAG: 66:1
SPELAR: YTTERBACK

NAMN: CHRISTER BATSCKCWSKI
LAG: 69:1
SPELAR: ALLROUND

Jocke har nyligen startat sin fotbolls
karriär i Djurgården, kommer ifrån 
IFK Vaxholm där han började sparka 
boll som sexåring. Roligaste fotbolls
minnet är segern i ENE Copia Cup i 
Enköping. Vid sidan av fotbollen som 
är Jockes största intresse, gillar han 
att lyssna på musik, träffa kompisar 
och gå på bio. Favoritgruppen är 
Rolling Stones men tyvärr missade han 
deras spelning på Ullevi i somras. 
Jocke går på treårig ekonomisk linje 
där favoritämnena är engelska och 
gymnastik!!!
Enligt ledarna är Jocke en otroligt 
trevlig och ambitiös kille. Hans starka 
sidor är huvudspel och hans brytsäker
het. Med sin träningsvillighet och 
sin stora vilja kan han med rätt trä
ning bli en stor spelare.
Avslutningsvis: ett föredöme för alla 
grabbar och tjejer i U-sektionen att 
ta efter.

Micke började spela fotboll som 
6-åring i Råsunda IS men när han 
var 11 år tyckte han att nu ville 
han satsa mer av sin tid på fotboll 
och då låg DIF nära till som han 
visste alltid hade bra ungdomslag. 
Framgångarna har heller inte ute
blivit. Årets serieseger i S:t 
Erikscupen med 67:orna är Mickes 
roligaste fotbollsupplevelse hit
tills.
På vintern spelar han ishockey för 
att hålla igång till fotbollsäsongen 
startar igen. Och den fritid som inte 
går åt till att plugga den ägnar han 
åt kompisarna. Micke går i nian och 
favoritämnet heter gymnastik men 
till hösten siktar han på fotbolls- 
gymnasiet för att ytterligare studera 
"Det gröna fältetsschack".

Christer kom till DIF för tre år sedan 
och började då som ytter. Har sedan 
dess spelat på de flesta platser som 
libero, mittfält och center. Han har 
ett stort fotbollskunnande men har 
idag stangerat lite i tempot, vilket 
inträffar då och då för de flesta i 
hans ålder. Bara vi vuxna och han själv 
ger sig tid så kommer även detta åter. 
Har för övrigt i år slutat med hockeyn 
för att ge mer tid till skolan och 
därefter fotbollen.
Han tycker det är kul när föräldrarna 
ställer upp och hjälper till men de 
skall inte lägga sig i hur man som 
1irare spelar, utan se till laget som 
helhet.
Går nu i sjunde klass och har matte 
och idrott som favoritämnen.
Roligaste minne i år har varit tur
neringen i Lomma där laget kom tvåa. 
Tråkigaste förlusten i St: Erikscupens

NAMN: BENJAMIN HÄGERSTRAND
LAG: 70:1
SPELAR: HÖGER MITTFÄLT

Benjamin började redan som sexåring i 
DIF och är en av veteranerna i 70-laget 
Hans roligaste fotbollsminne var nu i 
höst då 70-laget vann Rönninge Cup. 
Extra roligt har det varit när det nu 
har kommit fler spelare som ställer 
upp på träningarna vilket han tycker 
är ett måste för laget för att nå re
sultat i framtiden.
Ett av de tråkigaste minnena var 1981 
då laget kom sist av åtta lag i Lomma 
Cup.
Har för övrigt två stora idoler, 
Hasse Holmqvist och Pelé.
Enligt sin tränare har han sina starka 
sidor i sin teknik och att kunna låsa 
spelet. Hans svaga sida är idag när
kampspelet men när han nu på höstens 
kant börjat ta för sig går det bättre. 
Är en kille med rätt inställning till 
livet.

NAMN: PETER CANDLERT 
LAG: 71:1 
SPELAR: HÖGERYTTER

Peter började spela fotboll i Hemgård
arnas BK i Linköping. Genom en slump 
när 71-laget var i Linköping fick den 
dåvarande ledaren, Peter Loso, veta 
att Peter skulle flytta till Stockholm. 
Väl inflyttad i Sköndal och Stockholm 
blev det dags att dra på sig den blå
randiga djurgårdströjan.
Detta gjorde väl Peter inte med väl
behag när han liksom sin far är en in
biten AIK:are.
Specialité på fotbollsplanen är Peters 
mycket aviga och snabba dragningar som 
brukar resultera i en och annan "balja". 
Roligaste fotbollsminnet i år har va
rit från Lommaturneringen i somras.
Peter går nu i femte klass i Sköndals
skolan och tycker att alla ämnena är 
lika roliga.

NAMN: MACKI SCHILLER 
LAG: 72:1
SPELAR: ÖVERALLT OCH ENDAST DÄR

Macki är allas favorit på Barnens Ö. 
Dagen innan avslutningen måste man 
försöka lura honom med alla medel som 
finns för att lyckas få honom in i 
duschen så att mamma hans skall känna 
igen honom.
Går i vanliga fall i Engelbrektsskolan 
tillsammans med några av de övriga 
lagkompisarna.
Sin största hobby har han i att gå 
på A-lagets matcher och att käka 
många Big Mac. Är även 69-lagets 
stora Maskot. Har också små som 
stora tjejer som målobjekt.



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

Den annorlunda attaché-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

JENNIKI Kontorsservice Sågvägen 12, (Industrihotellet)
184 00 Åkersberga. Telefon 0704/210 60, 218 60.



HACKE CUP RESULTAT
Nu är det åter dags att lägga en Hacke Cup till handling
arna. Årets upplaga, den tredje i ordningen, är den hittills 
mest välarrangerade. Mycket tack vare den utmärkta Ann-Mari 
Karlsson som anställts på halvtid för att underlätta admi
nistrationen.
Hacke Cupen börjar som de flesta kanske känner till med 
gruppspel på våren av vilket segraren går vidare till 
slutspel. Därefter följer slutspel till vilket Elitserie
lagen från St Erikscupen är direktkvalificerade. Slutspelet 
börjar på våren och avslutas med semi och finaler för vilka 
DIF står för arrangemanget.
Den 24 oktober var det dags för finalspelet som gick på 
Stadshagens och Hjorthagens idrottsplatser. Många fina och 
välspelade matcher fick publiken se. På flicksidan domi
nerade förortsklubbarna från den södra sidan stan med 
Tyresö och Norsborg i spetsen som tog två finalsegrar var. 
Övriga vinnare var Östberga, Hanviken, Gustavsberg och 
Vendelsö.
På pojksidan var det som vanligt IF Brommapojkarna som do
minerade. I hela fem åldersklasser segrade BP. Brommapojk
arna var "ofina" nog att ta med sig tre vandringspriser 
hem för evigt. Åldersgrupperna 10, 11 och 12 togs hem för 
alltid efter tre raka år av segrar. De som slog sig in i 
BP:s dominans var AIK, Tyresö och lilla Alby som vann var 
sin åldergrupp.
Den roligaste och mest dramatiska matchen spelades mellan 
Norsborgs och Albys pojkar födda 1974 som avgjordes först 
efter förlängning och straffar.
Hur gick det för Djurgår'n då? Jo, 69:orna förlorade sin 
finalmatch på straffar efter att ha spelat mot Tyresös 
mål hela matchen. Werners A-flickor nådde heller inte 
riktigt fram utan fick ge sig i en jämn match mot IFK 
Östberga.

Pojkar födda 1973

Semifinaler
Västerhaninge IF - Stuvsta IF 1-2
Norsborgs IF - IF Brommapojkarna 2-3

Final
Stuvsta IF - IF Brommapojkarna 0-3

Pojkar födda 1974

Semifinaler

IFK Stockholm - Alby IF 1-2
IF Brommapojkarna- Norsborgs IF 0-1

Final
Alby IF - Norsborgs IF (efter straffar) 3-2

Flickor födda 1966

Final
Djurgårdens IF - IFK Östberga 0-2

Flickor födda 1967

Semifinaler
Djurgårdens IF - Rönninge SK 0-3
Sätra SK - Norsborgs FF 0-3

Final
Rönninge SK - Norsborgs FF (efter straffar) 1-3

Pojkar födda 1967

Semifinaler
IF Brommapojkarna - Hammarby IF 3-0
Tyresö FF - Nynäshamns IF 10-2

Final
IF Brommapojkarna - Tyresö FF 6-1

Pojkar födda 1968

Flickor födda 1968

Semifinaler
Stuvsta IF - Bollstanäs SK  1-3
IFK Lidingö - Hanvikens SK 1-5

Final
Bollstanäs SK - Hanvikens SK 0-2

Flickor födda 1969

Semifinaler
Norsborgs FF 2 - Viksjö IK 3-0
Gustavsbergs IF - Älvsjö AIK 2-1

Semifinaler
AIK - IFK Lidingö Fotboll 4-1
Älvsjö AIK - IF Brommapojkarna 0-3

Final
Norsborgs FF 2 - Gustavsbergs IF 0-2

Final
AIK - IF Brommapojkarna 2-1

Pojkar födda 1969

Flickor födda 1970

Semifinaler
Tyresö FF - Väsby IK 1-0
Gustavsbergs IF - IFK Lidingö 0-1

AIK - Djurgårdens IF 2-3
Tyresö FF - IF Brommapojkarna 2-0 Final

Tyresö FF - IFK Lidingö 2-0
Final
Djurgårdens IF - Tyresö FF (eft staffar) 2-4 Flickor födda 1971

Pojkar födda 1970

Semifinaler
Boo FF - Bollstanäs SK 0-4
Norsborgs IF - IF Brommapojkarna 0-1

Semifinaler
IFK Lidingö - Älvsjö AIK 0-6
Norsborgs FF - Hanvikens SK 6-0

Final
Älvsjö AIK - Norsborgs FF 0-1

Final
Bollstanäs SK - IF Brommapojkarna 0-2

Pojkar födda 1971 Flickor födda 1972

Semifinaler
IK Bele - IF Brommapojkarna 0-3
Norsborgs IF - Tyresö FF 2-3

Semifinaler
IFK Lidingö - Vendelsö IK 1-4
IFK Täby - Jordbro SK 1-0

Final
IF Brommapojkarna - Tyresö FF 1-0

Final
Vendelsö IK - IFK Täby 2-0

Pojkar födda 1972 Flickor födda 1973

Semifinaler
Andeboda BK - IF Brommapojkarna 1-10
Västerhaninge IF - Ekerö IK 3-1

Semifinaler
Tyresö FF - IFK Salem 6-0
Råsunda IS - Rönninge SK 2 5-0

Final
IF Brommapojkarna - Västerhaninge IF 3-1

Final
Tyresö FF - Råsunda IS 2-0



Hej Hopp från Förbundskapte'n
Om allt gått vägen är A-laget klart 
för allsvenskan igen när Du har denna 
Blårand i Din hand. Annars får vi trö
sta oss med C-lagets senaste framgång. 
I en ren seriefinal mot ärkefienden 
Djurgårdshov på Östermalms IP gjorde 
C-laget säsongens bästa match. För
utsättningarna var följande, vi låg 
en ”pinne" efter men hade likadan 
målskillnad. Efter en formidabel in
sats av Maginotlinjen och habilt spel 
av mittfält och kedja var utskåpningen 
ett faktum. Egentligen räcker inga 
superlativ till, men vad gör det. 
Låt oss bara konstatera att det blev 
6-0 till DIFC.

Göran "Furillo" Aral 
C-lagets "sötaste" mittfältare.

En spelare som tidigare under flera 
år varit svårmotiverad och tjock, 
men som numera bara är tjock. På plan 
elak och stingslig, ger gärna igen 
med tjyvnyp när domaren har uppmärk
samheten på annat håll. Medtagen i 
C-laget endast för att han är så "söt". 
Hans framtid som fotbollspelare är 
helt avhängig av om förbundet skaffar 
fler kvinnliga domare.
Specialité: Att med en "snabb" kropps
fint tappa bollen till närmsta mot
ståndare.

DIF P-73:I - DIF P-73:K-3

Semifinal i Söderhöjdscupen. Årets 
höjdpunkt för oss i Innerstan. Dels 
gällde det att avancera till vår för
sta "stora" final, dels gällde det 
att få revanch mot DIF P-73:3.

I färskt minne satt resultatet 1-3 i 
S:t Erikscupen mot det trevliga och 
välspelande Kistalaget.

Vi startade med en uppvärmningsmatch 
mot Gustavsberg kl 9.00 på morgonen 
i Jordbro och gick samtidigt igenom 
förutsättningarna för semifinalen.

Spelarpresentationen fortsätter nu 
med tre sorgliga nyförvärv.

L-G Björklund, 
latinskt namn: Colossus Formidablus

Konditionsstark centertank, en vilje
spelare som aldrig ger slaget förlo
rat. En elegant rondör tillsammans 
med de korta krumma benen gör denne 
spelare nästan vacker, åtminstone 
ur rent funktionell fotbollsmässig 
synvinkel. Jag är övertygad om att 
denne spelare när som helst kommer 
att få sitt defenitiva genombrott i 
C-laget.
Specialité: Att utan instrument spe
la "näbborgel".

Med tung hälsning

Förbundskapten Jan Karlén

Djurgården 
mästare i
Rönninge Cup

Rönninge Cup i fotboll 
för pojklag födda 1970 togs 
hem av Djurgården när 
den arrangerades för fjär
de året den gångna hel
gen.

Arrarigörsklubben Rönninge 
SK, lag 2 besegrades i finalen 
med 2—0, och därmed fick RSK 
se sig slagna vid den här populä
ra P 70-cupen för första gången.

8 lag deltog, fördelade på två 
grupper. Slutställningen: 1) Djur
gården, 2) Rönninge II, 3) AIK, 4) 
Södertälje FF, 5) Rönninge I, 6) 
Trosa, 7) Älvsjö AIK, 8) Märsta.

Bo "Bromölla" Andersson

En snutfager tvålputte med väloljat 
munläder. Medtagen i laget p g a sin 
häftiga svada, oduglig som spelare 
men användbar vid diskussion med dom
are. Ses skutta omkring på plan med 
huvudet nedkört mellan axlarna. Får 
han väl tag i bollen är han envisare 
än en bulldogg med ett färskt ben. 
Den ende i C-laget som aldrig med av
sikt passat bollen till en medspelare. 
Har motståndarna dåligt med folk är 
det alltid Bosse som får gå över. 
Specialité: Att ringa till Förbunds
kapten kl 08.00 när matchen börjar 
kl 09.00 och snörvlande, snyftande 
förklara att han är indisponerad.

Spelplats var Bergaskolans 
bollplan och utöver alla matcher 
bjöds åskådarna på underhåll
ning som uppvisning av Salems
gymnasterna och straff sparks
tävling mellan AIK:s hockeytrio 
Lars-Erik Erikson, Mats Ulander 
och Peter Åslin.

Prisutdelare var Hammarbys 
Matte Werner.
□ Djurgårdens 70-pojkar såg till 
att Rönninge SK för första gång
en sedan starten för fyra år se
dan inte tog hem Rönninge Cup. 
Djurgårdskillarna kom i regel 
först på bollen, som på den här 
bilden.

13.00 MATCHSTART. Lite nervöst i 
början men det går snart över. 
Lagen kan varandra. Vi är varnade 
för Kistas distansskott och täcker 
upp bra. Lagen "känner" på varann, 
får igång spelet bra. Fem minuter 
och spelet flyter fint för båda lag
en. (Vår uppvärmningsmatch var bra 
att ha.) Bra målvakter och säkra 
försvar hindrar dock forwards att 
göra mål fast det skapas chanser 
från båda håll.
Men så, efter 11,55 min (precis), 
"sätter" Kista en "balja" och 0-1 
är ett faktum. Jubel i DIF Kista. 
Lite allvarligare miner hos Inner
stan. Nu gör dock våra grabbar i 
Innerstan en av sina strongare in
satser för säsongen. De biter ihop 
tänderna och kämpar storstilat. 
Ingen deppning här inte.
En hörna för oss. Räddning. Ny hörna, 
kalabalik - är bollen inne? Nej, det 
vill sig inte. Även DIF-3 spelar till 
sig chanser. Allt kan hända.
I andra halvlek spelar Kistalaget tak
tiskt och lämnar inga luckor. De bry
ter högt upp och täpper till bakåt.
Vi försöker spela vårt spel. Vi för
söker med korta bollar, långa bollar, 
dribblingar och finter. Vi måste ha in 
en boll i målet, gärna två. Men vi får 
inte heller blotta oss bakåt.
Tiden "rusar" iväg (för oss). 5 min, 
10 min, 15 min. Spänningen stiger. 
Dags för jätteoffensiv i stor skala???
Utanför planen förbereder vi sats
ningen. Vi tar det som en trestegs
raket. Finns det några blottor? 
Grabbarna är helskärpta. Det är vår 
tur att vinna. Vi ska vinna.
Dags att "tända" tredje steget i ra
keten. Då kommer det förlösande målet 
på en till synes oskyldig frispark. 
Jubel hos Innerstan men omedelbar 
skärpning. Grabbarna vet vad de skall 
göra. Bara några minuter kvar. Båda 
lagen spelar för ett mål till men re
sultatet 1-1 står sig tiden ut.

STRAFFSPARKAR. Nervöst igen. Vi har 
10 spelare som är "bergsäkra" med oss. 
Vi har tränat för den här situationen 
men målen är små och vi har två match
er i benen (kanske var vår uppvärmnings
match inte så bra?). Någon som slitit 
särskilt? Någon som är trött? Tankarna 
flyger genom huvudet.
OK, fem spelare skall in och göra sitt 
bästa. Och det gör de. DIF- Innerstan 
slår in en straff mer än DIF-Kista. 
Jubel - Glädje. Vi har gått till FINAL.

Den här gången var det vår tur. Efter
åt vill man egentligen att båda lagen 
skulle vinna men vi hoppas på nya fi
na duster, gärna i finalen nästa år.

Vi önskar alla DIF-lag lycka till i 
fortsättningen.






