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Välkommen säger Blåranden
tränare Björn Westerberg.

Tack och lycka till,
tränare Hasse Backe.

till

säger vi

vår nye

till

A-lags

vår avgående

Hasse införde säsongen -83 vårt engelskinspi
rerande spel med grunduppstäIIningen 4-4-2 och
zonspel över hela planen i försvarsspelet.
Nu tar föreningen steget fullt ut och fullföl
jer Hasses arbete när vi anställer Björn.
Juniorer och de äldsta A-pojkarna har också de
anpassat sig till rätt fotbollsfilosofi . Björn
säger att den verksamhet som han tar över är på
en mycket hög nivå. Detta är ett gott betyg
till de spelare och ledare som varit verksamma
i föreningen de sista åren. Alla vi Djurgårdare
hoppas att Björn skall komma att vaska fram
lite guldglans ur laget så att platsen i all
svenskan ta's tillbaka.

Många gånger får jag frågan om vad U-fotbollen
inom DIF står för. Låt mig därför varudeklarera
ungdomsfotbollen.
Ungdomsfotbollen har alltid satsat på att skaf
fa de mest kompetenta ledarna. Detta innebär
inte enbart att de skall vara duktiga instruk
törer. Andra faktorer såsom den personliga le
daregenskapen är viktig. Den personliga ledar
egenskapen innebär att ledaren ger spelarna
"bra” mänskliga värderingar.
Dessa är t.ex. moraliska värderingar gentemot
sina lagkamrater och sin förening.
Ansvaret mot föreningen är något som vi värde
sätter mycket högt. Att ledarna deltar med sina
spelare i de arrangemang som U-fotbollen gemen
samt har ansvar för, är något självklart.

Besök DIF Bingo
i
Skärholmen
centrum
Öppet alla dagar
utom söndag.
Servering i trevlig , intim spellokal.

Vad som vidare utmärker den kompetente ledaren
är initiativförmågan. Det finns inget problem
som de inte kan lösa. Varje problemsituation
tar de som en ny utmaning, flexibiliteten och
uppfinningsrikedomen har inga gränser hos den
driftige ungdomsledaren.

För att få kontunitet i verksamheten vilar
domsfotbollen på en fast organisation.

ung

Styrelseledamöter och dess
medarbetare i de
olika kommittérna gör tillsammans med hjärtat i
verksamheten, kansliet, allt för att backa upp
ledarna på bästa sätt.

Den höga ledarstandarden tillsammans med den
goda organisationen gör att U-fotbollen stän
digt utvecklas och förbättras.

Jan Lilja

69:ornas SEGER GAV DJURGÅRDEN
ENECOPIA CUP-POKALEN FÖR EVIGT

69:orna lyckades upprepa 68:ornas
bedrift från i fjol genom att vinna
Enecopia Cup som spelades den 22-
24 februari i Enköpings stora
sporthall.
32 utvalda föreningar från hela
Sverige fick delta i Turneringen.
Tidigare har även Djurgårdens
66:or lyckats vinna turneringen.
Därför fanns nu chansen för oss att
vinna vandringspriset för evigt.

69:ornas lagledare Pelle Johansson
berättar för Blårandens reporter
att konsulent Lindman vid avresan
sagt till honom att inte komma hem
utan pokaI.
Fredagen den 22 februari bar det av
från Hjorthagen med bil till En
köping. Det var 17 spelare och 2
ledare stark trupp som anlände
till Enköping fredag kväll.
Efter att ha ätit middag var det
dags att lägga sig kl 22.00 efter
som det var väckning redan kl 02.00.
Yrvakna djurgårdare försökte samla
ihop sig inför matchen 03.45 mot
Bålsta. Vi var lite sega berättar
Mica Johansson i 69:orna. Dessutom
fanns det ett störande moment i
skolan där grabbarna skulle sova.
Det störande momentet bestod av en
hop flickor som surrade som bål
getingar runt våra pojkar.

Sömn och ett par lass med mat be
stod mellanakten av innan det var
dags att ta sig an helt obekanta
Lillån. 3-0 mot Lillån följdes upp
med 15-0 mot Enköping 2.
Djurgården var nu gruppsegrare och
slutspelet startade söndag morgon
med match mot Adolfsberg från Örebro
Matchen blev välspelad och jämn,
Djurgården vann till slut med minsta
möjliga marginal 1-0. Segermålet
stod Mica Johansson för.
Två timmar senare var det dags för
kvartsfinal mot arrangerande En
köpings IS,som också startade matchen
mycket starkt och följdaktligen fick
man utdelning genom 1-0. Strax före
paus kvitterade Mats Lundberg till
1-1. Direkt efter paus upprepade
Mats sin tidigare bedrift och gav
DIF segermålet 2-1.

Efter bara 55 minuters vila tågade
Djurgården åter in på banan. Mot
ståndare i semifinalen var vulkan
laget Degerfors. Tyvärr för Deger
fors var det bara ett lag på plan,
4-0 till DIF var klart i underkant.
Målskyttar var denna gång Mats Lind
berg, Jörgen Wedefelt, Mica Johans
son och Idmon Örünen.

I finalen stod Södertälje för mot
ståndet. Grabbarna tog fram samma
fina spel som de presterat i semi
finalen. När det verkligen gällde
blev matchen förbytt till ”ett lag
på planen”. Till slut blev det 4-0
till 69-laget. Målskyttar var Mats
Lindberg 3 och Peter Mörk.
Efteråt följde en prisceremoni där
Mats Lundberg fick mottaga pris som
turneringens bäste skytt med sina
åtta mål.

Den nyuttagne pojklandslagsspeIaren
Patrik "Putte” Eklöf fick priset
som bäste spelare i turneringen.
Innan hemfärden intervjuades laget
av den djupt imponerade fotbolls
expertisen i Enköpingsposten.

Man kan instämma i Mica Johanssons
slutord till Blårandens reporter:
- Detta var en väl genomförd
turnering.

I matchen mot Bålsta hann inte grab
barna vakna till innan 2x15 minuter
gått till ända. Jublande BåIsta
spelare sträckte armarna i skyn över
0-0 mot Djurgården.

Nattmatch blev till plattmatch,
skaldade grabbarna efteråt.

PRESENTATION AV BLÅRANDREDAKTIONEN

Nu ger vi upp efter 6 års kamp!

Efter att ha kämpat i motvind under 6
långa år ger vi nu upp. Ger upp med
vad? Ja, alla tappra försök att akti
vera ledare, föräldrar och andra med
arbetare till redaktionen har tyvärr
misslyckats.
Det tunga radarparet Lennart Johnsson
och Jan Lilja bildar sedan i höstas
redaktion tillsammans med allas vår
Jörgen Lindman. Jan Lilja står för
nästan all text. Lennart för foto,
sättning och redigering. Jörgen tar
hand om all utskrift, sättning och
redigering.

"Kansliet sett
från utsidan av
Hjorthagens IP"

Som vanligt uppmanar denna tunga troj
ka alla medlemmar att inkomma med bi
drag till tidningen. Stora som små,
alla är lika välkomna.
Vet Du hur gammal Blåranden är?
Om inte kan vi stolt berätta att detta
är den 13:e årgången av tidningen.
1973 utgavs det första numret. Det var
komponerat av Lars-Magnus Wester och
Lennart Johnsson. Lars-Magnus och Peter
Carlsson gjorde tidningen fram till
1977. Då tog Jörgen Lindman över ansvar
et under ett par år. Fr o m 1980 ändra
des Blårandens format till dess nuvaran
de. Vi har ytterligare två eldsjälar
som lagt ner många kvällar på Blåranden
genom åren nämligen Johan Björkman och
Björn Lindbergh.

J.Lindman vid sitt
favorit redskap.

DIF - FOTBOLL

SPELORDNING ALLSVENSKA RESERVLAGSSERIEN 1985
SPELORDNING Div. II Norra 1985
22/4

19.00

IF Brommapojkarna - DIF

Grimsta IP

29/4

19.00

DIF - Örebro SK

Stadion

Må

6/5

19.00

Sandvikens IF - DIF

Må

13/5

19.00

DIF - IFK Norrköping

Stadion

Fr

17/5

19.00

AIK - DIF

Ritorps IP

Må

Stadion

Må

Sö

21/4

13.30

DIF - Sandvikens IF

Sö

28/4

17.00

Ope IF - DIF

To

2/5

19.00

DIF - Vasalunds IF

To

9/5

19.00

IF Brommapojkarna - DIF

To

16/5

18.00

DIF - IFK Västerås

Sö

19/5

18.00

Luleå FF - DIF

To

23/5

19.00

DIF - Tyresö FF

Må

27/5

18.00

Västerås SK - DIF

Sö

2/6

18.00

DIF - Karlslunds IF

Stadion

Stadion

Stadion

9/6

18.00

Gefle IF - DIF

12/6

19.00

DIF - Falu BS

Sö

23/6

18.00

IFK Eskilstuna - DIF

Sö

14/7

18.00

Örebro SK - DIF

Sö

21/7

18.00

DIF - Örebro SK

Stadion

Sö

4/8

19.00

DIF - IFK Eskilstuna

Stadion

Sö

11/8

18.00

Falu BS - DIF

To

15/8

19.00

Tyresö FF - DIF

Sö

18/8

18.00

DIF - Västerås SK

To

22/8

19.00

Vasalunds IF - DIF

To

5/9

19.00

DIF - IF Brommapojkarna

Sö

8/9

18.00

Sandvikens IF - DIF

Sö

15/9

13.30

DIF - Ope IF

Lö

21/9

15.00

IFK Västerås - DIF

Lö

28/9

15.00

DIF - Luleå FF

Lö

12/10 15.00

DIF - Hammarby IF

24/5

19.00

Västerås SK - DIF

Må

3/6

19.00

DIF - Åtvidabergs FF

Stadion

To

6/6

19.00

Gefle IF - DIF

10/6

19.00

IFK Eskilstuna - DIF

Må

17/6

19.00

DIF - Vasalunds IF

Stadion

To

20/6

19.00

DIF - Brage IF

Stadion

To

18/7

19.00

DIF - IFK Västerås

Stadion

Ti

23/7

19.00

IFK Västerås - DIF

Må

29/7

19.00

DIF - Gefle IF

Må

5/8

19.00

Brage IF - DIF

Fr

9/8

19.00

Vasalunds IF - DIF

Skytteholms IP

Stadion

Stadion

Hjorthagens IP

Må

19/8

19.00

DIF - IFK Eskilstuna

Stadion

Må

26/8

19.00

Åtvidabergs FF - DIF

Må

2/9

19.00

DIF - Västerås SK

Stadion

Stadion

Må

9/9

19.00

Hammarby - DIF

Söderstadion

To

12/9

19.00

DIF - AIK

Stadion

Må

23/9

19.00

IFK Norrköping - DIF

Må

30/9

19.00

DIF - Sandvikens IF

Stadion

Stadion

Stadion

Karlslunds IF - DIF
DIF - Gefle IF

19.00

Må

Stadion

Sö

5/10 15.00

20/5

Fr

Stadion

On

Lo

Må

Sö

6/10 13.30

Sö

13/10 13.30

Örebro SK - DIF

DIF - IF Brommapojkarna

Stadion

Stadion
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Lö

20/4

l4.00

Hammarby IF - DIF

Kanalplan

Fr

26/4

19.00

DIF - IFK Västerås

Hjorthagens IP

Div. 1 Norra - 1985

Fr

3/5

19.00

AIK - DIF

Ritorps IP

DAMER

14.00

DIF - Ope IF

Hjorthagens IP

Lö

11/5

On

15/5

18.00

DIF - Vasalunds IF

Hjorthagens IP

Sö

19/5

17.00

Tyresö FF - DIF

Bolmoravallen

Må

27/5

l4.00

Västerås SK - DIF

Sö

2/6

14.00

DIF - Gefle IF

Sö

9/6

15.00

IFK Eskilstuna - DIF

Sö

16/6

14.00

DIF - Brage IF

Hjorthagens IP

Hjorthagens IP

On

19/6

19.00

DIF - IF Brommapojkarna

Ti

25/6

19.00

Gefle IF - DIF

On

31/7

19.00

IF Brommapojkarna - DIF

Hjorthagens IP

Ängby IP

Lö

27/4

13.00

Hammarby IF - DIF

Kanalplan

Lö

4/5

13.00

DIF - Strömsbro IF

Hjorthagens IP

Lö

11/5

13.00

Gideonsbergs IF - DIF

Sö

19/5

14.00

DIF - GIF Sundsvall

Hjorthagens IP

Lö

1/6

15.00

DIF - Rönninge SK

Hjorthagens IP

Lö

8/6

15.00

Ope IF - DIF

Lö

15/6

15.00

DIF - AIK

Sö

23/6

16.00

Bälinge IF - DIF

Lö

29/6

15.00

DIF - Sunnanå SK

Hjorthagens IP

Hjorthagens IP

Lö

3/8

13.30

Brage IF - DIF

Lö

3/8

13.00

Sunnanå SK - DIF

Ti

13/8

19.00

DIF - AIK

Hjorthagens IP

Lö

10/8

15.00

DIF - Bälinge IF

Lö

17/8

13.30

DIF - IFK Eskilstuna

Hjorthagens IP

Lö

17/8

15.00

AIK - DIF

Skytteholms IP

Fr

23/8

19.00

DIF - Tyresö FF

Hjorthagens IP

Hjorthagens IP

Lö

31/8

13.00

Vasalunds IF - DIF

Hagalunds IP

Lö

7/9

12.00

Ope IF - DIF

Lö

14/9

14.00

IFK Västerås - DIF

Lö

21/9

13.30

DIF - Hammarby IF

Sö

29/9

13.00

DIF - Västerås SK

Hjorthagens IP

Lö

24/8

13.00

DIF - Ope IF

Sö

1/9

15.00

Rönninge SK - DIF

Sö

8/9

15.00

GIF Sundsvall - DIF

Lö

14/9

15.00

DIF - Gideonsbergs IF Hjorthagens IP

Hjorthagens IP

Lö

21/9

15.00

Strömsbro IF - DIF

Hjorthagens IP

Lö

28/9

15.00

DIF - Hammarby IF

Hjorthagens IP

DJURGÅRDENS LANDSLAGSSPELARE

Vad nu då, har Djurgår'n landslags
speIare i fotboll?
Jo, om Du inte redan visste det så
har Djurgården en stor representa
tion i pojk- och juniorlandslagen.
Blårandens reporter träffade tre
av dessa:

Dag Ericsson 17, Anders Almgren 16
och Patrik ”Putte” Eklöf 15 år.
Alla tre visade sig ha det gemen
samt att de aldrig representerat
någon annan förening än Djurgården.
Samtliga startade i DIF:s fotbolIs
skola i 6-7 års åldern.

Hur blir man vid så unga år upp
märksammad i landslagssammanhang?
Först blir spelarna uttagna att
representera sina distrikt vid elit
pojklägret i Halmstad. Tretton
spelare från vardera av de 24 dist
rikten blir uttagna till lägret.
Efter lägret blir 26 spelare uttag
na till ett uppföIjningsläger. 16
av de 26 får den stora lyckan att
bli uttagna till sitt första lands
Iagsuppdrag.

Alla tre är oerhört målmedvetna. De
har kortsiktiga mål att kvalificera
sig för närmaste högre Djurgårdslag
samt att behålla landslagspIatsen.
På längre sikt är målet A-lands
laget och en proffskarriär.
Men ännu finns det mycket att för
bättra på alla punkter. För att bli
bättre krävs naturligtvis en stor
träningsdos. Förutom de fem ordi
narie passen med sitt Djurgårdslag
krävs egen extra träning.
Man kan fråga sig hur spelarna på
denna nivå orkar med skolarbetet
när fotbollen kräver så mycket tid?

Här påpekar al la tre att utan har
moni i skolarbetet, fungerar inte
fotbollen!
Att sköta skolan är en disiplin och
ambitionsfråga.
Det gäller att
vara rationell och planera sin tid
väl, säger "Putte” Eklöf.

När fotbollen och skolan tagit sitt
finns inte så mycket tid över till
annat. Träffa kompisar, lyssna på
musik och gå på bio är något som de
gärna gör när tillfälle finns.

Blåranden ber därför killarna att
rekommendera en skiva och ett bio
tips till läsarna.

Kallelsen till landslagsuppdraget
sker brevledes. Därav följer en
väntan med ständig bevakning av
brevlådan och av nervositet.

DAG ERICSSON

bio:

OMBYTTA ROLLER
med Eddie Murphy

skiva:

THE RIVER
med Bruce Springsteen

ANDERS ALMGREN

bio:

SNUTEN I HOLLYWOOD
med Eddie Murphy

skiva:

BODY TO BODY BOOGIE
med ORS

PATRIK EKLÖF
bio:

FIRST BLOOD
med Sylvester Stallone

skiva:

SLIDE IT IN
med Whitesnake

Blåranden önskar alla tre lycka till
med sitt framtida fotbollsspelande.

Fotnot:

I juniorlandslaget finns även
Stefan Rehn 18. Med meriter från
juniorlandslaget finns även Anders
19 och Joakim Sjöström 20.
n och Jocke kommer från de egna
. Anders är ny i DIF detta år
och kommer närmast från Sundbybergs
IK.

När glädjebeskedet väl anlänt är
det dags att packa trunken och resa
utomlands med landslaget. Spelarna
berättar om den otroliga lycka som
de känner när de dragit på sig sin
första landslagströja. Det pirrar
i magen när man står uppradade in
för publikfylIda läktare med natio
nalsången ekande över stadion.

EKONOMIRUTAN

I Blåranden 3/84 gavs en prognos
över det förväntade ekonomiska ut
fallet för verksamhetsåret 1984.
Tyvärr visar bokslutet att progno
sen inte höll. Julkalenderförsä1j
ningen blev inte vad vi hade hoppats
Årets vinst blev nu 30.000 kronor,
detta innebar att U-fotboIlens ba
lanserade förluster minskar till
115.000 kronor. Dessa balanserade
förluster består helt och hållet av
skulder till leverantörer. Med andra
ord innebär det att skulderna är
I15.000 kronor större än tillgångar
na .

Det som talar för att U-fotbollen
skall komma på fötter är våra kompe
tenta ledare. Alla ledare är hårt
engagerade med att ta de krafttag
som krävs för att få balans i eko
nomin. Det känns tryggt att förfoga
över så ansvarsmedvetna ledare när
krisen är ett faktum.
Du som spelar tycker kanske att Ditt
lag inte kostar Djurgården speciellt
många kronor?
När man spelar fotboll tänker man
närmast på de kostnader som man har
direkt för själva utförandet.
Dessa är t.ex. tröjor, bollar, koner
sjukvård, domare, träningstider, an
mälningsavgifter till turneringar,
tränare, träningsläger, licensavgif
ter, tvätt, prisutdelning, resekost
nader m.m.

Putte Eklöf och Anders Almgren
flinar upp sig mot fotografen

Det finns andra kostnadslag som
indirekt är knutna till Ditt fot
bollsspelande. För att all service
skall fungera runt Ditt lag har Ni
ett kansli till Er hjälp. Här finns
kostnader för t.ex. porto, telefon,
kontorsmaterial, underhåll av kon
torsmaterial, lön till anställd per
sonal, personalomkostnader för den
anställde (sociala avgifter), tryck
saker m.m.

Ytterligare kostnader finns i hyra
av klubblokal, underhåll av klubb
lokal, tryckkostnader för Blåranden,
materialförvaltare m.m.

Dagge Ericson i fokus

Det är av vikt att förstå varför
dessa kostnadslag även de belastar
Ditt fotboIIsspeIande.
Det är mycket svårt att beräkna hur
de indirekta kostnaderna skall för
delas mellan de olika lagen. Därför
bidrager alla solidariskt med lika
stora insatser för att få täckning
för kostnaderna.

Den insats som Du och Dina föräld
rar gör att sälja U-fotbollens juloch sommarkalendrar.
Närmast kommer U-fotbollen att sälja
sommarkaIendrarna under MAJ MÅNAD.
Vi som sitter med ansvaret för eko
nomin inom U-fotbollen hoppas att
Du nu fått en bättre inblick i
kostnaderna som Ditt fotbollsutövan
de medför.

PÅMINNELSE
GLÖM

EJ

BETALA,,

SEKTIONSAVGIFTEN
SOM ÄR
AVGIFTEN FÖR DITT DELTAGANDE
I

U-SEKTIONENS

DENNA AVGIFT

AKTIVITETER,

SOM ÄR

100:-/ÅR

GER DIG FÖRUTOM DELTAGANDE
MATCHER, TRÄNING OCH ANDRA
AKTIVITETER, U-SEKTIONENS
TIDNING BLÅRANDEN 4 NR/ÅR.

BETALAS

PÅ

PG

199939-0

I

INTERVJU MED STEFAN REXIN

INTERVJU MED ANDERS BYRÉN

BI åranden:

Vad behöver Du förbättra ?
Blårandens flitige reporter träffa
de ett av årets nyförvärv den 19-
årige Anders Byrén. Anders kommer
närmast från Sundbybergs IK men har
tidigare representerat Älvsjö AIK.
1981 lämnade Anders Älvsjö som han
spelat för under hela sin tid som
pojklagsspelare, för Sundbyberg
Möjligheten att få spela seniorfot
boll, avgjorde klubbskiftet. Anders
har 4 pojklandskamper och 2 junior
landskamper på sin meritlista.

BIåranden:
Hur drivs Du i DIF ?
Anders:

Jag trivs mycket bra i DIF.

Blåranden:

Blåranden:
Har omstäIIningen från SIK till DIF
varit svår ?
Anders:

Blårandens flinke reporter tog pul
sen på årets andra nyförvärv,
Stefan Rexin som kommer från Ny
köpings BIS. Stefan är 27 år och
har en udda fotbollsbakgrund.
Han slutade spela fotboll helt och
hållet vid 10-års ålder.
Vid 21 års ålder blev han tillfrå
gad av sin gamle pojklagstränare
om han kunde tänka sig uppta fot
bollsspelandet igen. Sagt och gjort,
började Stefan spela fotboll för
Hargs BK i division 5. Med Stefan
följde framgångarna för Harg. De
avancerade till division 3 på tre
säsonger. Därefter följde Stefan
sin gamle pojklagstränare Caj Hjelm
till Nyköpings BIS.

Ungefär som väntat. Tempot
är betydligt högre, vilket
ställer krav på ett spel
med färre tillsIag.

Varför valde Du DIF framför andra
anbud ?

Stefan:

Blåranden:

Stefan:

Framför allt huvudspelet
och kampspelet.

Blåranden:
Vad förväntar Du Dig av säsongen ?

Stefan:

Att ta en plats i laget
samt att vi går till kval
spel.

Blåranden:
Roligaste fotbollsminnet ?

Stefan:

Absolut kvalspelet till
division 2 med Nyköping mot
Falun 1983. Det gick mycket
bra både för laget och för
mig själv.

Blåranden önskar även Stefan lycka
till i Djurgårdsdressen.

Jag valde Djurgården för
föreningens seriösa sats
ning på allsvenskt spel.
Dessutom hade föreningen
skaffat en mycket bra trä
nare, vilket bidrog till
att förenkla valet.

Vad behöver Du förbättra ?

Blåranden:
Anders:

Jag måste göra jämnare in
satser på match och träning
Dessutom saknar jag match
rutinen.

Stefan:

Blåranden:
Vad förväntar Du Dig av säsongen ?

Anders:

Att ta en plats i

Har omställningen från division 5
till division 2 på så kort tid va
rit svår ?

laget.

Blåranden:

Jag har varit överraskad
över hur enkel omställ
ningen varit. Störst prob
lem har jag haft denna sä
song då jag skolats om från
yttermittfäItare till topp
forward.

Vad har Du för mål med Ditt fot
bollsspeI ande ?

Anders:

Att bli så bra som möjligt.

Blåranden:
Finns det någon som varit extra be
tydelsefull för Din fotbollskarriär?

Anders:

Ja, Jan-Anders Westerlund,
min tränare från pojk lags
tiden i Älvsjö. Han var
ingen lagtränare men däre
mot skicklig individuell
tränare, som lärde oss myc
ket teknik.

Blåranden:
Roligaste fotboIIsminnet ?

Anders:

Seriesegern i fjol med Sund
byberg samt vinsten mot
Brommapojkarna i St Eriks
cupens kvartsfinal med
Älvsjö 1978.

Blåranden önskar Anders lycka till
i Djurgårdsdresen.

Våra två nyförvärv Anders ”Guldfisken” Byrén och Stefan Rexin från.
Sundbyberg respektive Nyköping ser något fundersamma ut efter ett

av vinterns hårda träningspass på Stadshagen.

PRESENTATION AV

DJURGÅRDENS
RESULTAT AV TRÄNINGSMATCHER

A-lagstrupp

1985

VÄSBY

1 - 1

Egen produkt.
14 J-landskamper

DIF A

DEGERFORS

5-0

BRAGE

DIF A

3-5

Egen produkt.

DIF A

MOLDE

1 - 0

DIF A

AIK

2 - 1

-

DIF A

1 - 3

DIF A

1 - 7

FRÖLUNDA

-

DIF A

2-2

HALMSTAD

-

DIF
1.

Joakim Sjöström,

20

3:e A-lagssäsongen
2.

Kenneth Johansson,

21

2:a A-lagssäsongen

A

HAMMARBY

3.

Lennart Lundin,

25

3:e A-lagssäsongen
4.

Ulf Lundberg,

29

5:e A-lagssäsongen
5.

Stefan Rehn,

18

2:a A-lagssäsongen
6.

Leif Nilsson,

Från BK Vargarna.
5 J-landskamper.

Från IFK Sundsvall
1 A-landskamp.

DIF A

1 - 2

ILVES

DIF A

0-2

AIK

DIF A

2 - 1

DIF A

TPS ÅBO

6-0

SUNDBYBERG

5 - 1

DIF B

1 - 8

Egen produkt.
1 J-landskamper

Från Hudiksvalls ABK

21

SKÖVDE

DIF B
BRAGE B

2:a A-lagssäsongen

DIF B

7.

Stefan Svensson,

26

3:e A-lagssäsongen

Från IFK Västerås
2 J-landskamper

DIF B
DIF B

TÄBY IS
8.

Svante Mjörne,

26

Mats Jansson,

23

5:e A-lagssäsongen
10.

Lars Sandberg,

27

6:e A-lagssäsongen
11.

Per Eriksson,

1 - 3

NYKÖPING

1 - 1

SPÅNGA

5-0

DIF B

0-2

Nya i truppen:

Egen produkt
4 J-landskamper

Från IF Bromma
pojkarna

Från Enköpings SK

22

ENKÖPING

Från Essinge IK

3:e A-lagssäsongen
9.

-

Stefan Rexin, Nyköpings BIS
Anders Byrén, Sundbybergs IK
Jonny Wendt och Johan Westman, egna
produkter
Björn Schönbeck, uppflyttad från
B-truppen (moderklubb IFK Lidingö)
Stefan Rehn, egen produkt
Leif Nilsson (Hudiksvalls ABK) flyt
tad upp till A-truppen under fjol
hösten

2:a A-lagssäsongen
12.

SpelarförIuster:

Stefan Rexin,

27

Ny från Nyköpings BIS
13.

Roger Casslind,

26

Egen produkt

6:e A-lagssäsongen
14.

Vito Knezevic,

28

8:e A-lagssäsongen
15.

Leif Lövegaard,

21

Från Norrby I F
4 U-landskamper
8 J-landskamper
Från IFK Österåker

3:e A-lagssäsongen
16.

Jonny Wendt,

Egen produkt

19

1:a A-lagssäsongen
17.

Anders Byrén,

2 J-landskamper
4 P-landskamper

19

Ny från Sundbybergs IK
18.

Johan Westman,

Egen produkt

19

1:a A-lagssäsongen
19.

Branco Marcovic,

20.

Från AIK

2:a A-lagssäsongen
20.

Glenn Myrthil,

Från Bromstens IK

20

2:a A-lagssäsongen
21.

Björn Schönbeck,

18

1:a A-lagssäsongen

Från IFK Lidingö

Christer Nordström, IFK Eskilstuna
Ronald Åman, slutar
Lars Stenbäck, IFK Västerås
Tommy Johansson, IFK Tumba
Peter Eriksson, Skiljebo SK
Lasse Lundberg, Tyresö FF
Henrik Westman, Stureby SK

BLÅRANDEN TAR PULSEN PÅ
BJÖRN WESTERBERG

.............

Som aktiv debuterade Björn Wester
berg som 18-åring i Sundbybergs
div 2 lag.
Mellan 1963 och 1969 spelade Björn
i div 2 med sitt Sundbyberg. Bästa
placering blev en andra plats efter
Hammarby 1964.
Björn spelade oftast back eller
halvback under sin aktiva tid.
När sextiotalet tog slut trillade
SIK ur div 2 och med dem Björn, ned
i trean.

Parallellt med fotbollsspelandet ut
bildade sig Björn till gymnastik
direktör under åren 1966-68. Efter
GIH föddes ett intresse för fot
boll stränandet.
1971 blev tränarjobbet vakant i
Sundbyberg. Björn blev tillfrågad
och tog chansen att bli spelande
tränare i Sundbybergs div 3 lag.
Under 1971-73 var han tränare i
Sundbybergs IK.

Björn anser att tiden i SIK var både
nyttig och mycket trivsam.

1974 gjorde Björn ett mellanspel i
AIK där han tränade deras allsvenska
juniorlag. Det året nådde AIK JSM-
finalen men som Du kan läsa på annan
plats i tidningen blev det förlust
mot Djurgården med 3-1 efter för
längning.
Efter året i AIK blev avsaknaden av
det aktiva spelet för stort. Björn
valde att spela ytterligare en sä
song för Sundbyberg men nu endast
som spelare.

1976 blev jobbet som förbundskapten
för juniorlandslaget vakant.
Lars-Oscar Nilsson hade tagit trä
narjobbet i AIK på ett år.
Tiden hade gått och Svenska Fot
bollsförbundet hade svårt att finna
lämplig vikarie till L-O. Björn
kontaktade förbundet och fick jobbet.

====== HEJARAMSOR

Heja Djurgår'ns friska gäng
kämpa nu för två poäng
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

2.

Kämpa grabbar friska tag
Ni är toppen vårat lag,
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

3.

Gläd ett gammalt Djurgåndshjärta
nita dit en riktig ärta,
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

4.

De´va´ målet numro ett
låt dom andra komma tätt,
DJURGAR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

5.

Heja Djurgår'n spar ej krutet
sista målet är ej skjutet,
DJURGAR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N
I från allra första bollen
ska Ni spela huvudrollen,

DJURGÅR'N

DJURGÅR'N

1977-års juniorlandslag innehöll bl.a
profiler som Micke Andersson, Thomas
Ravelli, Robert Prytz, Tommy Holmgren
Peter Nilsson, Glenn Hysén och Thomas
Sunesson.

Efter säsongen 1976 beslutade Fot
bollsförbundet att anställa en an
svarig för pojklandslaget.
Ansvaret för pojk- och damlandslaget
fick Tord Grip.
För U-21 landslaget,Björn Westerberg.
Vid sidan av arbetet med respektive
landslag, utarbetade Björn och Tord
instruktörspärmen; Fotbollsskolan.
Under tiden på Förbundet lärde sig
Björn mycket av "Laban" Arnesson
och Lars-Oscar Nilsson. Samarbetet
på Förbundet med Tord Grip och se
nare även med dennes assistent från
Degerforstiden, Sven-Göran Eriksson,
stärkte Björns uppfattning om hur
fotboll skall spelas.
Björn hade tagit intryck av Bob
Hougtons arbete i Malmö och lagets
spelsätt. Men Björn betonar dock
att han ej sympatiserar med det
starka inslaget av offsidespeI som
Bob förespråkar.

Björn har även haft förmånen att få
se två VM-turneringar på plats,
(1978 och 1982).
De senaste 5 åren vittnar om att
man kan få framgång med olika spel
stilar.

- Det är mycket viktigt att vara
metodisk och driva sin fotbollsupp
fattning konsekvent, betonar Björn.

1979-80 tränade Björn Åtvidaberg i
Allsvenskan. Han tog över ett lag
som genom ett mirakel klarat sig
kvar året innan. Utan några nya
spelare tog han över ett "Omöjligt

jobb". Efter säsongen -79 kände sig
Björn mycket styrkt i uppfattningen
om hur fotboll skall spelas.
Tiden i Åtvidaberg upplevde Björn
som mycket lärorik.

- Det var en mycket bra prestation
som laget gjorde efter de förutsätt
ningar som fanns I979-80, påpekar
Björn.
I98I-82 återvände Björn till Fot
bollsförbundet och arbetade med pojk
landslaget. Arbetet blev intensivt
under sommarhalvåret då Folksam Cup,
elitpojklägret, turneringar för både
15- och 16-årslandslagen genomfördes

Under dessa år hade Björn endast en
veckas sommarsemester. Vid sidan om
arbetet med landslaget hade han an
svaret för utarbetandet av FotbolIs
skolan på video.
Inför säsongen 1983 fick Björn er
bjudandet att träna IFK Göteborg.
Han tvekade länge beroende på att
han inte fick tjänstledigt från
Svenska fotbollsförbundet.

- Om jag inte tagit chansen att
träna Göteborg hade jag ångrat mig
oerhört, säger Björn.
Björn är av en nyfiken natur och
vill gärna pröva på tuffare uppgif
ter. Sommaren -84 bestämde han sig
för att lämna IFK Göteborg av famil
jeskäl. Hans familj bodde kvar i
Stockholm under den tid som han trä
nade IFK Göteborg.
Björn önskade fortsätta tränandet på
elitnivå.

- Egentligen har Djurgården fel di
visionstilIhörighet men det hade nog
känts fel att matcha något annat lag
i Allsvenskan, menar Björn.
Björn trivs mycket bra med spelare
och ledare i DIF. Spelartruppen är
mycket motiverad.

- Det är en hög nivå på den verksam
het som jag tar över, Hasse Backe
har gjort ett mycket bra jobb, av
slutar Björn Westerberg.

=======

1.

6.

Arbetet blev mycket tidskrävande då
Björn matchade pojk- och juniorlands
laget. Matchandet med juniorlands
laget gick så bra att laget kvali
ficerade sig till VEGA-sIutspelet
för juniorer.
Våren -77 matchade Björn juniorlands
laget i EM-slutspelet. Laget var
endast 30 sekunder från en semifinal
plats. Det är Sveriges största fram
gång på juniorssidan någonsin. Bl.a.
slogs Västtyskland, Italien, Danmark
och Holland tillbaka.

DJURGÅR'N

Heja Djurgår'
n håll igång
så vi får vår segersång,
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N
8.

Uppå denna gröna äng
spelar Sveriges bästa gäng,
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

9.

Heja grabbar sista kvarten
Ni får
sova hela natten,
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

10. Ta dom redan nu på sängen
första målet ger poängen,
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

11. Nu har det hänt.
Djurgår'n har tänt
DJURGÅR'N DJURGÅR'N

DJURGÅR'N

12. Heja grabbar, spela, skjut
än är matchen inte slut,
DJURGÅR'N DJURGÅR'N DJURGÅR'N

1984 års ”Skyttekung" PER
"BRATTIS" Brattberg.

BLÅRANDEN SUMMERAR:

två

År med Johan Verner

Inför säsongen 1983 fick junior
laget en ny tränare i Johan Verner.
Johan hade själv spelat i Djur
gården som pojk- och juniorspelare,
därför tvekade han inte när han fick
erbjudandet att träna Djurgårdens
juniorlag.
- Under min aktiva tid som fotbolls
spelare är tiden i Djurgårdens
juniorer tveklöst mitt roligaste
minne, berättar Johan för Blåranden.

När Johan tog över juniorerna till
sammans med Benny Persson fanns det
fyra frågetecken som är viktiga att
komma ihåg. Dessa var följande:

1)

Ny organisation på seniorsidan

2)

Vi var degraderade från Sthlms
FF:s elitserie för 19-åringar
till klass 2 som spelades på
grus

3)

Det var ont om 19-års juniorer
(64:or) i föreningen

4)

Det var ont om 18-års juniorer
(65:or) i föreningen

I klartext betydde detta att senior
sidan hade en A och B trupp. När det
saknades 19-åringar till B-truppen,
flyttades 18-åringarna upp till B-
truppen.
De 18-åringar som inte fick plats i
B-truppen ville inte stanna i före
ningen utan valde att lämna Djur
gården. Kvar till juniortrupperna
fanns endast 17-åringar (66:or).
Dessa 17-åringar var av skiftande
kvalitet, hälften hade spelat i 66
lag 1 den andra delen i lag 2.
Som alla säkert förstår blev det
omöjligt att dela upp juniorerna i
två trupper. De som blev uttagna
till juniortvåan ville inte stanna
kvar i föreningen när de ansåg att
grusspel och träningar med klart
sämre spelare missgynnade deras ut
veckling.

Det enda vettiga var att träna alla
juniorer i en stor träningsgrupp.
Snabbt insåg ledningen att det skul
le bli mycket svårt att vinna Stock
holmsserien på grus. Motståndet i
denna serie bestod enbart av de stör
re och fysiskt starkare 19-åringarna.
Att enbart ställa upp med 17-åringar,
av skiftande kvalitet, visade sig
vara omöjligt om de ville vinna se
rien. Avsaknaden av rutin från juni
orspel och av en ledarfigur bland
spelarna som de kunde luta sig mot
när det blåste motvind var stor.
1983-års resultat med en 3:e plats
i allsvenska ungdomsserien får be
tecknas som mycket bra.

Inför 1984 kvarstod problematiken
med grusspel och svårigheterna därav
att dela in juniorerna i olika trä
ningstrupper. Krav framställdes från
seniorsidan om att juniorlaget skul
le anpassa sin organisationsmodell
efter A-laget enligt dess 4-4-2 mo
dell med zonspel.
Föreningen betonade vikten av att
vinna grusserien, så att förutsätt
ningarna för bålans skapades mellan
juniorerna genom indelning i trä
ningstrupper.
Följaktligen prioriterades Stock
holmsserien före ungdomsallsvenskan.

Omställningen till zonspel var på
gott och ont. Resultaten fick stå
tillbaka när sättet att spela fot
boll inte riktigt passade spelar
materialet.
Vidare var det inte lätt att ut
veckla lagets organisation när man
hade hela 34 spelare med i All
svenska ungdomsserien. Det positiva
med zonspelet var att spelarna kla
rade omställningen till B-lagsspel
på ett bättre sätt. Ser man därför
det hela ur utbildningssynpunkt har
det varit mycket utvecklande.

BJÖRN WESTERBERG TRÄFFADE UNGDOMS
LEDARNA PÅ HJORTHAGEN

Måndagen den4 februari träffade
Björn Westerberg ungdomsledarna i
klubblokalen på Hjorthagen.
Björn berättade om sitt stora pro
jekt -FOTBOLLSSKOLAN- under sin an
ställning på Svenska Fotbollsför
bundet vid mitten av 70-talet.
Fotbollsskolan finns som en instruk
tionspärm för ledare. Dessutom är
den kombinerad med ett antal video
filmer som finns att köpa genom
Svenska Fotbollsförbundet. Filmerna
innehåller bl a passningsspel, fin
ter och skott. Övningarna utföres
av ungdomar i 10-12 års åldern.
Tävlingskommittén skall köpa dessa
kassetter så att ledare och spelare
skall få tillgång till dem.
Björn fick en förfrågan av några
ledare hur man skall träna 9-åringar
när man bara har en gymnastiksal
till förfogande under vintern. Le
darna upplevde avsaknad av tränings
matcher och riktiga mål.
Björn redogjorde för hur man kan byg
ga upp övningarna med spel 2 och 1,
2 mot 2, 3 mot 2 och slutligen 3 mot
3. Björn svarade med erfarenhet från
vistelsen i Åtvidaberg och från
Svenska Fotbollsförbundet att bättre
träningsmöjligheter för 8-12 åringar
går inte att få vintertid!

Under fjolårets säsong uppstod lite
"gnissel" mellan några spelare och
lagledningen. Ett fåtal spelare hade
svårt att klara av att bli över
ställda i en och annan match. Som
pojklagsspelare hade de aldrig haft
motgångar och nu trodde de att be
löningar i form av uppflyttning till
seniortruppen skulle ske snabbt. Att
verkligheten för dem bestod av hårt
och tålmodigt arbete, förstod de
aldrig. Det hela slutade i att tre
spelare ville byta klubb mitt under
brinnande säsong. Någon känsla för
sin förening eller för sina lagkam
rater visade spelarna inte.

Kvaliteter som moral, känslan för
lagkamrater och förening, är något
som alla ledare inom Djurgården vär
desätter högt.
Sammanfattningsvis gjorde juniorerna
det som alla krävde under fjolåret,
nämligen att vinna grusserien (U2A)
I Allsvenska ungdomsserien slutade
laget på en 7:e plats.

Plumpen kom i junior-DM som även är
kvalificering till SM. När 15 min
återstod ledde DIF med 2-0 mot BP,
efter förlängning var siffrorna 2-5.

För framtiden innebär detta att
juniorerna nu kan organisera sig på
ett bättre sätt. Större flexibilitet
mellan trupperna skapas när "belö
ning" kan ske genom uppflyttning
till mer kvalificerad miljö, ända
från A-pojkar tiIl seniorer.
Till slut ber Blåranden Johan göra
ett försök att jämföra dagens juni
orer med de lag han spelade i 1975-
76 (58:orna).

- Dagens spelare är bättre rent tek
niskt men instäIIningsmässigt och
som lag betraktat, var vi före. Vi
hade lärt oss att kämpa när vi som
pojklag mötte ett år äldre grabbar
vart annat år. Genom att få möta
äldre motstånd, utvecklades vi både
som fotbollsspelare och som männis
kor, avslutar Johan.

Kanske något för de styrande på
Stockholms FF att tänka på!
Träningsmatcher mot andra lag i 3
mot 3 spel är de bästa matcher man
kan få i den åldern, menade Björn.
Avslutningsvis kom frågan om ung
domars specialisering upp. När är
det lämpligt att specialisera sig på
en idrott?

Björn ansåg att vid 14-15 års åldern
är det lagom med elitsatsning på en
idrott.
Däremot är det lämpligt att i yngre
åldrar ha flera lag inom föreningen
beroende på färdighet.
Vi passar på att tacka Björn för
denna trevliga och intressanta ut
bildningskväll och vi hoppas att han
kan återkomma vid ett senare till
fälle.

Här ser ni vinnaren av 1984 års
Floridaresa i julkalenderlotte
riet. 10-årige Mikael Jönsson
från Forshaga i Värmland fick
två kalendrar i present från
en släkting i Stockholm. I höst
sker drömresan över Atlanten till
USA.

DJURGÅRDSTIPSET
1

RESULTAT AV

3

FRÅGA
DJURGÅRDSTIPSET NR 1 OCH 2

Gamle högerbacken Tommy Davidsson hade ett smeknamn,
vad kal lades han ?
1)
Svarsfrekvensen har inte varit den
bästa för vår nya frågetävling
Djurgårdstipset.

Det kan väl aldrig vara så att
frågorna är för svåra för vår läse
krets?
Manusförfattaren hoppas på fler svar
denna gång.

Tyvärr kan vi inte ge någon utfäs
telse om flera presentkort i
Karamellkronan. Butiken har över
gått i ny regi.
Vi kan dock utlova tre nya priser,
så skynda Er och sänd in lösningarna
till
DIF
Box 39007
100 54 STOCKHOLM

Totte

Tomten

X)

2)

Tore

2

FRÅGA

Hur många seriematcher har DIF:s Damlag spelat under
1983 och -84 utan förlust ?

1)

36

X)

28

2)

32

3

FRÅGA

Vem var tränare i DIF innan Bengt Persson ?
1)

X) Antonio Duran

Arve Mokkelborst

2) Torsten
Lindberg

4

FRÅGA

1980 Gick D.IF:s Juniorer till SM-final, matchen för
lorades med 1-0, till vilket lag ?

1)

Örgryte IS

FRÅGA

X)

Åtvidabergs FF

2)

IF Elfsborg

5

Gösta Sandberg gjorde ett berömt mål mot Skottland i
en match på Råsunda. Sverige vann med 3-1 och "Kniven"
gjorde ett må) från ca 40 meter. Vilket år var detta ?

LÖSNINGAR TILL DJURGÅRDSTIPSET 1

1

X

TOMMY BERGGREN 19 MÅL

2

2

SKÅ IK OCH BRAGE IK

3

1

ANDERS ALMGREN

4

2

JOAKIM SJÖSTRÖM OCH
LEIF LÖWEGARD

5

2

RONALD ÅMAN

6

1

REINE GUSTAVSSON

7

X

IFK NORRKÖPING 3-0

8

X

LILLESTRÖM

9

1

LARS STENBÄCK

10

2

VITO KNEZEVIC

11

2

SUNNE

12

X

BROMSTEN

13

1

ÅTVIDABERG

1)

1952

X)

1955

2)

1957

FRÅGA 6

Jan Lilja är nu ordförande i Ungdomsfotbollen,
vem efterträdde han ?
1) Stig Bengtsson

X) Gunnar Dyvik

2) Johan
Björkman

FRÅGA 7

Vem av följande spelar i Djurgårdens 69-lag ?

1) Kimmo Rohlin

X) Peter Mörk

2) Mimon Koivunen

FRÅGA 8

Hur många St Erikscupstitlar har DIF tagit genom åren ?
1)

10

X)

2)

14

12

FRÅGA 9

Under perioden 1941-1967 hade DIF:s fotbollssektion
samma ordförande, vad hette han ?

1) Gunnar Lundqvist

X) Sigvard Bergh

2) Hilding
Lövdahl

FRÅGA 10
LÖSNINGAR TILL DJURGÅRDSTIPSET

2

Vem är materialförvaltare i ungdomsfotbollen ?

X) Sven Öberg

1) Sven Jonsson

2) Torbjörn
Waax

1

X

MOLDE

2

2

GÖSTA SANDBERG

3

2

LINDBERGH

4

1

STEFAN REHN

5

X

SUNDBYBERGS IK

FRÅGA 12

6

2

DALHEMS IF

73:orna har i år fått en ny tränare, vad heter han ?

7

X

KAJ ANDERSSON

1) Otto Wahlström

8

2

HJORTHAGEN

9

X

JAN KARLÉN

FRÅGA 13

10

1

GARY WILLIAMS

n

1

13 ST

Som Ni alla vet spelar Mats Jansson sedan flera år i
A-laget. Det fanns för något år sedan ytterligare en
Mats Jansson i DIF, vilken funktion hade han i DIF ?

12

2

MALMÖ FF

1)

13

1

USA

FRÅGA 11

Kenneth Johansson är som Ni alla vet med i A-Iagstruppen
men vilket år är han född ?

1)

1965

2)

1961

X)

X)

Lennart Johnsson

HejaklacksIedare vid
A-Iagsmatcherna på Stadion

2)

1963

2) Åke
Barling

X) Ordförande i överstyrelsen

Ungdoms- och juniortränare i
DIF bl.a. tränare för 59-laget

TACK

LASSE

Har Du hört talas om
”Lasse dribbler" ?

Om inte, så skall Blåranden berätta
historien om honom.

Blott 6 år gammal debuterade Lars
"Lasse dribbler” Stenbäck i Djur
gårdströjan som högerytter i Djur
gårdens 53:or. Lasse var 3 år yngre
än sina lagkompisar som bl.a. be
stod av Mats Valtin. Ledare för
laget var Mats far Sten Valtin. Vad
Lasse tyckte bäst om var att
”tunnla" sina motståndare och efter
varje "tunnel” blåste han upp en
bubbla av tuggummit som han alltid
tuggade på. Efter en match hade
Lasse ansiktet fullt av klibbigt
tuggumm i.
Som pojklagsspelare var Lasse St.
Erikscupens skräck för motståndar
lagen. Ofta dribblade Lasse bort
hela laget innan han avslutade med
målskott. Något äldre anlitades
Lasse tillsammans med bäste kompisen
Pierre Febvrell i det äldre 55-laget
och som A-pojke i juniorlaget. Som
junior vann Lasse tillsammans med
övriga i 56-laget Junior-SM 1974.
I finalen betvingades AIK med 3-1
efter förlängning.
Mellansvenska juniorcupen vann laget
också efter finalseger mot Gefle IF
med 3-1. Bäst på plan var Lasse
Stenbäck. En poäng med segern i
Mellansvenska juniorcupen var semi
finalen mot Brage. Brage räknades
inför matchen som starkast i landet
jämte Djurgården. Brages lag bestod
till större delen av dagens all
svenskar (bl.a. Thomas Nilsson,
Roger Hansson, Göran Arnberg m.fl.)

BLÅRANDEN

PÅ BESÖK HOS SUPPORTERKLUBBEN

Vad sysslar SupporterkIubben med ?
Ja, det undrade också vi på Redak
tionen så vi företog ett besök i
Supporterklubbens souvenirbutik på
Lidingö.
Som vanligt stod den alltid så
glade eldsjälen och ordföranden
Sven Öberg i butiken. Sven är nu inne
på sitt trettonde år som ordförande
i Supporterklubben.
Vad är syftet med att ha en Suppor
terklubb, kanske Du undrar ?

Att stödja moderföreningen med
aktiva insatser och bidragsmedeI,
svarar Sven utan att blinka.
Klubben består av 2.000 medlemmar
och de betalar samma avgift för sitt
medlemsskap som medlemmarna i Moder
föreningen gör.
Medlemsantalet har varit konstant i
5-6 år trots att 300-400 faller
bort varje år kommer nya medlemmar
till så att antalet hålls konstant.
Hela 100 medlemmar av de 2.000 är
aktiva. Huvudsakligen hjälper
SupporterkIubben ishockeyn och fot
bollen med matcharrangemangen.
Men bedyrar Sven Öberg, hör någon av
sektionerna av sig ställer vi alltid
upp.
Förutom matcharrangemangen och jätte
jobbet med souvenirerna,deltar klub
ben i Östermalms föreningsråds år
liga vårstädning.

Lasse Stenbäck bland talanger i sin favoritmiljö ute på Barnens Ö.
Helt uteslutet är det inte att Lasse dyker upp därute även i år.

I halvtid efter 35 spelade minuter
drog sig Brage undan med en 2-0 led
ning. Tränaren Ulf Lyfors skällde ut
sina spelare i halvtid. Detta tände
laget till ett ordentligt fyrverkeri,
hela 8 mål tillverkades på de åter
stående 35 minuterna. Brage som inte
fick delta i Allsvenska juniorcupen
fick även de konstatera att Djur
gården var bäst.
Det blev segrar i Allsvenska ungdoms
serien, Allsvenska juniorcupen och
Mellansvenska juniorcupen.
- Djurgårdens bästa juniorlag genom
tiderna,
löd "Farsan” Sandbergs
omdöme efter finalsegern i Allsven
ska juniorcupen.

Debuten i allsvenskan skedde den
21 september 1975 mot Örgryte IS på
Ullevi. Matchen slutade 0-0 och gick
inte till historien. Först säsongen
1977 lyckades Lasse bli bofast i Alaget. Första A-lagsmålet gjorde
Lasse mot BK Derby på Stadion en
majkväll 1977. Någon större målskytt
har Lasse aldrig varit, 5 allsvenska
mål producerade han på 123 matcher
i allsvenskan. Bättre blev det under
division 2-spelet, 11 mål på 69 se
rie- och kvalmatcher. Totalt blev
det 192 framträdanden i seriesamman
hang för Lasse i Djurgårdströjan.
Skador har Lasse i stort sätt varit
förskonad ifrån under sin karriär.
Enda skadan var när Lasse trampade
på en glasbit i omklädningsrummet
efter ett derby mot Hammarby 1978.

Styrelsen består av ordförande, 6
ledamöter,. 2 suppleanter samt en
adjungerad klubbmästare. Klubbmäs
taren ansvarar för nöjeskommittén
som arrangerar tidningsdistribution
(det egna medlemsbladet "HEJA
DJURGÅR'N”) möten och lokaltillsynen.
Styrelsens huvudsakliga arbetsupp
gifter är souvenirförsäIjning, per
sonalfrågor, medIemsregister, med
IemsbIadet m.m.
Centrum för klubbens aktiviteter är
lokalen vid Björnvägen 14 på Lidingö

Under 1984 gick klubben med c:a 300
Tkr i vinst. Tyvärr måste större
delen av pengarna plöjas ned i Sou
venirlagret. Men hela 50 Tkr kunde
vi dela ut till olika Djurgårdssek
tioner berättar Sven Öberg stolt.

Tråkigt nog spolierades resten av
säsongen för den då landslags
aktuella Stenbäck.
Lasses stora passion utanför planen
har alltid varit "blandat smågodis".

En historia förtäljer om hur den
glade Lasse ertappades i tullen
efter ett träningsIäger utomlands
med för mycket godis i bagaget.

Flera tränare försökte i sin för
tvivlan över Lasses kosthållning
berätta om kostcirkelns fördelar.
Ty förutom smågodis stod olika
sorters korv på Lasses inköpslista.
Ironiskt nog utbildade Lasse sig
till kock.
Efter 23 säsonger i Djurgården kom
mer Lasse i fortsättningen att rep
resentera IFK Västerås.

Den 16 maj har alla Djurgårdare
chansen att komma till Stadion och
avtacka Lasse när Djurgården möter
IFK Västerås.
Tack för allt Du gjort för föreningen
"Lasse dribbler", inte minst Ditt
uppoffrande engagemang för förenin
gen utanför planen. Det är många som
blir besvikna om Du inte kommer till
Barnens Ö-lägret även i år.

Jan Lilja

Fotboll, bandy, boxning, brottning
och konståkning fick mottaga bidrag
under fjolåret. För mig är Djurgår'n
inte bara fotboll och ishockey utan
jag åker ofta ut och ser andra sek
tioner, t.ex. bowlarna, avslutar
Sven Öberg.

