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ETT OVÄRDIGT PROBLEM
DIF-ordföranden om amatörfrågan i fotboll

Sällan om ens någonsin tidigare har amatörfrågan 
i fotboll diskuterats så intensivt som detta år. Orsa
ken är i första hand att ”nya” fotbollsnationer dykt 
upp och börjat intressera sig för allsvenskans fot
bollsspelare. Vi har tidigare varit vana vid uppköpare 
från Spanien och Frankrike. I år har vi fått stifta 
bekantskap med skottar, schweizare och österrikare. 
Erbjudandena till svenska spelare har väl inte varit 
alltför märkvärdiga, men dock tillräckligt generösa 
för att locka över några av våra amatörer till proffs
fotbollen. De svenska klubbarna som drabbats har 
inte haft resurser att sätta emot.

Inte för att åderlåtningen till utländska klubbar 
har varit alltför omfattande under de sista 20 åren, 
men det är inte på kvantiteten det beror, utan på 
kvaliteten; det är ju de bästa spelarna man har 

betalat för; det absoluta toppskiktet, och det är ju 
de som betyder mest för standarden på det allsvenska 
spelet, det är ju stjärnorna som drar publiken och 
som gör det ekonomiskt möjligt att hålla sig med 
goda tränare och att satsa på ungdomen för att stän
digt få nytt material.

I debatten om amatörer eller proffs har det skym
tat olika förslag om halvproffs och helproffs — om 
man skall få betala 25.000 eller 50.000 kronor, om 
spelarna skall ha rätt att ta emot det ena eller det 
andra. Man bör nog vara försiktig med att detalj
reglera. Låt erfarenheten visa vägen. Ingen vet vad 
man kommer att ha råd med. Koncentrera i stället 
problemen — annars kommer vi aldrig längre än till 
förslag. Börja med att lösa en enda sak. Slopa ama
törregeln. Då får vi pengarna på bordet och undviker

FÖR LÄNG OCH TROGEN TJÄNST tackar vi i Djurgården gärna Arne Arvidsson genom att låta honom bli 
årets omslagspojke. Han har under åratal räddat vårt allsvenska mål både i fotboll och bandy, och när han nu drar sig 
tillbaka och kopplar av i mindre krävande sammanhang kommer vi att minnas honom som en särskilt prima djurgårdare. 
Över 500 matcher gjorde han i fotbollens A-lagsmål. Det innebär rekord i vår historia. På omslagsbilden blomsterhyllas 

han av lagkaptenen Gösta Knivsta Sandberg.
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Ljuset ur mörkret
tarinna i konståkeriet och samtidigt hed
rad med ständigt medlemsskap i vår 
krets. Det senare skattade hon lika högt 
som SM-tecknet.

illustreras av vår svenska mästarinna i 
konståkning, Britt Elfving, som på vår 
bild ger ett litet smakprov på vad hon 
kan. Hon blev Djurgårdens första mäs

Britt Elfving visar något litet av vad hon kan på konståkning sisen.

Djurgårdens över
styrelse 1965—66

Vid Djurgårdens Idrottsförenings 
75:e årsmöte valdes följande översty
relse:

Ordf.: Hugo Caneman

Vice ordf.: Carl-Hjalmar Bodman

Sekr.: Karl Liliequist

Kassör: Bo Hedvall

Ledamöter: Per Bergström
Hilding Lövdahl
Rolf Theblin

Suppleanter: Gunnar Dahlfors
Bengt Jäderholm

Revisorer: Arne Malmgren 
Ingvar Norén 
Gunnar Rinman

Suppleanter: Gunnar Svensson 
Hugo Grönkvist

åtminstone att utsätta spelarna för frestelsen att 
handla olagligt eller på gränsen till olaglighet.

Många ledare i allsvenska klubbar känner amatör
bestämmelsen som ett ok på sina axlar — det är ju 
inte bara ett ekonomiskt problem utan även ett mora
liskt. Det blir väl kanske inte lättare att lösa det 
ekonomiska när amatörregeln slopats, men man slip
per utsätta spelare och ledare för risken att handla 
oärligt.

Ledarna, i de allsvenska klubbarna måste träda 
fram och säga ifrån — SLOPA AMATÖRBESTÄM
MELSEN — och gör det snarast. Det är ändå 20 år 
för sent.

Frågorna om bostäder, heltidsanställning contra 
halvtid eller enbart fotboll, spelares uppsägningstid, 
övergång till andra klubbar, kan inte få någon patent
lösning utan får undan för undan utvecklas. Man 
skall inte tro att man löser alla problem genom att 
slopa amatörbestämmelsen. Det uppkommer alltid 
nya. Men man blir av med ett för fotbollsidrotten 
ovärdigt och onödigt problem — det moraliska eller 
rättare sagt det omoraliska. Ersättning till spelare 
skall kunna ske utan risk för straff för diskvalifika
tion.

När vi slopat amatörbestämmelsen kommer vi på 
samma nivå som andra högt kvalificerade fotbolls
nationer. Vi får en jämbördig grund att stå på. Vi

Djurgårdsordföranden

Hugo Caneman går i 

bräschen för att slopa 

de antika amatörbestäm

melserna.

får möjlighet att importera spelare till allsvenska 
klubbar. Import av spelare kan innebära stimulans 
och höjd standard på spelet.
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Ola Edlund, lagledaren (som från 1966 drar sig tillbaka) upplevde sitt gladaste ögonblick, när det allsvenska guldet säkrats i 
1964 års sista spark. Här försöker spelarna hissa honom högt i skyn. Mitt under Ola skymtar Leffe Erikssons glada nuna. Det 

var han, som var invecklad i händelsen som gav straffsparken.

Ett värvningskapitel
av Sigge Bergh

Fotboll kon man bedriva på olika sätt, men i största allmänhet anser man väl att man 
skall se framåt och göra allt för att få vår fotboll upp på internationell nivå. Därmed bör 
fotboll egentligen bedrivas bara på ett sätt, nämligen att förkovra våra talanger bland 
den stora massa spelare, som finns i vårt land. Det finns inte fler verkligt stora talanger än 
att man måste ta hand om dem och sköta dem med största omsorg. Därför anser jag 
värvningar fullt "legala". Sunda värvningar skall det vara, sunda även för spelarnas civila 
framtid, och därför måste det väl sägas vara ett nästan allmänt intresse att klubbarna har 
möjligheter att ge unga lovande spelare förmånen att få studera sig till en bättre civil 
framtid.

Att göra rena förmögenhetsöverflytt
ningar och därmed locka spelare att gå 
ner i lägre serier är ur många synpunk
ter upprörande. Det kan väl accepteras 
när det gäller spelare, vilka är i slutet 
av sin karriär och inte har mycket mer 
att ge, men de som stå i början av sin 
fotbollsbana och som av verklig sakkun
skap bedömts kunna gå hur långt som 

helst i fotbollskarriären — de borde inte 
få gräva ner sig i de lägre serierna i 
sällskap med en överflyttad förmögen
het. Svensk fotboll borde inte ha råd till 
sådana offer.

★

Och hur går det för övrigt, då de som 
i dag är så hurtiga i sina paroller och 

som så gärna öppnar sina penningpåsar 
upptäcker, att de stora målen är rätt 
besvärliga att nå? När de upptäcker, 
att pengarna blev dåligt förräntade — 
det finns flera avskräckande exempel på 
inköpsklubbar av detta slag — då blir 
följden naturligtvis, att kapitalet sinar. 
Då är det inte roligt längre och då har 
flera lovande fotbollsplantor med en 
stor internationell framtid för sig fått 
göra en dyrköpt läxa. Kanske har ve
derbörande spelare en och annan sparad 
slant från sina välgörare kvar på kist
bottnen, och kanske den skänkta sport
stugan och den lilla bilen också står 
kvar på vedbacken, men allt det roliga 
på fotbollsplanen är kanske slut. Och 
samtidigt har svensk fotboll på hög in
ternationell nivå förlorat kanske just de 
spelare, som kunde gjort oss till en stor 
världsnation.

★

Pengar är inte allt. Det fordras ideali
tet. När den inte längre finns hos våra 
ledare, då är det också slut med stor

5



Hur det började...
ratskap i en klubb med goda ledare — 
och bättre arbeten.

Dessa värvningar kallar vi för sunda. 
Svensk fotboll var betjänta av dem.

När Sirius litet försiktigt startade sin 
rovdrift gentemot Djurgården med att 
engagera H. Mild som tränare (och pla
neringschef bakom kulisserna, får man 
väl förmoda...) var kommentarerna 
litet sparsamma, men i Idrottsbladet 
(28.6.65) hade man tidigt detta att säga:

Sirius lämnar ingen möda ospard för 
att bli storklubb även i fotboll. Man har 
engagerat Hasse Mild som spelande trä
nare och nu sägs det att även Leif Eriks
son och Hasse Nilsson från Djurgården 
är ”på glid” till Uppsala.

★

Mannen bakom värvningarna beter 
Owe Bergström, PR-man i lärdomssta
den och son till Paul U. Bergström. Men 
han förnekar givetvis all kännedom om 
övergångarna — och gömmer sig bakom 
supporterklubben.

★

De tre djurgårdarna är att gratulera.

Sigge Bergh, som 
är Djurgårdens till 
”tjänsteår” äldste 
sektionsledare, 
sjunger ut.

fotbollen. Av ledare kräver man för öv
rigt, att ett handslag står fast. När 
Sirius och vi äntligen kommit överens i 
fråga om Tjalle Mild, utväxlades det 
uppe på Stadion inte mindre än 15 hand
slag under försäkran från Sirius, att 
inga ytterligare värvningar skulle ske 
från Djurgården. Snart tog man Leffe 
Eriksson och Hasse Nilsson, och trots 
vår reaktion och trots att vi erinrade 
om löftet att vi skulle få ha våra spe
lare i fred gick det bara 3 veckor, innan 
även Torsten Furukrantz bearbetats med 
följd att han också skrev på Sirius pap
per. Vad var sådana handslag från 
Siriusledarna värda?

(Härtill svarade den utpekade Sirius
ordföranden O. Bergström att han inte 
gett något sådant handslag och att 
Sigge Bergh och andra storklubbsledare 
landet runt om något år kanske skulle 
tacka Sirius förutseende att bygga upp 
ett storlag och då kunna värva lovande 
fotbollsungdomar, som vuxit upp kring 
1965 års värvade stjärnor . ..)

De får bättre arbeten och bättre betalt 
i Uppsala.

Samtidigt måste man dock beklaga 
svensk fotboll. När små klubbar börjar 
värva från ”de stora” går utvecklingen 
bakåt. Sirius spelar för närvarande i 
div. III och går i bästa fall upp i div. II. 
Där finns det ingen chans för Mild, Leif 
Eriksson och Hasse Nilsson att vara med 
och konkurrera om platserna i lands
laget. I idrottslig bemärkelse går de 
alltså kräftgången.

*

Förr var det äregirigheten som drev 
yngre lovande förmågor att byta klubb. 
De ville avancera i seriesystemet, sik
tade på Allsvenskan och landslaget.

Men nu har vi alltså kommit dithän, 
att det är pengarna som dirigerar ut
vecklingen.

Samma tendens spåras i ishockey — 
”pollen-kungen” Gösta Carlsson är ju i 
färd med att satsa på ett storlag i 
Rögle.

★

Konkurrensen är fri. Det står var och 
en fritt att pumpa in kapital i våra 
idrottsföreningar. Och eventuella ama
törbestämmelser är det numera ingen 
som bryr sig om. ”De är” — säger stor
värvarna — ”till för att kringgås!”

★

Men man skall akta sig för att sätta 
likhetstecken mellan god ekonomi och 
idrottslig framgång. Historien vimlar av 
exempel på hur ”hopköpta” lag så små
ningom ramlar samman.

Moral är viktigare än pengar. Och i 
längden kan man aldrig leva med hjälp 
av konstgjord andning.

★

När Nalle Halldén på sin tid åkte om
kring och ”fiskade” för IFK Norrkö
pings räkning i Småland eller i Norr
land kunde han bl. a. erbjuda de bli
vande allsvenska spelarna ett gott kam

MEDLEMSAVGIFTER

för Djurgårdens Idrottsförening utgör t.o.m. det år medlemmen fyller 18 år 
kr. 10: — och fr.o.m. det år medlemmen fyller 19 år kr. 25: —. Ständig avgift 
för medlem som tillhört DIF i minst 10 år är kr. 150: —. Ständig avgift för 
nytillträdande medlem kr. 300: —.

Medlemsregistrets postgiro: 50 53 22.

Betala din årsavgift utan dröjsmål!

*

När magnater som Gösta Carlsson och 
Owe Bergström — utan idrottslig bak
grund — ger sig in i leken finns det 
dock all anledning att se upp. De är i 
första hand ute för att skapa reklam 
för sig själva och sina affärer. Idrotten 
kommer i andra hand.

Faktum kvarstår dock: LAG måste 
byggas från grunden. Framgångar kom
mer inte som rekommenderade värde
brev på posten. Det fordras åratal av 
hårt arbete för att uppnå en position 
och det är ännu svårare att behålla den. 
Några genvägar til Allsvenskan finns 
inte. Uffe

★

När sedan ”affärens” verkliga pro
portioner med värvningarna av Hasse 
Nilsson, Leif Eriksson och Torsten Furu
krantz avslöjades blev man landet runt 
hårdare i synpunkterna på vad man i 
Uppsalakretsar ansåg sig ha rätt och 
råd till.

INGEN BEKLAGAR...
För Djurgårdens fanflyktingar till 

Sirius bör det dessutom ha varit be
klämmande att erfara att Väsby vann 
över deras nya idoler med 2—0, vilket 
gör att Gimo leder med tre poäng just 
nu. Det ser ut som om hela det inter
nationella gardet med Leffe Eriksson, 
Hasse Nilsson och Hasse Mild skulle få 
spela i div. III-fotboll nästa säsong. 
Ingen beklagar Djurgårdens IF i detta 
ögonblick: eftersom de värvat alla tre 
spelarna från andra klubbar utan att 
betala många tolvskillingar emellan.

Förmodligen anser väl sig Sirius nu
varande spelare bara som realisations
varor. De skall ju ersättas med lands
lagsspelare nästa säsong. Det har en hel 
del med klubbanda och sådant att göra.

(R:et i DN, men hur vet han 
att ingen beklagar Djurgården 
— det verkar vara rätt många, 
som gör det!)
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DYSTERT EKO UR DE STORA DRAKARNAS SPALTER...

UTPRESSNING!
Hot mot Djurgården inför två ödesmatcher

En Uppsalaröst i Djurgårdsledaren Ola 
Edlunds telefon tre dar före derbyt mot 
AIK:

— Se omgående till att Leif Eriksson och 
Hasse Nilsson blir spelklara för Sirius till 
vårstarten! Om inte dessa papper är på
skrivna och klara före torsdag kommer var
ken Leif, Hasse eller "Tjalle" Mild att spela 
med i Djurgården mot AIK och Hälsingborg.

I klartext: en ren utpressning i ett trängt 
läge för Djurgården.

Trots att ytterligare ett par poäng be
hövdes för Djurgården innan kontraktet 
verkade något-så-när klart, sade DIF-
ledningen bestämt nej till Uppsalabons 
förslag.

Det kom ytterligare ett par hotfulla 
telefonsamtal de bägge närmaste da
garna.

FULLT KRIG
Men hela historien har allvarligt för

sämrat förbindelserna mellan Djurgår
den och Sirius (om dessa nu kan bli 
sämre).

Jag hoppas den dan kommer då vi kan 

STREJKA!
sa’ Hans Mild

Ska våra fotbollsspelare inom en inte allt
för avlägsen framtid ges rätten att strejka?

— Strejka? säger "Tjalle" Mild — jag 
gillar inte ordet. Men liksom på arbetsmark
naden bör vi ha möjlighet att kunna byta 
om vi inte trivs på ett ställe eller i en klubb. 
— Inte strejka säger Orvar Bergmark — 
men visst måste något göras för att ge spe
larna bättre villkor. Det gäller inte bara 
ekonomiska ting. Representationsbestäm
melserna t. ex. är i dag alldeles uppåt väg
garna. Två herrar som vet vad dom vill. 
Och vet vad dom pratar om, säger Lennart 
Sveder i Expressen.

Hasse Mild arbetar hårt på att göra 
spelarföreningen slagkraftig:

— Vi aktiva måste hålla ihop. I da
gens läge har vi bara skyldigheter och

Djurgårdarna är lindrigt sagt irrite
rade på värvarna från Uppsala. Förutom 
de tre stjärnorna, som redan skrivit på, 
har ett halvdussin andra spelare haft 
anbud från Sirius.

Div. I-laget har inte fått någon ar
betsro.

OROLIG UPPLADDNING
Hotet att dra tillbaka Siriustrion från 

derbymatchen och mötet med Hälsing
borg — bägge viktiga för kontraktsstri
den i div. I — störde allvarligt blårän
dernas uppladdning inför de båda mat
cherna. Det har spelare förklarat för 
Expressen.

Allt snack skapade oro. Ingen visste 
riktigt om de tre var att påräkna i laget. 
Och DIF-ledningen vägrade bestämt att 
ge med sig. Ingen förhandling före de 
två matcherna.

(Lennart Sveder i Expressen 
6 sept. 1965)

mycket få rättigheter. Klubbarna kan 
bolla med oss hur som helst vid över
gångar.

— I dag är vi helt låsta av representa
tionsbestämmelserna, som ger klubbarna 
alla favörer gentemot oss spelare. (Hm, 
sa’ greven... vår kommentar i Djurgår
daren.)

Hasse Mild tycker inte att en para
graf, som ger spelarna rättighet att 
”strejka” skulle vara helt främmande:

— Jag hoppas den dagen kommer då 
vi spelare står så enade och starka att 
vi kan utlysa en allmän spelarstrejk 
över hela landet, om vi misslyckas med 
att t. ex. genomdriva ett villkor som vi 
anser vara skäligt.

— I dag är det alltför mycket spel 

mot ett mål och allt för mycket i klub
barnas favör.

Orvar Bergmark ser problemet på 
ungefär samma sätt:

— Vi är bundna av de långvariga 
representationsbestämmelserna, som ba
ra ger klubben rättigheter.

Orvar tror inte på strejkrätt.
— Om en spelare vantrivs i en klubb 

eller med sin omgivning kan han heller 
inte prestera sitt bästa. Då bör han stäl
las över en eller annan match. Är han 
av den klassen att han är oumbärlig för 
laget, så tvingas alltid ledningen att för
söka lösa konflikten på ett sätt som 
även gagnar spelarens. De där proble
men reglerar sig själva utan några para
grafer.

— Så länge vi inte har yrkesfotboll i 
Sverige — dit kommer vi säkert i fram
tiden men knappast ännu på ett decen
nium — kan vi heller inte införa några 
paragrafer om strejkrätt, säger Fotboll
förbundets VU-ordförande Tore Brodd.

En sådan paragraf förutsätter att det 
finns en arbetsgivare och en arbetstagar
part, och fotboll spelas helt frivilligt i 
vårt land.

Förresten, varför kalla det strejk ? 
Rätten att säga nej till att spela en 
match har spelarna haft i alla tider och 
även begagnat sig av.

I den aktuella Uppsalahistorien var 
det väl fråga om ett försök att öva på
tryckning på Djurgårdens ledning för 
att få kortare karenstid. Den rätten skall 
spelarna ha, även om det nu skedde på 
ett litet osnyggt sätt strax före en vik
tig match.

INTE STREJKA — VÄGRA!
Men det är inget ovanligt att sådana 

påtryckningar förekommer. Djurgården 
bör ha i minnet hur det var med backen 
Janne Karlsson i våras.

Även den gången försökte DIF med 
ettårskarens, men då sade Jannes arbets
givare i Bromölla ifrån att han inte 
kunde få ledigt från sitt arbete för spel 
i Djurgården.

Stockholmsklubben tvingades backa 
ur och ge tvåmånaderskarens, och där
efter var det inga svårigheter att få loss 
backen från arbetet under vårsäsongen.

— Frågan om strejkrätt kommer sä
kert inte upp i utredningen. Klubbarna 
bör i fortsättningen få möjlighet att 
sköta sina interna problem precis som 
förut, anser Brodd. Den som inte vill 
spela kan ju vägra att delta i en match. 
Så enkelt är ju problemet.

Och för det behövs inga extra para
grafer. (Expressen 11 sept. 1965)
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Inget groll mellan Leif och Djurgården 
Beskyllningen om utpressning är orimlig

— Djurgårdens beslut att låta Hasse 
Nilsson och mig vänta ett år med över
gången till Sirius ändrar ingenting i mina 
planer för nästa säsong. Jag satsar hårt på 
en plats i Djurgårdens allsvenska lag.

Det är Leffe Eriksson, en av huvudfigu
rerna i årtiondets mest uppmärksammade 
fotbollstransfer som gör det avslöjandet. 
Han påpekar också:

— Jag vill definitivt göra klart att jag 
inte haft något otalt med Djurgården under 
den tid som det här tjafsiga övergångs
bråket varat.

Klipske centern Leffe som numera bor 
och studerar i Uppsala hade helst sett 
att publiciteten kring hans person varit 
så obetydlig som möjligt i samband med 
övergången till Sirius. Men de senaste 
dagarna har det hänt saker som gjort 
att han inte vill knipa käft längre.

Det var jag, den icke obekante med
lemmen i Sirius supporterklubb Åmåls-
Persson som erkände att det var han 
som ”hotat” Djurgården. Han hade gjort 
det på grabbarnas uttryckliga önskan. 
Grabbarna det var hrr Mild, Nilsson och 
Eriksson det.

— Det är absolut inte sant, säger 
Leffe Eriksson som inte visste om han

Nu har det gått för långt

Låt sargade Djurgårn vara ifred en tid!!
Det förutskickas att Sirius inom kort 

kommer att ta även en fjärde djurgår
dare, Torsten Furukrantz. Den dag denna 
övergång eventuellt blir klar tycker vi 
att Sirius gått minst ett steg för långt. 
Det får väl vara någon måtta på aptiten 
av samma vara.* *

eliten — klubben spelade i SM-finalen i 
fotboll 1924 —, men tror oss uttrycka 
hela fotbolls-Sveriges önskan om vi ber 
klubben att låta sargade Djurgården 
vara i fred en tid. Det finns ju i runt 
tal 100.000 andra fotbollsspelare att 
hjälpa till en tryggad framtid i Uppsala.

(Expressen 10 sept. 1965)*
* Det var då det — senare har ”Orre” 

Furukrantz skrivit på. Det sägs också i 
pressläggningsögonblicket, att Arne Ar
vidsson skall njuta sin ålders höst under 
ribban i Siriusmålet, sedan Ronney Pet
tersson blivit ordinarie i vår A-lagsbur. 
Man unnar ”Arvid” få det lugnare på 
gamla dar . ..

Nu är det ju en supporterklubb som 
värvar åt Sirius sägs det. Men det går 
inte att helt krypa bakom ryggen på 
supporters utan att ta något eget an
svar.

En supporterklubb måste ju ha en 
uppdragsgivare. Annars har den inte fast 
mark under fötterna och är överflödig. 
Moraliskt får naturligtvis Sirius svara 
även för sina supporters handlingar så 
länge man inte tar öppet avstånd från 
dem.

Hela fotbolls-Sverige borde önska 
Uppsala lycka till i sina strävanden att 
skapa ett topplag i fotboll. Målsätt
ningen är det inget fel på. Men meto
derna kan till slut bli för prövande.

Vi önskar Sirius tillbaka till fotbolls

skulle skratta eller gråta när han fick 
höra talas om historien.

— Jag kan bara tala för mig själv. 
Men den som vet någonting om idrott 
begriper väl att man aldrig frivilligt 
drar sig ur en match som den från AIK. 
Tvillingderby på Råsunda med 30.000. 
Det är ju såna matcher man drömde om 
som liten grabb. Jag kan garantera att 
inte ens vilda hästar skulle kunnat hålla 
mig från Råsunda den kvällen. Att jag 
skulle låna mig till en konspiration av 
det här nämnda slaget är ju orimligt.

— Lita på att jag ska göra allt för 
att kvalificera mig för Djurgårdens A-
lag nästa säsong också. Så länge dom 
vill ha mig. Jag kommer att träna lika 
hårt som jag gjort den här säsongen 
och hoppas förstås på en plats i något 
landslag också.

— Jag har talat med Torsten Lindberg 
om det här och sagt att det är klart att 
Djurgården liksom alla andra lag i vilka 
sammanhang dom än spelar ska ta med 
bara sånt killar som tränar och försöker 
hålla sig på toppen. Det har jag lovat 
Torsten att göra. Därför hoppas jag 
kunna spela allsvenskt till den 21 aug. 
nästa år. (Nic Åslund i AB 8 sept. 1965)

’Prillan’ går inte för pengar
Jan-Erik Sjöberg, Djurgårdens mest lo

vande spelare, en ytterhalv som om några 
år kommer att återfinnas på en given plats 
i landslaget, kan inte värvas. Hur mycket

Mild bekräftar:

Protest-strejk på tal
Hasse Mild i Expressen 7 sept.: — Jag 

kan förstå om både Leif Eriksson och Hasse 
Nilsson blev arga när de fick höra talas om 
att sexsiffriga belopp skulle begäras för att 
få dem spelklara på två månader för Sirius. 
Jag är inte inblandad i historien, men ställde 
mig solidarisk med de bägge grabbarna när 
jag hörde att de sinsemellan diskuterade att 
som protest mot förhandlingarna strunta i 
att spela mot AIK.

Om de hade lämnat återbud hade jag 
gjort det också.

— Jag talar inte i egen sak den här 
gången eftersom jag blir spelklar till 
våren vad som än händer. Då har min 
ettårstid gått förbi. Men jag reagerar 
skarpt på mina kamraters vägnar.

Och kalla det inte för utpressning. Det 
är väl inte förbjudet att påskynda en 
förhandling och kräva besked.

Leif Eriksson är mer försiktig i sina 
uttalanden:

— Det har aldrig varit tal om spelar
strejk.

Leif Eriksson är lite generad över allt 
snacket om pengar.

— Man baxnar av alla rykten om be
loppens storleks ordning.

— Jag skryter inte om jag säger att vi 
tre som gått till Uppsala har stor andel 
i att Djurgården är på fast mark i all
svenskan. När laget nu ser ut att ha 
kontraktet i det närmaste klart så kan
ske det är dags att kasta oss eller åt
minstone mig på sophögen. Ibland und
rar man om det blir tacken för alla år i 
Djurgården, säger Hasse Mild i samtal 
med L. Sveder i Expressen 7 sept. 1965.

pengar man än lägger upp på bordet. Eller 
under...

19-årige Jan-Erik var allsvenska pre
miäromgångens sensation i våras. Han 
lovordades för en närmast felfri insats 
när mästarna öppnade med att slå Sunds
vall med 4—1. Sedan dess har han inte 
blivit sämre — tvärtom. Den en aning 
valpaktiga osäkerhet, som då kanske 
lyste fram emellanåt, har mer eller 
mindre försvunnit och självförtroendet 
växt. Numera beter sig gossen Sjöberg 
som en fullfjädrad allsvensk, som vågar 
sig på saker utöver det ordinära.

Jan-Erik — eller ”Prillan” som han 
kallas då överläppen brukar bukta ut 
en aning då och då . . . — går lika bra 
som andre centerhalv, där stöttande 
Mild, som offensiv ytterhalv.

Jan-Erik har en mycket sympatisk 
syn på det här med att göra stora
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Tumba utmanar alla unga:

Kom och tag min plats om ni kan
Det blev en tråkig upptakt till den 

här senaste säsongen för min del. Jag 
gick och släpade på en efterhängsen 
virus som vägrade att lämna kroppen. 
Jag kände mig hängig och kraftlös och 
det satte naturligtvis sina spår både på 
träning och tävling. Inte blev det bättre 
heller när serien kom igång och det gick 
på kryckor för Djurgården.

Tidigare hade jag glatt mig åt att få 
göra ännu ett försök att erövra en fjärde 
världsmästartitel, men nu såg det ge
nomdystert ut.

Ännu när vi anlänt till VM i Tammer
fors fick jag höra att jag egentligen 
var petad, och det fastän jag var ut
tagen som 17:e man i laget och upp
ställningen på isen hölls öppen från 
match till match.

Själv vägrade jag att känna mig pe
tad, men hela det här kapitlet med gene
rationsväxling, rätta tiden att förnya 
och rätta ögonblicket för spelarna själva 
att stiga av tycker jag är så intressant 
att jag närmare vill utveckla min syn 
på saken.

FEG ATTITYD
Låt mig då först som sist säga, att jag 

tycker det är rent snack det där att en 
idrottsman skall sluta när han är som 
bäst. Det är en feg attityd och den pas
sar mig inte alls. En sådan inställning 
visar ju att man inte vågar se framtiden 
i vitögat, och så länge jag tycker det är 
roligt att tävlingsidrotta så gör jag det 
utan minsta hänsyn till om mina över
män dyker upp.

pengar snabbt. Den blir inte sämre där
för att den är ytterst sällsynt.

— Jag skulle inte kunna ta emot stora 
förmåner när jag vet att jag ännu inte 
kan göra skäl för dem, säger han. Jag 
vet mycket väl att jag inte är färdig 
som fotbollsspelare, långt därifrån. Där
för satsar jag på att lära mig så myc
ket som möjligt. Och det gör man bara 
i Allsvenskan. Jag tycker nämligen det 
är kul att vara med i toppsamman
hangen och sikta på landslaget.

En ovanligt tjusig grabb, denne Jan-
Erik. Som också hunnit med mycket för 
en 19-åring. Spelat i juniorlandslaget i 
fotboll i UEFA-turneringar och legat på 
hockeyläger i Kanada. Den gossen får 
Djurgården mycket glädje av i fram
tiden. Tommy

(Idrottsbladet)

Från Tumbas skoltid
— Nå, lille Sven, kan du säja mej var

för vi ber om vårt dagliga bröd? Varför 
ber vi inte att få det en gång i veckan 
eller en gång i månaden?

— Jo, det är förstås för att de’ ska 
vara färskt.

Utan ett hundraprocentigt självförtro
ende når man aldrig de stora målen. Re
dan när jag var juniorlagsspelare och 
började aspirera på plats i seniorlaget 
intalade jag mig själv: det här kan jag 
— kan det bättre än dom grabbarna som 
nu fyller seniorlaget! Jag visste med mig 
att jag åkte skridskor bättre än någon 
annan, att jag hade en ovanlig förmåga 
att få med mig pucken osv.

Och den där känslan har jag än i dag. 
Jag resonerar så här: Får jag bara vara 
frisk och får jag tillfälle till all den trä
ning en äldre idrottsman behöver, så tar 
jag min plats vilken sekund som helst. 
Ingen kan ta den ifrån mig, möjligen 
kan det byggas upp en helt ny kedja 
där jag inte behövs.

INTE ÄREGIRIGA?
När jag ser mig omkring på alla de 

unga bra spelare som på sista åren dykt 
upp i de allsvenska lagen — och det 
finns verkligen många — så gör jag den 
reflektionen, att de nog ändå inte har 
den rätta äregirigheten, den där riktigt 
brinnande kärleken till hockeyn som kan 
försätta berg. De borde resonera så här:

Siv äntligen 
STOR GRABB

Djurgårdens veteran bland damerna, 
Siv Petersson, blev genom sin SM-titel 
i damdubbel stor grabb. Efter många 
års kämpande har Siv äntligen nått sitt 
mål. Som väl de flesta vet, skall man 
uppnå 25 poäng för att erhålla utmär
kelsen.

När EM i Malmö startade, hade Siv 
22 poäng. Hon spelade en landskamp i 
lagtävlingen och erhöll en poäng. SM-
segern gav henne ytterligare tre pinnar. 
Vi saluterar en friskus och glad gamäng, 
som vi hoppas skall fortsätta spela i 
många år. (Bordtennis)

Tumba skall jag till varje pris sätta på 
plats. Men gör de det?

Jag går så långt att jag efter säsong
ens slut och ett halvår före den nästa, 
där jag tänker vara med igen, riktar en 
utmaning till de unga forwardsgrabbar
na på obestämd tid: kom och tag min 
plats om ni kan! Jag skall vara den 
förste att lämna den utan att lipa, om 
ni verkligen lyckas.

KARAKTÄR FORDRAS
Men det är en sak som varje elit

idrottsman måste se upp med och det 
är vällevnaden.

Eftersom det gått mej rätt bra hit
tills här i livet så blundar jag inte för 
att den faran är ovanligt aktuell för mej 
själv.

Det fordras en oerhörd karaktär för 
att slå ifrån sej alla de håvor livet bju
der på, och i stället realisera den store 
Paavo Nurmis tes: en elitidrottsman 
måste leva som en fattig och känna sig 
som en fattig.

Nattvak och vad man kallar sällskaps
liv i den större stilen håller inte alls och 
för att bara ta en detalj så gäller det 
åtminstone för mej att tacka nej till 
bröd. Jag älskar bröd och särskilt wie
nerbröd men tvingar mej att avstå.

ÖKAD TRÄNING
Den grundkondition man fått under 

alla de tusen matcherna och träningarna 
den håller nog i stort, men träningen 
måste bli grundligare ju äldre man blir.

På rutinen klarar man sig till en viss 
gräns men inte längre. Många äldre spe
lare gör det ödesdigra felet att de tror 
sig kunna blanda bort korten med en
bart rutin. Men har du dålig kondis så 
genomskådas du mycket snabbt och 
obarmhärtigt i en match.

Våra ledare skulle naturligtvis ha det 
fysiska tillståndet och konditionen under 
ständig övervakning, men när skall dom 
ha tid till sånt? (Tumba i ST)
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Hans Axelsson, Djurgårdens IF, fick motta Expressens vandrings
pris och ses här tillsammans med lyckliga lagkamrater.

Virvelvinden blåste i S:t Erikscupen 
Basens grabbar ger frisk final-fläkt

Grattis, pappa Pilö!
Det var ingen dålig utdelning på 

Mälarhöjden — där Djurgårdens lag i C-
gruppen går till final (6—2 på Fruängen) 
och där Djurgårdens lag i A-gruppen går 
till final (2—1 på AIK).

Bertil Pilö är Djurgårdens lagledare i 
Expressens S:t Erikscup, varom Stig Bodin 
skriver vidare i sin tidning så här:

Men framför allt är Bertil Pilö pappa 
till . . .

1 . . . Lasse Pilö, som var den flitigaste 
målspottaren i grupp C — pappa till inte 
mindre än tre mål!

2) . . . Ulf Pilö, som två minuter före full 
tid i förlängningen, skickade in Djurgårdens 
segermål mot AIK.

— Säg nånting vackert om Lasse och 
Uffe! bad Expressens utsände.

— Vilka grabbar! sa Bertil Pilö.

Det var alltså semifinaler i S:t Eriks
cupen.

Det var mammor och pappor som 
publik, det var hårda, justa tag på rin
ken, det var ta-och-ge och hockey när 
den är som allra bäst i de här ålders
grupperna.

Och så var det då familjen Pilö.
För några år sedan fanns ett lag som 

hette Virvelvinden. Och en lagledare och 
bas i Virvelvinden vid namn Bertil Pilö. 
I dag har klubben blåst in i Djurgården, 
som alltså inte bara köper s. k. färdiga 
liare men också talangscouter i Stor

stockholm. Bertil Pilö blev lagledare, 
sönerna Lars och Ulf stöttepelare i var 
sitt pojklag.

— SPELA P-U-C-K-E-N! skriker lag
ledare Pilö plötsligt från båset.

— Ja, ta’re lugnt, jag lira’ ju, kom
mer det från sonen Ulf — eller sonen 
Lars — från rinken.

Faderskapet har nerverna på ryggen 
se.

Först var det Djurgården mot ett Fru
ängen, som ställt upp med den största 
heja-grabbar-staben men som nog ändå 
inte — så där innerst inne — tilltrodde 
sig kraften att spöa det väldiga Djur
gården.

Men Fruängens grabbar bjöd tappert 
motstånd.

— Fast dom åkte skridskor bättre än 
vi gjorde, säger målvakten Uffe Lund
qvist. Om farbror vill ha ett uttalande 
av mej, så säger jag rent ut att dom 
åkte skridskor bättre än vad vi gjorde 
och det vann dom på.

Priset till bäste spelare på plan gick 
till Djurgårdens Thomas Palm, inte över
drivet märkvärdig i målprotokollet men 
en hejare på — som vännen Uffe Lund
qvist uttryckte det — skridskor.

Men Thomas tränar mycket skridsko
åkning också — det får man veta av 
pappa Arne och mamma Britta, suppor
ters i avbytarbåset.

Trots brandtal efter matchens slut —

Där rök Djurgårdens 
chans bli bästa box

klubben i SM
När Teofil Pollex i sin SM-match mot 

Hisingens Hasse Thomsén diskvalificerades 
för upprepad fasthållning gick Djurgårdens 
förhoppningar om att bli bästa SM-klubb 
genom tiderna upp i rök. Linnéa toppar f. n. 
med 50 erövrade SM mot 48 för Djur
gården.

Både Hans Pincoffs och Sten Berglund 
hade tidigare under kvällens lopp slagit 
sig fram till finalerna i bantam respek
tive lätt welter. Men tvåfaldige svenske 
mästaren Pollex infriade som sagt inte 
förväntningarna i semifinalen mot Hans 
Thomsén. Pollex ledde dock klart hos 
alla fem domarna när han i sista ron
den skickades från ringen.

Det var ett till synes onödigt nederlag 
mot en föga märklig motståndare.

(AB 23/2 1965)

Få fina fynd i 
juniorboxningarna

Finalmatcherna i juniorboxningen 
lätta avdelning vaskade inte fram så 
värst många guldfynd. Som allmänt om
döme får man säga att grabbarna visade 
gott gry och frisk offensivvilja och inte 
var rädda för att gå upp i ringen, fastän 
de inte kunde så mycket boxning. Ja, 
det fanns också ett par, som tydligen 
inte lärt sig något alls, och glömt även 
det — men det bör ju även vara en och 
annan skrattmatch på JM.

Den temperamentsfulle djurgårdaren 
Bo Grebbert, som vann fjädervikt, hade 
en bra vänsterkrok och var kvick i sina 
duckningar. Hans motståndare, Jörgen 
Gustafsson, Norrköping, hade också god 
stil, vilket bidrog till att göras deras 
match till kvällens bästa.

Glokar Well

dvs. före förlängningen — av AIK: s lag
ledare Tage Friedfeltz, och trots assi
stans av AIK:s allsvenske lagledare 
Calle ”Forsis”, så lyckades det inte för 
AIK att fälla Djurgården. Som i pausen 
före förlängningen stannade kvar på 
isen, la’ så att säga upp taktiken på 
platsen — och sen sänkte ett förvirrat 
AIK med en puck två minuter före full 
tid.

Och då blev Bertil Pilö glad förstås. 
Dubbelt glad. För segermålet svarade 
äldste sonen Ulf.
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LASSE BJÖRN:

Vilka smällar!
Vem vet bättre än Lasse Björn hur stor 

risken är för skador när man spelar ishockey?
Lasse, ärrig efter många hårda kamper, 

bekräftar att ishockeyspelarens huvud är 
den mest utsatta kroppsdelen:

— Jag har blivit*  ihopsydd med 60—70 
stygn i huvudet under årens lopp. Titta 
här, och här... och så här, säger Lasse 
och pekar på näsan, läpparna, kinden och 
ögonbrynen. Ärr efter sår överallt! Till sist 
tar han ut sina löständer och ler brett som 
en kanadensisk yrkesspelare.

Lasse Björn, 33, är en av Sveriges 
tuffaste iskrigare genom tiderna. Men 
han vill inte hålla med om att ishockey 
är en speciellt farlig sport.

— Jag har spelat i 16 år i Djurgår
dens A-lag, men jag har aldrig missat 
en match på grund av skada, säger han.

Lasse får indirekt medhåll av Folk

sam, som gjort en utredning om idrotts
skadorna i olika bollsporter.

VÄRST
Och hör och häpna! Risken att bli 

skadad är faktiskt mindre i ishockey 
än i handboll och fotboll.

Tänka sig, ni som trodde att handboll 
var en s. k. frökensport.

Utredningen visar att antal skador per
100 årsförsäkrade spelare är följande:

□ 5,6 i ishockey
□ 6,3 i handboll
□ 8,9 i fotboll
□ 4,1 i bandy

— Min svåraste skada? Ja, det var 
Squaw Valley vid OS 1960, då jag bröt 
bröstbenet. Det var kanadensaren Floyd 
Martin som överföll mig bakifrån. Den 

smällen glömmer jag aldrig. Den gången 
fick jag faktiskt ge upp, berättar Lasse.

Ishockeyspelarna hämtar sig rätt fort 
från sina skador. Folksam räknar bara 
med 19,6 sjukdagar om året i genom
snitt per skadefall.

Fotbollsspelarna är värre även i detta 
avseende med 26,7 sjukdagar (handbollen 
24,9, bandyn 22,2).

SLUTA?
— Skadad och skadad, mumlar Lasse 

och tänker efter. Han vet inte så noga.
— Miljöskadad har du blivit alla 

gånger, eftersom du inte kan sluta med 
hockeyn, inskjuter Lasses oskiljaktige 
vän, landslagsbacken Roland Stoltz, 
skämtare både på och utanför planen.

Ja, Rolle har rätt, miljöskadan är den 
”värsta” skadan man åker på i denna 
tuffa sport, ty en gång ishockeyspelare 
alltid ishockeyspelare — särskilt Lasse 
Björn, som rätt länge personifierade be
greppet ishockey i Sverige.

Hans skadestatistik vittnar också om 
det!

(AB 6/1 1965)
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GAMLA DJURGÅRDARES GULD TILL HANS JACOBSON

En halv världsmästare
I påskas hölls nere i Rotterdam junior

världsmästerskapstävlingar i fäktning. Till 
finalen i den individuella tävlingen i värj
fäktning hade kvalificerat sig fyra del
tagare: en fransman, en österrikare, en 
ryss och en svensk. Den senare hade gått 
till finalen utan att ha förlorat en enda 
match.

I finalen mötte han först fransmannen 
och besegrade denne med 5—2.

Sedan ställdes han mot österrikaren, en 
svår motståndare, som året förut hade bli
vit världsmästare på värja — bland se
niorerna. Svensken besegrade österrika
ren med 5—0!

I den sista finalmatchen, mot den at
letiske ryssen, noterade den unge sven
sken sitt första nederlag. Om man i värj
fäktning låter sig knuffas ned från pisten, 
noteras motståndaren för vunnen stöt. 
Det var vad som skedde, och svensken 
förlorade regelrätt med 5—4.

Tävlingsjuryn fann nu, att fransman
nen, som hade besegrat både österrikaren 
och ryssen, och svensken hade två segrar 
vardera. Regeln om att det inbördes mö
tet då blir avgörande gäller inte i fäkt
ning. I så fall hade svensken varit världs
mästare. Nu beordrade juryn omfäktning, 
fullt stadgeenligt.

När tiden var ute efter den nya mat
chen mellan fransmannen och svensken, 
var ställningen 4—4.

Juryn kommenderade 20 minuters vila 
och ny match. När stoppuret efter ytter
ligare sex minuters attacker, parader och 
riposter signalerade nytt matchslut, var 
ställningen 3—3!

Aldrig förut hade en så segsliten match 
utkämpats om ett världsmästerskap i 
värjfäktning, och juryn var tveksam om 
hur den skulle förfara. Klockan närmade 
sig midnattstimmen, när juryn gav tecken 
till ny match, den fjärde mellan samma 
motståndare samma tävlingsdag.

Den konditionsstarke svensken attacke
rade energiskt och den utmattade frans
mannen försvarade sig skickligt och en
vist. Ingen lyckades tränga igenom den 
andres gard. Matchen slutade 0—0.

Då beslöt juryn dela ut två guldmedal
jer. Sedan fransmannen vilat sig i tre 
kvart, besteg han tillsammans med den 
mera oberörde svensken prispallen, 
världsmästerskapspallen.

Den 18-årige svensken hette — och he
ter Hans Jacobson. Han är djurgårdare 
och han är här ikväll.

Nu ber jag honom komma fram och 
hämta Sällskapet Gamla Djurgårdares

Som årets bästa Djurgårdsbedrift bedömdes Hans Jacobsons erövrande av VM-
medaljen i värjfäktning. Så här är min stil, säger den unge mannen och 

siktar in sig på ännu flera medaljer av ädel metall.

Djurgårdare VÄRLDSMÄSTARE!
Trollbäcken har sitt speciella sätt att ta emot nybakade världsmästare. Ju större fram

gångar desto kärvare bemötande.
Hasse Jacobson — 18 — kom hem till familjen på Fornuddsvägen 79 på tisdagskvällen. 

Han kom direkt ifrån Rotterdams junior-VM i fäktning. I kappsäcken hade han den ädlaste 

värjmedaljen. Han blev utkörd av pappa Olle — för att träna!

VÄLKOMMEN HEM! Hasse Jacobson 
kom hem från Rotterdam i går som 
juniorvärldsmästare i fäktning. Arets 

guldplakett. Den delas ut till den djur
gårdare som under det gångna året 
”åstadkommit den främsta idrottspresta
tionen”.

Hans Jacobson. Det är många gamla 
djurgårdare som nu ger sin högsta utmär
kelse till en mycket ung djurgår
dare. Vi gratulerar Dig och tackar Dig 

förste svenske världsmästare — och 
kanske den ende ...?

Hasse hade äntligen fått den fullträff 

för att Du hedrade Dig, Din förening och 
Ditt land.

(På detta sätt skildrade och presentera
de Hans Garpe, Sällskapet Gamla Djur
gårdares ordförande, en av de yngsta 
DIF-medlemmar, som tilldelats Sällska
pets högsta utmärkelse, nämligen fäktaren 
Hans Jacobson.)
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han väntat på i två långa år. Trots hård 
träning blev han utslagen i Gent och 
Budapest 1963 resp. 1964.

Hasses högsta önskan på tisdagskväl
len var inte en välkomstkommitté med 
blommor och tal. Hasse var trött efter 
hårda tävlingar och en konditionskrä
vande resa. Han längtade efter en säng
— inget annat.

Men såna önskemål kan inte uppfyllas 
hemma hos Jacobsons. ”Inte om det ska 
bli nåt av dom”.

Pappa Olle — en av männen bakom 
VM-triumfen — var obeveklig. I bil bar 
det genast iväg till Djurgårn’s klubb
lokal. VM-musklerna skulle mjukas upp.

— Kärvt men nyttigt, tyckte Hasse, 
som var väl medveten om vad pappa 
hade i tankarna. Ännu större uppgifter
— stora VM i Paris i höst. ..

— Om man kan få ledigt från skolan 

förstås. Jag har hunnit fram till första 
ring på Beskowska. Men om sanningen 
ska fram, ligger jag inte vidare bra till 
för avancemang till andra! Men kapten 
Hesselgren — gymnastiklärar’n — har 
en förunderlig förmåga att ordna fritt, 
så han lyckas kanske i fortsättningen 
också. Men jag räknar inte med Paris-
VM. Först gäller det att kvalificera sig 
i SM om två månader.

Och så beror mycket på om pappa 
kan klara det ekonomiska. Vi är sju 
barn i familjen — fyra pojkar och tre 
flickor — och alla har tydligen bestämt 
sig för fäktsporten. Personligen slår jag 
sönder ett 50-tal värjor per år. En värja 
kostar drygt 60 kronor och så tillkom
mer all övrig utrustning. Jag förstår inte 
hur pappa klarar av alla utgifter ...

Men tro nu inte att de nio Jacobson i 
Trollbäcken ångrar valet av idrottsgren. 

Fäktningen är deras liv, även om det 
var nära att skidsporten skulle få en 
dominerande roll i familjen. Mamma 
Gerd är syssling med ”Finnskoga-Lasse” 
och uppfödd i Västerdalarna.

FOTNOT: Hasse Jacobson är inte så 
dum i modern femkamp heller. Han blev 
svensk juniormästare förra året — hade 
tidigare ett JSM i lag med bröderna 
Björn och Rolf och siktar på JVM i 
Leipzig i sommar.

(Expressen 21/4 1965)

GYNNA ANNONSÖRERNA
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Vi klipper ur Expressen:

Tack Djurgården!
Expressens sportredaktion fick ett brev, undertecknat av fem gamla allsvenska spelare 

— och djurgårdare.
Brevet är en spontan reaktion till den senaste tidens skriverier kring Djurgården — och 

ett klart svar på de "antydningar" som på sina håll förekommit med anledning av Sirius 
härjningar i den blårandiga föreningen.

Brevet är också format som ett tack till Djurgården och dess ledare "för de mycket 
trevliga år som vi hade förmånen att få tillhöra föreningen".

Hans Karlsson, under många år frisk fläkt i Djurgårdens anfall, framgångsrik påfriskare 
i försvars ledet, nu folkskollärare i Trollhättan, har suttit vid skrivmaskinen. Ständiga djur
gårdarna Lars Arnesson (Skellefteå), Lars Broström (IFK Stockholm), Ulf Schramm (IFK 
Stockholm) och Leif Skiöld (IFK Luleå) har undertecknat. Här är brevet:

Med anledning av de skriverier och 
antydningar, som förekommit i vissa 
tidningar i samband med några djur
gårdsspelares övergång till Sirius, vill 
vi anföra följande:

Våra övergångar från Djurgården till 
de klubbar vi nu representerar, skedde 
alla i bästa samförstånd med DIF:s led
ning och således efter två månaders 
karenstid. Några av oss återvände till 
moderklubben, några flyttade på grund 
av att bättre arbetsmöjligheter erbjöds. 
I något fall låg en långvarig skada bak
om flyttningen.

Ingen av oss har alltså lämnat Djur
gården på grund av missämja med dess 
ledning eller för att den icke, som an
tytts, skulle skött sina åligganden på 
rätt sätt. Tvärtom har vi under den tid 
vi tillhört klubben (i vissa fall nära tio 
år) alltid funnit, att de ledare, som före
kommit, ständigt gjort sitt bästa för 
föreningen och därigenom också för oss 
spelare. Ingen människa kan vara ofel
bar, naturligtvis ej heller sådana i ledar
position. Dock ställer vi oss mycket frå
gande inför påståendet om de misstag, 
som skulle begåtts av Djurgårdens led
ning.

Ingen missunnar våra kamrater de

Ner med de stora i källarna...
Vad är det som säger att de små klubbarna alltid ska vara små och att de stora klub

barna alltid ska förbli stora? Den frågeställningen gjorde en reklamman, tidigare verksam 
som pingisledare, nu mest förankrad i AIK men därför säkerligen inte utrustad med någon 
önskan att AIK skall bli en småhandlarnas klubb. Han fick många att tycka, att det var 
en underlig värld som vi lever i, där AIK, Djurgården, Örgryte, Hammarby, Malmö FF, 
Örebro m. fl. fortsätter att år efter år, årtionden efter årtionden, vara storklubbar och neka 
att låta sig slås i spillror och bli f. d. storklubbar. Parollen för denna människa var tydligen, 
att de små ska upp i ljuset och att de stora ska ned i källarmörkret.

Att det var i samband med de beryk
tade Siriusvärvningarna, som saken kom 
på tal, är lätt att räkna ut. Indignationen 
hos storklubbarna över att deras spelare 

förmåner, de tydligen erbjudits i sam
band med övergången till Sirius.

Vi djurgårdare anser oss dock kunna 
fordra, att de aktuella spelarna i fort
sättningen ej lånar sig åt sådant, som 
är ägnat att skada Djurgården. Detta 
måste anses ej blott förnedrande för spe
larna själva utan strider också helt med 
den uppfattning, som vi bildat oss om 
dem under våra gemensamma år i Djur
gården.

Någon av de blivande Siriusspelarna 
lär ha frågat sig om ettårskarensen 
skulle vara tacken för all den tid spe
larna ägnat Djurgården. Vi skulle vilja 
vända på formuleringen och uttrycka 
till DIF vårt tack för de mycket trevliga 
år, som vi hade förmånen att få tillhöra 
föreningen. Vi minns framför allt den 
härliga kamrat- och kampanda, som all
tid genomsyrade klubben både på och 
utanför planen.

Låt oss enas om att på bästa sätt för
söka stödja gamla Djurgården, även om 
vi nu representerar skilda föreningar 
runt om i Sverige.

Ständiga djurgårdarna
Lars Arnesson Lars Broström 

Ulf Schramm Leif Skiöld 
Hans Karsson

lockas över till penningstinna småklub
bar måste ju reta dem som inte har 
något intresse av storidrott i landets 
stora städer utan helst vill att småsam

hällena skall upp i allsvenskan. En ut
veckling som naturligtvis är tänkbar 
och en utveckling, som man på Råsunda 
och Johanneshov — högborgarna för 
fotboll och ishockey — ryser för.

Men talesmännen för ”de små i sam
hället” får ju alltid en applåd, och är 
man därtill i reklambranschen är man 
ju extra mån om denna applåd.

★

Här slutar vi med att klippa en kom
mentar i ärendet av Nic Åslund i Afton
bladet:

Är det inte ett livsvillkor för idrotten 
att de små kämpar för att kravla sig 
uppåt. Det måste vara grunden för ut
vecklingen. Den dag som de stora klub
barna kan slå sig till ro i förvissningen 
om att ingen hotar deras positioner tror 
jag att vi förlorat något väsentligt — 
den fjäder som driver 1000-tals små
klubbsledare att jobba vidare.

MISSIONÄRER
All värvning neråt är inte av ondo. 

Pollenkungen Gösta Carlssons härjnings
tåg i hockeylägren ha t. ex. det goda 
med sig att en helt ny landsända har 
”tänt” för hockeyn. Uffe Sterner och 
hans kompisar har blivit hockeymissio
närer i Skåne. Rögle har nu 20 pojklag, 
smågrabbar som har tillgång till meri
terade lärare. Svensk hockey kommer 
säkert i längden att vinna på pollen
kungens investeringar.

Siriusfallet är naturligtvis litet käns
ligare. Men har djurgårdsspelarnas över
gång det goda med sig att Uppland, 
som i midern tid varit en vit fläck på 
fotbollkartan, kan bli en faktor att räk
na med så har nog svensk fotboll vun
nit på det också.

Det här med idrott och pengar har 
många aspekter. De oinitierade får lätt 
den uppfattningen att idealiteten helt 
fallit ur bilden. Ingenting kan vara fel
aktigare. Fortfarande drivs 90 procent 
av all idrott av helt ideella motiv.

De ledare som kan räkna med ekono
miska fördelar är lätt räknade och det 
är också bara en bråkdel av de aktiva 
som utnyttjar situationen.

"KUL IDROTT"
Det otäcka i sammanhanget är att de 

lojala idrottsmännen, de som är behäf
tade med en så gammalmodig egenskap 
som klubbkänsla ständigt går lottlösa 
från skådeplatserna . ..

En klick toppfigurer har utnyttjat 
möjligheterna att tjäna kosing på sin 
idrott. Ingen missunnar väl dem det, 
men den dag som det är möjligt att be
löna även de mindre spekulativa och 
ekonomiskt begåvade kommer luften i 
svensk idrott att vara skönare att an
das.
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En man med färg

Här var det färg i massor och dessutom en spelare med färg. Vi känner alla igen 
Gösta ”Knivsta” Sandberg, motorn i våra bandy- och fotbollslag. Vid sidan om allt 
släp och slit för Djurgården, hinner han även sköta sin färgaffär i Ulvsunda. Varje 

djurgårdare gör klokt i att bekanta sig med Knivstas möjligheter 
även som affärsman.

Är klubbkärlek något antikt?
Är klubbkärleken död? Naturligtvis lever 

den här och var, men dessvärre har vi s. k. 
storklubbar fått erfara, att stjärnidrotten 
mest handlar om pengar och förmåner. De 
stora stjärnorna lyssnar på anbud och det 
rör dem föga i ryggen, om deras gamla 
klubb råkar in i kritiska lägen. Då sticker 
de. Visst har klubbarna försökt gardera sig 
med antivärvningspakter och allt sånt där, 
men det har inte hindrat stjärnorna att 
vandra ut och in. Mest ut.

En och annan stjärna har dock blivit 
rotfast. Trivs i den gamla kretsen, trivs 

med färgerna, trivs med kamraterna, 
trivs med sina ledare och bjuder till av 
all sin förmåga. Djurgården har åtskil
liga stjärnor av den sorten. Gösta Sand
berg, ”Kniven” i fotboll, ishockey och 
bandy, står som föregångsman. Han off
rar sig alltid helhjärtat. Andra offrar sig 
också. (Det heter ju alltid att man ”off
rar sig”, när det i stället borde heta, att 
man har roligt och njuter av sitt täv
lande, men det kan vi lämna därhän just 
i detta sammanhang.) Naturligtvis är 
det ingen hemlighet, att det är pengarna, 
som är orsaken till att klubbkärleken

Två Stora i Fotboll
Som vanligt tjatar Kalle om artiklar 

till Djurgårdaren. En redaktör för tid
skriften har det inte lätt.

Jag vill skriva om två medlemmar, 
som betytt och betyder mycket för klub
ben. Den första är Kniven Gösta Sand
berg.

Var på Stadion och såg en match i 
Intocupen. Klubben prövade då en del 
nya spelare. Där var Kniven med. Vil
ken nytta gjorde han inte! Manade på 
grabbarna, dirigerade spelet, var över
allt på planen. Ibland på yttern och 
drog upp ett anfall, i nästa ögonblick 
nere i försvaret för att mota ett anfall, 
vilken otrolig nytta han gör för ett lag. 
Han borde vara självskriven i lands
laget. De fysiska resurserna är det inget 
fel på och hans kloka tänkande på pla
nen har väl mer än en gång räddat 
Djurgården från nederlag. Det kan 
Hasse Mild intyga. När Hasse missar 
är Kniven där och hjälper. Hade varit 

tynat bort. Ju flera pengar, ju mindre 
känsla för den gamla klubben, dvs. i 
sådana fall där det finns pengar. Sedan 
finns det idrott, som inte ger några 
pengar. I sådana kretsar är kamratkret
sen värd mer än pengar, och det är ock
så där som klubbkärleken blommar.

Då och då hör man ledarna sucka: 
varför håller man på egentligen, varför 
förödmjukar man sig själv och larvar 
med vingliga idrottsstjärnor, varför slår 
man inte näven i bordet och låter de 
penningsjuka stjärnorna packa och fara ? 
Ja, varför? Jo, för att utan dessa stjär
nor skulle den gamla klubben försvinna 
ur strålkastarskenet. Stjärnorna bedöms 
välvilligt som ett nödvändigt ont, och så 
fortsätter man och bär fram förmånliga 
erbjudanden till dem. Ett evigt krets
lopp.

Faktiskt är det roligare och trivsam
mare, där det inte finns så djupa pen
ningbrunnar att ösa ur.

Men utvecklingen går inte att stoppa. 
Så länge publiken går att locka genom 
vändkorsen, kommer stjärnorna att kän
na sitt värde.

Och kanske man inte helt skall tvivla 
på att de stora stjärnorna längst nere i 
djupet av sina själar har kvar en liten 
känsla av kärlek till klubben, som gett 
dem de stora möjligheterna.

Djurgården har gett många stjärnor 
tillfälle att i dubbel bemärkelse flyga ut 
över hela världen. När stjärnglansen bör
jar mattas, kanske dessa jorden-runt-
farare ägnar sin gamla klubb en vänlig, 
uppskattande tanke. Då kanske klubb
kärleken börjar spira.
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Äntligen kommer Djurgårdaren på ditt bord. Det har hänt mycket sedan vi träffades 
i förra numret. Massor med stora händelser, glada händelser och mindre glada hän
delser. Vi har hållit årsmöte och tvingats konstatera, att våra affärer inte är särskilt 
lysande. Bokslutet talade om en väsentlig förlust. En följd av att vi missade slutspelet 
i ishockey i fjol och att fotbollspubliken börjat bli svårflirtad och hellre föredrar som
marstugan och bilen. Men det skall väl komma ljusare tider. Det laddas upp runt om 
i föreningen, och vårt 75-årsjubileum skall nog kunna få en ljus blå färg över hori
sonten.

Vi har haft nöjet av många med
arbetare i detta nummer, men flera ut
lovade medarbetare har också strejkat. 
Det är så lätt att utlova ett bidrag, men 
det tycks vara ännu lättare att glömma 
det givna löftet. Därmed har redaktio
nen i sista stund tvingats stuva om hela 
anrättningen och larma andra villiga 
skrivande krafter. Till alla dem, som 
bidragit till att fylla våra många sidor 
innanför det av Arne Arvidsson do
minerade omslaget, ber redaktionen att 
få tacka.

Vi håller redan på med jubileums
numret av Djurgårdaren. Det skall bli 
ännu bättre, men då vill vi också att 
alla ni över 3.000 djurgårdare låter höra 
av er med några synpunkter på vad ni 
helst vill läsa om i vår tidning.

Till alla dem, som jobbat med våra 
annonser och därvidlag i första hand 
Rolf Theblin, riktas ett varmt tack. 
Utan detta stöd skulle vår tidning inte 
kunna stå sig i konkurrensen. Nu kan 

någonting att ha i kvalet mot Västtysk
land .. .

När pappa Kniven tränar är frun och 
ungarna med. En verklig idrottsidyll. Vi 
Djurgårdare är glada så länge vi får 
behålla honom inom vår idrott, på pla
nen och utanför, densamma, en PR-man 
av stora mått.

Den andra är Sigge Bergh, vår ord
förande i fotbollssektionen. Jag skulle 
vilja börja med vad föreningens ordfö
rande Hugo Caneman sade vid ett ÖS-
möte: ”Visst kan sektionerna ha pro
blem att lösa, men fotbollens sektion 
hinner inte lösa ett förrän ett annat har 
dykt upp.” Så är det hela året. Min 

Djurgårdaren fortsätta att vara en av 
Sveriges bästa klubbtidningar. Detta är 
inte något skryt från den egna redak
tionen. I stället har vi fått erkännanden 
i dessa stycken från många utomståen
de.

Vår redaktionssax är den inte minst 
nyttiga medarbetaren med uppdrag att 
dyka ner i dagspressen och hos andra 
kolleger med sådana synpunkter, att de 
är värda att bli citerade i våra spalter. 
Vi tackar för vad vi saxat och kunnat 
föra vidare till en större läsekrets ...

TVÅ BREV
Redaktionen tackar för brev från Gustav 
Göthlin på Ingarö och Oscar Eklund i 
Alfta:

Gustav vädjar till oss att rycka upp oss 
och göra något, innan det blir för sent. 
Han vill ha in yngre stjärnor i våra lag.

Vi ska göra som Gustav vill. Nya stjär
nor är på gång upp på Djurgårdens blå 
himmel.

stora förhoppning kring Sigge är, att 
han ska kunna hålla ut. En ledarpresta
tion av högsta klass.

Sigge han lider när laget får stryk, 
framför allt när oturen grinar mot oss. 
Men det finns nog ingen som njuter som 
han när det spelas toppfotboll. Skulle 
velat se Sigge när vi vann allsvenska 
guldet. Ja, Sigge, du har en mycket stor 
uppgift innan Du får draga dig tillbaka. 
Det att skaffa en som fyller din plats på 
samma sätt som Du gjort för för
eningen. Hoppas det dröjer länge innan 
Du slutar.

Vår beundran för två toppmän inom 
vår förening. Hilding Lövdahl

Oskar i Alfta, tidigare bandyledare i 
Djurgården, tycker, att det nu är dags 
för verkliga Djurgårdare att bli med på 
en insamling under mottot ”minst 10 kro
nor pr månad till Djurgården”. Det bör 
finnas minst 1.000 riktiga Djurgårdare 
bland alla våra 3.000, skriver Oscar, och 
det skulle på ett år innebära 120.000 kro
nor. För varje medlem, som gjort denna 
insats, utdelas föreningens diplom. Säkert 
är det många, som tycker, att det är kul 
att gå till glasmästaren och satsa ytterli
gare en tia på inramningen av diplomet. 
Jag blir gärna den förste att betala mina 
10 kronor pr månad så fort insamlingen 
är beslutad.

Tack, Oscar, vi hoppas att du har rätt, 
att det finns 1.000 blåränder av det äkta 
slaget och vi ska med det snaraste ta upp 
idén.

Alltid tjänstvillige redaktionspojken 
Håkan åtog sig villigt fylla den här 
gluggen med en teckning av sin största 
Djurgårdsfavorit, nämligen ”Knivsta” 
Sandberg, som fick det här utseendet. 
På pricken kan man säga, och Håkan, 
som än så länge bara är 4 år, skall till 

nästa nummer få ännu mer kvali
ficerade uppdrag.
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Regeringen gör entré

Furorna faller
Bort de gå, den ene efter den andre 

av våra stora föregångsmän. Senaste 
året har skördat många av våra bästa 
djurgårdare, några i ung ålder, andra 
på levnadsbanans normala slutvarv. För 
oss i kamratkretsen känns det lika tomt 
vid dödsbädden.

83 år gammal gick WILLIAM BORG
STRÖM bort, en man med olympisk 
bakgrund av årgång 1912. Dessförinnan 
hade han emigrerat till Amerika och ut
bildat sig till tandläkare. Han kom sedan 
tillbaka till gamla hemlandet och här 
blev han snart rotfast inom vår förening. 
In i det sista följde han våra öden och 
fanns alltid på plats vid våra årsmöten.

ULPH HAMILTON kom ganska sent 
in i Djurgården men blev snart en idé
spruta inom vår boxningssektion. Hans 
dagar var dock räknade. Han gick bort 
bara 45 år gammal.

ERIK HOLMBERG blev 72 år gam
mal. Mest känd för sin verksamhet inom 
Brandkårens IK och brottningen, där 
han tidigt kom i kontakt med vår för
ening och blev ständig djurgårdare.

OSCAR GLOKAR WELL SÖDER
LUND, också en trogen djurgårdare, är 
borta. Blev 72 år. Boxningsvän och box
ningsledare av stort format och alltid 
nära till ett skämtsamt ord.

Listan kan göras längre. De bort
gångna ägnas vårt minne.

NY MEDLEM
Det försäkras att Olof Palme julen 

1927, 11 månader gammal, blev föremål 
för en besynnerlig sällskapslek: de be
undrande släktingarna uttalade ord som 
Olof snabbt upprepade, orden blev 
krångligare men det receptiva barnet 
klarade de flesta. Vid 17 var han stu
dent . ..

I Sigtuna tycks dock idrottsintresset 
ha dominerat. Och eftersom han var 
minst och yngst utsågs han ofta till 
målvakt — en förträning till kommande 
funktion som politisk skottavla. Det 
finns ännu ingen historik över bandy
målvakterna i Sigtuna humanistiska 
läroverk men de som upplevt Olof Palme 
i buren försäkrar att han måste vara 
den i särklass djärvaste. Nästan till van
vett ivrig att försvara sitt lags position 
och själv briljera i paraderna . ..

Forts. å sid. 104

Regeringen har representation inte bara hos AIK (dit Tage Erlander sökt sig) utan 
även hos Djurgården. Till oss sökte sig nämligen Tages kronprins, Olof Palme, 
vilkens söner länge hade visat ett sådant intresse för Knivsta & C:o, att pappan 
förstod, att det var något visst att tillhöra den blårandiga kretsen. På vår bild 
hälsas han välkommen som Djurgårdsmedlem av Sven Tumba och Hugo Caneman, 

och som synes tycks hela kretsen trivas med tillvaron.

Svenska mästerskap av olika slag
Hans Jacobsson, Djurgården, plockade 

åt sig juniormästerskapet på värja efter 
att knappt ha förlorat titeln på florett 
efter hårdaste uppgörelsen. Då han nått 
sista finalomgången låg han lika med 
Björn Lindholm från Olofström — var 
sin förlust hade de två — men där måste 
Hasse släppa sin konkurrent aningen 
före. Sedan var djurgårdaren desto mer 
överlägsen på värja med segrar i alla 
sina 17 framträdanden.

★

Christina Carlsson tog 1965 års sven
ska JM-titel i konståkning vid tävlingar 
på Studenternas i Uppsala. I fria åk
ningen lockade Christinas skickliga pro
gram två av domarna att hissa så höga 
siffror som 5,2.

★

Det var ganska skralt med förmågan 
hos de flesta aktiva i samband med SM 
i konståkning. Tre titlar stod på spel, 
och på plats fanns också lika många SM-
medaljer att dela ut, men endast ett så
dant ärestecken kunde hitta sin ägare. 

Varken i paråkning eller i herrarnas 
åkning räckte vederbörandes prestatio
ner till sådan minimipoäng, att någon 
mästare kunde koras! Så hårda bestäm
melser har man inte på annat håll. Om 
en längdhoppare skulle skutta bara 6 m 
fick han sitt SM-tecken ändå, om han 
var ensam om att nå denna futtiga 
längd.

Det enda SM-tecken, som nu kunde 
delas ut, hamnade hos vår Djurgårds
flicka Britt Elfving, som vann med säker 
marginal före klubbkamraten Görel 
Sigurdsson. Ovanpå detta sitt första 
(men säkerligen inte sista) SM fick 
Britt Elfving genom välvilliga donatorer 
chansen att resa till Moskva i sällskap 
med tränaren Gundi Busch-Johansson 
(Lill-Lulles fru) och pröva talangerna 
vid Europamästerskapet. Här var kon
kurrensen så hård, at det inte blev något 
EM till Britt, men hon har framtiden för 
sig. *

Första året som Djurgården tog upp 
bobsleigh på sitt program, hamnade ett 
SM-tecken hos oss. Bobsleigh, som sedan
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Just du!
. . . ja, det gäller just dig, 
och det är dags för dig 
att göra en insats!

Du har kanske läst om att Djurgårdens Idrottsförening är landets största med över 
3.000 medlemmar, men du har kanske också läst, att andra klubbar är ute efter vår 
rangställning. Det är ju inte precis för att skryta, som vi i Djurgården satt i gång denna 
medlemsvärvning. Det är i stället för att vi vet, att ju flera medlemmar vi har i våra 
led, desto starkare blir vi.

Vi behöver hålla oss med en stor skara 
medlemmar, vilka bara genom sina års
avgifter utgör ett gott stöd men som ock
så genom att stödja föreningen i andra 
avseenden kan hjälpa Djurgården till en 
säkrare framtid i den allt hårdare kon
kurrensen.

Men nu behöver vi din hjälp — ja 
just du som läser detta och som alltså 
redan är djurgårdare! Just du kan göra 
mycket för att stärka Djurgårdens fron
ter. Vi har satt som mål, att varje djur
gårdare skall skaffa minst en ny med
lem, och nu är turen alltså kommen till 
just dig att göra din plikt . . .

En ny medlem anskaffad av varje gam
mal god medlem — det blir många nya 
medlemmar. Men då krävs också, att 
även du skaffar denna nya medlem 
och inte lugnar dig med att säga, att det 
räcker om dom andra medlemmarna gör 
en insats. Nej, så får ingen resonera.

Varje djurgårdare har säkerligen så 
många fina kontakter med Djurgårds
intresserade vänner och bekanta, att det 
borde vara världens lättaste och tacksam
maste jobb att plocka in nya medlemmar.

Alltså, kära Djurgårdare — du som 

åtskillig tid tillbaka är en olympisk stor
idrott, kräver naturligtvis inte bara 
skickliga och djärva åkare utan även 
ordentliga backar att träna i. Än så 
länge har Stockholm ingen backe av 
internationell klass, men med träning på 
andra platser var Djurgårdens represen
tanter så laddade vid SM-tävlingarna i 
Hammarstrand, att mästerskapet gick 
till Djurgårdens Carl-Eric Eriksson och 
hans medhjälpare och bromsare Erik 
Wennerberg. Främsta konkurrenterna, 
Arta Bobsleighklubbs Rune Olofsson och 
Hans Sohlström vann första dagen ena 
åket, men sedan kom Carl-Erik i stor stil 
och vann mästerskapet i fjärde och sista 
åket! 220,40 blev deras tid mot konkur
rentparets 221,79. 1.000 huttrande åskå
dare fick uppleva premiären med en 
Djurgårdstriumf i en bobsleighbacke.

Carl-Hjalmar Bod
man, vår vice ord
förande, har något 
att säga dig.

läser detta, fortsätt inte att bläddra i tid
ningen utan bestäm redan nu, att den här 
maningen skall leda till ett resultat redan 
i dag. Notera dig till minnes, att du innan 
dagen gått till ända skall servera oss en 
ny medlem.

Det är bara att skriva två rader till vårt 
kansli på Stadion och meddela namn och 
adress på den nya medlem, som du vill 
se som klubbkamrat. Och du får gärna 
anmäla flera medlemmar.

Till dem, som kommer med de flesta 
nya medlemmarna, har Djurgården en 
särskild överraskning i bakfickan. Det 
kan därför löna sig att komma ihåg vad 
denna artikel syftat till — att stärka Djur
gårdens fronter!

Carl-Hjalmar Bodman.

Djurgårdens mr. Bandy — 
VALTER KLANG
Att bandylaget innehåller mr Djur

gården alias Gösta ”Knivsta” Sandberg 
är ju allom bekant. Men det bör ju även 
finnas en mr Bandy i laget. Och själv
skriven för den hederstiteln är utan tve
kan Valter Klang, Bollnäs-grabben, som 
kom till oss för fem år sedan och under 
dessa år spelat en dominerande roll i 
vårt lag. Valle var med och hjälpte upp 
oss i allsvenskan och och väl där har 
han varit en av de allra främsta, en driv
motor nästan i klass med ”Kniven”. Hans 
åkförmåga är lika stor som hans kärlek 
till bandybollen och det i så hög grad 
att man ibland önskade han var litet mer 
måttlig, dvs. inte åkte från kompisarna i 
kedjan utan ibland lånade ut bollen till 
dem. För Valle finns inga halvmesyrer, 
han har ett härligt fighterhjärta och han 
offrar sig helt på plan.

Djurgården har sannerligen inte för
skonats från irritationsmoment som 
stört arbetsron. Det känns skönt då med 
killar som Valter Klang i våra led. Den 
utanför planen försynte, på planen lejon
hjärtade mr Bandy.

Ny brottningsexpert?
Tydligen för att utröna i vad mån det 

finns brottningsexperter i Överstyrelsen 
hade Lennart Öberg och hans matt-folk 
inbjudit Hugo Canemans styrelse till ett 
besök på brottningslokalen, där man 
plötsligt stack domareprotokoll i hän
derna på ÖS-gubbarna. Goda råd var 
dyra. Det fanns ju bland oss hedervärda 
människor, vilka endast hade det felet, 
att de aldrig sett en brottningsmatch 
och ännu mindre hade en aning om back
hammer och flygande kravattgrepp och 
andra expertbetonade sätt att ta livet av 
en brottare.

Men det var bara att hålla god min i 
elakt spel och skriva ned tecken och 
poäng i de matcher, som utspelades på 
den slitna mattan. Efteråt visade det sig 
att Rolf Theblin kommit sanningen när
mast och att Hugo Caneman var näst 
bäst att begripa sig på armsug och bryg
gor. Kalle Liliequist var också rätt duk
tig och hade rätt segrare i alla matcher 
men med alldeles för hög poäng. Tydli
gen en generös natur. Gunnar Dahlfors 
krävde hårdare prov och fick som regel 
fram 2—1 och 1—1 i sina protokoll. 
Ungefär som när AIK spelar fotboll.

Av Hilding Lövdahl, gammal brottare, 
kunde man krävt bättre bedömning, men 
det finns ju även internationella domare, 
som spricker på sådana här uppgifter. 
Han får en chans till. Men sedan kan 
det bli aktuellt att utse Roffe Theblin 
som kontaktman för brottningen ...

Bandyn i siffror

Djurgården tillhörde centrala grup
pen i den allsvenska bandyn och här är 
resultaten:

Hemma Borta
—Köping ................... 1—3 2—2
—Västanfors............... 2—3 1—0
—Slottsbron ............... 3—1 0—2
—Lesjöfors ............... 4—3 4—2
—Göta ....................... 1—3 1—2
—Sirius ....................... 3—3 3—2
—Västerås ............... 2—2 2—11

Tabellen:
IK Sirius 14 7 5 2 40-19 19
IF Göta 14 8 3 3 36-22 19
Västerås SK 14 6 2 6 34-33 14
Västanfors IF 14 5 4 5 34-39 14
Djurgårdens IF 14 5 3 6 29-39 13
Köpings IS 14 5 2 7 23-27 12
Lesjöfors IF 14 5 1 8 30-34 11
Slottsbrons IF 14 4 2 8 21-34 10
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Slottsbrons blå tomtar var ordentligt i gungning i den allsvenska seriematchen på Stadion mot Djurgården. Här har Valter 
Klang åkt rakt igenom Slottsbrons försvar för att dock ha oturen att slå bollen i stolpen. Djurgården vann i alla fall med 3—1.

Bandysäsongen allt längre...
Bandyn startar sin säsong allt tidi

gare för varje år och även om den inte 
kan konkurrera med ishockey i detta 
fall så är tendensen klar, spelprogram
met blir allt mer omfattande och ford
rar längre säsong med allt fler kvälls
matcher.

Redan den 15 december var det klart 
för seriestart och för vår del var det 
meningen att vi skulle ta emot Köping 
på Stadion. Men is i Stockholm i mitten 
av december är dessvärre en ovanlig 
företeelse och vi fick mycket riktigt 
flytta vår match till Rocklunda i Väs
terås. Därmed försvann en av våra hem
mamatcher men detta är inte något 
ovanligt för ett stockholmslag så länge 
vi saknar den konstfrusna bandybanan. 
Men inget gnäll om den bandybanan, 
den kommer i år, utan låt oss i stället 
tala om de fortsatta bekymren och 
glädjeämnena under den gångna sä
songen.

Köping-matchen, som slutade med 
knappt nederlag, blev inledningen till en 
hektisk jul- och nyårshelg, där vi hade 
det tvivelaktiga nöjet att under helg
dagarna få göra tre långa resor. På jul
dagen mötte vi Slottsbron borta, ny för
lust men dessförinnan hade vi slagit 
Västanfors borta med 1—0. På nyårs
afton var det dags för en ny tripp till 
Värmland, denna gång till Lesjöfors, 
som vi mötte i en rafflande match sent 
på eftermiddagen. En välförtjänt vinst 
gjorde emellertid den långa resan hem 
uthärdlig, ja vi hade t. o. m. riktigt trev
ligt i bussen. Men nog går en stilla bön 
till de höga herrarna i förbundet att för
skona oss från dylika resor i framtiden, 
dvs. Lesjöfors är en trevlig plats att 
spela på men helst en vanlig söndag.

Trettondagen företogs den tredje resan 
till Värmland och även om den inte var 
så lyckosam som Lesjöforsresan gjorde 
Valter Klang & Co en utmärkt match 

mot det blivande slutspelslaget Karl
stads-Göta.

Efter helgerna blev spelprogrammet 
vettigare med i regel match söndag och 
en vardagskväll i veckan. Vi slog Lesjö
fors ännu en gång, nu på Stadion. Re
vansch borta blev det mot Köping med 
Köping-sonen Leif Eriksson som vinst
målsskytt. Matchen blev tragisk för en 
av spelarna i Köping som fick en boll i 
ögat så olyckligt att han till en del för
lorade synen.

Särskilt rafflande tillställningar blev 
det mot Sirius både på Stadion och retur
matchen i Uppsala. Stadionmatchen 
föregicks av kallt krig. Sirius betvivlade 
att vi i mildvädret skulle lyckas ha spel
bar is och ville ha matchen flyttad till 
Uppsala. Men Stadionchefen Ekberg var 
säker på sin sak och kunde mycket rik
tigt trolla fram fullt spelbar is där Upp
salalaget togs emot med varma servet
ter. Den jämna matchen slutade oav
gjort. Till returmatchen i Uppsala var 
intresset i topp och Studenternas IP 
fullspikat av Siriusanhängare, som till
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Bandybas berättar:

Vi har hetaste viljan av alla
När man tänker tillbaka på de år som gått och man har haft förmånen att vara bandy

bas i Djurgården kommer lusten att även till Djurgårdarens läsare förmedla något av den 
stämning, som finns och alltid funnits inom våra led.

Bandy är ju en tämligen hårdjobbad sport i Kungl. Huvudstaden, publiken är bortskämd 
med all fin idrott som bjuds och har dessutom på senare år blivit väldigt frusen av sig. 
De ställer sig inte frivilligt utomhus, om inte topp-bandy serveras. Det gäller därför att 
kunna hänga med i svängarna och klappa till ett och annat topplag för att väcka intresse 
för oss.

Vi utnämns ofta före säsongen till av
stigningskandidater, men frånsett den i 
allo olyckliga säsongen 1963, varefter vi 
jämte andra olycksbroder fick ett nåde
år, har dessa ”förhoppningar” kommit 
på skam. Vad är då anledningen att vi 
hänger med som vi gör, trots att vi ge
nom att de flesta av våra spelare även 
är goda fotbollsspelare, en del så goda 
att de premieras med en resa till Mal
lorca eller annan i november skön plats 
i och för sig välförtjänt, men tyvärr 
alltid sammanfallande med våra slutliga 
förberedelser och träningsmatcher inför 
seriestarten ?

Anledningen är att jag med risk att 
få skällning av mina kolleger inom 
andra av klubbens sektioner vågar på
stå, att våra grabbar har den hetaste 
viljan, den bästa sammanhållningen och 
den bästa förmågan att uppmuntra var

sin sorg fick se favoriterna förlora rätt
vist mot ett inspirerat Djurgården. Det 
spelet som våra spelare visade i den 
matchen är tyvärr en alltför sällan skå
dad företeelse. Ojämnheten i vårt lag är 
största anledningen till att en topplace
ring ännu ur utesluten. Efter Siriusmat
cherna förlorade vi knappt mot Karl
stads-Göta på Stadion efter dock en gan
ska god match. Men i matchen därefter 
borta mot Västerås SK fick försvaret, 
som tidigare spelat säkert och förtro
endeingivande en släng av höggradig 
osäkerhet och efter en mycket underlig 
match hade VSK gjort tvåsiffrigt antal 
mål. Vi skall dra en glömskans slöja 
över denna fadäs men visst är det märk
ligt med dessa återkommande genom
klappningar. Och trots de många fina 
matcherna vårt lag presterade så fann 
vi oss indragna i jumbostriden som inte 
avgjordes förrän i sista matchen då vi 
på Stadion mötte en annan avstignings
kandidat, nämligen Skoghall. I farans 
stund skärpte sig grabbarna föredöm
ligt och vi var aldrig riktigt hotade utan 
kunde vinna välförtjänt med 3—0.

Säsongen innebar flera glädjeämnen 
ur spelarsynpunkt. Nyförvärven från 

andra även i nederlagets bittra stunder. 
Väl medveten att bandy är en lagsport, 
kan jag dock icke låta bli att dra fram 
ett par av de direkta anledningarna till 
våra resultat.

★

Låt oss börja med eldsjälen ”Kniven” 
— inga överord är sagda om någon på
står annat än att han för oss är ”halva 
laget”, ingen kan som han elda upp 
grabbarna till stordåd. Spaltkilometer 
har skrivits om ”Mr Djurgårdens” för
måga. Vi har Valle Klang, som från 
Bollnäs har tagit med sig gammal fin 
bandykultur — det är alltid ett nöje att 
höra denne grabb, som helt lever för sin 
bandy, berätta på sitt försynta sätt och 
framlägga sina kloka synpunkter på 
spelet.

★

Stockholm, Karl-Erik Karlsson och Sven 
Erik Hedman visade sig vara fina till
gångar och till kommande säsong bör 
framgångarna för de båda ungdomarna 
bli än större. En annan ungdom, Håkan 
Dahlstedt från Tranås, skötte center
halvsjobbet med den äran. Runt omkring 
sig hade han idel rutinerade herrar, 
Christer Andersson, Benny Winte, Lars 
Broström, Jonnie Eriksson och Håkan 
Persson. Gösta Nilsson stod de flesta an
talet matcherna men såväl Arne Arvids
son som Rune Nilson gjorde en del in
hopp.

Stockholms första konstfrusna bandy
bana skall vara klar att spela på till 
1 december i år. Och därmed kan man 
nästan tala om att en epok i bandy bör
jar. Serien har lagts om och omfattar 
nu två 10-lagsgrupper som spelar dub
belmatcher. Djurgården har placerats i 
den södra och där bland andra stormat
cher derbyt mot Hammarby lockar spe
ciellt. Den 5 december börjar bandyhisto
riens mest intressanta och spännande 
allsvenska serie.

Bengt Edblad
Bandysekr.

Så har vi en gosse som heter Arne 
Arvidsson, en av de finaste idrottsgrab
bar både sportsligt och moraliskt sett 
som har trampat Stockholms gator. Ni 
kan inte ana vad denne herre kan skapa 
stämning i vår buss vid våra resor, i 
honom har scenen gått miste om något 
stort, det garanteras. Så har vi våra 
”Bröderna Grimm”, Christer Andersson, 
Benny Winte och Lasse Broström, nu
mera ersatt med Jonny ”Stompanato” 
Eriksson, vilkas obetalbara skämt alltid 
i både med och motgång håller stäm
ningen på topp i gänget.

Sist men inte minst har vi vår egen 
”Krusse”, nämligen säkerligen allsven
skans tuffaste lagledare Svenne Berg
man. En tuffhet som jag tror mången 
lagledare även inom vår klubb avundas 
honom och skulle behöva ha litet utav. 
Men bakom den sträva ytan klappar ett 
gott hjärta och spelarna följer honom 
blint som fåren sin herde.

*

Jag tror, att de unga grabbar som på 
ett i allo utmärkt sätt kompletterar 
dessa gossar har fått mycket av de 
ovannämndas egenskaper och det är 
många gånger nästan rörande att se 
med vilken omsorg dessa ”ärriga” kri
gare också tar sig an de nya och unga 
pojkarna. Det tror jag saknar motstycke 
på annat håll, och blir det inte resultat 
av detta, så blir det aldrig.

Vad som här har sagts är ett försök 
förklara, varför vi med våra — jämfört 
med våra konkurrenter — blygsamma 
ekonomiska satsning har lyckats så pass 
bra. Hos oss spelar grabbarna bandy 
för att det är kul utan några sidoblic
kar till de ekonomiska förmåner, som 
kan bjudas på andra håll även inom 
bandysporten.

★

Så till sist det tråkigaste som hänt 
oss under dessa år — nederlaget mot 
IFK Stockholm i norra serien. Det inne
bar för både första och som vi hoppas 
sista gången begravningsstämning i 
vårt omklädningsrum. Trevligaste se
gern i Uppsala över på alla sätt för oss 
aktuella Sirius efter en oavgjord match 
hemma mot desamma med segersmak.

Jag hoppas att ni någon gång får upp
leva minuterna med ett sånt gäng som 
vårt före och efter denna match med 
”Knivsta” Sandberg som dirigent. Hade 
detta varit en SM-final hade vi varit 
Svenska mästare nu, den dagen var vi 
oslagbara tack vare vår vilja, kunnande 
och sist men inte minst Djurgårdsanda. 
Må många sådana ögonblick komma.

Åke Karlsson
Bandyns sektionsordf.
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Den här symbolen för Djurgårdens Idrottsförening, vårt klubbmärke, hör 
till de mest efterfrågade tillgångarna hos oss. Det är inte bara här hemma, 
som efterfrågan är stor, ty även ute i världen är man intresserad att få äga 
vårt klubbmärke.

Det är kanske därför inte så underligt, 
att den, som har hand om Djurgårdens 
klubbmärke och är ansvarig för att detta 
hamnar i rätta händer, har ett och annat 
att stå i. Uppdraget att vara ”märkes
man” i Djurgården är lagt i händerna på 
Gunnar Dahlfors, som mellan varven, då 
han skär sig på tummarna i sina försök 
att sätta i glasrutor på sin firma eller är 
hemma och vyssjar alla sina småttingar 
till ro, nås av vår intervjuare.

— Nå, hur har veckan varit, Gunnar?
— Jo, bara bra, klart man är litet ner

vös, men man börjar ju bli van.
— Nervös för vad då?
— Förlåt, jag drömde att jag var uppe 

i TV:s 5-kronorsfråga efter att tidigare 
ha klarat 50-öresfrågan. Och då går man 
ju och spänner sig. Jo då, veckan har va
rit som vanligt, och det innebär, att jag 
fått mängder av beställningar på klubb
märket.

Vi har ju den bestämmelsen i Djurgår
den, att inte vem som helst kan komma 
över vårt märke inte ens om vederböran
de vill betala överpris. Nej, vårt märke 
går endast till medlemmar, och även de 
måste betala vanligt pris för det.

Det är faktiskt glädjande att se hur 
många äldre medlemmar som vaknat till 
liv och vill ha märket. Man kanske har 
varit ifrån Djurgården några år, ja i en 
del fall kanske både 10 och 20 år, och så 
slår det en, att man gärna vill pryda sitt 
kavajuppslag med Djurgårdsmärket och 
därmed markera sin samhörighet. Natur
ligtvis kommer de flesta önskemålen i 
denna riktning, när vi gjort starka idrotts
resultat — guldet i allsvenskan var yp
perlig reklam — men även, när det går 
motigt för oss, kommer många och vill bli 
medlem på nytt för att hjälpa till i någon 
form. Och då vill man alltid ha kvitto 
på det hela genom att köpa klubbmär
ket.

ÖVER HELA KLOTET

Det är bara i ett sammanhang, som vårt 
klubbmärke delas ut gratis på hemma
fronten, och då gäller det dessutom vårt 

allra finaste märke, det med lagerkran
sen om, vårt hedersmärke alltså. Det de
las ut i samband med årsmötena till sär
skilt kvalificerade medlemmar, för vilka 
det gäller att i allmänhet ha tillhört för
eningen i minst 10 år och därunder också 
ha uträttat en hel del för föreningen. 
Detta märke, ibland även kallat förtjänst
märket, delas ut gratis.

Gunnar Dahlfors 
distribuerar vårt 
klubbmärke över 
hela världen!

Annars skall alla märken betalas. Ett 
litet undantag från denna regel gäller, när 
vi får önskemål från utlandet. Det kan 
vara en samlare eller det kan vara någon 
klubb eller det kan vara någon, som sett 
någon liten notis om ”Djugaarden” i sin 
tidning borta i Djakarta eller så. Detta 
bedömer vi som god PR och låter vårt 
klubbmärke segla i väg över hela jord
klotet. Särskilt många sådana önskemål 
får vi från Tjeckoslovakiet, där det tyd
ligen är vårt ishockeylag och framför allt 
Tumba, som skapat goodwill för oss. 
Vårt klubbmärke är tydligen något som 
går raka vägen genom järnridån och vi 
skickar det så gärna för att på vårt lilla 
sätt bidra till att idrottsbanden knyts ihop 
över alla gränser.

Så säger Gunnar Dahlfors och blir 
lätt rörd över att ett litet klubbmärke 
har sådan betydelse. Alla ni som är 
medlemmar i vår stora Djurgårdsfamilj 
— glöm inte klubbmärket på kavaj
uppslaget, på klädningen eller på trö
jan. Märket är vår reklamskylt utåt. 
Tala med Gunnar Dahlfors. Han för
medlar så gärna!

Ättling till olympisk 
guldmedaljör 
hopp i fri idrott!

Det finns dom som undrat vad Djur
gårdens friidrottssektion sysslar med, 
och varför vi över huvud taget håller 
oss med fri idrott på programmet. Det 
skall villigt erkännas, att vårt stall av 
”araber” är tämligen magert, och att vi 
inte fått fram några efterföljare till 
Harry Eriksson och Inga Gentzel, vilka 
på den tid det begav sig gjorde Djur
gårdens namn om inte fruktat så dock 
känt inom allmänna idrotten (det hette 
inte fri idrott på den tiden).

Tidigt i våras skymtade emellertid 
plötsligt Djurgården i en prislista. Det 
var Lars-Erik Wieslander, som i MP:s 
ungdomsterräng placerade sig på en 
tredje plats. Han är son till regerings
rådet Bengt Wieslander och brorson till 
olympiske guldmedaljören Hugo Wies
lander, han som vann 10-kampen i olym
piska spelen i Stockholm 1912. Något 
att brås på för vår Djurgårdspojke. 
Hugo lämnade för övrigt sin guldmedalj 
till idrottsmuseet, då han inte riktigt 
tyckte om att få den på det sätt som 
skedde. Riktige vinnaren Jimmy Thorpe 
blev diskvalificerad i efterhand, varpå 
silvermedaljören Hugo Wieslander upp
höjdes till guldman.

Du har tur...
. . . om du får tag i några lotter i vårt 
jubileumslotteri, när du får denna tidning 
i din hand. Då har nämligen lotterna va
rit ute en tid på öppna marknaden, och 
kanske de också har gått åt. De var ju 
bara 25.000 stycken, och med den färdig
het, som våra sektioner har att sälja lot
ter finns det anledning misstänka att det 
mesta gått åt. Men du kan i alla fall ta 
chansen att antingen höra med din egen 
sektion, om den har några lotter kvar 
eller också kan du höra av dig till Djur
gårdens kansli på Stadion och få besked.

Fina priser vinkar. Som första pris bju
der vi på en av de populäraste bilarna 
och som närmaste pris kommer ett par 
sportbåtar i plast av ett lika berömt och 
kvalificerat märke. Dessutom kommer 
mängder med andra priser. Så glöm inte 
jubileumslotteriet, missa inte din chans!
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En djurgårdare contra svensk TV
Länge trodde jag att mina sportkontroverser inom TV skulle inskränka sig till det där 

med djurgårdsmärket.
Det vill synas som om en del folk som inte förstår bättre — Putte Kock, Simon Brehm 

och andra — envisas med att i rutan bära den form av bildstörning som kallas AIK-
märket. Själv har jag självklart i mina program utnyttjat den vackra prydnad som ett 
djurgårdsmärke utgör.

Det vore synd att säga att det har mötts med den förståelse och uppskattning som man 

kunde vänta sig av producenter och fotografer.
Så har t. ex. producenterna ständigt nekat att göra en inzoomning på märket så att det 

skulle komma i närbild, hur vackert det än skulle vara. Och fotograferna har en otäck 

ovana att skära av bilden just ovanför märket.

Ett rekord slogs av den fotograf som, 
hejande på en av våra förstadsklubbar 
(AIK om jag inte minns fel), helt sonika 
norpade märket en kvart före en sänd
ning. Vad han inte tänkte på var att 
det tar tio minuter fram och tillbaka 
mellan studion på Valhallavägen och 
Stadions klocktorn; det dröjde länge 
innan han hämtade sig efter chocken, 
när jag satte ett nytt — och större — 
märke på plats, omedelbart innan kame
rorna började surra.

 *

Men det där med märkena har redu
cerats till en detalj — märket sitter på 
plats, när jag gör det. Nu är det en 
annan fråga som har orsakat mina kon
troverser med TV.

Det är det här med boxningen.
Har man äran att vara ordförande i 

Svenska Boxningsförbundet och har 
man desutom anknytning till TV, så 
kan det inte hjälpas att man förbluffas 
över Sveriges Radios politik, när det 
gäller boxningen.

Boxning, det är fult det. Mycket fulare 
än västern-hjältar som pumpar varandra 
fulla av bly. På sin höjd kan man någon 
gång göra ett boxningsprogram som 
visar upp en stackars karl som inte har 
blivit sönderslagen i ringen utan när 
han åkte land och rike runt och på 
marknader mötte två smeder per kväll 
(plus en extra matinésmed på sönda
garna). Dessutom bör programmet illust
reras av alldeles äkta boxningsbilder, 
hämtade ur alldeles oäkta amerikanska 
spelfilmer.

Det svenska folket är nämligen inte 
så moraliskt härdat att det skulle stå 
ut med att se riktig boxning i TV.

Utom, märk väl, en gång vart fjärde 
år. Då har vi plötsligt fått en moralisk 
motståndskraft som vi aldrig annars 
har.

★

Närmare bestämt gäller det Olym
piad-åren. Då kan alla följa boxnings
matcher i rutan, och TV:s sportredak
tion måste t. o. m. be om ursäkt de 
dagar då boxning inte finns med i sänd
ningarna. Naturligtvis kan det inte bero 
på att Sveriges Radios principer har för
ändrats — som det så ofta med skärpa 
framhållits, beror alltsammans på att 
boxningen då har nyhetsvärde. Nyhets
värde, det är fint, det — speciellt när 
det gäller en sport där Sverige inte ens 
är representerad. Och naturligtvis har 
en match mellan t. ex. en korean och en 
indier större nyhetsvärde för svensk 
publik än exempelvis ett svenskt mäs
terskap eller en landskamp, där Sverige 
är ena parten.

Nej, svensk boxning skall inte upp
muntras. Vi håller oss med huvudskydd 
och andra betänkligheter. Dessutom är 
det en amatörsport. I proffssammanhang 
går det nämligen också bra med boxning 
— en amerikansk proffsmatch kan sän
das tre gånger i tät följd utan att någon 
protesterar. Om däremot Sverige möter 
Danmark i amatörboxning och det går 
en Sportspegel i TV två dagar senare, 
så sysslar Sportspegeln i tio minuter 
med stående längdhopp inomhus.

*

Tycker man mot all förmodan att det 
där är ologiskt och tillskriver Sveriges 
Radio om det — med en antydan om att 
förfaringssättet skulle vara diskrimine
rande för boxningen som sport — så får 
man snabbt svar. Boxningen är inte alls 
förbjuden i svensk TV. Det är däremot 
så att de ansvariga för programmet 
måste gå till radioledningen och begära 
tillstånd varje gång de vill visa box
ning. Det kan självklart inte anses 
diskriminerande.

Säkerligen måste de be om tillstånd 
för att visa stående längdhopp inomhus 
också. Eller hur?

Gunnar Oldin

Känt ansikte i TV-rutan, då alltid för
sett med Djurgårdsmärke, tillhör Gunnar 
Oldin, som även är ordförande i Svenska 

Boxningsförbundet. Men mest håller 
han på blårandigt.

HAR NI HÖRT DEN HÄR?
Fotbollsspelaren och byggnadsritaren 

Jalle Grym hade gott om pengar men 
ville gärna ha dem för sig själv. Skrev 
därför till sin hyresvärd:

»Bäste herr hyresvärd, ta det inte så 
hårt med hyran. Om femtio år kommer 
folk att säga att i det här huset bodde 
den stora fotbollsstjärnan Jalle Grym.»

»Bäste herr fotbollsspelare», svarade 
värden, »Om ni inte betalar hyran i dag 
så kommer folk att säga det redan i 
morgon.»

KÄNSLA FÖR LEJONUNGE
När premiären på filmen ”Nero” skulle 

äga rum, hade fru Andersson tagit med 
sig yngsta sonen trots att det var barn
förbjudet. Kontrollören hade i trängseln 
missat sitt uppdrag. När filmen kommit 
fram till den otäcka scenen, där de krist
na slavarna kastas framför de vilda dju
ren i Cirkus Maximus, säger modern till 
sonen Jonas:

”Nu lilla Jonas får du titta åt sidan. 
Det här är inget för små pojkar!”

Sonen låtsas som om han lyder modern, 
vilken i sin tur är gripen av skådespelet 
och inte kontrollerar att ordern efterle
ves. Plötsligt hör hon sonens lilla späda 
stämma genom mörkret:

”Men mamma, titta på det där lilla le
jonet i hörnet, han får ju inte smaka alls.”
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Vi träffade...
... handbollsordföranden

NÅGOT ATT FÖRTÄLJA?

Jo, vi har spelat träningsmatcher ute 
i landsbygden i avvaktan på den kom
mande säsongstarten. Härvid har jag 
och övriga djurgårdare på alla platser 
rönt en uppmärksamhet av det mindre 
smickrande slaget. Frågorna har alltid 
gällt, huruvida vår förening stod inför 
upplösning och frågeställarna har då 
givetvis tänkt på de skriverier, som på 
senare tiden förekommit i tidningarna. 
Jag hyllar den principen att varje sek
tion så långt sig göra låter skall sköta 
sig själv utan inblandning av ÖS, men 
när problemen ventileras i pressen på 
sätt som skett på sista tiden och ut
talanden gjorts, som närmast kan be
traktas som floskler av ansvarsfulla per
soner är det dags för ÖS att gripa in 
och ställa till rätta vad som tydligen 
är fel.

För övrigt har jag bara trevliga saker 
att rapportera. Ingen har lämnat sektio
nen. Däremot har vi fått en del väl
komna nyförvärv, som jag hoppas vi 
skall få stor glädje och nytta av.

Proffseriet synes sprida sig även till 
så ”underutvecklade” idrottsgrenar som 
handbollen. Döm om min förvåning när 
jag i mitten av sommaren blev uppringd 
av en förhoppningsfull yngling, som spe
lade i ett lag som höll till i någon av 
bottenserierna. Denne gosse anmälde, 
att han kommande säsong hade för av
sikt att spela för vår förening. Jag häl
sade honom välkommen till vår träning 
och förklarade för honom reglerna an
gående inträdet. Han tyckte allt lät bra 
och trevligt och avslutade samtalet med 
att nämna, att de 2.000 kronorna, som 
han ansåg vara rimlig ersättning för 
övergången, snarast skulle tillställas 
honom.

Detta är närmast en incident med 
löjets skimmer över sig, men ger en liten 
uppfattning om detta problem som håller 
på att växa handbollen över huvudet.

Hans Troedsson

Friska idéer i handboll
Det är många år sedan som Djurgår

dens handbollssektion kunde ställa på 
benen ett handbollslag av den slagkraft 
som vi hade säsongen 1964—65. Resul
tatet uteblev icke heller, utan representa
tionslagets elva belade 2:a plats i divi
sion 2 östra.

1964 anställdes som spelande tränare 
Bert Johansson, som närmast kom från 
Hellas.

Dags att börja med simning...

Nej då, vi har visst inte börjat med simning i Djurgården! Det slutade vi med för 
många, många år sedan, då våra simmare bröt sig ur och bildade Simklubben 
Neptun. Den här simmar flickan har normalt fruset vatten som sitt rätta element. 
Det handlar alltså om vår konståkningsmästarinna Britt Elfving, som här pustar 

ut vid bassängkanten i väntan på att det åter skall bli vinter 
och hårda isar att rista sköna runor i.

Bert förde med sig friska idéer om 
handbollsträning. Bl. a. fick grabbarna 
redan tidigt på sommaren sätta igång 
med konditionsträning på Östermalms 
idrottsplats och sedan följde boll- och 
taktikträning i Eriksdalshallen. Före 
säsongstarten spelade laget flera trä
ningsmatcher med goda resultat. För
hoppningarna om en hygglig placering 
i serien började sprida sig och under 
Gillis Florsjös skickliga lagledarskap 
lotsades laget fram till sin fina place
ring.

Laget har med mycket små variatio
ner så gott som hela tiden bestått av 
samma mannar. Bredden har alltså sak
nats och detta är förmodligen orsaken 

till att vi icke nådde fram till kvalet. I 
händelse av att spelare blivit skadade 
eller på annat sätt förhindrats medverka 
har icke fullgoda ersättare funnits att 
tillgå. Detta problem hoppas vi till nästa 
säsong skall vara löst, då flera mycket 
goda spelare annonserat sin övergång 
till vår förening.

Rickard Walter har på ett förtjänst
fullt sätt skött junior- och ungdomssek
tionen, där han varit såväl tränare som 
lagledare för alla lagen.

(I pressläggningsögonblicket rappor
teras att Djurgården gått upp i topp i 
div. II och hunnit lägga bl. a. AIK på 
rygg. Det är alltid lika roligt.)
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Historiskt protokoll Oss konståkare emellan
och hur det började

Det här är ett historiskt protokoll för Djurgårdens Idrottsförening. Det härstammar näm
ligen från den tävling i vilken Djurgården för första gången knep ett svenskt mästerskap i 
konståkning. Maj-Britt Röningberg, vår första talang i sköna figurer på frusna isar och 
föregångare till dagens alla små och stora isprinsessor i Djurgårdsfärg hade sådan jätte
konkurrens, att hon fick nöja sig med en tredje plats i SM, men nu handlar det alltså om 
en ny generation och nu har Djurgården skrivit konståkningshistoria. Datum 30—31 januari 
1965. Plats: Johanneshovshallen i Stockholm.

Och här är alltså ett avsnitt av protokollet:

I II III IV V Totalt Red. p.
1. Britt Elfving, Djurgårdens IF. Svensk mästarinna. Plac.: obl. åkn. 1, fri åkn. 1.

123.1 1 117.3 1 126.9 1 126.0 1 120.7 1 614.0 5 122.8
104.0 1 106.0 1 100.0 1 105.0 1 220.7 1 515.0 5 103.0
227.1 1 223.3 1 226.9 1 231.0 1 220.7 1 1.129.0 5 225.8

2. Görel Sigurdsson, Djurgårdens IF. Plac.: obl. åkn. 2, fri åkn. 3.
113.8 2 110.2 2 118.3 2 118.2 1 111.1 4 571.6 12 114.3

91.0 4 95.0 2 84.0 4 91.0 2½ 91.0 2 452.0 14½ 90.4
204.8 4 205.2 2 202.3 2 209.2 2 202.1 2 1.023.6 12 204.7

3. Gunilla Victor, SASK. Plac.: obl. åkn. 4, fri åkn. 2.
109.5 5 105.5 4 111.9 3 113.3 4 106.5 5 546.7 21 109.3
96.0 2 92.0 3 88.0 2 91.0 2½ 89.0 3 456.0 12½ 91.2

205.5 2 197.5 3 199.9 3 204.3 3 195.5 3 1.002.7 14 200.5
Skiljedomare: Bertil Wiberg, Falun.
Poängdomare I: Thure Murén, Gävle.

II: Elof Niklasson, Göteborg.
III: Jan Sterner, Nacka.
IV: Gun Toreskog, Göteborg. 
V: Karin Åslund, Örebro.

Obl. fig. nr 23a, 34b, 20a, 36b, 39a, 40b.
Max. p.: Obl. åkn. 180, fri åkn. 120 = totalt 300. — Multiplikator: 10.
Mästerskapsfordringar: Min. p.: Obl. åkn. 120, fri åkn. 90.
Anmälda 10, startande 7.

Lovande Djurgårdsplanta i konståkning
ens trädgård är Eva Hermansson, som 

blev tvåa vid Nordiska junior
mästerskapen 1965.

Och inte mindre lovande är SM-tvåan 
Görel Sigurdsson (här till höger.)

För tolv år sedan, närmare bestämt i 
Vasaparken, tränade en stor konst
åkningsklubb. Själv bodde jag i när
heten och såg alla dessa små flickor 
med röda kjolar och vita jumprar träna 
flera kvällar i veckan och önskade för
stås av hela mitt hjärta att själv få lära 
mig åka skridskor. Vita konståknings
skridskor var inte alls en given sak och 
det tog flera år för mig att övertyga 
min far att detta måste man faktiskt ha.

Efter några år i den klubben var vi 
ett par flickor som inte riktigt trivdes 
och tyckte inte att våra intressen blev 
tillvaratagna på rätt sätt. Och på grund 
av detta så förstår jag idag, som med
lem i styrelsen, hur oerhört viktigt det 
är att man får hand om dessa ungdo
mar, medan de är små och kan syssel
sätta dem på rätt sätt och försöka be
hålla dem och fostra dem i en idrottslig 
miljö tills de blivit betydligt äldre.

Så bildades då 1957 Djurgårdens 
konståkningssektion. Till en början sor
terade vi under damsektionen men blev 
så småningom självständiga och direkt 
lydande under Överstyrelsen. Jag skrin
nade fortfarande på utav hjärtans lust 
tillsammans med de andra medlemmarna 
(som inte var något större antal) på 
Johanneshovs isstadion den enda timma 
vi då hade där. Ont om tränare hade vi 
också, och det hela gick ganska så knac
kigt.

Efter två år, 1959, blev jag invald i 
styrelsen och har varit där sedan dess. 
Mycket har verkligen hunnit hända på 
dessa sex år och vi har haft glädjen att 
notera stora framgångar. Mest tänker 
jag då på förra säsongen, 64—65, då vi 
faktiskt kammade hem allt som gick att 
ta hem.

Det har varit roligt att följa flickor
nas utveckling och deras stigande kva
lifikationer på tävlingsbanorna. Chri
stina Carlsson är en av de flickor som 
var med vid starten av denna sektion. 
Hon nådde förra året sina största fram
gångar i Köpenhamn, där hon blev Nor
disk juniormästarinna och även Svensk 
juniormästarinna här hemma.

För ett par år sedan fick vi ett starkt 
tilskott ifrån en annan klubb med flera 
elitåkare, vilka vi givetvis hälsade varmt 
välkomna till våra egna led. Nu kämpar 
vi allesammans för en gemensam sak, 
att försvara Djurgårdens färger på mäs
tarplatserna, och för att kunna höja vår 
svenska konståkning så att den kan 
mäta sig och göra sig gällande även på 
de internationella tävlingarna.

Siv Aronsson
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Brev från Aina till redaktionen

Hej, Kalle!

När jag nu gläds åt handbollflickornas senaste serieseger i div. 2 utomhus gör 
jag en återblick, slår upp en bok med gamla tidningsurklipp, det var på den tiden 
då damhandboll fick ett och annat omnämnande i pressen. Vad hittar jag då? Jo, 
Vi vann segrar även då, som framgår av medföljande urklipp, året var 1940. Klass 2 
utomhus. Segrarna hette då på detta anspråkslösa kort:

Stående från vänster: Ann-Marie Rousk, Gunvor Brundin (Brunte), Dagny Adams
son. Knästående: Frixie Schumann, Ingrid Levin, Aina Norén. Sittande: Ingrid 
Carlberg, Anna Svennberg, Anna-Lisa Andersson. Mascot: Suzanne Svennberg 

(nuvarande sekreterare)

Detta hände ju för 25 år sen så det var väl kanske inget att upplysa om, men 
man blir så där barnslig ibland. Tack och lov! Aina Ekvall

Juniorer glädjer utförsåkningen
Det blev åter en snöfattig säsong för 

föreningens skidåkare, men detta till 
trots kunde sektionens aktiva glädja sty
relsen med goda resultat. Speciellt gläd
jande blev sektionens juniorer. Tidigare 
år har dom ej varit så bra framme. Men 
som det ser ut för närvarande så är det 
inget fel på återväxten vare sig i pojk- 
eller flickklassen. Men vid storslalom-
DM, som Sundbybergs IK arrangerade i 
Gesund i Dalarna, slog det verkligen för 
de våra. Det blev visserligen ingen titel, 
men individuellt kom Louise Mörne att 
segra hela 8 sek. före närmaste flicka. 
Hon slog även segrarinnan i damsenior
klassen med 7 sek., tyvärr kunde hon 
bara starta i en klass i samma tävling. 
På damseniorsidan är det ej så där rik
tigt som det skall vara men vi får hop
pas att det blir bättre även där så att vi 
slipper vänta till Louise M. och de andra 

juniorflickorna blir så ”gamla” att de 
startar i seniorklassen. Tyvärr kunde 
inte specialslalomsegrarinnan Ulla Hus
berg starta på grund av sjukdom. I her
rarnas juniorklass kom det verkliga 
glädjeämnet. Där har det som sagt varit 
dåligt de senaste åren. Individuellt kom 
Ken Bruneflod 5:a, Nicke Åstrand 6:a, 
Lars Hellström 8:a, Peter Hedenstedt 
10:a. Det var många, många år sedan 
DIF kunde ställa upp med ett lag för 
juniorer över huvud taget. I lagtävlingen 
kom laget 2:a efter Huddinge, endast 
2 sek. efter. I seniorklassen för damer 
hade vi även ett lag, men tyvärr kom 
endast två i mål. I herrseniorklassen 
kom Dick Sponton 2:a endast 30/100 
sek. efter segraren, Ragnar Håkansson 
4:a, PeterNorlin 6:a och Göran Zackris
son 9:a. Även här kom laget på andra 
plats efter Sundbybergs IK, endast 1,5

Vad är en skogsluffare?
I idrottsspalterna skymtar då och då 

ordet skogsluffare. Vi inom orienterings
sporten har anammat ordet utan någon 
särskild tanke på det. Men mången 
idrottsintresserad utanför skogssporten, 
han eller hon, som aldrig varit i när
heten av en större orienteringstävling, 
men dock följer med i spalterna, kan ju 
få en någon snedvriden uppfattning om 
”luffaren”.

Härom dagen kom också en sådan där 
idrottsintresserad gentleman till mig, 
tittade lite frågande när han pekade på 
ett urklipp med just ordet skogsluffare 
i och sporde: ”Du, Gösta, vad är en 
skogsluffare för typ egentligen?”

Ja — det kan man fråga sig i dagens 
läge, då orienteringen liksom de flesta 
grenar av sport haft en — skall vi säga 
— enorm utveckling i modern stil. Men 
”skogsluffare” pekar åt andra hållet 
tycks det. Ordet härrör sig väl från den 
tid, då sporten var rätt ny och där bl. a. 
bestämmelserna för tävlingsklädsel inne
höll något i den här stilen:

Tävlande skall ha huvudbonad, väst 
och kavaj, långbyxor och kängor. Och 
som man inte använde precis den bästa 
kostymen ur garderoben utan tog gam
mal utsliten lump anar nog envar hur 
den utrustningen såg ut efter en tids 
användning på tävlingar i ur och skur. 
En jämförelse med dagens tävlings
orienterare motiverar nog den här arti
kelns rubrik.

★

Ni, som är med i sporten och i skogen 
vid tävlingarna, vet hur det är numera, 
men för den krets av Djurgårdarens 

sek. efter. I specialslalom blev det 2 tit
lar. I damer juniorer genom Ulla Hus
berg och i herrar seniorer genom Peter 
Norlin. I ungdoms-DM blev Jonas Raa
stad 3:a. Då det som sagt var dåligt 
med snö under den gångna säsongen blev 
resultaten från SM och övriga tävlingar 
i Sverige ej så lysande. Men då det nu 
står i dagstidningarna att det skall kom
ma snökanoner på en del platser i Stock
holm får vi väl hoppas på att det finns 
större möjligheter till träning för de 
aktiva. Vidare kan det ju tänkas att det 
även kommer snö i naturlig form även 
om det har sett mörkt ut de senaste 
åren. Styrelsen hoppas på att den fram
gång för ungdomarna som har skett på 
senare tid skall bestå och allt fler och 
fler skall utöva denna härliga och tju
siga sport i DIF:s färger. Framtiden för 
sektionen ser därför ut att bli lysande.

Lars Pettersson
Slalomsekr.
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Vinterolympiaden i Stockholm 1980
En tankelek av Stig Hammar

När vi i dag skriver den 12 februari 1980 har vi just upplevt en olympisk avslutnings
ceremoni för tredje gången i gamla ärevördiga Stadion, sommarolympiaden 1912, ryttar
olympiaden 1956 och nu vinterolympiaden 1980. När frågan om vinter-OS i Stockholm 
för första gången dök upp i tidningsspalterna 1964 som ett initiativ från dåvarande folk
partiet fick det ett mycket blandat mottagande både bland politiker och idrottsfolk. Vad 
hade Stockholm för möjligheter för OS — jo, platt inga, skrev man. Men sedan det nya 
Ungdomspartiet kom till makten i riksdag och regering i slutet av 60-talet — mycket 
beroende på de dåvarande partiernas allmänna förgubbning — så fick planerna på vinter-
OS i Sverige och Stockholm ny fart. De ledande i Ungdomspartiet var många tidigare aktiva 
idrottsmän som snart fick väljarnas förtroende. Den energiske partiledaren Pelle Saxon var 
gammal OS-guldmedaljör i backhoppning och han hade fått smeknamnet Pelle Sats för 
sin djärva satsning i backhoppning men även i det politiska livet. Ungdomspartiet fick 
snart i folkmunnen namnet Satspartiet.

De stora nationerna startade under 
slutet på sextiotalet en fruktansvärd 
kapplöpning om herraväldet i rymden, 
en kapplöpning som halvt ruinerade 
dessa stora makter. I Sverige däremot 
gick Satspartiet fram under devisen 
”satsa på människan”. Detta var ett lyc
kat grepp, inte bara för folksportens 
enorma frammarsch utan det fick också 
mycket stora positiva verkningar på tek
nik, vetenskap, konst och undervisning, 
vilket skapade en hel rad svenska nobel
pristagare. När idrotten fick sin be
skärda del av skattemedlen så inte bara 
erövrade Sverige en tätplats inom de 
flesta idrottsgrenarna, men det skapades 
också ett ökat välbefinnande och en min
skad sjukdomsfrekvens bland befolk
ningen, så att staten kunde spara över 

läsare, som jag tror är betydligt större 
än ”dom som är med” skall jag här 
beskriva dagens moderna tävlingsorien
terare. Om han har huvudbonad är det 
en lätt sak med solskärm, en enhetlig 
klubbtröja med klubbmärket i de flesta 
fall som snyggt pryder hans bröst, ben
kläderna är av lättast tänkbara mate
rial och strumporna, speciella tävlings
dito i blå eller grön färg har instickat 
benskydd bestående av tunn plast och 
lätta tävlingsskor med gummidobbar 
under. Allt elegant, prydligt och prak
tiskt. Att sedan den lätta utrustningen 
mera inbjuder till vad man vill kalla 
löpning i god stil i stark motsats till 
forna tiders kostymering, säger sig 
själv. Och inte lufsar dagens elitman, 
som gynnad av en perfekt tävlingskarta 
och med finessen av ett väl intränat 
kartminne, utan tidsödande kartläsning 
rusar runt en bana på 12—14 km med 
snitt av 6—7 minuter per km.

Om Du alltså läser ordet skogsluffare 
någon gång får Du nog revidera be
greppet luffare en hel del. Kanske dags 

en miljard på redan beslutade åtgärder 
för sjukvården som nu kunde stoppas 
innan arbetena påbörjats.

När beslutet kom att IOK tilldelat 
Stockholm vinter-OS blev detta signalen 
till en enorm frivillig satsning från hu
vudstadens yngre befolkning. I samband 
med utbyggnaden av Stockholms univer
sitet i Frescati byggdes en olympiaby för 
3.000 deltagare, som sedan skulle bli stu
dentbostäder. Något problem med väder
leken för skridskosporten fanns inte se
dan Östermalms idrottsplats blivit ut
byggd med en 400 m konstisbana och 
läktare för 20.000 åskådare samt Råsun
da fått sin inomhushall för issport fär
dig.

Det stora problemet var snön för skid
grenarna, men genom valet av enligt sta

att döpa om killen till skogselegant eller 
något i den stilen.

★

Att ovanstående även gäller flickorna 
är klart och givet är, att undantag fin
nes, särskilt i de lägre klasserna. En 
stortävling rör sig numera om tusen
talet deltagare, uppdelade på cirka 16— 
17 klasser och kommer det en ”skogs
luffare” är det som sagt var ett undan
tag som bekräftar regeln.

*
Jag avslutar här med den gamla klas

siska historien från orienteringens barn
dom.

En orienteringslöpare kommer fram
rusande ur skogen, får se det lilla tor
pet och stirrar förvånat på kartan. Om 
han har kommit fel eller om kartan är 
dåligt ritad förtäljer ej historien, men 
så tittar han upp, spänner ögonen i den 
lilla förskrämda gamla bondgubben och 
hans lika storögt bligande kossa och 
utbrister med förskräcklig sakkunskap: 
”Det här torpet ligger fel!” Gösta 

tistiken snösäkraste perioden — de för
sta 10 dagarna i febr. — fick man IOK: s 
tävlingssanktion. Men OS-ledningen ville 
snögardera sig så långt möjligt, varför 
Atlas-Copco fick i uppdrag att utveckla 
tekniken och metodiken med snökanonen, 
som ju redan kommit i bruk 1964. Start 
och målplats för längdlöpningen var Sta
dion, där man skapat en konstgjord 
backe genom en provisorisk träkonstruk
tion, som byggdes över norra läktaren. 
En nyhet var att starten skedde från 
denna backe, vilket gjorde att åskådarna 
redan från början fick en känsla av fart. 
Varvning och målinfarten gjordes utför 
samma konstgjorda backe.

Att störtlopp och storslalom måste 
förläggas till fjällvärlden var man ju 
från början inställd på sedan Lahti haft 
Åre som OS-filial. Men genom tillkoms
ten av Idreflygfältet hade trafiktekniska 
förutsättningar skapats för att dessa två 
utförsgrenar kunde förläggas till Grövel
sjön, där under 70-talet en utbyggnad av 
hotellväsendet skett och särskilt anpas
sats för bil och flygburna fjällentusiaster 
från Mälarstad. Storslalom gick från Ja
kobshöjden, där man genom det nybygg
da TV-tornet fick en extra startbrygga 
på 25 m fall. På så sätt fanns över 365 m 
fall att laborera med. Störtloppet gick 
alldeles över gränsen till Norge från 
Storslågans topp till Elgåsjön, ett fall 
på över 600 m, även detta tack vare ett 
starttorn på 20 m som byggts av norr
männen som tack för många års idrotts
ligt samarbete i Holmenkollen.

NY BACKE I KLARABERG

Det stora problemet för vinter-OS var 
backtävlingen, men det löstes på ett för
nämligt sätt genom skapandet av Klara
berg — dvs. det 70 m höga berg som 
anlades på det 30 m höga berget ute vid 
Fiskartorpet av rivningshus från Klara
kvarteren vid den stora saneringen av 
denna stadsdel under 60- och 70-talet. 
Fallhöjden ner till Laduviken blev 100 m, 
så att inte bara en fullt modern stor
backe för 90 m hopp kunde byggas utan 
även möjligheter för att avhålla special
slalom skapades. För att ”snösäkra” sig 
och samtidigt få en säker åskådarplats 
länspumpade man Laduviken och sten
satte botten. I samband med länspump
ningen arbetade 10 uppställda snökano
ner under 1½ månad med en omvand
ling av Laduvikens vatten till hårdfrusna 
snökristaller — ett utmärkt underlag för 
backhoppning och slalom. De jättestora 
konstgjorda snöhögarna kördes också 
genom frivilligas hjälp ut till snö
depåer som skulle ligga som reserv om 
den väntade februarikylan inte skulle 
komma. Operation ”konstgjord” snö 

Forts. å sid. 104
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Brottarna satsar på ungdomen

Brottarnas plantskola vid en träning i Åkeshovshallen. Av alla dessa trevliga grabbar hoppas vi att det så småningom skall 
bli efterträdare till Edvin Vesterby, Fritte Svensson (en gång världsmästare!), Einar Karlsson och annat berömt brottar

folg. De något äldre ungdomarna på sidorna är ledarna Helge Öberg (till vänster) och Antal Laszlo.

Det är glädjande för vår sektion, att 
vi har fått en sådan bredd bland de 
yngsta mellan 11 och 18 år. Under den 
gångna säsongen har vi haft stora fram
gångar med små-brottarna. Vår plant
skola vid Åkeshov börjar bära frukt. 
Med Edvin Vesterby som tränare och 
Helge Öberg som kontaktman med ung
domsidrott har det för närvarande lyc
kats bra. Under säsongen har ungdoms
brottarna vunnit ett svenskt ungdoms
mästerskap i bantamvikt genom Allan 
Dahlberg. 7 st. DM av 13 möjliga genom 
32 kg: Lars Tennhagen; 34 kg: Benny 
Vesterby; 37 kg: John Vesterby; 44 kg: 
Ronny Jacobsson; 57 kg: Lars-Erik 
Westlund; 63 kg: Allan Dahlberg; 70 
kg: Ove Fäldt.

Dessutom har de hävdat sig fint vid 
några större ungdomstävlingar, såsom 
Stockholmsträffen, Gävles mellansven
ska ungdomstävling och Arbogas ung

doms elittävling samt Stockholms ung
domsserie, som omfattar 11 st. lördags
tävlingar. Denna serie har vunnits av: 
32 kg: Lars Tennhagen; 34 kg: Benny 
Vesterby; 37 kg: John Vesterby; 44 kg: 
Ronny Jacobsson; 57 kg: Lars-Erik 
Westlund; 63 kg: Allan Dahlberg.

*

Två av dessa ungdomar må nämnas 
litet extra. Båda är fina idrottsgrabbar 
och verkliga Djurgårdare. Ett snyggt 
uppträdande både på och utanför mat
tan.

Allan Dahlberg, vikt 59—60 kg, alltid 
ett par kg att banta till ordinär klass 
57 kg. Dahlberg är ju ett namn som 
förpliktar i Djurgården. Hans farbror är 
ju den icke okände Gösta Dahlberg. 
Allan är en smidig grabb med bra balans, 
beräknande och avvaktande, hans grepp 
kommer i regel blixtsnabbt, och hans 

brottning är mycket variationsrik. Allans 
väg till svensk ungdomsmästare var 
mycket hård. Tävlingen gick i Sunds
valls nya Idrottshall den 9—10 januari 
1965. Hans motståndare var:

Christer Jansson, Borås, nacksving 
3.51;

Conny Arvidsson, Nybro, höftsving 
2.37;

Gert Hallberg, Sparta, förlust på 
poäng;

Inge Nilsson, Tyringe, smidjebälte, 
2.57;

Bo Pettersson, Osby, nacksving 
0.28;

Björn Svantesson, Trollhättan, parad 
4.59;

Bo Larsson, Uddevalla, armdrag 
3.28;

Leif Andersson, Arboga, smidjebälte 
0.40 (final).
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Brottarna berättar om stans 
bästa kraftkarlar

Våra brottare har som vanligt varit 
flitigt i elden, vilket framgår av resul
tatlistorna. I stora SM blev det tyvärr 
ej något mästerskap individuellt. Vi bru
kar åtminstone kamma hem ett mäster
skap genom Edvin Vesterby, men åldern 
tar ju ut sin rätt. Edvin belade dock en 
hedrande 2:a placering.

Däremot blev vi svenska mästare i lag 
fri-stil efter att ha slagit Trollhättans 
AK i finalen med 5—3.

I den grekisk-romerska avd. blev vi 
2:a i zon 3 efter segrande Västerås BK.

Ett svenskt ungdomsmästerskap till
fördes sektionen genom Allan Dahlberg 
i bantamvikt.

Vårt B-lag har även hedrat sig med en 
2:a placering i div. 3, zon 3.

I Svealandsmästerskapen erhöll vi 2 
mästare genom Kurt Johannesson, ban
tamvikt grekisk-romersk stil, samt ge
nom Kurt Alariksson, lätt tungvikt, fri
stil.

Våra ungdoms- och pojkbrottare har 
även noterat stora framgångar och vi 
har som vanligt dominerat DM-tävling
arna som överlägset bästa stockholms
klubb.

Ronny Jacobsson är en ljushårig väl
växt 15-åring, från Vällingby. Han vä
ger 45—47 kg, tränas flitigt och har 
tävlat på alla tävlingar, som han har 
fått deltaga i. Ronny vann sin klass i 
Stockholmsserien före Helge Öbergs 
Roger, som blev tvåa i klassen. Denna 
ungdomstävlan inom Stockholm går på 
elva lördagar under säsongen och anta
let deltagare i varje klass brukar vara 
omkring 15—20 pojkar.

Ronny blev distriktsmästare för ung
dom i 44 kg klassen.

Vid Arbogas stora ungdomstävling i 
början på året gjorde Ronny en bra in
sats. Han brottades i klass 44 kg. I 
första matchen åkte han platt på rygg 
och då tyckte han, att den dagen var 
förstörd och gråten satt i halsgropen. 
Men när han fick lugna ner sig litet 
efter bakslaget, så torkade han bort en 
tår ur ögat och lovade att komma igen, 
och det gjorde han.

Ronny kastade fem grabbar på rygg 
och stod som klassegrare. Han fick pris 
för frisk brottning, kaffe och tårta av 
lagledaren. Allt var frid och fröjd på 
hemresan.

Fina Djurgårdstag tyckte

Lennart Öberg
Lagledare

Vårt A-lag inrymmer pålitliga matt
kämpar såsom Bo Hjulström, Kurt Jo
hannesson, Edvin Vesterby, Rolf Gustafs
son, Bengt Fridh, Stiven Hagblom, Kurt 
Alariksson och Göte Rönn. Det är gläd
jande att kunna konstatera, att Bengt 
Fridh efter sin långvariga sjukdom kom
mit tillbaka.

I vårt B-lag har vi många fina löften. 
Största ämnet till en storbrottare har vi 
i Lars-Erik Pettersson. Andra fina äm
nen är Allan Dahlberg, färsk ungdoms
mästare, Roland Johansson och Alf Dahl.

Trots det stora ”stå-hejet” kring våra 
nyförvärv Lars-Erik Westlund, Kenneth 
Stenberg, Esko Kaikkonen, vilket måste 
ha irriterat dem i hög grad, har dessa 
skött sig och gjort utmärkta resultat. 
B.-Å. Bertilsson, ett förvärv från Norr
land, är en ”coming” man.

Kenneth Stenberg har deltagit i sven
ska ungdomslandslaget två gånger, en 
gång mot Polen i Polen och mot Norge i 
Norge, där även Lars-Erik Pettersson 
deltog.

I den mån vi har råd och möjligheter 
brukar vi försöka sända våra mest 
lovande ungdomar på träningskurser. 
Allan Dahlberg deltog i en kurs i Höör 
för unga lovande brottare.

Kurt Johannesson är den framgångs
rikaste brottaren under det gångna året, 
bl. a. Baltisk mästare vid Spelen i Mal

mö, Svealandsmästare i grekisk-romersk 
stil och distriktsmästare. Johannesson 
ingick i vårt lag, som vann fristils-SM.

NAPPATAG MED AMRIS
Det har varit klent beställt med inter

nationellt utbyte. Vi står ju på tur att 
ta hit ”polackerna” efter vårt sista be
sök i Polen år 1964. Men vi fick dock ett 
besök av USA-brottare ur Oregon High 
School, som befann sig på en månads
lång turné i Europa. Det var en 12-
mannatrupp bestående av 9 brottare och 
3 ledare. Det var ett helt ungt gäng från 
åldern 15—18 år, som våra ungdoms
brottare fick ta sig an. Dessa unga ame
rikaner var en mycket angenäm bekant
skap och skriv upp, att de kunde brot
tas! Våra ungdomsbrottare fick stryk 
med hela 8½—2½.

Våra tränare under det gångna verk
samhetsåret har varit: Edvin Vesterby, 
Bengt Fridh, Lennart Öberg och Kurt 
Karlsson.

Sommarträningen hade detta år för
lagts till Åkeshov, där man alternerade 
med inomhusträning och fotboll. Vi hop
pas att nästa år komma tillbaka till 
Krigsskolan, Karlberg, då de omfattande 
reparationsarbetena bör vara färdig
ställda. Det gäller givetvis bara som
marträningen.

De senaste årens målsättning har va
rit: att försöka stå på egna ben och ej 
behöva belasta öS:s förut så ansträngda 
kassa.

Det största bidraget erhålles genom 
vår intensiva fritidsgruppsverksamhet, 
som under året 1964 omfattat 62 grup
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per och som tillfört klubben 9.415 kr. 
inkl. det kommunala bidraget.

Vi har även sålt ett varulotteri om 
3.000 lotter, som givit oss ett netto på 
cirka 800 kr. Vi har även haft lotteri 
på fruktkorgar vid våra seriematcher. 
En eloge åt våra duktiga försäljare. Fru 
Landkvist är ju suveränen, som tycks 
besitta en osedvanlig försäljarförmåga.

I år har vi ej haft något extra ”knäck” 
à la Åke Alms Frukt- och Potatiskällare. 
Av kända skäl måste vi tyvärr stoppa 
denna underjordiska verksamhet, då det 
drogs in jord och smuts i våra lokaler, 
vilket ej var så trevligt eller hälsosamt.

Vår ordförande Öberg, som alltid är 
ekonomisk och har näsa för affärer, upp
snappade för ett par veckor sedan, att 
Engelbrekts ungdomsråd behövde hjälp 
med målning av ett dagrum och några 
andra smärre utrymmen och erbjöd dem 
omgående vår hjälp. Dagen därpå infann 
sig ordföranden med Lars-Erik Petters
son och Roland Johansson och efter ett 
par dagar hade de klarat av sin upp
gift och sektionen blev 700 kronor rikare 
på kuppen.

Som det synes, så tar vi hart när alla 
chanser att tillföra sektionen kontanta 
medel. Vi hade även planerat en som
marfest vid Skå, men den ”torkade” in 
på grund av det myckna regnandet.

Det är fortfarande mycket kärvt läge 
inom svensk brottning, åtminstone pu
blikmässigt sett. Vi hoppas, att fram
gångarna vid senaste VM i Hälsingborg 
skulle skapa ett större publikintresse. 
Det har i varje fall ej skett någon för
ändring på den punkten här i stock
holmstrakten.

Trots att tidningspressen blivit något 
mer tillmötesgående och börjat skriva 
litet mer om brottning, så saknas tydli
gen allmänhetens intresse för vår sport.

Vi tycker mycket om vår sport, en 
mycket gammal fin sådan och därför 
arbetar vi oförtrutet under vår ordfö
rande Öbergs energiska ledning. Vi kan 
också glädja oss åt Helge Öbergs ny
uppvaknande intresse för sektionen. 
Hans tidigare insatser som lagledare är 
väl kända.

Vår kassör Brun har hand om det eko
nomiska, vilket ej kan vara någon av
undsvärd lott, då det ganska ofta är 
ebb i kassan och han nödgas ibland ta 
av egna medel, då det gällt, att klara av 
någon brådskande angelägenhet.

Resultat*  över säsongen 1964—1965
Svenska lagmästerskapet i fri-stil år

1964 erövrades av följande brottare:

Flugvikt: Bo Hjulström
Bantamvikt: Kurt Johannesson
Fjädervikt: Edvin Vesterby
Lättvikt: Esko Kaikkonen

Weltervikt: Rolf Gustafsson
Mellanvikt: Bengt Fridh
Lätt tungvikt: Antal Lazslo
Tungvikt: Kurt Alariksson
Lagledare: Helge Öberg

Svensk ungdomsmästare i grekisk
romersk stil i Sundsvall:

Bantamvikt: Allan Dahlberg

Vid SM i fri-stil erhöllo vi följande 
placeringar:

Fjädervikt: Ewvin Vesterby 2:a
Lättvikt: Esko Kaikkonen 3:a
Lätt tungvikt: Antal Lazslo 3:a
Tungvikt: Kurt Alariksson 3: a

Vid JSM i fri-stil:
Mellanvikt: Lars-Erik Pettersson

2:a
I allsvenska brottningsserien div. 1, 

zon 3, blev vi 2:a i den grekisk-romerska 
avd. efter segrande Västerås BK.

Vid SM i grekisk-romersk stil i Sala 
blev Kurt Johannesson 2:a i bantamvikt.

Svealandsmästerskapen, seniorer, gre
kisk-romersk stil (Fagersta):

Bantamvikt: Kurt Johannesson,
mästare

Flugvikt: Bo Hjulström 3:a
Mellanvikt: L.-E. Pettersson 3:a

Svealandsmästerskapen, seniorer, fri
stil (Kolsva):

Flugvikt: Bo Hjulström 3:a
Weltervikt: Rolf Gustafsson 2:a
Lätt tungvikt: Kurt Alariksson,

mästare
Antal Lazslo 2:a

Svealandsturneringen år 1963—1964: 
Seniorer:

Lätt tungvikt: Kurt Alariksson l:a

Juniorer:
Mellanvikt: L.-E. Pettersson l:a

Svealandsmästerskapen för ungdom i 
Västerhaninge:
G r e k i s k-r o m e r s k:

Weltervikt: Anders Karlsson 3:a

Distriktsmästerskap
Seniorer grekisk-romersk år 1964: 

Fjädervikt Kurt Johannesson,
mästare 

Åke Olsson 3:a
Weltervikt: Rolf Gustafsson,

mästare 
Åke Johansson 3:a
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Mellanvikt: Stiven Hagblom,
mästare

Lätt tungvikt: Kurt Alariksson, 
mästare

Tungvikt: Göte Rönn, mästare

Juniorer grekisk-romersk stil år 1964:
Fjädervikt: Roland Johansson 2:a
Lättvikt: Alf Dahl 2:a
Mellanvikt: Lars-Erik Pettersson,

mästare

Seniorer fri-stil år 1964:
Bantamvikt: Bo Hjulström 2:a
Fjädervikt: Kenny Eriksson 2:a
Weltervikt: Rolf Gustafsson 2:a

Lennart Aronsson 3:a 
Mellanvikt: Stiven Hagblom,

mästare 
Lätt tunvikt: Kurt Alariksson,

mästare 
Tungvikt: Bengt Gustafsson 2:a

Juniorer fri-stil år 1964:
Fjädervikt: Kenny Eriksson 2:a

Roland Johansson 3:a
Lättvikt: Ove Fäldt 2:a

Hans-Börje Öberg 3:a
Weltervikt: Lennart Aronsson 2:a
Mellanvikt: Lars-Erik Pettersson,

mästare
«
Seniorer grekisk-romersk år 1965:

Bantamvikt: Bo Hjulström, mästare
L.-E. Westlund 2:a

Fjädervikt: Allan Dahlberg 2:a
Weltervikt: Bengt Fridh 2:a

Rolf Gustafsson 3:a
Mellanvikt: Stiven Hagblom,

mästare
L.-E. Pettersson 2:a

Lätt tungvikt: Kjell Claesson 
mästare

Kurt Alariksson 2:a 
Kenneth Stenberg 3:a

Tungvikt: Göte Rönn mästare

Vid 1964 års 4-stadsturnering deltog 
inte mindre än 5 Djurgårdsbrottare i 
Stockholms representationslag, då Stock
holm blev 2:a efter segrande Sundsvall. 
DIF erhöll två klassegrare genom Bo 
Hjulström i flugvikt och Rolf Gustafsson 
i weltervikt.

Resultat från pojk- och ungdoms
serierna år 1964—1965

Prislista vid ungdoms-DM*
30 kg: 2. Rolf Winroth

3. Arne Winroth
32 kg: 1. Lars Tennhagen
34 kg: 1. Benny Vesterby
37 kg: 1. John Vesterby
44 kg: 1. Ronny Jacobsson

3. Roger Öberg

57 kg: 1. Lars-Erik Westlund
63 kg: 1. Allan Dahlberg
70 kg: 1. Ove Fäldt

2. Hans Börje Öberg

Slutresultat av pojkserien 1964—1965:
30 kg med 12 deltagare:

2. Arne Winroth
3. Rolf Winroth

30—32 kg med 27 deltagare:
1. Lars Tennhagen
2. Benny Vesterby
3. Peter Röber

32—34 kg med 17 deltagare:
1. Benny Vesterby
3. Lars Tennhagen

34—37 kg med 50 deltagare:
1. Benny Vesterby
8. Tommy Wiberg och Benny 

Vesterby på delad plats
37—40 kg med 45 deltagare:

8. Per Arne Larsson och John 
Vesterby på delad plats

13. B. Pettersson
40—44 kg med 57 deltagare:

1. Ronny Jacobsson
2. Roger Öberg

44—48 kg med 48 deltagare:
4. Ronny Jacobsson

Bantamvikt: 36 deltagare:
9. Stefan Fors

Slutresultat av ungdomsserien:
Bantamvikt: 29 deltagare:

1. Lars-Erik Westlund
Fjädervikt: 59 deltagare:

1. Allan Dahlberg
Lättvikt: 77 deltagare:

4. Ove Fäldt
Weltervikt: 39 deltagare:

3. Anders Karlsson

'Framåt skolpojke

Det här är Djurgårdens senaste back
förvärv på fotbollsfronten, Inge Carls
son från Vesta, skolpojke i Lundellska 
läroverket i lärdomsstaden vid Fyrisån, 
fick hoppa in när Janne Karlsson sökte 
sig lycka hos Bromölla. På rekordtid 
acklimatiserade sig Inge med det hårda 
allsvenska livet och spås nu en lovande 
framtid. Här förekommer han i Jockeys 

reklamtröja, som även den pryder 
sin man.
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Vi måste få ett handtag ...
Vi i Djurgården är alltid glada och lyckliga, antingen vi är ledare eller hör till den 

stora skaran andra djurgårdare, när det går bra för oss i fotboll, ishockey, bandy, 
boxning, brottning och på alla de verksamhetsfält, som vi är i gång. Men för att vi ska 

kunna fortsätta att ha glädjeämnen av vårt kära Djurgården, krävs det aktiva insatser 
från många håll i vår stora familj. Konkurrensen är fruktansvärd inom idrotten. Det 
gäller att slå vakt om vårt idrottsfolk, att få behålla vad vi har och att skaffa ersättare 

i de hål, som då och då uppstår. Nu har det gått så långt, att många ledare inte orkar 
med längre. All deras fritid har för länge sedan tagit i anspråk för arbete åt Djur
gården. Nu krävs det ännu större insatser, och ledarna måste då ha hjälp för att inte 

bågna under trycket.

Vi är en stor klubb, vi i Djurgården, 
men när det kommer till kritan har vi 
ofta inte de resurser, som många betyd
ligt mindre klubbar tycks förfoga över. 
Dessa vinner ofta dragkampen om de 
stora stjärnorna och ibland är det Djur
gården, som får se sina bästa krafter 
försvinna iväg på andra jaktmarker. 
Det där med klubbkärlek håller man 
inte kvar dagens storstjärnor med. Le
darnas klubbkärlek är desto intensivare 
och på detta har vi kunnat bygga Djur
gårdens storhetstid. Men när det gäller 
i konkurrensen med andra klubbar, 
måste Djurgården ha andra resurser.

Vi har flera äldre kamrater i vår 
krets, vilka nått betydande positioner i 
samhället, i egna företag och på andra 
sätt arbetat sig fram till sådana lägen, 
att de kunnat ”komma ihåg” sin gamla 
förening med värdefullt stöd i olika av
seenden. Vi som står i ansvarig ledar
ställning är naturligtvis mycket tack
samma för detta stöd, men det behövs 
mera hjälp för att Djurgården skall 
kunna hålla sina ställningar i den allt 
mer hårdnande konkurrensen. Vi vädjar 
därför till dig att vid tillfälle låta oss få 
veta att du är beredd att ge oss ett 
handtag. Du vill ju som vi alla djur

DETTA HÄNDE PÅ DÖBELNS
GATAN 97

Ett brödrapar, 9 och 11 år, fick vara 
med och träna bland de stora brottarna. 
11-åringen tränade mycket skivstång så 
han blev nog ganska stark efter sin 
ålder.

En träningskväll kom han fram till 
ordföranden och undrade:

— Farbror, kan inte mamma också få 
börja träna för att jag har blivit så stark 
nu så hon orkar inte på mig längre.

Lennart Öberg

gårdare fortsätta att trivas med att se 
vår förening i toppen. Men då måste du 
också ge oss ett handtag. Alla vi äldre 
djurgårdare måste veta, att det mycket 
kommer an på oss att föra vår snart 
75-årsjubilerande förening vidare. Det 
är många som hjälper till på det sättet. 
Du kan hjälpa oss även genom att 
skaffa nya medlemmar till vår förening. 
Du kan hjälpa på många sätt. För att 
vi ska fortsätta att hålla en plats i solen 
för vår förening måste alla djurgårdare 
hjälpa till.
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Stiven Hagblom försöker övertyga den huvudskyddade amerikanske tungviktaren 
Jess Lewis (bara 17 år) om att en djurgårdare inte går av för hackor. Men Stiven 
gick av för en hacka. USA-bjässen vann alla sina matcher på svensk-turnén.

Brottarmöte med Amerika
Oregon High school kom, sågs och segrade!

Måndagen den 5 juli hade vi förmånen 
att få hälsa USA-brottarna välkomna 
till Stockholm. De anlände med buss 
närmast från Lidköping vid 16-tiden och 
inkvarterades på KFUM:s hotell Tri
angeln, Bromma.

Vilket härligt gäng! Truppen bestod av 
9 brottare i åldern 15—18 år samt 3 
ledare. De utgjorde en verklig prydnad 
och reklam för det stora landet i väster. 
Trots att de tävlat så gott som varje 
dag från det de trampat svensk botten, 
7 tävlingar på nio dagar, räckte kraf
terna till att slå även oss.

Då det droppat in litet rapporter om 
deras segerrika framfart och mycket 
överraskande resultat, var det ej någon 
svårighet att få god reklam i stock

holmstidningarna och vi får nog gå c:a 
30 år tillbaka, då brottning hade någon 
reklam på Dagens Nyheters första sida 
med bild av ett par USA-brottare.

Vår tävling ägde rum vid Hässelby 
Strandbads nöjespark, där vi kunde räk
na in c:a 300 personer, som verkligen 
fick lön för mödan.

Då vi nominerade vårt lag förstod vi, 
att vi ej skulle ha någon större chans 
mot de vältränade ”jänkarna”. Våra A-
lagsbrottare har ju passerat de 21, så vi 
fick ta vårt lag ur pojk- och B-lagen. 
Men vi försökte ändå se litet optimistiskt 
och räknade med att sådana grabbar som 
Bo Hjulström, Allan Dahlberg, Lars-Erik 
Pettersson, Stiven Hagblom, Kjell Claes
son m. fl. skulle bjuda på hyggligt mot

12 stora grabbar 
i Djurgårdsfotboll

Arne Arvidsson, vår trogne gårdvar i 
fotbollsmålet, och Hans Mild, den inte 
alls så trogne centerhalven, har på 
ålderns höst avancerat bland de inter
nationella stora grabbarna i och med 
att Lennart Nyman haft så stort för
troende för det gamla slitsamma paret. 
Djurgården har numera 12 stora grab
bar i fotboll, och störst av dessa är 
Gösta Kniven Sandberg med 48 A-kam
per. Han borde haft åtminstone en till, 
ansåg en del expertis i samband med 
VM-kvalet mot Västtyskland, men nu 
var det tydligen inte så nödvändigt med 
verkliga krigare. Och så gick det som 
det gick . . .

Hur som helst, Knivsta är vår stora 
grabb nr 1 och sedan följer Sigge Par
ling med 37 landskamper, Ragge Wick
sell med 33, Kalle Köpings-Gustafsson 
med 32, Hans Mild med 28 och Arne 
Arvidsson med 26 landskamper.

Sedan är det ett längre steg till de 
följande: Harry Sundberg 13, Hans 
Jeppson 12, Karl-Erik ”Cacka” Anders
son 11, Stig Nyström 11, Jompa Eriks
son 10, Sten ”Knata” Söderberg 9.

stånd. Att de var så goda brottare hade 
vi ej kunnat drömma om och resulterade 
i en överlägsen seger för Oregon High 
School med 8½—2½. Nu måste i rätt
visans namn framhållas att av de 11 
matcherna gick åtta i fristil och tre i 
grekisk-romersk.

Fristilsavd. vanns av ”jänkarna” med 
7½—½ men grekisk-romersk vann vi 
med 2—1. Hade matcherna gått i gre
kisk-romersk hade vi erhållit bättre re
sultat.

Samma dag truppen anlände hade vi 
ordnat med Dagens Nyheter om en vis
ning och genomgång av det stora, pam
piga DN-skrapan invid Västerbroplan, 
med engelsktalande föredragshållare och 
kvinnlig dito guide, som visade oss kring 
i de olika avdelningarna. Utsikten från 
tidningsskrapans tak var verkligen myc
ket storslagen och fotograferades och 
filmades av de långväga gästerna. Efter 
visningen inbjöd Dagens Nyheter oss till 
en välsmakande lunch och jag är säker 
på att DN gjorde en mycket fin PR-
reklam för vårt land.

Bertil Anér
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TUMBA talar ut:

Psykolog räddar dyra poäng — 
och framtiden

B Det var som att vakna efter en natt och 
vara berömd. Så säger Sven Tumba om OS 
i Oslo 1952, då Tre Kronor tog hem brons
medaljerna. I en artikel i ST här konsta
terar Tumba vidare att elitklubbarna behö
ver psykologer — de kan rädda dyrbara 
poäng.

Mina första ishockeyupplevelser hade 
jag i ett pojkgäng som kallades Vre
tarna och sen kom jag med i IFK 
Tumba. Men i och med att jag kom till 
Stockholm för att gå i skolan så blev 
det Djurgården. Först juniorlaget för
stås, men 1950 var jag mogen för A-
laget, tyckte ledarna. Det var rätt smick
rande för en 18-åring, för det var mys
ket svårare på den tiden att tränga sig 
in i ett A-garnityr, eftersom man bara 
spelade med två kedjor.

Efter spel i Tre Kronor befann jag mig 
snart i en situation som är välbekant 
för otaliga tävlingsidrottsmän. Jag hade 
huvudet och hjärtat fullt av ishockey 
och fotboll men samtidigt gällde det av
slutningen av mina skolstudier.

Ärligt och uppriktigt skall jag erkän
na, att jag eftersatte plugget för idrot
ten. Jag missade studenten för sportens 
skull och det är klart att det var fel.

Men ändå, så här efteråt ångrar jag 
ingenting.

Det är väl så för de flesta i den åldern 
jag var i då, att de inte riktigt är för
nuftsmogna att avväga den sportsliga 
karriären mot det civila livets krav, allra 
minst när de lyfts fram av en våg av 
sportsliga framgångar och popularitet.

Men jag har lärt av mina misstag och 
tycker inte att de varit oreparabla. Är 
det inte så i de flesta fall, att människor 
som lagt i dagen en brinnande ambition 
och vilja på att nå idrottsliga mål, se
nare mobiliserar samma egenskaper när 
det gäller karriären i livet?

HAFSA ALDRIG!
Föräldrar, anhöriga och andra närstå

ende är förklarligt nog ofta ängsliga, 
när sportandet fördröjer studier eller 
andra arbetsresultat. Men är själva tids
faktorn så avgörande, när en bana skall 
brytas? Min regel är: hafsa aldrig; gör 
ordentligt en sak i taget.

Nu har jag förmånen att ha ett par 
ordentligt förstående och kloka föräld
rar, som alltid stått vid min sida.

Och hur det var, så uppnådde jag i alla 
fall en harmonisk kombination av hobby 
och arbete, när jag efter att ha komplet
terat en del ämnen kom in på GCI 1955.

Det var en underbar tillvaro att kunna 
kombinera hockey och fotboll med gym
nastikdirektörsutbildningen och känna 
att alltsammans liksom berikade vart
annat. Och varje gång som det drog 
ihop sig till ett VM kände jag hur kon
centrationen gjorde mig starkare. Hoc
keyn blev något slags yoga.

NEGATIV EFFEKT
Men det skulle inte alltid förbli så. 

För mig som för alla andra människor 
kom tider med bekymmer, splittring och 
oro.

Och här kommer det in en viktig sak. 
Hur ofta tänker allmänheten, pressen 
och alla skarpa kritiker på att söka den 

Sällskapet Gamla Djurgårdare är kärntruppen i vår förening, ock här syns från 
senaste årsmötet en kvartett pålitliga veteraner, vilka trots åldern i prästbetyget är 
yngre än de flesta. Från vänster känner man igen Erik Åkerlund, Nocke Norden
skjöld, S. S. Carlsson och Algot Sjöberg. Mest pratade man nog fotboll vid detta 
bord, ty Åkerlund var med i A-laget kring åren 1904—1907, och Nocke vid hans 
sida har varit med hela tiden. ”S. S.” talar gärna skidor, och det är ett språk som 
även Algot kan. Fast alla fyra kan hela Djurgårdens historia förstås. Var det för 

övrigt någon som inte visste att S. S. betyder Sven Samuel?

verkliga anledningen bakom misslyckan
den och dålig form?

Är det inte påfallande ofta så att pri
vata bekymmer direkt återverkar på 
idrottseffektiviteten ? Det är samma sak 
om jag haft tråkigheter eller fått på
skrivet hemma, på jobbet, i skolan eller 
av publiken eller tidningarna.

Effekten blir negativ på hela mitt jag 
och allt vad jag sysslar med.

Jag vill till och med påstå, att miss
förhållanden i privatlivet eller jobbet för
storas på planen, därför att jag åker om
kring splittrad, ledsen och okoncentre
rad och hela tiden måste ha en match 
med mig själv samtidigt med matchen 
mot det andra laget.

PSYKOLOG BEHÖVS
Här kommer in som en allt viktigare 

faktor i elitidrotten: psykologen. Det är 
nog snart tid för varje klubb som käm
par i toppen och vill vara kvar där att 
till sig knyta en skicklig sådan.

Han kan rädda många dyrbara poäng 
— och många idrottsmäns framtid.

Men det får inte vara vilken psykolog 
som helst. Inte någon som sätter sig på 
sina höga hästar. Han måste kunna 
idrott och idrottsmän inifrån, han måste 
stå på samma våglängd som vi.
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GULDSTRAFFEN 
RÄTT DÖMD!

Guldman med järnnerver

Frågan om den skånske doma
ren Evert Mårtensson dömde rätt, 
när han beordrade straffspark för 
Djurgården, sedan Leffe Eriksson 
fällts strax före full tid i den 
avslutande allsvenska matchen 
på Råsunda mot Göteborgs
kamraterna hösten 1964, har dis
kuterats i det oändliga. Diverse 
stillbilder och även en TV-film har 
fått utgöra bevismaterial, och en 
stor del av dem, som granskat 
dessa minnesbilder, har ansett sig 
kunna säga, att domaren dömde 
fel. Nu framträder emellertid 
Ambjörn Larsson i domarkommit
tén och berättar, att man i lugn 
och ro studerat olika filmfaser av 
straff sparksfallet:

— Vi har tagit god tid på oss 
och vevat filmen fram och till
baka. Resultatet av denna fin
granskning av detaljerna kring 
olycksplatsen kan vi nu redovisa 
i form av ett fastslående, att do
maren dömde rätt. Leffe Eriksson 
fick sin marschväg bruten av en 
oreglementsenlig tackling, som 
sattes in någon decimeter innan
för strafflinjen och som bringade 
honom ur balans. Det var alltså 
ett helt korrekt domslut med 
straffspark. Djurgården har ingen 
anledning att ”skämmas” för sitt 
allsvenska guld. Det erövrades 
inte med någon hjälp av domaren, 
som i detta läge faktiskt visade 
ett visst mod att inte dra ut hän
delsen ur straffsparksområdet och 
döma frispark. Det händer ju 
ibland bland domarna, att de i dy
lika situationer ”tycker synd” om 
det försvarande laget och föredrar 
en frispark i stället för att behöva 
slå till med en straffspark. När 
nu en domare visar sig vara karl 
för sin hatt och sin pipa och kor
rekt dömer straffspark förtjänar 
han ett erkännande i stället för 
att bli föremål för fula insinua
tioner, säger Ambjörn Larsson.

Därmed låter vi avsluta ärendet 
och fastslår för sista gången, att 
guldmålet kom till världen under 
korrekta former.

Även om det inte blev någon allsvensk guldpeng för Bernt ”Hugge” Andersson — 
han hade inte tillräckligt antal matcher — så roade sig Bernt med att sätta en guld
medalj som monokel i ena ögat. Han var verkligen värd att på nära håll få skåda 

guldet sedan han med järnkalla nerver slagit in guldstraffen.

När Guld-Hugo visade kalla nerver
När Bernt Andersson — som under en rad år tvingats lystra till smeknamnet "Sump-

Hugo" — fick sitt livs mest betydelsefulla avgörande i form av 1 st. straffspark, med 
vilkens hjälp han kunde göra Djurgården till svenska mästare i fotboll, innebar det också 
hans livs chans att antingen bli fri det av honom hatade smeknamnet eller att också för 
all framtid få "Sump-Hugo"-beteckningen så hårt stämplad på sig, att den aldrig skulle 
komma att tvättas bort. Han bestod provet, och därmed beslöts det högst officiellt vid 
Djurgårdens guldfest senare på dagen att omkristna honom till "Guld-Hugo". Att han 
trots sin fullträff och trots att Djurgården blev 1964 års fotbollsmästare inte belönades 
med någon allsvensk guldpeng, tröstade han sig snabbt över — nu hade han i alla fall 
skaffat sig en berömmelse för all framtid i Djurgårdens mångskiftande idrottshistoria 
såsom "Guld-Hugo". Vad gjorde det då att han inte var en av de elva, som spelat de flesta 
matcherna. Han hade dock avgjort den betydelsefullaste matchen, och dessutom hade han 
ju en guldmedalj redan tidigare som minne av Djurgårdens allsvenska triumf 1955. Och 
för övrigt skulle han som kvitto på sitt personliga straffsparksdrama belönas med Djur
gårdens stora familjära guldplakett.

Naturligtvis togs i de andra allsven
ska kretsarna det här straffsparksdra
mat som ett utslag på något rent otro
ligt i fråga om bondtur, och från olika 
håll rusade människor till och uttryckte 
sitt deltagande i Malmö FF:s sorg. Mäs

terskapet hade ju varit serverat och 
reserverat för skåningarnas del sedan 
ett halvår tillbaka, och så tar sig Djur
gården oförskämdheten att på mållinjen 
anlita högre mystiska makter och till
skansa sig en straffspark, som jämte
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det att Norrköping slog MFF med 3—0 
innebar att Djurgården vann mästerska
pet med ett mål tillgodo. Det upprörde 
som sagt diverse människor, vilka i några 
fall direkt hörde av sig hos Djurgården 
med förslag om att guldmedaljerna 
skulle skickas över till den skånska hu
vudstaden. Det humanaste förslaget 
gentemot Djurgården gick ut på att ”blå
ränderna” skulle klyva sina guldpengar 
och ge Malmö ena halvan och av dessa 
få motsvarande halva i silver. Man hade 
alltså på sina håll förfärligt ont av att 
Djurgården vann med 4—1 i stället för 
3—1. Men det är ju ofta så i detta det 
av den kungliga avundsjukan hemsökta 
land, att man inte vill acceptera lyckans 
ibland litet underliga utslag.

FLOTTASTE FÖRLORAREN
För att dröja ytterligare något vid 

straffsparksdramatiken på Råsunda 
tyckte vi i Djurgården, att Malmö FF 
var den flottaste förloraren i alla av
seenden och att detta kanske något 
grundades på att man i Eric Perssons 
klubb drog sig till minnes hur den all
svenska säsongen hade vevat i gång just 
det året med en skänk från ovan i mat
chen mot Djurgården i form av en straff
spark. Denna använde Malmö till att 
vinna med 1—0 och kom därmed två 
poäng före Djurgården. När nu ”blårän

derna” fick en straffspark — säg gärna, 
att det handlade om en donation, om 
det känns lättare! — innebar det inte 
att Djurgården fick någon favör av 
någon enda poäng. Det bara ökade Djur
gårdens seger över Göteborg från 3—1 
till 4—1. För all del det var nog så bety
delsefullt, men i fall den där premiär
straffsparken i Malmö aldrig sett da
gens ljus skulle Djurgården haft en hel 
poäng mera än Malmö, som i sin tur 
skulle haft två poäng mindre än Djur
gården, och då hade den stockholmska 
segern aldrig behövt aktualiseras på 
Guld-Hugos straffspark. Dessutom jäm
nar ju allting ut sig i långa loppet. Det 
har de stora experterna så ofta förkun
nat, att det numera allmänt accepterats 
som en sanning.

MELODIN KOM BORT
Och förresten — varför inte erinra om 

att Djurgården just när laget kommit 
upp i varv och i vårspurten kastat sig 
fram till ledningen i allsvenskan, råkade 
bildligt talat trampa en småländsk linje
man på tårna. Det ledde till att lagets 
motor och arbetshäst, Gösta Knivsta 
Sandberg, fick lämna planen på Ullevi 
för att sedan avstängas, när han som 
bäst behövdes för att fullfölja en strå
lande inledd säsong. Melodin gick ur 
Djurgården och det följde några neder

DRAMATIKEN PÅ RÅSUNDA är i 
gång. Det har blåsts för straffspark. 
Och inte vilken straffspark som helst. 
Den kommer att avgöra om Djurgården 
skall få guld eller silver. Bernt ”Hugge” 
Andersson har fått uppdraget att i mat
chens sista skälvande minut expediera 
hela ärendet. Han är iskall. De andra 
spelarna har svårare att uppleva vad 
som skall hända. En av dem tycks (det 
ser ut som ”Laban” Arnesson) ligga i 
riktning mot Mekka och be en bön till 
Allah eller någon annan polare söder
över. Hans Mild lunkar omkring på pla
nens mitt och undrar om det var rätt av 
honom att lägga ansvaret på Bernts 
axlar. På annat håll sitter ”Totte” Furu
krantz och småpratar med Hasse Karls
son om vad som skall hända. Inte värt 
att titta på .. .
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...jodå, det var det, ty Bernt Anders
son hade nerverna under kontroll och 
slog in guldbollen i det göteborgska 
målet. Här följer från närhåll Boris 
Johansson och Hasse Nilsson i sällskap 
med två ”änglar” bollens gång in i nät
maskorna och den sedermera hårt kriti
serade domaren, Evert Mårtensson från 
Landskrona, är också intresserad att 
se att allt går rätt tillväga.



lag, vilka säkerligen aldrig infunnit sig, 
om ”Knivsta” blivit behandlad som vil
ken spelare som helst eller åtminstone 
som Agne Simonsson . . . Visserligen fick 
Djurgårdskaptenen sin ära återupprät
tad i vår högsta idrottsdomstol men 
olyckan var ju redan skedd. ”Knivsta” 
hade tappat något av sin brinnande 
fotbollsaptit och Djurgården kastade 
bort ett par matcher i rena olusten över 
vad som hänt.

Under tiden kilade Malmö i stor stil 
förbi på utsidan och lade så mycket 
mark mellan sig och Djurgården, att 
man i allmänhet betraktade den all
svenska affären vara en redan avgjord 
skånsk angelägenhet. När man dock till 
sist hittade melodistumpen i Djurgår
den, innebar det ett sakta inhämtande 
av försprånget och genom att skåning
arna fick grus i sitt maskineri, inträf
fade den otroliga vändningen på 1964 
års allsvenska äventyr!

Det finns en parallell i Djurgårdens 
fotbollshistoria till vad som hände på 
Råsunda den kalla oktobersöndagen 
1964 och vad som inträffade i samband 
med att blåränderna vann ett tidigare 
SM. Det var på gamla cupens tid år 
1920, då Djurgården mötte Sleipner i 
final på Stadion och vann med 1—0 på 
straffspark. Så mycket uppmärksamhet 
väckte inte en straffspark på den tiden, 

och de knappa 6.000 åskådarna fann 
ingen anledning vissla ut David An
dersson från Göteborg, när denne ansåg 
det nödvändigt att utdöma lagens 
strängaste straff i samband med att 
Köpings-Gustafsson blev fälld av Gösta 
Korall just som han tänkte nicka in en 
hörna. Djurgårdens center Harry Sund
berg, senare olympisk som vänsterhalv 
1924, stegade fram och klippte in seger
målet. Straffsparkar är tydligen Djur
gårdens hemliga vapen, när fotbolls
guldet står på lut.

JÄRNSPISAR OCH TERRÄNGSKUBBARE
Några stora erkännanden som ett 

kvalitetslag har Djurgården aldrig drab
bats av. Det har aldrig talats om smo
kingspel i samband med Djurgården. 
Några gånger har det förvisso talats 
om ”frökenspel’’, men det kunde helt 
lokaliseras till att Djurgården på 1920-
talet höll sig med en högerytter, som 
spelat litet försiktigt och frökenaktigt, 
att han hade sitt smeknamn givet — 
det blev förstås ”fröken” Johansson. 
Men annars har Djurgården mest varu
deklarerats som ”järnspisar” och ännu 
längre tillbaka i tiden som ”terräng
skubbare” och ”Brunkebergspumpar” 
(det senare mest syftande på Nocke 
Nordenskjöld och Putte Frykman.) Men 
några enstaka gånger har det under 

senare år faktiskt hänt att Djurgården 
prisats för en mera lekfull stil och kriti
ken har då också trott sig ana, att något 
var på väg att hända. Men efter ett par 
matcher har man snart känt igen de 
gamla takterna ...

Men jag skall i alla fall chocka värl
den med att tycka, att Djurgårdens fot
bollsspelare är något misskända och att 
de inte alls är de ”busar”, som de så 
ofta etiketterats. Inte ens en sådan hår
ding som Sigge ”Sluring” Parling, på 
sin tid urtypen för en järnspis, fram
står nu längre som ett fenomen av järn, 
sten och råhet, som hans arga veder
sakare — särskilt talrika i Göteborg — 
ville göra gällande, innan han blev 1958 
års stora VM-överraskning i vårt lands
lag. Då blev han på en gång erkänd. 
Då dög hans stil. Då nämndes hans 
namn i spekulationerna kring ett världs
lag. Och då hade Sigge inte alls lagt 
om sin stil. Men folk började kunna vär
dera den s. k. kraftfotbollen.

INGA LIPSILLAR, SA' NORRKÖPING
Dagens Djurgårdslag får ofta erkän

nanden i Norrköping. ”Samma hårda 
friska tag som vi själva, inga lipsillar, 
man tar och ger med samma goda hu
mör”, brukar vara de betyg som Åby-
Ericson utfärdar i samband med mötena 
med Djurgården. Samma sade gärna
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Nyckelman
i blårandig fotboll

gårdenslirarna omkring på lättare föt
ter, är skickliga tekniker, starka nästan 
över allt och kan även i fråga om sina 
utseenden betraktas som helt vanliga 
normala människor. Detta sagt till en 
elak skåning som i Tjalle Mild trodde 
sig se en besökare från Mars!

De 11 guldslantarna av 1964 års mo
dell hamnade inte i ovärdiga händer. 
Här är några korta presenterande rader 
(med meriterna av det samma datum 
som när sista matchen spelades — sedan 
har dessa byggts på):

ARNE ARVIDSSON,
35 år, försäljare, 220 allsvenska mat
cher, stor grabb, 23 år, tidigare i 
Långshyttan.

JAN KARLSSON,
brandman, 62 allsvenska matcher, 
tidigare i Jönköping.

TORSTEN FURUKRANTZ,
27 år, försäljare, 37 allsvenska mat
cher, tidigare i IFK Stockholm men

Med falköga följer Torsten Lindberg 
något intressant. Är det möjligen något 
matnyttigt i fotbollsväg eller tittar han 
efter tåget till Uppsala för att se om 
några nya passagerare är på väg norr

över med enkel biljett?

Gunnar Nordahl, på sin tid som tränare 
i Degerfors, vilken också vet vilka me
toder som krävs för att komma någon
stans på det internationella planet. Där 
läggs det inga fingrar emellan. Djur
gården får nöja sig med dessa betyg 
mellan alla skopor ovett, som kommer 
från mera närstående håll. Hur var det 
väl inte på den tid Sven Davidsson för-
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sökte sig som fotbollsordförande i AIK 
och Djurgården tillät sig fräckheten att 
slå sina kära svarta tvillingbröder i 
Solna. Sådana mängder av skällsord 
som han serverade Djurgården har var
ken förr eller senare av de verkligt 
professionella storskällarna förts till 
trycket. . .

1964 års fotbollsmästare var egentli
gen helt vanliga människor och inga
lunda gick de ut på en fotbollsplan med 
mord i blicken. I stället var de mycket 
snabba att försöka få en omkullfallen 
motspelare snabbt på benen och bad 
gärna om ursäkt. Precis som vanliga 
människor. Utöver detta trevliga sätt 
att umgås med sina motståndare var 
Djurgårdens mästarspelare i tekniskt 
avseende högt kvalificerade. Kanske inte 
alla men några av dem var bollkonst
närer.

Vad Leif Eriksson kan göra i högsta 
fart med bollen är ren ekvilibristik. 
Ibland gör han för svåra saker och tar 
för stora risker i något millimeternum
mer, men han är inte rädd att upprepa 
försöket eftersom han älskar att spela 
boll på ett mera ovanligt sätt. Hans 
radarspel ihop med Hasse Nilsson hand
lar ju inte heller om robotfotboll. Där 
är hjärnorna radarstyrda och med all 
den teknik dessa två gossar besitter, är 
det inte så underligt om motståndarna 
ibland står där som fiollådor.

OMVÄRDERING AKTUELL
Och så har vi Knivsta, som elaka 

människor älskar att kalla ”Knuffsta”, 
eftersom de inte kan få i sina arma 
skallar att en spelare av Knivstas runda 
format kan behärska några tekniska 
nummer. Men i det stycket är Knivsta 
felkänd: han har en briljant teknik, som 
gör att han kan få bollen att rulla runt 
hans breda bringa och sedan dämpas 
med en liten smekning ... Ja, jag för
står att det klingar illa i alla öron, vars 
ägare en gång för alla bestämt sig för 
att Knivsta bara kan dänga på allt som 
rör sig ... Men studera honom litet mer 
ingående härnäst, och ni ska göra sen
sationella upptäckter.

Och så Arne Arvidsson — tror ni att 
han gör sina bravurräddningar i målet 
utan att ha en del tekniska färdigheter ? 
Ånej, sedan Torsten Lindberg fick hand 
om Djurgårdens fotbollsstall har han 
finslipat vissa råämnen (aj, aj — miss
förstå inte!) och fått dem nästan att 
glimra.

Även om det alltså kommer att ta 
emot här och var ute i kretsarna tycker 
jag, att det vore på tiden med en om
värdering av Djurgårdens järnspisar. 
Den epoken är förbi om man ens kan 
tala om en sådan epok. Nu svävar Djur-



ännu tidigare uppfostrad i Djurgår
dens pojkfotboll.

LARS ”LABAN” ARNESSON,
28 år, gymnastikdirektör, 68 allsven
ska matcher, tidigare i Sandviken.

OLLE ”LILL-LAPPEN” HELLSTRÖM, 
28 år, serviceman, 110 allsvenska mat
cher, tidigare i Sandviken.

HANS ”TJALLE” MILD,
30 år, ingenjör, 138 allsvenska mat
cher, stor grabb.

GÖSTA ”KNIVSTA” SANDBERG, 
32 år, färghandlare, 259 allsvenska 
matcher, stor grabb.

PEDER PERSSON,
26 år, slöjdlärare, 79 allsvenska mat
cher, varav tidigare 62 i Örebro.

LEIF ”CHAPPE” ERIKSSON,
23 år, försäljare, 69 allsvenska mat
cher, tidigare i Köping.

HANS NILSSON,
23 år, kontorist, 49 allsvenska mat
cher, tidigare i IFK.

BORIS JOHANSSON,
28 år, tekniker, 12 allsvenska matcher, 
tidigare i Tellus.

Verksamt bidragande till guldet: 
BERNT ”GULD-HUGO” ANDERSSON,

30 år, slöjdlärare, 75 allsvenska mat
cher, och

HANS KARLSSON,
32 år, skollärare, 123 allsvenska mat
cher, nu återbördad till hemstaden 
Trollhättan.

Av dessa har Knivsta och Arne Ar
vidsson tidigare 2 fotbolls-SM i Djur
gården samt Lill-Lappen, Tjalle Mild, 
Bernt Andersson och Hasse Karlsson 
var sitt.

★

Så till sist en poäng om hållfastheten 
i detta mästarlag: Knivsta hade tänkt 
ge återbud till guldfinalen på Råsunda. 
”Två garagedörrar föll över hans påkar 
på morgonen”, berättade lagledaren Ola 
Edlund efteråt. ”Han tänkte ge åter

bud”, sa’ Ola. ”Dom vägde i alla fall 
75 kilo stycket.”

Längre kom han inte. Han avbröts av 
Guld-Hugos fråga: ”Menar du påkar
na...?”

Och naturligtvis gav Knivsta inte 
återbud. Varken då eller senare.

Karl Liliequist

...och så var det dags för ett äre
varv runt Råsundas gräsmatta: man 
känner igen från vänster Janne 
Karlsson, Hasse Nilsson, ”Laban” 
Arnesson, Torsten Furukrantz, Boris 
Johansson, Knivsta Sandberg, Bernt 
Guld-Hugo Andersson, Arne Arvids
son, Leffe ”Chappe” Eriksson, Hasse 
Karlsson och Hans Mild. Som synes 
har gamle ledaren Affe Lundquist 
iklätt sig en fotografs roll och smu
git sig ned på gräsmattan för att 
föreviga den glada händelsen. Affe 
är han med bara hjässan till höger.
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Spänningen på Råsundas rapportsystem innan allsvenskans sista minuter hade tickat i väg. På tavla A leder Djurgården med 
3—1 över Göteborg och på tavla B leder Norrköping över Malmö med 3—0. I detta läge behöver Djurgården ett mål till mot 
Göteborg, men minuterna går och ingenting vill hända förrän i allra sista sekunderna. Då kommer straffsparken och ger det 

behövliga fjärde målet för Djurgården.

Så blev jag blårand:

AIK-farsa nekade son se
Djurgården spela fotboll

Ungefär så här gick det till när jag 
blev djurgårdare: Lars-Gunnar Björk
lund, vår briljante radioreporter, som 
bodde ”tvärsöver gatan”, kom och frå
gade en vårdag om jag skulle gå med 
på Stadion. Djurgården lirade ju.

Det skulle jag förstås, men eftersom 
jag nätt och jämnt hunnit passera 6-års
strecket — Lars-Gunnar var några år 
äldre — så måste en överordnad i gestalt 
av en fader tillfrågas.

— Får jag gå på Stadion, pappa, sa 
jag.

— Vilka är det som spelar, sa far 
Viktor.

— Djurgården, sa jag.
— Nej, sa far, då stannar du hemma.
Hårt öde — men så blir det när far 

tilhör fienden. AIK alltså, ett lag vars 
tröja han påstår sig ha varit behängd 
med en gång när seklet var lika ugnt 
som han.

Men AIK-aren i huset tittade bort ett 
ögonblick, och eftersom den neutrale — 
modern alltså — tittade till och i det
samma kastade till 6-åringen en 50-
öring, så blev det ändå Stadion den där 
söndagseftermiddagen, ståplats — och 
därefter Djurgården.

Nu ska livligt erkännas att jag inte 
kommer i håg vilka Djurgården mötte. 
Jag är inte ens säker på om det var all
svenskan — men det spelade liksom 
ingen roll. Jag var ”såld”, till en del 
beroende på att Lars-Gunnar lovade att 
i fortsättningen ta halva min korv, efter 

att snabbt ha ätit upp sin egen, när vi 
kalasade på sådant, om jag inte höll på 
Djurgården, till en del på att det är nå
got visst med att trotsa fäder — men 
också på att jag nästa gång släpades 
med av far till Råsunda för att se AIK.

Blev jag djurgårdare för att jag fick 
se AIK? Jag vill inte påstå att detta 
var en oöverkomlig chock, men jag 
resonerade redan då någonting åt det 
här hållet: Varför ska man hålla på det 
där laget med sina snygga dräkter, som 
så många hejar på och som slår Halmia 
med 6—1. (Jag tror att det gick så för
sta gången jag såg ”Gnaget”.)

Nej, de där stackarna i sina slitna 
randiga tröjor, som inte ens får spela 
här på pampiga Råsunda-stadion, utan 
hålla till på gamla Stadion, inför myc
ket lägre publik och mot sämre mot
stånd — dom ska få min röst.

Ja, något åt det hållet började det 
och sedan tycker jag inte att det fun
nits någon anledning att ändra sina 
sympatier. Detta trots att om man skulle 
resonera på samma sätt i dag så kanske 
jag valt AIK . . .

Man har levt upp ihop med Djurgår
den, sett det mesta när det gällt fotboll, 
ishockey, bandy och även handboll. Man 
blev medlem själv. Spelade lite fotboll 
som pojklagsspelare, skördade kanske 
inte några lagrar där, men höljde sig i 
ovansklig ära med den ungdomssektion 
i handboll, som i mitten på 50-talet lade 
grunden till att DIF-arna i dag är på 
gränsen till allsvenskan i denna sport.

Men ett år damp det inte ned ett in
betalningskort på den vanliga tiden i 
lådan.

Nåja, nu är allt sådant glömt. Och 
kanske ett tack för den här artikeln blir 
ett nytt inbetalningskort. Något annat 
begär man faktiskt inte.

Men innan jag blir alltför sentimental 
så låt mig få dra fram några ”djurgårds
händelser” som speciellt etsat fast sig i 
minnet:

Jag tror det var våren 1953. AIK— 
Djurgården. Arne Arvidsson stod första 
året i Djurgården. AIK trummade på, 
Hamrin sköt, ”Tjotta” sköt, ”Pröjsarn” 
sköt, Liander sköt — men överallt var 
”Arvid”. Ja, han svarade för en sådan 
insats som t.o.m. Lennart Hyland skulle 
ha godkänt...

MINNEN MED MINA DJURGÅRDARE

Bakom mig på Södra ståplats stod en 
kille, som hemsökt Pilens eller Dam
bergs trea innan han gick till ”mats”. 
Han blev allt mer extatisk för varje ny 
Arvid-räddning. Till slut sjönk han ihop 
— i stället för att gå upp i den berömda 
limningen — och sa ett par ord som är 
det finaste beröm ”Arvid” någonsin rått:

— Vicken djävla människa ,. .
Djurgården vann. Med 1—0...
Eller den gången 1954 när vi var på 

väg mot guld. Det var sista matchen på 
hösten och vi var obesegrade. Men nu 
var det fara å färde: Kalmar FF ledde 
med 2—0 och det var bara 6—7 minuter 
kvar.

Då rasslade det snabbt 2 gånger — 
”Knivsta” och ”Jompa” hade slagit till 
och suveränerna kunde gå till säsong
vila. Halvvägs från utgången, när trötta 
kämpar vandrade möt dusch och om
klädning, möttes de av en figur i hatt 
och rock. Anders Bernmar kunde inte 
hålla sig tills han hade sina grabbar 
inne i rummet utan rusade ut och kra
made på planen om varenda en. Tänk 
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att det är så roligt att spela 2—2 mot 
Kalmar ...

Eller när vi första gången i modern 
tid slog AIK. Var det 1951 ? I vilket fall 
som helst så stod det 1—1 till blott 
minuter var kvar. Då kom en förlupen 
boll ut till Hilmer ”Kinesen” Petters
son, som inte verkade veta var han skulle 
göra av den — och därför beslöt peta 
den i mål. Oh, vad det var härligt att 
kalla ”gnagarna” bland kompisarna för 
”blarren” efteråt och fråga om dom 
hade AIK-märket på insidan av kavaj
slaget.

Skönt var det förstås också att skåda 
avgörande matchen för guldet, den mot 
Gais 1955. Djurgården hade 2 centrar på 
sjuklistan: Jompa och Hasse Mild, som 
då fått benet avsparkat. Man satsade på 
skolynglingen Bosse Finnhammar — och 
vilket lyckokast! Om jag inte missmin
ner gjorde Bosse 1 mål när vi vann med 
2—0.

Guldet var vårt och dagen efter tog 
man en stunds paus i sommarlovsjobbet 
som cykelbud i Nordiska Bokhandeln och 
åkte ut och la’ sig under Djurgårdens 
ekar och läste ”gnagaren” Rit-Olos hyll
ning i en DN-teckning för ”gamla 
Djuuuugå’n”. Då var livet en glad ope
rett.

När det gäller ishockey minns jag 
speciellt en match: den inledande mot 
Leksand på Stadion i slutspelet 1959. 
Djurgården var mästare, men skulle 
störtas och detta skulle ske av just Lek
sand.

De våra startade på knock: efter 1 
minut spelade Tumba pucken på sidan 
om Åke Lassas och åkte mittemellan 
denne och Vilgot Larsson. De två låg på 
isen och såg Tumba leka bort Pära 
Carlström och göra 1—0. Det slutade 
inte förrän det stod 11—2 .. .

Från dessa stora DIF-år i ishockey 
minns jag speciellt samspelet mellan 
”Lill-Lulle” och ”Tjalle” Mild. Den först
nämnde stod någonstans i mittzonen — 
gärna tacklad ned på ett knä — och slog 
en svepare utåt sargen. Med brak och 
blixtar och dunder kom ”Tjalle” och tog 
med sig puck, målvakt och gärna en 
back också in i mål. . .

Jag har också sorgliga minnen. Men 
varför dra upp dem? Gamla Djurgår’n 
kommer alltid tillbaka ändå. Var man 
än hamnar i seriesystemet.

Och det är bara att tacka faderskapet 
för att han en gång förbjöd mig att se 
Djurgården. Efter denna insats och 
Lars-Gunnar Björklunds lika betydelse
fulla är det väl bara att sätta det gamla 
kära på pränt igen: En gång djurgår
dare, alltid djurgårdare.

Tommy Engstrand

Mästare och diplomater
Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp B-28

Christer Wiberg, Tommy Englund, Tage 
Thomsson, Jörgen Löwstedt, Uno Ham
margren, Tom Ålund, Ted Attersand, 
Ulf Bogestedt, Thomas Palm, Lars Pilö, 
Lennart Björkander, Hans Axelsson, Gö
ran Collberg.

Lagledare: Bertil Pilö.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp A-2-20

Lars Hedman, Roger Holmström, Len
nart Edman, Lennart Johansson, Tommy 
Berggren, Rune Andrén, Mats Kjällström, 
Robert Palm, Bo Andersson, Lars Wil
helmsson, Micael Collin, Jan Lindroth, 
Berndt Balck.

Lagledare: Lennart Johnsson.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp C-41

Christer Karlsson, Richard Lindhagen, 
Jan Lundblad, Kjell Mellbin, Kjell Baard, 
Ronny Englund, Denny Lagerkvist, Peter 
Ekfeldt, Hans Thulin, Lars-Gunnar Sjöö.

Lagledare: Peter Löwstedt.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
gru A2-14

Tomas Hermansson, Lennart Nordin, 
Nils Gyllenberg, Lars Melin, Hans-Åke 
Fristedt, Jan-Henrik Barrling, Dan Jo
hansson, Sten Forsberg, Donald Selling, 
Lars Nordqvist, Giovanni Tognozzi, 
Hans Gustavsson, Björn Örtenblad.

Lagledare: Birger Nordling.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp A2-13

Bo Widén, Claes-Göran Hellkvist, Lars 
Mårtensson, Peter Langvardt, Sölve Hög
vall, Hans Arenander, Gregor von Ko
now, Tommy Andersson, Per-Åke Eriks
son, Bernt Mattsson, Johan Cramér.

Lagledare: Birger Nordling.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp B-20

Peter Krause, Stefan Broström, Bo 
Carlsson, Peter Löthman, Birger Hagren, 
Tord af Klintberg, Lennart Öhrn, Temas 
Toborg, Peter Carlsson, Leif Bergstrand, 
Leif Lngdal, Ingemar Palm, Anders Ed
vinger.

Lagledare: Kjell Brånfelt.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp B-41

Klas Strömberg, Göran Holmqvist, Jo

nas Nygren, Roger Thorgardt, Dan 
Bingestam, Kjell Samuelsson, Olle Per
ron, Per-Allan Wickström, Ronny Köhle, 
Bertil Cragéus, Håkan Stenbäck, Jonny 
Videngren, Ulf Pettersson.

Lagledare: Robert Söderwall.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp C-26

Göran Sjöqvist, Karl-Magnus Barrling, 
Anders Martin, Ronny Skoog, Sven An
dersson, Magnus Hedvall, Ingemar Sköld, 
Ronny Lundberg.

Lagledare: Kjell Brånfelt.

Serieseger i S:t Erikscupen 1965 
grupp C-38

Lars Eriksson, Göran Karlsson, Roland 
Rodén, Björn Westerberg, Per-Olof Berg
lund, Thomas Svensson, Tom Åhlund, 
Anders Lidmalm.

Lagledare: Peter Löwstedt.

Vårt lyssnande öra

...har hört Erik Extergren, mäktig 
pamp i Svenska Bordtennisförbundet och 
dessutom blårandig långt in i själen, und
ra om inte tiden snart är inne för att ge 
ledarna betalt. Åtminstone för förlorad 
arbetsförtjänst. Än så länge är det bara 
storspelarna, som kan leva lyckliga och 
bekymmersfria allt under det att ledarna 
sliter ihjäl sig och missar alla chanser till 
karriär.

EN SISTA ÖNSKAN
En gammal djurgårdare ligger på det 

yttersta och några klubbkamrater kom
mer och hälsar på vid hans dödsbädd. 
De överraskas av att höra honom 
mumla:

— Kära kamrater, jag har en sista 
önskan, jag vill bli AIK-are.

Kamraterna tittar på varandra och 
undrar vad han kan mena. Och så säger 
de:

— Men det menar du väl inte efter 
allt som du gjort för vårt kära Djur
gårn? Nej, det går helt enkelt inte.

— Jo, säger den gamle blåranden, nu 
när jag i alla fall ska dö, är det ju lika 
bra att det blir en AIK-are som dör.
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SOLSKEN från handbollsflickorna

Här är de glada och segerrika flickorna. Från v. stående: lagledaren Gillis Florsjö, Ann-Christin Bergenhamn, Margareta 
Ekvall, Siv Carlsson, Lena Wenngren, Inger Phil, Rigmor Björk. — Från v. sittande: Ann-Marie och Britt-Marie Thorsén, 

Christina Nelson, Christina Gustavsson, Gunvor Orest. (Eva-Lis Rydestam fattas på bilden.)

Redan förra året var vi optimistiska 
och glada över våra framgångar på 
handbollsplanen. Att också i år få kon
statera att allt gått toppenbra är väl 
mer än vad vi kunnat drömma om. Och 
även i år är det vårt A-lag i handboll 
som sprider mest solsken. Flickorna har 
spelat matcher både söndagar och var
dagskvällar — blandat med träning — 
så inte har de varit lediga särskilt 
många kvällar. Men som sagt — med 
fina resultat som glädjande följd. Nog 
med skryt nu, här följer fakta.

A-LAGET (inomhus)
som, uppmuntrade av förra årets serie
vinst, fortsatte i vinnarstil och tog hem 
även årets serie. Det var div. III B, som 
är den högsta serien här i Stockholm, 
och den vinsten innebar kvalmatcher till 
Allsvenskan. Tre lag tävlade om de två 
platserna till Sveriges högsta damserie. 
Förutom DIF var det Motala och Tellus. 

De var bättre än vi och framförallt mer 
rutinerade, så våra flickor kom inte upp 
i Allsvenskan men de har lovat var
andra att nästa år så .. .

Och här har vi seriesegrarna:
Christina Nelson
Ann-Christine Bergenhamn 
Eva-Lis Rydestam
Lena Wenngren
Siw Carlson
Margareta Ekvall
Ann-Marie Thorsén
Britt-Marie Thorsén
Christina Gustavsson
Rigmor Björck
Gunvor Orest
Inger Pihl

Lagledare: Kirsten Johansson.

I den årligen återkommande Stock
holms-Cupen stoppades flickorna i semi
finalen av Bolton, som vann med 4—5.

I januari månad besökte A-laget En
köping för att delta i en triangelturne
ring anordnad av Litslena IF. Den tur
neringen vann våra flickor efter vinst 
över Eskilstuna med 10—6 och oavgjort 
mot Litslena 7—7.

IK Sundbyberg anordnade i pingst
helgen en blixtturnering dit tre lag ifrån 
Norge inbjudits (Rollo, Orvoll och Vei
tvedt) och Djurgården. Djurgårdsflic
korna skötte sig fint och vann också 
denna turnering med Orvold på andra 
plats och Sundbyberg på tredje.

Utomhussäsongen började samtidigt 
med att seriespelet inomhus avslutades. 
En viss speltrötthet märktes men våra 
flickor övervann ledan och vann div. 
II B. Utan minsta tvekan blev första
prisplaketterna våra med vinst i samt
liga matcher (7 st.) och med en målkvot 
på 53—19!

I maj var det dags igen för en liten 
utflykt. Denna gång till Västerås för
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deltagande i SM utomhus. Det var verk
ligt vackert väder och efter en härlig 
resa var det dags för handboll. Matchen 
spelades på asfaltbana (något som våra 
flickor aldrig tidigare gjort) mot Väs
terås. Det blev djurgårdsvinst med 5—2.

Några svenska mästare blev vi emel
lertid inte för följande match mot Bol
ton förlorades med 2—6. SM-finalen spe
lades mellan Bolton och IK Sport, Göte
borg, där göteborgslaget vann med 7—4.

B-LAGET

åstadkommer i stort sett vad vi väntar 
oss. Det är klart att det vore skojigt om 
också B-laget toppade alla tabeller men 
att hamna på den övre halvan av tabel
len är inte så dumt och det är ungefär 
vad vårt B-lag gör. Inomhusserien del
tar vi i högsta reservlagsserien och spe
lar mot bl. a. Bolton och Artemis.

JUNIORLAGET (födda 1946 eller senare)

har nu återigen blivit distriktsmästare, 
denna gång inomhus. Förra året vann 
de ju DM i utehandboll. Eftersom vårt 
juniorlag till största delen består av A-
lagsflickor är det självklart att laget är 
slagkraftigt. Alltså: JDM nr 2 i tät 
följd!

FLICKOR A (födda 1948 eller senare)

har fått den tredje och sista inteck
ningen i Trimerskutan. Trimerskutan 
har varit första pris i en turnering an
ordnad av Varpaklubben Trimer, Li
dingö. Till nästa års turnering har 
Lidingö Nyheter lovat sätta upp ett nytt 
vandringspris.

Våra yngsta flickor
B-FLICKORNA (födda 1950 eller senare)

deltog i S:t Erikscupen men förlorade i 
kvartsfinalen med 2—6 mot Vallentuna.

★

Ja, det var mycket handboll det där 
och tyvärr har vi ingen bandy att be
rätta om. Säsongen fick en dålig start 
som gjorde att serien inte kom igång i 
rätt tid. När det så äntligen var dags 
för spel satte den dåliga vintern stopp 
för våra matcher. Men till nästa år hop
pas vi att få spela igen.

Ganska många framgångar har vi 
kunnat berätta om och att döma av flic
kornas optimism och entusiasm blir 
kommande säsong ändå bättre! En sak 
till: Ann-Marie Thorsén blev uttagen till 
ett träningsläger för landslagets junio
rer. Hon har ännu inte fått spela någon 
landslagsmatch men det kommer. Sä
kert!

Suzanne Dettner

UR TELEGRAMSKÖRDEN

Det kom många telegram till vår guld
fest den 25 oktober på Gillet. Samma 
ställe, där vi några år tidigare hade av
slutat säsongen med att komma hem från 
en olycklig match i Norrköping med av
sked på grått papper på allsvenskan. Då 
var det inga klackar i taket. Nu togs ska
dan igen. Och det kom som sagt många 
telegram.

Det som kanske gladde mest kom från 
Malmö FF, med vars spelare vi väl alla 
sörjde en smula. Så kablade Malmö från 
det bittra slagfältet i Norrköping:

Gänget som snavade på dörrtröskeln 
ber att på det hjärtligaste få gratulera sina 
övermän till årets serieseger och guld
medaljer.

Malmö Fotbollförening.

Från samma stad kom det här telegram
met:

Ni hade tur men grattis i alla fall till 
en strong prestation och ett nytt SM.

IFK Norrköping
Sigge Andersson Herbert Sandin

Och vidare ur telegrambunten läser vi:
Vår hyllning vi bringar de grabbar som 

segrat
Och tagit det guld som för Malmö legat 
Med vilja och kämpaglöd kommer man 

långt
Och aldrig ge vika om än det är trångt
Det har Ni bevisat båd Knivsta och

Laban
Och alla Ni andra som utan klagan 
Tagit med jämnmod de smällar som 

kommit
Innan Ni nu till målet hunnit
Lycka till i fortsättningen

Djurgårdens Supporters Club.

De flesta allsvenska kollegerna hörde 
av sig på telegraftrådarna:

Från AIK kom det här något konfun
derande telegrammet:

Trots allt Jättegrattis
AIK

Silvret förbyttes i gyllene guld gratu
lerar

Vasa Distriktsförbund, Finland

Denna jämna upploppsstrid 
Resulterade i grevens tid 
Guld åt rikets duktigaste elva 
Njutbart eller vad tycker ni själva: 
Salut ifrån Ingrid Paje

Grattis till ett plötsligt mästerskap

Köpings Idrottssällskap

Djurgårdens supporterklubb i Malmö 
gratulerar till guldmedaljerna och skålar 
i champagne, som legat på lut för detta 
lyckliga ögonblick sedan i våras.

Sture Lindqvist.

Grattis guldtränaren
May och Gösta i Motala

Med viljan kan mycket klaras
Gösta Ölander

Grattis Grabbar och hela Djurgården 
Hälsningar

Ville Walle i Göteborg
(torde röra sig om Walter Probst, vår 

förre tränare)

Guldet är taget
Bra kämpat hela laget

Gamle Kassören med Familj

Raffinerad Thriller 
middagsmat nervpiller 
gamla Djurgårn är laget 
grabbarna värda dubbla gaget

Guthners
(som är välkommen med extra-kosingen)

Klasskamraterna applåderar
Hammarby IF Fotbollslaget

(som just säkrat sitt allsvenska avance
mang)

Vi simmar i ett hav av lycka
Kersti (Djurgårdare), Kaj, Eva, Ingalill 

(supporters) och Bassen (ej simkunnig 
AIK:are)

Guld Ni fick för Malmös skälva 
Grattis på Er alla elva

Uttern och Barbro Dahlgren

Jättegrattis från det glada Hudik 
och en ännu gladare Loffe Ahrle

Marianne och Gusten lyfter på hatten 
Blod är tjockare än vatten
(Stig Gustafsson, som tagit guld hos 

oss men gick till tränarjobb i AIK)

Ingen kan vara gladare än jag
Ett hjärtligt grattis från Vivi

med barn och barnbarn

Vi gratulera till den grandiosa slutspur
ten och guldet

Degerfors Idrottsförening

Grattis
Det gjorde Ni rätt i

Charlie Norman Roffe Berg 
Hasse Burman Mille Schmidt
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FARMARKLUBBAR NÄSTA? Utmärkelser
Det påstås då och då åtskilligt i fråga om värvningar. På ishockeyfronten suckade en 

ledare resignerat efter det att hans lag fått stryk, att det går inte att värva ihop ett lag. 
En signatur i IB höll inte med honom utan kom med denna förklaring, som kanske vore 
något att ta fasta på även för Arne Grunander och hans folk:

Om man bara värvar de rätta spe
larna, tar hand om dem på rätt sätt och 
får dem att trivas kan man nå mycket 
långt i en lagsport som ishockey.

Stockholm har dock sina speciella pro
blem att brottas med. Det är inte bara 
det att storlagen har begränsade trä
ningsmöjligheter, de har också mycket 
svårt att samla sina spelare — på grund 
av de stora avstånden och de (många 
gånger) dåliga kommunikationerna. Om 
man arbetar på ett ställe, bor på ett 
annat och spelar ishockey på ett tredje 
kan det — åtminstone i början — vara 
svårt att acklimatisera sig. Man brukar 
räkna med att det tar två år för en 
spelare från landsorten att finna sig till 
rätta i storstadsdjungeln.

Om AIK och Djurgården i längden 
skall kunna hålla sina positioner i is
hockey är det — efter vad jag kan för
stå — nödvändigt att lägga om hela det 
nuvarande rekryteringssystemet.

SATSA PÅ "FARMARKLUBBAR"!
Storklubbarna i Stockholm måste i 

likhet med ”de sex stora” i National 

Hockey League skaffa sig s. k. ”farmar
klubbar” som kan hjälpa dem att fostra 
nya spelare. Om Djurgården — för att 
nu bara ta ett exempel — registrerar 30 
A-lagsspelare kunde tio—tolv av dem 
lånas ut till Skuru, Älvsjö, Gröndal eller 
någon annan klubb, där de får tillfällen 
till regelbundet seriespel. (DIF betalar 
deras utrustning och ger dessutom ”far
marklubben” bidrag till tränare och trä
ning!) Om spelarna gör framsteg skall 
de kunna flytta till Djurgården mitt un
der pågående säsong utan att behöva 
stå över några matcher. Kan man indela 
Stor-Stockholm i flera pooler och låta 
AIK, Hammarby och Djurgården gå i 
bräschen för var sin skulle man med 
hjälp av ett intimt samarbete mellan 
flera olika klubbar skapa ett betydligt 
större rekryteringsunderlag.

Att köpa spelare från landsorten är 
alldeles för dyrbart och chansartat. Man 
vet aldrig om de finner sig till rätta i 
en ny omgivning. Det är bättre att i 
huvudsak satsa på killar som känner sig 
hemma i stan.

(Uffe i IB)

vid 74:e årsmötet

Förtjänstmedalj i silver:
Gunnar Skogh, fäktning
Åke Karlsson, bandy

Förtjänstmedalj i brons:
Bengt Jäderholm

Förtjänstdiplom för förtjänstfullt 
föreningsarbete:

Sven Bergman, bandy
Harry Backlund, brottning
Bengt Fridh, brottning
Rolf Theblin, ÖS

Hedersmärket, förtjänstmärket:
Alf Lundquist, fotboll
Lars Nordvall, ishockey
Eric Jansson, bowling
Carl Berggren, bowling 
Karl-Gustaf Gustavsson, fotboll 
Hans Karlsson, fotboll
Roland Stoltz, ishockey
Kurt Thulin, ishockey
Suzanne Forsberg-Dettner, dam

idrott
Thore Starck, boxning

60



61



62



GAMMELFAR BLAND SINA KYCKLINGAR

I fädrens spår eller i varje vall något åt det hållet. . . Djurgården satsade hårt på en ungdomlig giv i fjol och Sven Tumba 
kunde närmast känna sig som en farsa bland smågrabbarna. Här har han parkerat framför de yngre kompisarna, vilka från 
vänster är: Kjell Säfström, Pelle Lundström, ”Lillen” Öberg, Lars ”Nubben” Andersson, Lars-Åke Lundell och Lasse Sättare. 

Några av dessa lyckades väl inte så bra och har nu försvunnit åt andra håll.

Jag har framtiden för mig ... 
. . . säger Tumba

— Inte tänker jag lägga av med ishockeyn. Tok där, varför skulle jag sluta? Jag känner 
mej bara yngre och yngre, och dessutom känner jag på mej, att de unga grabbarna 
behöver mej vid sin sida . . .

Så uttalade sig Sven Tumba när VM-ishockeyn skrivit sitt sista kapitel i Tam
merfors och Sveriges ”Tre Kronor” med Tumba som kapten och odödlig center 
kammat åt sig bronsmedaljerna.

— De gamla har gjort sitt. De har skänkt oss högtidsstunder under en hel epok, 
men nu är de slut, nu måste ungdomen släppas fram.

Så talade en del av expertisen och ledningen.

— Löjligt att tro, att man har fram
tiden bakom sig bara för att man är 
några år över de 30, sade Tumba. Ånej, 
vi gamla rutinerade rävar har alltjämt 
mycket ogjort, och själv känner jag san
nerligen inga ålderskrämpor. Då har jag 
ändå haft att kämpa med en ruskig 
virusbacill i kroppen hela säsongen. 
Hade inte denna bacillusk pinat mej och 
min kropp, skulle ni fått se på gnistor. 

Nu fick man ibland slita sig fram, men 
det blev ju ändå en smula fyr på våra 
brasor.

★

Men skriv upp att jag gärna vill ha 
unga grabbar kring mej. Men det ska 
vara ungdomar som har ishockey i blic
ken. I stället för ögon ska det stå is
hockey häruppe, sa Tumba och pekade 
på sina ögon och visade sitt fightergrin. 

Tyvärr saknas denna ishockeyblick hos 
de flesta unga, men de blir i alla fall 
landslagsspelare och får åka ut på isen. 
Vad händer sedan? Jo, i stället för att 
ha ishockey lysande ur sina ögon tittar 
de på motståndaren med ögon, som när
mast skriker ut ”Sverigehjälpen”. Så 
rädda är de. Inte blir det någon respekt 
från motståndarens sida under sådana 
förhållanden.

★

Hur man ska få fram dessa ideal
grabbar? Till att börja med ska dom 
naturligtvis fostras i klubblaget till att 
bli något extra och lära det rent elemen
tära, men när de sedan upphöjs till Tre 
Kronor ska de inte skämmas bort. Tvärt
om. Grabbarna ska bo på ett trist hotell 
och först sedan de legat och glott på 
kala väggar i sin förläggning i 4—5 dar 
i sträck är det dags att skicka ut dom 
på isen. Om de då undgått att lida 
”hotelldöden” och i stället lyckats be
vara en smula spelglädje törs man hop
pas på dom och kan hälsa dom väl
komna i gänget. Inga blötdjur i dessa
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Betydde missen 100.000 åt skogen?

Det var detta mål, som kostade oss en missad plats i ishockeyns slutspel. Ett långskott från Södertäljebacken Lasse Hägg (en 
gång pojklagsspelare i Djurgården!) seglar in mellan benen på målvakten Björn Larsson och gav därmed kringlorna segern 
med 2—1. Hade 1—1 stått sig tiden ut, skulle Djurgården klarat en plats i slutspelet med allt vad det innebär i fråga om sköna 
slantar. Folk med sinne för affärer räknade snabbt ut att målvaktstavlan innebar att 100.000 kronor försvann för oss.

Ishockeyn i siffror
1965 års ishockeysäsong gick till så 

här för Djurgårdens del:

Div. I, södra
Hemma Borta

—V. Frölunda ........ . 4—6 1—4
—Brynäs ................. 1—6 3—6
—Västerås IK 7—3 4—6
—Södertälje ............ 3—2 1—2
—Viking ................. . 9—1 2—4
—Malmö FF............ 10—1 5—0
—Grums ................. 6—2 4—1

kretsar. Här fordras det gubbs, som inte 
hänger läpp och längtar hem till mor
san . . .

★
Nej, därför krävs att vi gamlingar är 

med och berättar hur det ska gå till och 
ingjuter en smula mod och självförtro
ende hos nykomlingarna. Ropa inte för 
tidigt på att gubbarna ska kastas på 
sophögen och att allt skall överlämnas 
åt ungdomliga spelare. Det finns inga 
sådana fenomen att de på egen hand 
kan åstadkomma ett slagkraftigt lag. De 
behöver någon att hålla i hand, någon 
som kan skjuta dem i ryggen och som 
då och då kan göra ett mål i motstån
darkassen. Det har vi äldre en smula 
vana vid .. .

Vem blir 10:e stora grabben?
Djurgården har 9 stora grabbar i is

hockeyn och dessa har kommit till i 
följande ordning (siffran innebär deras 
nummer på resp. spelarmärke):

18: Gösta ”Tattarn” Lindgren
32: Gösta Lill-Lulle Johansson
35: Lasse Björn
36: Sven Tumba
44: Hasse Tvilling
45: Stig Tvilling
52: Roland Stoltz
61: Carl-Göran ”Lill-Stöveln” Öberg
63: Hans Mild

Vem blir vår 10:e stora grabb på 
ishockeyfronten ?

Slut ställning en
V. Frölunda 14 11 1 2 78-39 23
Brynäs 14 11 0 3 95-33 22
Västerås 14 11 0 3 90-52 22
Södertälje 14 7 1 6 69-53 15
Djurgården 14 7 0 7 60-44 14
Viking 14 5 0 9 44-96 10
Malmö 14 2 1 11 37-81 5
Grums 14 0 1 13 28-103 1

Djurgården kom alltså under strecket 
och hamnade i avstjälpningsserien. Där 

var det ett tag en smula kritiskt, sedan 
vi fått bara 1—1 hemma (!) mot Malmö 
FF och åkt på stryk borta mot Grums 
med 3—8. Men det ordnade sig till sist 
och vi vann serien.

Här är kvalserien:

—Malmö FF ..........
Hemma

1—1
Borta
0—8

—Viking ................... 6—3 10—0
—Grums ................... 11—4 3—8

Tabellen
Djurgården 12 8 1 3 67-33 17
Malmö FF 12 6 2 4 62-39 14
Viking 12 6 0 6 45-59 12
Grums 12 2 1 9 35-78 5

Djurgårdens 10 ishockey-SM
1926: —Västerås SK 7—1
1950: —Mora IK 7—2
1954: —Gävle GIK 5—1, 1—1
1955: — Hammarby 6—3, 11—2
1958: seriesegrare
1959: »
1960: »
1961: »
1962: »
1963: »
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Färskaste svenske mästaren i bob 
berättar för Djurgårdaren

Jag började kanske av en ren slump 
att åka 1957 bara för att jag tyckte att 
det skulle vara roligt att en enda gång 
få åka ett OS och detta var i Garmisch 
i Tyskland men jag kände genast att 
detta var ju toppen, och på grund av 
vissa skador i det svenska laget så ställ
des jag inför frågan att åka på en 4-
mans. Om jag ville!? Och så började 
mitt deltagande, som jag icke ångrar. 
Jag har deltagit i VM i S:t Moritz 1957, 
på 4-mans år 1958 i VM i Garmisch med 
en 7:e plats. Sedan gjorde jag uppehåll 
några år men 1963 vann jag tävling
arna i Hammarstrand som förare på 2-
mans och jag kände att detta passade 
mig bättre med 2-mans än med 4-mans. 
Under förvintern 1964 deltog jag i ett 
träningsläger i Cortina och kvalificerade 
mig till Olympiska spelen i Innsbruck 

Djurgårdens förste svenske mästare i bobsleigh blev Carl-Erik Eriksson (t. v.) 
och vid hans sida står den som har till huvuduppgift att bromsa Carl-Eriks framfart. 

En väsentlig uppgift förresten. Bromsaren heter Erik Wennerberg.

som förare, men banan passade mig icke 
riktigt, jag blev aldrig god vän med den 
och i den olympiska tävlingen körde jag 
sönder min kälke och fick bryta tävling
en efter 2 åk. I 4-mansåkningarna åkte 
jag som bromsare och vi lyckades att 
nå en 11:e placering efter att ha legat 
femma till sista åket.

Efter olympiaden bestämde jag mig 
att försöka att gå min egen linje inom 
bobåkningen då jag tyckte att de olym
piske tävlingarna för mig var ett enda 
stort Fiasko med stort F. Jag bad att 
få tävla för DIF därför att jag kände 
att jag behövde lugn att börja om från 
noll igen och arbeta mig fram på egen 
hand för att eventuellt nå de resultat 
som önskas. Därför var det en stor glädje 
att i den första tävlingen för Djurgården 
kunna hemföra Svenska mästerskapet

samt att genom att köra de snabbaste 
åken i tid räknat första tävlingsdagen 
och då även vinna John Sande-pokalen.

Jag har här bara talat om mig själv 
men under årets tävlingar har jag ju 
åkt med dels Tom Eriksson och dels Erik 
Wennerberg som bromsare och de har 
slutit upp kring mig och bobben på ett 
strålande sätt. Så vi ska ha i minnet att 
det är icke bara en man som gör allt 
utan det är ett lag med två man och det 
är ju samarbetet mellan dessa som når 
resultat.

Carl-Erik Eriksson
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Bobsleigh blir 
publiksport

Har bobsleigh förutsättningar för att bli 
en folksport? Man har en viss orsak att be

svara denna fråga jakande då arrangörerna 

Arta Bobklubbs andra SM-dag i Hammar
strand registrerade drygt 1.000 åskådare 

trots att väderleken var allt annat än idea
lisk. En vinande västan drog över Kullsta
berget, men publiken bjöds på både spän
nande och fartfyllda åk som fick dem att 
glömma den bitande kylan. Fjolårets SM-
segrare Runo Olofsson och Hans Solström 

inledde med ett mycket förtroendeingivande 

åk från 1.000 metersnivån. Men andra om
gången kom djurgårdsparet Hans-Erik Eriks
son och Erik Wennerberg och förvisade 

ARTA-duon till andra platsen i slutproto
kollet. Det skilda dock bara 30/100 sek.

Tävlingen kunde genomföras utan 
några olyckor, och snabbaste åktid hade 
segrarparet med 54,44 sek. i sitt andra 
åk. Genom att banan var något avkortad 
måste man tillgripa sittande start, vil
ket var ett handikapp för de tyngre kö
rarna.

FÖRSVARAD SEGER

Det var andra året som SM-bob arran
gerats och det blev nu bonden Carl Erik 
Eriksson och disponenten Erik Wenner
berg, Djurgården, som får behålla Stock
holms Bogsleighsklubbs vandringspris 
ett år framöver. Priset skall erövras tre 
gånger för att tillfalla innehavaren för 
alltid.

Resultat SM tvåmansbob: 1) Carl-
Erik Eriksson/Erik Wennerberg, Djur
gårdens IF, 220,40; 2) Runo Olofsson/ 
Hans Solström, ARTA Bobklubb, 221,79; 
3) Rolf Höglund/Börje Hedblom, Stock
holms Bogsleighklubb, 224,63.

(Länstidningen, Östersund)



Fråga i pingis om Grönköping:

Känner ni inget ansvar 
för den gamla klubben?

sådana för långt ”åt vänster” — Sölves
borg och Mariestad — så ger de besked 
om en favörshunger, som inte är an
ständig.

Svensk bordtennis är att gratulera till 
spelare av europeisk toppklass, den är 
i samma utsträckning att beklaga till 
spelare som totalt saknar känsla för 
hemort, hemklubb och uppoffrande 
ledare.

— Grönköping är orten först då den för 
att hävda sig skaffar sig något som ute
slutande hör storstaden till . . .

Ungefär så har en svensk författare klar
gjort begreppet "Grönköping", vars geogra
fiska läge annars är tänkt i mittpunkten av 
triangeln Skövde—Hjo—Tidaholm.

Nu har emellertid pingisen också fått sitt 
Grönköping och dess hemvist är ingalunda 
i de väna skaraborgsbygderna utan har av 
ett oblitt öde placerats i utkanterna av ble
kingen, i Sölvesborg, skriver Stig Hagberg i 
pingisens förbundstidning och fortsätter:

Sölvesborgs BTK skall alltså bli Sve
riges nästa storklubb i pingis, en stor
klubb, som nått sin position efter att i 
åratal ha jobbat med instruktion och 
ungdomsavdelningar. Precis som Falken
berg och Verdandi. . .

Nej, herrarna i Sölvesborg har givet
vis inte gått den långa och svåra vägen. 
Man har i stället köpt in två tredjedelar 
av A-landslaget (Kjell Johansson och 
Karl-Johan Bernhardt) och därtill lagt 
en tredje talang, Bosse Persson.

Lite kvinnlig fägring skadar givetvis 
inte, så därför har också Lena Rund
ström, produkt av Allan Nyléns otroliga 
jobb i Råå, införskaffats.

TÄNK EFTER!
Det behövs väl inte så många och 

långa funderingar över kapitlet Sölves
borg, vars verksamhet fördystrat till
varon för många ihärdigt arbetande 
klubbledare i andra delar av landet.

Man vill bara enkelt och kanske med 
viss skärpa ifrågasätta, om det inte är 
dags för också de aktiva att tänka efter 
en aning. Har ni verkligen inget ansvar 
mot era gamla klubbar och gamla leda
re? Faller ni verkligen så lätt och flyt
tar till kvalificerade avkrokar i landet, 
därför att man viftar med några tusen
lappar ?

Inga pengar — jaså? Är det rimligt 
att tänka sig att eskilstunafödde Kjell 
Johansson, grabb med typiska storstads
vanor, av ideella skäl sticker iväg till 
Grönkö . . . förlåt Sölvesborg ?

I JÄTTEKAMP
Men vi skall inte bara pricka åt syd

ost. Är det av intresse för Mölndals 

idrott och dess välfärd som Eva Johans
son i Borås lämnar Mariedal för att 
spela i den göteborgska förstaden. Detta 
trots att hon bor, arbetar och friar i 
Borås.

Man får väl säga att historien är 
överspelad, men den finns ändå registre
rad: Leksberg i storstaden Mariestad 
står inte i skuggan av Sölvesborg.

Grönköpingsklubbar i jättekamp .. .
Det finns ingen, som missunnar våra 

pingisess ekonomisk framgång, men 
denna får givetvis inte bli ett faktum 
till varje pris som helst. På förbunds
håll kan man i dagens läge inte göra 
något åt avarter som t. ex. Sölvesborg 
och det är på sitt sätt trist. Vad man 
emellertid kan göra, så är det allvarligt 
betona för våra unga landslagsmän (och 
-flickor) att de trots sina framgångar 
har skyldigheter mot sina ursprungs
klubbar och sina hemorter.

DÅLIG PR

När de i penninghunger drar sin färde 
utan hänsyn till moderklubb och gamla 
ledare, så handlar de inte bara ansvars
löst, de förser också pingisen med dålig 
PR.

Om de stora kanonerna dragit iväg 
till de stora städerna, så skulle man väl 
ha förstått, när de nu drar iväg till i 
och för sig förtjänstfulla orter, men ändå

P. S.

Förlåt en enkel fråga, Kjell Johans
son: Du tänker förstås slå dig ned för 
gott i Sölvesborg? Jaså, jaså inte. Det 
handlar bara om att utnyttja goda kon
junkturer, ett år, eller två.

Du kanske kan stanna tre år: Bingo
flugan ger stora inkomster och håller 
nog i sig.

”Knivstas” eget landslag
”Knivsta” Gösta Sandberg, 52 lands

kamper i fotboll, olympiskt brons 1952, 
3 allsvenska guldmedaljer och SM, 12 
landskamper i ishockey och 6 SM, lands
lagsman i bandy tre gånger, har tillfrå
gats om ”sitt” bästa landslag i fotboll. 
Efter att vederbörande intervjuare gett 
”Knivsta” platsen som vänsterytter blev 
det följande landslag:

Kalle Svenson — Orvar Bergmark, 
Erik Nilsson — Sven-Ove Svensson, Julie 
Gustafsson, Sigge Parling — Kurre 
Hamrin, Gunnar Gren, Agne Simonsson, 
Gösta Löfgren, Gösta Sandberg.

”Kanske Hasse Jeppson som center, 
men jag spelade aldrig ihop med honom, 
så därför väljer jag trots allt Agne Si
monsson”, säger ”Knivsta”.
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Vi kom långt tillbaka 
bland 168 10-milare
Orienterarnas vårsäsong domineras av 

Tiomilatävlingen. Åtminstone hos oss, 
då vi här får vara med i något stort, 
träffa orienteringsfolk från hela vårt 
avlånga land och deltaga i världens stör
sta orienteringstävling. Som den ju kal
las då och då och ej utan orsak.

Lagets sammansättning dryftas tidigt 
på säsongen och tillsammans med grab
barna får lagledaren ihop ett 10-manna
lag, som på papperet ser rätt hyggligt 
ut. Allt är frid och fröjd tycker denne 
lagledare. Men — så kommer återbuden, 
examensplugg, militärtjänstgöring m. m. 
m. m. och att skaka fram fullgoda reser
ver så där i sista stund, som faktiskt 
hänt oss de senare åren, har för Djur
gårdens lagledare varit ett ”himla sjå”.

Men — hur det är, så återfinns vårt 
gäng alltid på linjen, då startraketen för 
Tiomila går i höjden. I år hängde vi 
med rätt bra i början, där nyförvärvet 
Arne Gjersvold i den vilda rusningen på 
första sträckan mer än väl motsvarade 
förväntningarna och endast förlorade 
cirka 5 minuter till elitlagen. Att hålla 
den knappa marginalen till toppen kunde 
vi inte räkna med i fortsättningen, och 
så småningom drogs ju fältet ut en del. 
Tyvärr visade det sig att några av våra 
starka kort inte höll den här gången och 
vår placering på 137:e plats bland 168 
startande lag var väl ej riktigt vad vi 
trott på. Vi borde haft en framskjuten 
plats — ja, man känner ju orienterar
snacket! Men, alla lag, som kämpar sig 
runt Tiomilas tio banor är väl värda en 
applåd så ock våra grabbar, som kom
mer igen.

Laget hade följande uppställning från 
första till tionde sträckan: Arne Gjers
vold, Sven Jansson, Sven Bjelkeryd, 
Hans Hansson, Richard Eriksson, Björn 
Öqvist, Anders Bauer, Lars E. Forsberg, 
Sten Å. Norén, Bertil Granberg.

För övrigt rapporterar tävlingssekre
teraren om livligt deltagande på vårens 
tävlingar, bl. a. en fin 7:e-placering bland

(Forts. sid. 70)

Det finns även 
prövningar...
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Idrott är inte bara ära, berämmelse, seg
rar och grannlåt. Det finns även avig
sidor, och Djurgården fick senaste året 
sin beskärda del av eländet. Så här såg 
DN-tecknaren Ritola på situationen, när 

vi inte hade det särskilt kul.



Cykelns idéspruta och energiknippe 
P. G. Ericsson.

LITEN RING 
BLEV STÖRRE . . .

Vi har cykelgrabbar och ledare, vilka 
har något mer i blicken än många and
ra, och lite till, med medlemskap i S:t 
Görans Ungdomsråd, lokaler, träning 
och trivselprogram samt vad vi själva 
tycker är mycket viktigt, nämligen me
dicinsk kontroll, där varje grabb och 
ledare kan kolla sin egen prestations
förmåga.

Ja! Så det där med ungdomlig stäm
ning det kan grabbarna själva svara på.

Palma-lägret under tiden mars—april 
med grabbarnas egen satsning i både 
tid och pengar gjorde att vi såg stun
dande tävlingssäsongen med stor opti
mism, där vi avslutningsvis arrangerade 
ett påskläger i Handenområdet i dagar
na fyra.

Kenne, Steffe, Benge, Curre, Göran 
och Proto är de som utökat vår sektion 
med tävlingsglädje, med topplacering i 
div. 2 i Stockholmsserien med sikte på 
div. 1. Tvåa i lag på tempo i Stockholms 
DM. Samt framskjutna placeringar i 
Pojk-6-dagars och Motala Debutant-3-
dagars. Kenne håller stilen, på väg till 
juniorklassen med stormsteg, en coming 
man — det är sådana grabbar som gör 
breddning inom cykel, grabbar vår sek
tion är på väg till. .. bestäm det själv. 
Vår överstyrelse i DIP har ögonen på 
oss, gör mer och Du får ännu mer av 
det goda inom Djurgårdens stora familj.

Och här en liten cykelbomb... Vi 
har planer på ett träningsinstitut för 
våra ungdomar under saklig ledning, 
uppe på S:t Görans Ungdomsgård.

Satsa hårdare på ungdomen och vi 
går i rätt riktning, manar sektionssty
relsen och tackar vår Supporterclub för 
god insats i årets Saltsjöbadsrunda.

Med cykelvänlig hälsning
P. G.

Skall Nancy visa vägen?
FÖREBILD I ÖST?

Nyligen har riksdagens allmänna be
redningsutskott i en väl tilltagen trupp 
gjort en resa till Sovjet för att där när
mast studera idrottsuppfostran ur olika 
aspekter (icke minst den tävlingsmäs
siga), och utskottets förträffliga kvinn
liga ordförande Nancy Eriksson (s), 
”gammal” malmöflicka, blev av allt att 
döma synnerligen imponerad av vad hon 
såg. Hon berättar bl. a. (för IB):

”Man tog hand om talangerna på ett 
helt annat sätt än i Sverige. Och all 
gymnastik gick ut på att få fram duk
tiga idrottsmän — och idrottsflickor.

Så fort man i Sovjet hittar en talang 
låter man vederbörande specialisera sig 
på den idrottsgren, som ligger bäst till. 
Finner man bland de riktigt unga en 
god skridskolöpare skall han teoretiskt 
och praktiskt syssla med skridsko som 
”bredvidläsning”. Han får lärare och 
tränare, som hjälper honom att utveck
las i rätt riktning. Han kommer in på 
en motsvarighet till vårt gymnastiska 
centralinstitut (GCI) och har då skrid
sko som huvudämne. Alla andra ämnen 
får underordna sig detta. Har han gott 
huvud — ja då får han läsa vidare och 
kan efter tre års specialstudier ta en 
slags licenciatexamen. Men även då bru
kar hans studier röra sig kring skrid
skolöpning eller i varje fall idrott. Idrot
tens psykologi, muskelarbetet i tävling, 
blodcirkulationen under sportutövning 
— och mycket annat i den stilen (om 
han exempelvis är intresserad av medi
cin).

Hela tiden är idrotten det väsentliga. 
Han får de bästa tränare och all tid han

(Forts. fr. sid. 69)
105 startande av Björn Öqvist på Hovets 
tävlingar den 19 april. Och att ”Cassius” 
Granberg skubbar lika bra som han 
snackar, visade han på vår-KM med en 
klar förstaplacering. Och glädjande no
terar vi att nyförvärv då och då dyker 
upp, trots att förortsklubbarna suger åt 
sig de flesta, särskilt ungdomarna. Men 
lika viktigt som nyrekryteringen för de 
aktiva leden är, får man väl anse ledar
frågan blivit. Faktum är att svårigheter 
att få folk i ledningen skönjes, de gamla 
eldsjälarna och arbetsmyrorna från for
dom är visst ett minne blott, men orien
teringsstyrelsen har energiskt sökt lösa 
detta problem och i ”de gamles led” 
synes nu några ungdomar av gott virke.

Gösta Dahlberg 

kan önska för att förkovras i sin sport. 
Och den dag han känner att nu går det 
bakåt, nu tar åldern ut sin rätt — ja då 
blir han själv tränare eller lärare. Han 
behöver aldrig mera oroa sig för sin 
utkomst.”

Hon hade också uppmärksammat de 
stränga moralkrav, som ställes på den 
idrottande ryska ungdomen och det 
förefaller inte alls som om hon tog av
stånd från dem. Modig kvinna i dagens 
Sverige.

Naturligtvis finns det ingen anledning 
att kopiera förhållandena i Sovjet som 
sådana, och det är väl icke heller me
ningen med de allmänna rekommenda
tionerna, men vad som särskilt slår en 
är att vederbörande utsända icke förrän 
nu kommit på det klara med vad som 
brister i hithörande ting här hemma 
trots att det sedan länge bort vara högst 
uppenbart.

Här har riksdagsmajoriteten år efter 
år prutat på Riksidrottsförbundets (re
lativt) blygsamma anslagsäskanden, se
nast gällde det att beskära 22 miljoner 
till 20,4 och sådana idrottens höga för
troendemän som Gunnar Lange och 
Henry Allard har fallit undan för det 
politiska trycket och inrangerat sig 
bland nejsägarna.

Vi tror att det icke blir lätt för den 
stridbara Nancy Eriksson att ens inom 
den trängre partikretsen finna något 
gehör för en så omfattande och genom
gripande nyordning som hon skisserar. 
Men försöka duger! Och lycka till!

(S. H. i Sydsv. Dagbl.)

PRAT MED DOMAREN
Ibland har spelarna ett och annat att 

säga till domarna antingen det gäller 
fotboll, ishockey, bandy eller vad det nu 
handlar om för slags spel. Här ett prov 
på dylik konversation vid en ishockey
match, sedan en spelare blivit utvisad på 
2 minuter. Ett blygsamt straff men spe
laren kunde i alla fall inte låta bli att 
ironiskt fråga:

— Vad blev jag egentligen utvisad 
för?

Domaren: — För slag på skridskorna.
— Äsch, du dömer som en påse nötter.
— Då ökar vi straffet till 10 minuter.
— Ja, då tycker jag att du dömer som 

två påsar nötter.
— Då är du utvisad hela matchen.
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X:ets ”lilla” 
årskrönika

Till alla Djurgårdare med samvete. . .

När man ligger och plaskar med föt
terna vid badstranden på Ingarö, och 
nås av Red:s uppfordrande vädjan, då 
märker man plötsligt att man har, inte 
bara samvete, utan dåligt sådant, när 
man inte klarat av, vad man lovat.

Reagerar alla, som på detta sätt ut
pekas som försumliga medarbetare, som 
jag, dvs. raskt fattande pennan, funde
rande över, vad skall jag skriva om i 
detta nummer? Då kommer Kalle L. att 
få så mycket material, så mitt tilltänkta 
bidrag kommer inte att behövas, varför 
jag kan nedlägga pennan igen och åter
gå till plaskandet.

Nåväl, så lätt får inte Magazinets Red. 
in sina bidrag, det har jag hört av honom 
själv. Så det gäller att få tag i en tråd
ända och börja brodera om ett Djur
gårdsår som gått.

Ett år fyllt av glädjeämnen, men även 
av besvikelser allt i överensstämmelse 
med vad som skall ske för att en stor 
förening som vår, skall leva vidare. Jag 
tror att den blandning av framgångar 
och motgångar som blir i en förening 
med så många strängar på sin lyra, som 
Djurgården, är för både ledare och 
aktiva i de olika sektionerna en sporre 
till nya tag i framgångens såväl som 
motgångens stund. Ty även om det till
fälligt kärvar i någon sektion, sä måste 
det vara en tröst för en riktig Djurgår
dare att se framgångar inom andra sek
tioner och därmed inspirerar till nya 
tag för bättre resultat i framtiden.

Nå, vad har då hänt inom ”min sek
tor” under året som gått och kan vara 
anledning till några kommentarer. 
Ramen måste bli överstyrelsearbetet så 
som jag personligen upplever det. Kon
taktmannens syn på delar ur Bandy-, 
Bowling- och Konståkningssektionernas 
verksamhet.

Styrelsearbetet har som ”vanligt” rört 
sig kring problemet pengar, mera 
pengar. Alla våra sammanträffanden 
med de olika sektionsledarna har kret
sat kring detta idrottsledarnas ”ekorr
hjul”. Att utöva idrott är tydligen enkelt 
om man ”bara” kan lösa ekonomifrågan.

★

Tyvärr kan man konstatera att den 
passus i föreningens stadgar som säger 
att varje sektion skall finansiera sig 
själv, inte riktigt faller alla ”på läppen” 
utan kraven på ÖS medverkan att lösa 
ekonomifrågor blir litet för självklara 
för att resultatet skall bli det bästa.

En hjärna pä bandybanan

Det här är min boll, tycks Valter Klang anse, och håller undan för 
en motståndarklubba.

Att samarbetet inom ÖS, som vanligt 
varit det allra bästa, bör noteras med 
stor glädje.

★

Ett par saker utöver det vanliga vill 
jag omtala: Några Svenska mästerskap 
har ”skakat” ÖS något, med tanke på 
den praxis som genom åren utvecklats, 
att SM ger ständigt medlemskap i för
eningen, gjorde att man på några hän
der inom ÖS var fundersam om, hur 
unga (med ”unga” menar jag inte bara 
åldern i prästbetyget, utan även för
eningstillhörigheten) Djurgårdare som

Åke Erixon, som tackade 
och gick ur ÖS med 
silverförtjänstmedalj.

helst skulle erhålla denna höga utmär
kelse.

Nåväl, alldeles överens var vi väl inte 
den kvällen. Men det är enligt min me
ning ett friskhetstecken att ÖS-”gubbar
na” väl skiljer på sak- och personfrågor.

*

Bandyn kan se tillbaka på ett hygg
ligt resultat idrottsligt, men ekonomiskt 
som vanligt uselt. Det synes vara omöj
ligt att samla någon bandypublik i 
Stockholm. Kan man hoppas på att 
Johanneshovs konstfrusna skall giva 
bättre resultat?

En annan möjlighet vore att för
eningar över 3.000 medlemmar tog med 
sig en utomstående person och gick på 
matcherna, det skulle räcka för att 
finansiera vår bandy. Denna tanke må 
väl betraktas som något ”överspänd”, 
men nog tycker man att några fler än 
ett halvt tusental inkl. ”friplåtar” borde 
följa upp vårt allsvenska bandylag!!

*
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Bowlingen har spelmässigt haft en 
”kämpig” säsong, endast en verklig sam
ling inför serieavslutningen klarade A-
laget kvar i serien.

★

Vår konståkningssektion noterade med 
Britt Elfvings svenska mästerskap sin 
största framgång genom åren. Men 
konståkningen består inte bara av Britt 
utan många duktiga flickor har noterat 
fina framgångar i de olika mästerskaps
tävlingarna. (Mera därom finnes säkert 
i konståkarnas egen spalt.) Duktiga 
ledare och ledarinnor sköter sektionens 
ekonomi och övriga arbeten på ett före
dömligt sätt, trots att det tidigare goda 
samarbetet med ishockeyn den gångna 
säsongen missat något. Men jag hoppas 
ishockeyledarna åter i större omfattning 
uppmuntrar våra konståkare med möj
ligheter till uppvisningar på Johannes
hov. Det ger våra flickor ”råg i ryg
gen” att få uppträda inför stor publik.

Må så till sist det tillåtas den nu 
avgående klubbmästaren att få framföra 
ett tack till alla kända och okända Djur
gårdsvänner för de gångna årens vän
liga samarbete. Ett samarbete som för 
mig skall bliva ett ljust minne för fram
tiden!

Åke Erixon
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4—1 i premiären
Allsvenskan av årgång 1965 började 

löftesrikt med 4—1 mot Sundsvall. Pre
miär med mest folk på sex matcher hos 
oss på Råsunda 14.203 betalande. De 
flesta beräknades ha kommit för att 
skrika fram Sundsvall och Norrland i 
denna match, som innebar att det norr
ländska fönstret äntligen slagits upp. 
Men efter en kvart hade våra blåränder 
börjat bestämma ton och takt på det 
brunbrända gräset, och sedan var det 
bara att sätta sig till rätta på 10-kro
norsplatserna på huvudläktarna och 
vänta på våra mål. Det första borde ha 
kommit i 20:e minuten, då Djurgården 
tilldömdes en straffspark och Bernt An
dersson skickades fram för att kreera 
rollen som Guld-Hugo. Men de kalla ner
ver, som han utrustat sig med i 1964 
års sista allsvenska matchs sista minut 
(då han förvandlade 3—1 mot Göte
borgskamraterna till 4—1 och därmed 
säkrade vårt guld), dessa nerver hade 
han inte med sig denna gång. Han för
sökte lura Sundsvalls målvakt att kasta 
sig åt fel håll, men detta behagade 
Sundsvalls målvakt inte göra. Och i 
stället för att starta på ny kula och inte 
försöka lura honom fortsatte ”Hugge” 
att i en halvryckig ansats springa fram 
mot bollen och placera den inom räck
håll för den tacksamme Hasse Eriksson 
i målet. Senare revanscherade sig dock 
Guld-Hugo med att göra vårt andra mål. 
Då hade Leffe Eriksson hunnit göra 1—0 
i 26:e minuten på ett sologenombrott.

Sedan fortsatte ”Hugge” att öka till 
2—0 och Hasse Nilsson att öka till 3—0, 
innan det blev halvtidspaus och dags att 
doppa en skorpa i kaffet. Efter pausen 
kom Sundsvall med en påminnelse om 
sin existens och gjorde 3—1 genom ett 
skott via övre delen av stolpen i mål 
genom Jarl Andrén, och det må vara 
Arne Arvidsson förlåtet, att han inte 
gjorde något åt den pärlan. Den hörde 
till avdelningen otagbara saker.

För att sedan återställa ordningen och 
inte ge Sundsvall något hopp om utjäm
ningen ökade Djurgården till 4—1. En 
boll från Bernt Andersson damp ner 
framför Knivsta Sandberg, som tog fram 
grövsta mörsaren och med ett precisions
skott fick nätet att lyfta sig. Sundsvalls
målvakten kunde samtidigt tacka sina 
goda änglar, att han inte stod i vägen. 
4—1 och strax litet ljusare syn på till
varon.

Två debutanter i Djurgården: Jan-
Erik Sjöberg (tidigare i Älvsjö) och 
Carl-Olof Andersson (tidigare i Jönkö
ping). Båda avslöjade goda takter. Ny
engagerade tränaren i Sirius Hans

Leffe Eriksson inledde 1965 års allsvenska fotboll med att vara om att sänka 
Sundsvalls-Giffarna i Råsundapremiären. Här är norrländske centerhalven Leopold 

Jighage för sent ute för att kunna hindra Leffe att få en träff 
på bollen och vidare in i målet.

Två tabeller: från guld till åtta
1964 1965

Djurgården 22 13 5 4 46—20 31 Malmö FF 22 15 4 3 64—24 34
Malmö FF 22 13 5 4 45—20 31 Elfsborg 22 13 6 3 52—20 32
Örgryte 22 14 3 5 54—36 31 AIK 22 12 6 4 40—29 30
Norrköping 22 11 6 5 55—28 28 Norrköping 22 9 10 3 41—25 28
Elfsborg 22 12 2 8 42—32 26 Göteborg 22 9 7 6 31—35 25
Degerfors 22 9 4 9 40—47 22 Örebro 22 5 13 4 23—27 23
AIK 22 8 3 11 38—38 19 Örgryte 22 8 5 9 52—42 21
Örebro 22 7 5 10 24—35 19 Djurgården 22 7 6 9 40—34 20
Göteborg 22 8 2 12 21—46 18 Degerfors 22 6 4 12 29—41 16
Hälsingborg 22 7 3 12 42—53 17 Hälsingborg 22 4 8 10 28—59 16
Eskilstuna 22 4 6 12 24—49 14 Hammarby 22 5 3 14 36—48 13
GAIS 22 2 4 16 21—58 8 Sundsvall 22 1 4 17 19—71 6

”Tjalle Mild, raderade bort Sundsvalls 
center, och i den mån Sirius hade kun
skapare på läktarplats måste de ha känt 
sig ha gjort en god affär . . .

Men det skulle komma flera matcher. 
Och det gick upp och ned för oss. 

Segrarna ville inte komma på beställ
ning och det tog emot som aldrig förut.
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Kostar det, så smakar det...
Vår rörelse gick inte att balansera senaste verksamhetsåret. För den som tror, att en 

storklubb tjänar pengar av bara farten och skär guld med täljknivar, kanske vårt bok
slut kan innebära en tankeställare. Endast fyra av våra sektioner lämnade ett obetyd
ligt överskott. Resten av sektionerna gick inte ihop, och särskilt för ishockeysektionen 
innebar det gångna året en besvärlig tid med redovisade över 60.000 kronor i förlust
summa.

Våra sammanlagda kostnader gick en bit över miljonstrecket. Förlusten: närmare 
105.000 kronor.

För den, som vill ha mera inblick i hur en storklubb drivs i ekonomiskt avseende, 
lämnas följande siffror ur vår senaste vinst- och förlusträkning:

Intäkter Kostnader Vinst Förlust
Bandy 19.683: 35 38.335: 74 18.652: 39
Bordtennis 4.410: — 6.087: 37 1.677 : 37
Bowling 12.488: 05 13.009: 35 521: 30
Boxning 8.136: 65 7.145: 84 990 : 81
Brottning 14.340: — 23.392: 90 9.052: 90
Curling 3.560: — 4.388: 99 828: 99
Cykel 15.388: 30 11.316: 65 4.071: 65
Damsekt. 2.236: 60 2.903: 54 666 : 94
Fotboll 523.009: 02 512.110: 45 10.898: 57
Fäktning 15.405: 34 17.354: 08 1.948: 74
Handboll 3.286: 49 14.755: 42 11.468 : 93
Ishockey 301.976: 39 363.510: 34 61.533: 95
Konståkning 15.476: 36 15.370: 35 106: 01
Orientering 661: 03 1.568: 45 907: 42
Skidor 4.796: 50 7.931: 96 3.135: 46
Slalom 5.181: 76 6.584: 33 1.402: 57
ÖS 78.535: 90 87.787: 43 9.251: 53

1.028.403: 74 1.133.385: 19 16.067: 04 121.048: 49

Årets förlust 104.981: 45 —: — 104.981: 45 —: —

Kronor 1.133.385: 19 1.133.385: 19 121.981: 49 121.048: 49

Därutöver har från huvudkassan utbe
talats anslag till:
Bandy ................................. 32.500:—
Bordtennis ................................ 2.000: —
Bowling....................................... 500: —
Boxning .................................... 600: —
Brottning .................................. 1.650: —
Curling ..................................... —: —
Cykel ......................................... 200: —
Damsekt....................................... 400: —
Fotboll ....................................... —: —
Fäktning .................................. 4.300: —
Handboll .................................. 10.500: —

En del av spelarna påstods lida av 
”guldsot” — den naturliga följden av 
en guldseger året innan — och dess
utom började Siriusvärvarna rycka i 
våra spelare. Det blev dåligt med kon
centrationen, och när sommaren infann 
sig hade vi inte särskilt många poäng i 
ladan. Flera gamla kända lag låg på 
nedre halvan av tabellen och eftersom 
de snabbt kunde beräknas tillfriskna 
gällde det för oss att inte halka ner i de 
allra lägsta bottenvåningarna. Det kom 
också en skärpning i våra led, och när 
serien gick in på sista varvet hade läget

Ishockey ................................... —: —
Konståkning ............................ 240: —
Orientering .............................. 1.000: —
Skidor ....................................... 2.500: —
Slalom ....................................... 3.050: —

Kronor 59.440: —

Därutöver har till huvudkassan inbe
talats från:

Fotboll ....................................... 60.789 39
Ishockey ................................... 29.458: —

Kronor 90.247: 39

också stabiliserats. Men innan dess fanns 
det anledning skriva den här rubriken:

ÄNTLIGEN FÖR AIK...
Inte sedan hösten 1956 har AIK vun

nit i allsvenskan över Djurgården, när 
”tvillingderbyt” spelades upp i höstas 
på Råsunda. Det var AIK:s 13:e för
sök att slå oss, och man liksom unnade 
”svartingarna” att få sin belöning ovan
på alla dessa års vedermödor. AIK vann 
också med 1—0, sedan Owe Ohlsson hål
lit sig framme och slagit in en retur 
från Arne Arvidsson. Sedan hjälpte det 
inte hur Djurgården än pressade. Två 

Bo Hedvall är 
mannen bakom 
pengarna i Djur
gården. Pengar 
som kommer och 
pengar som går...

FÖRBUNDEN VÄRVAR 
BLÅRÄNDER

Det har blivit allt vanligare att de 
stora förbunden uppmärksammar, att 
Djurgården har utomordentliga ledare. 
Särskilt Svenska Fotbollförbundet har 
varit på värvningsstigen och plockat åt 
sig två av vår överstyrelses bästa kraf
ter för att bereda dem anställningar på 
heltid i det väldiga Råsundakomplexet. 
Det började med att man knep Arne 
Weldner från oss och gjorde honom till 
kamrer för Fotbollsstadion, och nu se
nast var det dags att plocka Åke ”X-et” 
Erixon från överstyrelsen och ge honom 
stora administrativa uppgifter. Tidigare 
har ”Farsan” Sandberg försvunnit in i 
Råsundaföretaget. Visserligen inte som 
årsanställd tjänsteman men ändå så slu
kad med hull och hår, att han inte fått 
någon tid över för Djurgårdens fotboll. 
På samma sätt på många andra fronter. 
Lennart Öberg jobbar hårt för Svenska 
Brottningsförbundet men är en kraft
karl och hinner än så länge även hålla i 
rodret för Djurgårdens brottare. I bandy 
har Curt Söderberg, tidigare bandyord
förande i Djurgården, gjorts till UK-
sekreterare i Svenska Bandyförbundet. 
Svenska Fäktningsförbundet har snabbt 
börjat anlita vår fäktordförande Sten 
Rudholm i sin styrelse. Det är inte bra 
att vara för duktig — då kommer för
bunden ...

★

I själva pressläggningsögonblicket 
erfar vi att Bengt Jäderholm och Carl-
Erik Eriksson valts in i styrelsen för 
Svenska Bobsleighförbundet.

skott från Leffe Eriksson och Guld-Hugo 
Andersson träffade med öronbedövande 
dån i ribban hos AIK-målvakten. Men 
AIK vann som sagt med 1—0, och man 
kunde väl unna Solnas lag den fram
gången. Det var ju 13 år sen senast...

En 6—1-seger över Hälsingborg 
stärkte sedan självförtroendet, men det 
behövdes mer än så. Det måste läggas 
på ytterligare en del kol på brasan.

Det beslöts att vi skulle ta nästa
Forts. å sid. 103
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Spridda anteckningar
Vårt lyssnande öra...

...har hört vår ishockeypappa Arne 
Grunander uttala vissa tvivel på framti
den för stora allroundklubbar. Vid en 
presskonferens antydde han möjligheten 
av att de stora idrotterna som fotboll och 
ishockey måste tänka om och gå sin egen 
väg. Det skulle innebära, att de behöver 
sina pengar, som flyter in på matcherna, 
för de egna behoven, för upprustningen 
av konkurrenskraftiga lag, och att de inte 
kan avstå något till mer fattiga sektioner.

Låt detta ljuda som es larmsignal i alla 
sektioner. Än så länge avstår framför allt 
fotboll och ishockey av sina inkomster 
för att hålla alla sektioner vid liv, men 
dessa gör klokt i att i tid tänka om och 
skärpa sina ansträngningar att skaffa sig 
egna inkomster. Redan nu är de flesta 
sektioner inne på denna tankegång och 
arbetar också oerhört för att skaffa en 
egen ekonomisk ryggrad. Samtidigt finns 
det sektioner, som älskar att leva på un
derstödslinjen.

★

Och så har det stått bröllop mellan två 
av våra ständiga medlemmar, den väna

Elisabeth Thorson och den ljuse Jan-Erik 
Lundqvist. Det hände på Gyllene Uttern 
utanför Gränna, och vi gratulerar de två 
talangerna kring en liten och en stor vit 
boll.

Och så hoppas vi att Elisabeth skall ha 
tillfälle lära sin man att inte vara skade
glad. I samband med hans framträdande 
i somras i Wimbledon uttryckte Jan-Erik 
sin stora glädje över att AIK just vunnit 
sin match i allsvenskan den dagen 
och att Djurgården dessutom ökat hans 
välbefinnande med att samtidigt förlora. 
AIK for ever alltså. Senare på dagen åkte 
Jan-Erik ur Wimbledon. Hos oss i Djur
gården fanns det ingen som hoppade i 
luften av glädje över den malören. Vi 
tycker Jan-Erik pryder en plats bland 
våra ständiga medlemmar. Grattis alltså 

till bröllopet och må det omsider bli små 
pingis-döttrar och små tennis-söner!*

Man råkar ut för de mest oväntade 
möten, säger vår vice ordförande Carl-
Hjalmar Bodman: Här gick man i goda 
ro och njöt sin semester på Räfsnäs, när 
det uppstod stor folksamling på min båt
brygga. Man undrade naturligtvis vad 
som hänt och trängde sig in bland allt 
folket. Gissa vem som stod mitt i högen? 
Jo, Tumba! Och vid bryggan låg hans 
fartvidunder och gungade vemodigt med 
ena motorn spretande snett ut i aktern.

Det var Tumbas final på Roslagslop
pet, som han räknat med att vinna på ny 
rekordtid. Och så blir det en så sorglig 
ändalykt, att han måste vada i land och 
därtill under insyn av halva Räfsnäs. För 
dem var han ändå kungen och den stora 
attraktionen, men det verkade som om 
Tumba helst velat slippa se blårandigt 
folk följa finalen. Men han var även i 
misslyckandets stund kungen och attrak
tionen. Han får gärna komma tillbaka 
med bättre sprutt på motorerna. Och så 
kan han få låna ett sjökort så han slipper 
mosa propellrar och sånt...

75

Av ”Kalle Lilja”



76



Skall man pussas på fotbollsplan?
I ett aktuellt fotbollsärende tillåter vi 

oss lyssna till vad Rep Top i RN anser ome
delbart efter det att Tyskland slagit oss i 
VM-kvalet på Råsunda. Så här funderar 

"Toppen":

Hösten har kommit med regn, storm 
och snuva.

Träden fäller sina blad, och seglarna 
riggar av sina båtar.

Det är snart bara ”Gladan” och ”Fal
ken” som håller masten högt.

Ack, vilken dyster tid!
Endast E. A. Karlfeldt förmådde 

glädja sig åt hösten, men om det verk
ligen låg någon äkta känsla bakom — 
det vet vi icke.

Folk säger så mycket som de inte 
menar bara för att vara originella och 
väcka uppmärksamhet.

I år är hösten särskilt svår, ty vi för
lorade ju mot Tyskland.

Till att börja med tog jag det inte så 
hårt, men efter att ha läst flera hundra 
spalter om nederlaget börjar grämelsen 
få makt med mig.

Tragedin på Råsunda — så kallar 
somliga tidningar det — berodde helt 
enkelt på att de svenska spelarna för
lorade behärskningen efter sitt första 
mål och vart glada.

Sådana reaktioner kan inte tillåtas i 
fortsättningen, och en viktig del av trä
ningen måste gå ut på att hålla perso
nalen allvarlig.

Här har också pressen en viktig upp
gift att fylla genom att rapportera miss
tänkta leenden.

Hittills har man ju i regel bara nio 
referenter vid de stora matcherna, men 
det räcker inte.

Minimum är elva — en referent per 
spelare i det egna laget. Eventuellt borde 
man också ha en som ägnade sin upp
märksamhet åt domaren, så att denne 
inte genom sitt uppträdande lockar spe
lare till skratt.

Idrott är en allvarlig sak och får en
dast betraktas som lek så länge det 
gäller det lägre amatörstadiet — pojk
matcher, välgörenhetstillställningar och 
så.

Hur vi i hast skall få fram en värdig 
fotbollselva och inte ett lag som bär sig 
åt som en samling glada barn i med
gångens ögonblick är svårt att säga.

Att den hittillsvarande metoden med 
kortspel och allsång i internaten inte 
duger är säkert.

Föredrag i olika sociala och politiska 
ämnen är däremot bra. Jag vet åtmins
tone två eller tre föredragshållare vilkas 

ord är lika torra som döda vinterflugor 
i ett fönster.

En och annan föreläsning om vårt 
restskattesystem har också en hälso
samt deprimerande inverkan på de flesta 
av oss.

Att läsa tidningsartiklar om kvick
silverbetat utsäde är också effektivt.

Och ”Dagens dikt” brukar man inte 
bli direkt uppsluppen av.

Viktigt tror jag det är att våra fot
bollsspelare gifter sig unga och skaffar 
hemmet på kredit. Då brukar man kun
na hålla sig för skratt några år.

Och vem skall man tacka för den stora triumfen om inte tränaren Torsten Lindberg, 
mannen med de taktiska uppläggningarna, och här hissas också Guld-Torsten (han 
har ju inte mindre än 7 allsvenska guldmedaljer från sin tid i Norrköpingskamra
terna) av en hel skock segerglada blåränder. Närmast synliga ansikten tillhör 

Torsten Furukrantz, Knivsta Sandberg och ”Laban” Arnesson.

En och annan beredskapsmånad norr 
om polcirkeln är heller inte dumt,

Som kvällsunderhållning för fotbolls
spelare rekommenderar jag gärna utan 
streck-debatterna i TV, och skulle inte 
det hjälpa kan man i värsta fall låta 
dem se den där engelska serien i tid
ningsmiljö.

Sedan vore det väl konstigt om dom 
inte kunde hålla sig allvarliga på plan.

Till sist en fråga till experterna: När 
var det oskicket med pussar och skutt 
och kramar efter varje mål började?

I min ungdom förekom det inte alls. 
Då — under det som kallats vår fotbolls 
guldålder — höll vi den svenska stel
hetens fana högt.

Och ändå var höstarna vackrare då.
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Konståkningssektionen
Första figur-SM till Djurgården 
men kaffelotteriet gick sämre

Vår sektion, som vid förra säsong
slutet räknade ett 80-tal aktiva åkare, 
har kanske inte ökat medlemsantalet 
men i gengäld kan vi se tillbaka på en 
glansfull säsong.

Bland alla fina resultat måste näm
nas: seger i SM genom Britt Elfving 
samt en andraplacering vid samma täv
ling genom Görel Sigurdsson. I DM top
pade samma flickor med ytterligare en 
djurgårdare Gunilla Thorsell på tredje 
plats.

En lika fin prestation svarade Chri
stina Carlsson för genom att bli både 
svensk och nordisk juniormästarinna 
samt mästarinna vid DM för juniorer.

13-åriga Eva Hermansson svarade 
dock för den verkliga sensationen genom 
att bli tvåa vid Nordiska mästerskapen 
samt fyra vid junior-SM.

Under försäsongen var Britt och Görel 
ute på kontinenten, i Wien respektive 
Warszawa, och provade vingarna med 
hedervärda placeringar. Vid SM i 
Moskva deltog Britt Elfving och place
rade sig hedersamt på 17:e plats i mör
dande konkurrens. Vi skall dock inte 
glömma resten av våra duktiga åkare, 
som denna säsong kämpat strax efter 
de ovan nämnda, utan ge dem en salut 
och hoppas att de snart nog kan ge 
eliten en hård fight.

Flickornas goda prestationer har givit 
eko både i TV och press, vilket ordent
ligt tyckt ha rört om i grytan, för nu 
har pengar till flickornas utlandsträning 
strömmat in både från privatpersoner, 
företag och Olympiska kommittén.

Detta har varit välkommet, för sek
tionen har i år haft besvärligare än van
ligt med ekonomien. Den iråkade situa
tionen beror till stor del på att vårt 
kaffelotteri, som brukar ge oss ett hygg
ligt netto, i år ej gått så bra. Orsaken 
är att ishockeyn själv börjat med lott
försäljning och därigenom utestängt oss 
från matcherna, där vi annars kunnat 
sälja största delen av lotterna. Någon 
katastrof kan man dock ej tala om då 
en hel del pengar kunnat inkasseras från 
uppvisningar vi haft både i Stockholm 
och landsorten.

I skrivande stund börjar de flickor 
som legat i utlandet och tränat att dyka 
upp på hemmaplan för att tillsammans 
med vår tränare Hasse Lundh fortsätta 
med löpträning så att de är väl rustade 
när en ny och som vi hoppas än lycko
sammare säsong startar.

Nisse Bergenheim

På mästartronen

Vår konståkningsmästarinna på prispallen får som synes konkurrens av en del av 
publiken, som gått ner från läktaren för att från mera nära håll titta på grannlåten.

Nya medlemmar

finns det alltjämt plats för i Djurgårdens Idrottsförening. Ansökan 
sker genom att uppgift om namn, adress, födelseår och -dag in
sändes under adress Djurgårdens IF, Medlemsregistret, Stadion, 
Stockholm Ö.
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GLAD DJURGÅRDSFLICKA: en av våra mästarinnor i florettfäktning, Christina 
”Kicke” Wahlberg, hann mellan varven även klara sin studentexamen och synes 

här ha nödlandat i armarna på sina uppvaktande kavaljerer.

Supporterklubbens ordförande:

Därför blev jag Djurgårdare
Vår stora revycharmör Powel Ramel 

sjöng en gång: ”Det är de små, små 
detaljerna som gör’et”. Jag skall be
rätta här hur dessa skaldens ord även 
kan ha stor verkan, då det gäller att 
finna rätta vägen och sympati till en 
idrottsklubb.

Det var för cirka 30 år sedan. Jag 
hade då min verksamhet förlagd till 
Borås, där Elfsborg då liksom nu var 
ett topplag i allsvenskan. En söndag 
gästades Elfsborg av AIK och vid det 
tillfället ledde Elfsborg allsvenskan med 
AIK på andra plats, AIK hade chansen 
att gå i topp om båda poängen klarades 
i Borås. Idrottsplatsen var så gott som 

fullsatt av entusiaster i spänd förvän
tan över utgången. Själv var jag där 
tillsammans med min äldste son, som då 
var 8—9 år gammal. Han hade då — 
liksom de flesta barn i de åren — fått 
vurm att samla autografer av kända 
idrottsmän och ville att jag skulle hjälpa 
honom att få några av de mera kända 
AIK-arnas namnteckning. Jag lovade 
hjälpa honom med detta sedan matchen 
var slut och spelarna fått tid att kläda 
om sig. Vi hade ju ingen brådska utan 
kunde vänta utanför omklädnadsrum
met till dess de blev klara.

Nu hör till saken att Elfsborg inte gav 
AIK en chans att sticka upp till led

DJURGÅRDENS NYA KLÄDER
I nöden prövas vännen — sanningen 

härav har även Djurgården fått erfara 
i sommar under de bistra tider, som en 
värvarklubb i Uppsala lyckats ställa till 
med. Mängder med folk har erbjudit 
sina tjänster, kommit med idéer och för
slag om hur Djurgården skall få behålla 
sina spelare eller få nya sådana av for
mat. Massor med arbete är också i gång 
för att mildra de väntade dråpslagen, 
men dagens fotbollsliv är ju sådant, att 
det nästan fordras miljonärer i bakgrun
den. För att blårändernas spelare ska se 
snygga och prydliga ut vid sidan av pla
nen har det företag som står bakom 
”Jockeys” märkesvaror välvilligt utrus
tat Djurgården. På samma sätt är ASG 
med och pryder upp Djurgården i flera 
andra sektioner.

ningen utan vann matchen med — vill 
jag minnas — 4—1. När matchen var 
slut och spelarna så småningom blev 
omklädda och klara, så var den första 
som kom ut ur omklädnadsrummet 
AIK:s dåvarande stora stjärna Lillis 
Persson. Jag frågade honom hövligt om 
han ville lämna sin autograf till min lilla 
pojke, som stod bredvid. Men tydligen 
var han förbannad över utgången av 
matchen, ty han var lika svart i ansik
tet som kolpåsen han hade på sig under 
matchen och han bevärdigade oss endast 
med ett ilsket ögonkast från topp till 
tå. Min pojke blev ledsen och själv blev 
jag ordentligt arg men försökte trösta 
pojken med att det inte var värt att 
spilla tårar på sådana idrottsmän och 
ännu mindre av värde att ha dem med i 
någon autografsamling.

När jag sedan en 5—6 år därefter 
kom att bosätta mig i Stockholm, så stod 
denna lilla episod för mig i färskt min
ne. Jag unnade inte ens AIK min entré
avgift till deras matcher, utan hängav 
mig uteslutande till att se och följa 
Djurgårdens matcher, även om DIF på 
den tiden höll till i de lägre regionerna 
av seriesystemet. Att jag valde DIF har 
jag aldrig ångrat och därför är jag Lillis 
Persson, som hjälpte mig in på rätt väg, 
stort tack skyldig.

Mina erfarenheter av idrottslivet i 
Stockholm under de 25 år jag varit bo
satt här har mer och mer konsoliderat 
min tro på att om man är intresserad av 
idrott och vill tillhöra en verklig idrotts
förening, ja då ska man söka inträde i 
Djurgårdens Idrottsförening, som inte 
bara bedriver de idrottsgrenar där de 
stora pengarna finns att inkassera utan 
även hjälper och fostrar de grabbar, som 
har intresse av att idrotta inom andra 
grenar.

Med en sådan verksamhet följer emel
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lertid enorma kostnader, som inte kan 
täckas ens med bidrag från de inkoms
ter som inflyter från de stora, mera 
publikdragande idrottsevenemangen.

Som representant för Djurgårdens 
Supporters Club skulle jag därför vilja 
framställa en varm vädjan till alla före
tagare, industriidkare, affärsmän m. fl., 
som är intresserade av idrott i allmän
het och Djurgårdens Idrottsförening i 
synnerhet: Anslut Dig till Djurgårdens 
Supporters Club! Där vet jag Du kan 
göra stor nytta och såväl ekonomiskt 
som på annat sätt hjälpa Djurgårdens 
Idrottsförening, t. ex. anskaffning av 
bostad eller arbete åt någon duktig 
framåtsträvande idrottsgrabb. Inom 
Supporterklubben arbetar vi helt ideellt 
utan vederlag för vare sig vårt arbete 
eller våra reskostnader. Vårt mål är ute
slutande inriktat på att på alla sätt 
understödja och hjälpa Djurgårdens 
Idrottsförening.

Därför alla Ni som känner varmt för 
Djurgårdens Idrottsförening och som 
har ekonomiska eller andra resurser till 
att hjälpa, anslut Er till Djurgårdens 
Supporters Club under mottot

UTAN OFFER — INGEN SEGER

Gustaf Kvint

Rapport i skidor:

Stugan brann
Även i år erhöll sektionen ersättning 

från försäkringsbolaget för vandalise
ring av Hammarbystugan. Tyvärr var 
det sista gången.

STUGAN HAR BRUNNIT UPP

Det planerade träningsutbytet med 
Rembo gick ej att genomföra då inkvar
teringen ej kunde ordnas tillfredsställan
de. I stället fick ett tiotal back- och 
längdåkarpojkar åka till Bollnäs mellan 
jul och nyår och där prova på det vita 
underlaget, vilket saknades i stockholms
trakten just då.

Den 26 november ordnades ett sam
kväm i klubblokalen för de aktiva. På 
programmet stod instruktionsfilmer, 
”fika”, ”rundsnack” m. m. Under hösten 
slutsåldes de resterande lotterna i det 
stora kaffelotteriet.

Några större tävlingar har inte arran
gerats med undantag för en regional 
ungdomstävling ute i Grimsta med cirka 
200 deltagare. Denna tävling blev trots 
en orutinerad arrangörsstab en såväl 
sportslig som ekonomisk fullträff.

Styrelsens målsättning har eljest varit 
att intensifiera ungdomsarbetet och där
igenom så småningom få fram ett topp
skikt. Till sektionens medlemskadrer har 
under året knutits Lars Hägglund, Toivo 
Lauren och ”Lill-Holger” Karlsson. Med 
detta har två saker vunnits. Först har 
man förhindrat att klubbens namn för
svinner från de nationella tävlingarnas 
resultatlistor. Sedan har man fått läro
mästare och föredöme för de yngre back
hopparna. Helt framgångsrika i sitt täv
lingsdeltagande har de tre nyss nämnda 
dock inte varit. Men vi hoppas givetvis 
att juniorerna, förutsatt att de stannar 
kvar i klubben, snart skall axla ”Lill-
Holgers” & C:os mantel. I längdåknings
avdelningen har pojkarna ägnats allt in
tresse, då man saknar seniorer av accep
tabel klass. Men detta till trots kunde 
klubben anmäla hela 22 deltagare till 
årets Vasalopp. Ingen nådde dock någon 
framskjuten placering. För pojkarnas 
vidkommande har väl inte framgång
arna blivit de väntade i skidspåret. En 
del av förklaringarna är väl att finna i 
bristande instruktion i vallning och åk
teknik. Ty att konditionen är den bästa 
har väl de fina placeringarna i höstens 
och vårens terrängtävlingar bevisat.

Roland Johansson
Skidsekr.
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Innan rovdriften satte in...

Här är Djurgårdens senaste guldlag i fotboll efter den sensationella upplösningen av 1964 års gulddrama. På en gång 
fästes blickarna på våra matnyttiga spelare, vilka snart blev föremål för heta uppvaktningar särskilt från i Uppsala boende 
människor (korvhandlare, bankmän och andra) med följd att mästarlaget slogs i spillror. Men det är skönt att minnas de 
spelare, som vann nervmatchen mot Göteborgskamraterna med 4—1 på Råsunda. — Från vänster stående: Bernt Anders
son, Hans Mild, Leif Eriksson, Hans Karlsson, Hans Nilsson, Boris Johansson; främre raden: Torsten Furukrantz, Jan 

Karlsson, Arne Arvidsson, Lars Arnesson och Gösta Sandberg.

Hyllning av fotbollsfolk
Var med i vår pristävling!

Ur Djurgårdarens historiska arkiv har 
vi då och då plockat fram gamla foto
grafier, som man kanske dragit på mun
nen åt som vore det bilder från forn
tiden med herrskapet Flinta i verksam
het på fotbolls- och bandyplaner. För 
att variera konfekten har vår historiska 
avdelning bett att den här gången få 

bidra med ett minne i ord från en fot
bollsskiva för ett antal år sedan.

Vi skall låta våra läsare själva räkna 
ut vilket av Djurgårdens många A-lag 
det rörde sig om, de spelare som hylla
des på melodin ”Petter Jönsson”

Så här sjöngs det alltså allsång för ett 
antal år sedan på en fotbollsskriva:

I Djurgårdsmålet, av rena stålet, det 
står en

Rörlig målvakt den enda levande sema
foren

Världens bästa för den ej alldeles blind 
är

Det anser pressens orakel herr Åke 
Linder.

Att något gott överhuvud kommer från 
Gnaget

Tror vi i Djurgården ej uti första 
taget

Bengt var ej en av den store Wampetits 
kära

Men hålles högre i gunst hos allas vår 
Pära.
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En skåning märks gärna ibland sup och 
assietter

Högeryttrar tas emot med varma ser
vetter

Mången börjar av skrämselhicka att 
stamma

När Gunnar P satt igång på skarpen 
och damma.

Kaptenen Bjarne är expert ju på 
muggar

Det är ej många som den hjulbente 
luggar

Hans inrar brukar försvinna i mörka 
natten

När Bjarne börjar att spola på mera 
vatten.

Från egna led vi fått Cacka, därför vi 
tacka

Behöver sålunda ingen centerhalv 
tjacka

Att han strängt taget är lite grann 
minderårig

Kan kompenseras av att han är etter
rödhårig.

Att slita, kämpa så fradgan står ikring 
truten

Flå och flänga, slå, dänga, bollen i 
struten

Till karaktären på plan blott antingen 
sluten

Gör Stig en domare fort och lätt andligt 
bruten.

En vänsterytter vi ha av stora 
formater

Synd och skada att han på plan blott 
så lat är

Till hösten vänta vi gamla härliga 
takter

Charkuteristen förrättar allsvenska 
slakten.

Mors lilla Nisse, charmören per 
preferance

I klasar faller det täcka könet i 
trance

När sen en gång han allenast en kvinna 
väljer

Får han väl tröst uti desto flera 
buteljer.

I England och uti Sverige tämligen 
känt år

Att Hasse Jeppson är svenska lands
lagets center

Om han sen så småningom lär sig fotboll 
vi hoppas

Att Djurgårdsfloran för tid och evighet 
knoppas.

Ja, vad var det nu för spelare, som på detta sätt besjöngs av vår hovskald? De 
flesta känner du nog igen, inte sant? Jaså, det var besvärligt — då tar vi och gör en 
pristävling av det hela med värdefulla dyrgripar till de 10 djurgårdare, som vid drag
ningen visar sig ha de rätta lösningarna. Sänd in ditt svar senast den 1 april 1966 under 
adress ”Gamla stjärnor”, Djurgårdaren, Klocktornet, Stadion, Stockholm Ö. Och 
namnge spelarna och ledarna i den ordning, som de förekommer i våra verser.

Bowlarna hade ett mellanår 
Räddades med ett nödrop

Sammanfattningen av den gångna sä
songen skulle, om man så ville, kunna 
göras tämligen kortfattad, ty egentligen 
har inte så mycket hänt under spelåret 
som gått. Man får väl karakterisera det 
som ett mellanåt för vårt vidkommande. 
Poänger har dock inte saknats, även om 
de var ganska glest förekommande i 
ligan, där dock den bästa poängen kom 
i rätt ögonblick. Mer om detta längre 
fram.

Även denna säsong har vi nöjet att 
hälsa några nya medlemmar välkomna 
i vår krets. Egon Pettersson och Ivan 
Klevegren återkom snabbt efter ett års 
bortovaro, vidare Tore Jensen, Mats

Att lätt och ledigt skaka av över
rockar

Men’s man förstrött ordnar upp de 
böljande lockar

Det gör herr Stenman som är barnfödd 
i ”lunden”

Till själ och hjärta numera Djurgården 
bunden.

På högerytter och alla platser i 
laget

Charley P ej i första stund tappar 
taget

Att döma av det vi sett utav kämpa
dater

En konkurrent till Karl-Gerhards en
mansteater

Äppel, päppel och piron paron och 
Pära

Nu kommer turen till den som står 
pojkarna nära

En räv i ”skitpelle”, bridge och nakota
poker

Det är väl konstigt han sitter alltid med 
joker.

Moralens starkaste värn från departe
manget

Gav sina spelare det fint själsliga 
lavemanget

Nu har han snärjts av en djärv och 
förslagen Eva

Vill bara sjunga ”Jag vill älska och 
leva”.

Karlsson och Arne Larsson, vilken sist
nämnde redan hunnit visa framfötterna 
i A-laget med mycket lyckat resultat. 
Vi uttrycker en önskan att de skall kom
ma att trivas bland oss.

Denna säsong har liksom föregående 
tillbringats på Sergelhallen, där det 
mesta som vanligt fungerat till stor 
belåtenhet.

I årets ligatävling infriades tyvärr inte 
förväntningarna. I stället fick vi kämpa 
tappert för att hålla oss kvar i tvåan. 
Detta lyckades till slut genom en fan
tomslagning i sista matchen. 6150 dam
made grabbarna in, 400 pinnar bättre än 
motståndarna Söderhof, som därmed fick 
respass till division 3. Bästa snittet hade 
Böre Gundberg, 66 år i år, på 711 p., 
en strong prestation. Av reservlagen 
hamnade B-laget på en femteplats, me
dan C-laget åkte ur sin serie.

Bland vårt deltagande vid allmänna 
tävlingar kan nämnas John Eks andra
placering i MP:s jubileumstävling, som 
hade över 700 deltagare.

MED TYSTNAD . . .
Några DM-tävlingar har inte hållits 

denna säsong. Dessa kommer ju i fort
sättningen att gå på hösten. Årets SM-
tävlingar, som ägde rum i Göteborg och 
Borlänge, kan i stort sett förbigås med 
tystnad. Inom parentes kan nämnas att 
John Ek blev bäst på stora SM med 
1480 p. BSM må glömmas helt.

Klubbmästare för året blev överras
kande Ulf Johansson på 1562 p. I klass I 
segrade Börje Tillberg på 1539 p. före 
John Ek och Gösta Broberg. I klass II 
segrade som nämnts Ulf Johansson före 
Janne Stenquist och Tore Jensen. KM 
gick denna gång på den trivsamma 
Lidingöhallen.

Endast en klubbmatch har spelats 
denna säsong, nämligen mot Atom, där 
vi vann med 299 p. Bäst bland de våra 
var Bertil Johansson på 1575 p. före 
Munko Lindbergh på 1547 p.

På våra träningstävlingar har även 
denna säsong Sören Egerblom lyckats 
bäst, följd av Eric Jansson och Bert 
Hansson. Alla vandringsprisen kvarstår, 
trots att det hängde på pinnarna flera 
gånger.

★

Tävlingen om DIF:s vandringspris 
gick i år för sjätte gången och samlade 
450 deltagare, en väsentlig ökning från 
förra säsongen. Nettot blev inte mindre
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Efter en svunnen säsong
(Ur årsberättelsen 1964)

Ett år av stora idrottshändelser ligger bakom oss. Det har som sig bör i en storklubb varit 
händelser av angenämaste slag och det har förekommit saker som kan kallas olycksfall i 
arbetet, då det inte gått riktigt som vi hade räknat med. Men i största allmänhet kan kon
stateras att vi på segrarsidan har betydligt mycket mer att redovisa än vad som plikt
skyldigast måst antecknas på förlustsidan. Det gångna året har alltså inte varit något 
magert år, tvärtom ett innehållsrikt och framgångsrikt år och kanske rentav ett av våra 
allra bästa år. För att det skulle bli så, krävdes dock att det verkligen hände något stort 
och oväntat 5 minuter före kl. 12. Kryddan på säsongen kom ju också vårt kära fotbollslag 
med, då guldet blev vårt i den thrillerbetonade Råsundafinalen.

Det mesta som hänt och skett i vår 
blårandiga familj finnes numera noterat 
i vår tidskrift Djurgårdaren och ytter
ligare detaljer kan givetvis hämtas ur 
de olika sektionernas egna årsberättel
ser. Eftersom traditionen bjuder att det 
ur dessa årsredogörelser bara skall ploc
kas fram godbitarna vill överstyrelsen 
alltså hänvisa alla våra över 3.000 med
lemmar att studera Djurgårdarens spal
ter. Här i rask takt dock en överblick 
av de större händelserna.

FOTBOLL:
Säsongen inleddes högst lysande och 

plötsligt syntes vägen öppen för oss att 

än cirka 500 kronor. Vi tackar årets 
tävlingskommitté Egon Pettersson, Ed
gar Pettersson och Kjell Andersén för 
gott arbete.

Även i år hölls efter julklappsslag
ningen en liten festlighet, denna gång i 
klubblokalen på Stadion. Segrare i årets 
tävling blev Lennarth Nordsten, som 
fick den av K.-E. Axin skänkta skinkan.

Efter KM hölls sektionens 45-årsjubi
leum. Vi tackar klubbmästaren för gott 
arbete i samband med dessa arrange
mang och ett tack riktar vi även till 
bröderna Pettersson samt Tore Jensen 
för underhållning.

★

Som synes har säsongen trots allt inte 
varit alldeles händelselös, utan vad som 
yttrades i inledningen får väl främst 
gälla resultatmässigt, vilket vi hoppas 
och tror skall komma att ändras till 
nästa säsong.

Slutligen ber vi att få tacka vår UK, 
Calle Berggren, som trots alla resultat
mässiga motgångar kämpat strålande 
och aldrig förtröttats. Ett tack även till 
Ulf Johansson, K.-E. Axin och Gustav 
Malmberg för donerade priser, samt till 
lagledare och alla som på något sätt 
bidragit till att föra skutan i hamn även 
denna säsong.

Bowling-styrelsens sjua 

bli vårens bästa lag och därmed få nöjet 
spela i Europacupen. I detta läge in
trädde en linjeman från mörka Småland 
och beskyllde vår förträfflige lagkapten 
och eldsjäl Gösta Knivsta Sandberg att 
ha begått mörksens gärningar i en match 
mot Örgryte på Ullevi. Överdomaren 
trodde på sin linjeman och därmed fick 
Knivsta schavottera som en högst skum 
människa fram till att vår högsta idrotts
domstol tog och tittade på vad som verk
ligen hänt. Därmed rentvåddes Knivsta 
och fick sin ära återupprättad. Under 
tiden hade rytmen gått ur vårt lag, där 
Knivsta ju är själva motorn, och allt 
detta ledde till att våra vänner i Malmö 
FF, som ju inte kunde hjälpa att en 
linjeman från Småland blandat sig i den 
allsvenska toppstriden, passerade oss 
och blev vårens serieledare och berätti
gad att spela i Europacupen. Att sedan 
ödet hade sitt finger med i spelet när 
allsvenskans absolut sista match och 
sista spark i allsvenskan skedde på Rå
sunda — det drabbade nu Malmö på ett 
sätt som skakade hela fotbolls-Sverige. 
Det jämnar alltid ut sig i långa loppet, 
sa vår lagledare Ola Edlund tidigt på 
våren utan att ana hur sannspådd han 
skulle bli i säsongens sista skälvande 
minut. Men så kan det gå när en fotboll 
är med i spelet. Att dra fram enskild
heter ur fotbollssäsongen skulle innebära 
omnämnande av vissa toppmatcher som 
t. ex. 5—4 mot Norrköping och 4—1 mot 
Göteborg och varför inte 2—0 i den 
skickelsedigra matchen mot Örgryte på 
Ullevi och som motvikt till dessa kalas
tillställningar skulle sedan sättas mera 
vemodiga händelser som stryk av Eskils
tuna och Örebro. Summan av karde
mumman blir dock att ett lagmaskineri 
består av så många kuggar att man 
aldrig kan gardera sig för vissa tråki
gare händelser och slutet på vår fotbolls
säsong blev ju ändå strålande.

För att ytterligare slå fast vilken 
tyngd de allsvenska guldmedaljerna in
nebär skall det nämnas att var och en 

av dem tvingat Fotbollsförbundet till en 
utgift på 500 kronor. Med 11 guldpengar 
kostade kalaset alltså över 5.000 kronor 
men så handlar det också om rent guld 
rakt igenom och inte bara den falska 
förgyllning som tidens tand snart skalar 
bort. Och här är innehavarna av mäs
tartecknen: Arne Arvidsson — Jan 
Karlsson, Torsten Furukrantz — Lill-
Lappen Hellström, Hasse Mild, Gösta 
Knivsta Sandberg — Boris Johansson, 
Lars Arnesson, Leif Eriksson, Hasse 
Nilsson och Peder Persson.

ISHOCKEY:
Vi har blivit så bortskämda av Arne 

Grunanders och Tumbas ishockeysektion 
att året alltid skall sluta med SM-tec
ken och champagne, att man liksom inte 
trodde det var sant när säsongen var 
över och ett annat namn trängt ut Djur
gårdens i de stora tidningsrubrikerna. 
Efter sex raka SM välte alltså vårt is
hockeylass över ända. Orsakerna kan 
naturligtvis förklaras. Förr eller senare 
måste ju en mästare bli mätt på ära, 
guld och berömmelse och har inte längre 
samma eld under pannorna. Ett neder
lag kan därför vara till nytta. Det kan 
innebära självprövningar och ny eld un
der pannorna. Att vår ishockeytitel för
svann berodde väl också i någon mån 
på att vi måste ställa vårt bästa folk 
till förfogande i Tre Kronor för att säkra 
olympiskt silver till Sverige i vintras. 
Det splittrade laget. Men mellan varven 
producerade Djurgården förnämlig is
hockey och olyckskorparna måste då och 
då revidera sina dödsdomar över Lasse 
Björn, Roland Stoltz och våra andra till 
mera mogen ålder komna ishockeykri
gare. Man talade då i stället om ”lik som 
tittade” och inte kunde bokslutet skri
vas i helt nattsvarta bokstäver. Det 
skymtade alltjämt en behaglig blårandig 
färg i nekrologerna. DM-finalen mot 
Traneberg var en högst oförklarlig för
lust. Kanske förklaringen låg i att ma
terialförvaltaren fått med sig fel persed
lar i sin trunk och i varje fall sägs de 
157 åskådarna ha tyckt sig se Djurgår
den spela i nattmössor.

BANDY:
Egentligen skulle vårt A-lag fått fram

leva den senaste säsongen i division II 
men genom en oväntat serieomläggning 
fick inte bara Djurgården utan även 
några andra olycksbroder ett nådeår.
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Djurgården begagnade detta till att 
skaka om en del av de gamla kända 
märkena i högsta bandysocieteten, och 
ett tag låg vi faktiskt så väl framme i 
konkurrensen, att det fanns folk som 
trodde på våra möjligheter att gå till 
slutspelet. Nåja, detta hände nu inte och 
i besvikelsen häröver gick vårt lag på 
några minor och tappade kontakten med 
toppstriden, något som också strax den 
längre hårt prövade bandykassören fick 
pinsamma påminnelser om. Bandypubli
ken är precis som all annan publik. 
Handlar det inte om toppstrid och raf
fel, stannar man hellre hemma och lyss
nar på melodiradion.

BORDTENNIS:

Efter att under en lång följd av år ha 
dominerat pingisbranschen kom det till 
en viss slags kris för vårt A-lag. Det 
blev ingenting i guldväg i allsvenskan 
och det blev inga SM-tecken. Det kan 
man ju inte heller alltid begära. Dyst
rare var dock att ett par av de spelare, 
som vi offrat mest på i olika avseenden, 
tackade härför genom att gå till andra 
klubbar med bättre pekuniära möjlig
heter. Utan ett kvalificerat spelarmate
rial stod sektionen inför den bittra nöd
vändigheten att utan strid ge upp vår 
allsvenska plats, och enligt gällande be
stämmelser innebar detta att Djurgår
den börjat om från början långt nere 
bland gärdsgårdsserierna. Kanske skall 
det visa sig vara en nyttig väg att vand
ra. Vårt damlag höll sin klass och vid 
de stockholmska DM-tävlingarna häv
dade sig Djurgården på ett övertygande 
sätt. Dessvärre passade sektionens ung
domsledare på att göra som vissa stor
spelare och sticka i väg till nya jakt
marker och vad som var ännu dystrare 
var att han tog med sig åtskilliga av 
våra yngsta påläggskalvar. Det blir att 
ta nya tag för den nya ungdomsgiven. 
(Den är redan på god väg under en 
förstklassig ledare.)

BOWLING:

Våra annars så pålitliga klotrullare 
råkade ur balans och slutet på en dock 
inte alldeles hopplös säsong kom så små
ningom med en jumboplats i allsvenskan 
och därmed degradering. Även en sådan 
tråkig händelse hade väl våra bowlare 
kunnat komma över därest prövning
arna inte rågats med att de kära träto
bröderna i AIK passade på att belägga 
första platsen i tabellen. Mycket kan 
man tåla men inte allt, och det visar sig 
nu när Djurgården börja sin tillvaro i 
division II med att rulla kloten åt alla 
möjliga håll och mera sällan åstadkom
mer de stora fullträffarna.

Revisor och slöjdlärare trivs sida vid sida i Djurgårdens forwardskedja. Revisorn 
är Kay Wiestål och slöjdläraren Peder Persson, och tillsammans signalerar de på 

vår bild, att de åstadkommit ett par avgörande mål i en Stadionmatch.

BOXNING:
Våra knytnävsmän kan redovisa en 

strålande säsong, och vid senaste SM-
tävlingarna gick Djurgården således 
fram till att bli bästa klubb. Det gavs 
alltså slående bevis på att vi i Djurgår
den inte vansläktats sedan de tider, då 
Harry Wolff, Gurra Bergman och Gurra 
Magnus, Nisse Ramm och Oskar Kjällan
der svarade för den blårandiga repre
sentationen i de fyrkantiga ringarna. 
Liksom de på sin tid, förekommer även 
dagens djurgårdare i landslaget. Två 
SM-titlar blev vår individuella skörd 
genom Hans Pincoffs och Teo Pollex, 
och vid sidan härav har vi inkasserat 
diverse DM för seniorer, mellansvenska 
mästerskap, JM och nybörjarmäster
skap. Stor och slagkraftig bredd.

BROTTNING:
Som vi blivit vana vid har våra brot

tare dokumenterat sin ställning som 
Stockholms bästa med en för de andra 
klubbarna i kungl. huvudstaden nästan 
skrämmande övervikt för blårandiga 
DM-tecken. Men även i betydligt större 
sammanhang, som handlar om SM och 
allsvenska serien, har Djurgårdens brot
tare förstått att hävda sig. Edvin Ves
terby blev välförtjänt årets omslags
pojke på Djurgårdaren sedan han hun
nit i kapp Lill-Einar Olsson, legendarisk 
fotbolls- och bandyspelare och ännu mer 
legendarisk som backhoppare och skid
löpare med mängder av SM-tecken som 
bevis på sin storhet. Nu kunde som sagt 

Edvin Vesterby gå i kapp och innehar 
i dag 15 SM-tecken, varav 14 är indivi
duella titlar. Närmast honom får väl 
Bengt Fridh nämnas, som väl aldrig 
varit så nära som i år att nå sitt mål 
att bli svensk mästare men som kom 
bort på ett mystiskt sätt och bara blev 
tvåa. På ett lika mystiskt sätt försvann 
förresten Kurt Johannesson, när Sveri
ges olympiska trupp till Tokyo skulle 
nomineras. Det är tydligt att det måste 
plockas fram hjälp från spökvärlden för 
att hålla våra brottare borta från de 
begärligaste bitarna.

CURLING:
I det tysta arbetar denna sektion men 

då och då kan det inte hindras att det 
blinkar till något liten notis, som för
kunnar att det gått riktigt bra för Rolf 
Lagerbäck och hans kvastsopande un
dersåtar. I största hemlighet har det 
sluppit ut att curlarna laddat upp för 
att till vårt 75-årsjubileum servera sek
tionens första SM till vårt prisskåp.

CYKEL:
Vad stort sker, sker tyst även när det 

gäller våra pedaltrampare, som i fråga 
om ungdomliga prestationer haft en fin 
säsong. Sedan cykelsektionens bomb
betonade start för ett antal år sedan 
med idel svenska mästare i bagaget har 
arbetet kommit in i lugnare fåror och 
nu byggs framgångarna på en yngre 
giv. Om några år kanske tiden är mo
gen för inblandning i den stora cykel
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Vad vi tävlat ihop under 15 är

dramatiken. Som arrangör av ”Saltsjö
badsrundan” fäste vår cykelsektion på 
sig en strålande uppmärksamhet.

FRI IDROTT:
Det är inte bara svenska landslaget i 

fri idrott som har det motigt — även 
Djurgårdens fri idrott står och stampar 
utan att komma någon vart. Som van
ligt består säsongens enda aktiva pres
tation i att vi gått till posten och be
talat årsavgiften till förbundet. Någon 
tidtagning för denna prestation finns 
inte redovisad.

FÄKTNING:
Här har det blåst friska vindar och 

i mer än ett avseende har Djurgårdens 
fäktare stått i rampljuset under den 
gångna säsongen. De våra har fäktats 
så bra, att de vände upp och ner på alla 
beräkningar på högsta nivå, där man 
aldrig riktigt velat erkänna vår klass. 
Diverse mystiska manövrer för att hålla 
Djurgårdsfäktarna utanför den olympi
ska representationen blev påtalade i 
pressen och spred ytterligare kännedom 
om den höga klassen på vår sektion. 
Lars-Erik Larsson, ”Bagarn” kallad, 
överraskade med att bland 300 konkur
renter fäkta sig till en bronsmedalj vid 
juniorernas VM i Budapest. Vid JSM i

ÖVER EN KVARTS MILJON!
Nu vet vi vad vår prissamling är värd 

— över en kvarts miljon svenska kro
nor! Inför alla eventualiteter — Stadion 
kan brinna upp, tjuvar kan göra en stöt 
och mycket annat... — har vi låtit vär
dera vår stora prissamling. Efter att i 
flera dagar ha gått igenom varje pjäs, 
vägt och kontrollerat allting har ett par 
värderingsmän hos en av Stockholms 
största juvelerare kommit fram till att 
prissamlingen är värd exakt 263.000 
kronor. Att antikvärdet i många pjäser 
är omöjligt att fastställa, lika väl som 
det torde vara i det närmaste omöjligt 
att göra en kopia av våra förnämsta 
dyrgripar, gör att värdet är större än 
den uppgivna summan, men denna inne
bär att priset på öppna marknaden lig
ger kring denna kvartsmiljon.

Karlskrona tog Lasse hem mästartiteln. 
På de stockholmska breddgraderna har 
Djurgården plockat till sig ett par DM-
titlar genom dels ”Bagarn” förstås, dels 
nye ordförandens dotter Birgitta Rud
holm.

En välskött och framåt sektion, som 
numera avtackat sin ordförande Gunnar 
Skogh för en kamratlig och klok led
ning under de första värsta åren. Rod
ret har lagts i nya säkra nävar och 
framtiden är därmed säkrad.

HANDBOLL:
ömsom vin och ömsom vatten blev 

det för våra handbollare. Siktet var 
ställt mot den allsvenska solen och spe
let i vissa av div. Il-matcherna var av 
det slaget, som brukar betecknas som 
lovande. Men i långa loppet räckte kraf
terna inte riktigt till och vi fick därför 
nöja oss med en placering på mera un
danskymd plats. Sedan bokslutet i våras 
har nya krafter trätt till i spetsen för 
sektionsarbetet och med all den opti
mism och friskhet dessa redan hunnit 
avslöja ser den nya säsongen ut att 
kunna bjuda på en del glada händelser. 
Även i denna sektion måste det tyvärr 
konstateras att det mullvadats av en 
tidigare ledare, som vid sitt i god tid 
annonserade avhopp tog med sig en stor 
del av ungdomsavdelningen till sitt nya 
verksamhetsfält. Skadorna i våra inre 
led synes man nu emellertid vara på 
väg att repareras men det är en lång 
väg att vandra.

KONSTÅKNING:
Äntligen börjar det lukta SM-tecken 

kring våra isprinsessor. Det är ett 20-
tal år sedan som konståkning för första 
gången kom in i vår förening, då i form 
av ett enda litet flickebarn vid namn 
Maj-Britt Röningberg, som i kamp med
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de stora kanonerna tillförde Djurgården 
en bronsmedalj vid SM-tävlingarna. Se
dan dess har det ristats massor med 
sköna runor i konståkningsisarna utan 
att gångjärnen i Djurgårdens prisskåp 
gått direkt varma vid inplacerandet av 
några priser. Men Else-Marie Carlssons 
flickor har skyndat långsamt. Nu bör
jar resultaten skymta. I vintras hade 
vi snudd på ett SM-tecken genom Britt 
Elfving, som dock fick nöja sig med att 
bli tvåa. Hon vann sedan Stockholms
mästerskapet med bred marginal. På 
juniorsidan blev det ett likadant mäs
terskap till Christina Carlsson. (Nästa 
år kom mästartecknen!)

ORIENTERING:
Livlig verksamhet och hyggliga resul

tat i konkurrensen med de stora kano
nerna. Det mesta som hänt och skett 
redovisas i orienterarnas eget blad Mel
lan skärmarna, och här är bara anled
ning nämna att Byss-Hansson och Sven 
Bjelkeryd visat att gammal är äldst 
även när det gäller orientering men att 
Sten Norén, son till pappa Ingvar, allt
mer kommit underfund med hur det 
snabbt ska gå att hitta rakaste vägen 
mellan skärmarna. De gamla rävarna 
delar sig mellan orientering och skidor, 
i det senare avseendet handlar det mest 
om Vasaloppet. En sektion med gammal 
god kamratanda, som väl inte skulle bli 
sämre om det äntligen bleve en full
träff i 10-milaskubbet. Där är våra bud
kavlare varje år ute efter revansch. 
Kommer det en bomb till 75-årsjubileet ?

SKIDOR:
Längdlöpningen börjar undan för un

dan skjuta ny fart och en rad lovande 
juniorer tycks åter vilja göra Djurgår
dens namn känt i skidvärlden.

På backfronten har ävenledes en ny

Också en mera ovanlig seger kämpade Djurgården för, nämligen mot skattemyndig
heterna, som var ute på jakt efter diverse skalpar av blårandigt fabrikat. Oron 
kring hur det skulle gå gjorde att spelarna först när segern rapporterades från 
Birger Jarls torg kunde andas ut och känna sig lättade. Omgående gick Djurgården 
och tog revansch på Viking med 9—1 och säkrade sin allsvenska plats. Den hade 

ett tag varit i fara, sedan Djurgården fallit i bortamatchen mot Viking.
(Ritola berättade på sitt som alltid klatschiga sätt i DN om saken.)

ungdomlig giv börjat visa resultat. Un
der tiden har vår skidbacke i Hammar
by bränts upp med löften att bli efter
trädd av en toppmodern anläggning i 
Flatenområdet. Till dess kanske våra 
ungtuppar fått vingarna utväxta att 
bära i väg mot himmelska längder.

SLALOM:
En snöfattig vinter bromsade något 

upp verksamheten, men den på konti
nenten tränade Kathinka Frisk kom 
naturligtvis hem i lagom tid till SM för 
att bjuda oss det SM-tecken, som hon 
nu i en följd av år skämt bort oss med. 
Kathinka varm störtloppet i Tärnaby 
med smal men säker marginal över förra 
Djurgårdsflickan Vivi-Ann Wassdahl. 
Egentligen skulle Kathinka haft rätt att 
ligga till sängs på SM-dagen som följd 
av en lättare hjärnskakning en tid förut, 
men det är friskt gry i flickan så hon
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ställde upp, fightades och vann. Vid si
dan av henne har Louise Mörner som 
juniorflicka vunnit DM i både special- 
och storslalom och samma DM tog Gö
ran Zackrisson hem i storslalom, där 
även lagmästerskapet hamnade hos 
Djurgården. Tar det emot på någon av 
de andra skidfronterna, är Slalomsektio
nen alltid beredd att komma med glädje
ämnena.

TENNIS:
Fortsatt lugn och fridfull avveckling 

av de vanskligheter, som den forna 
sektionen förde med sig. Siktet är in
ställt på en ungdomlig linje, och bara 
den dag infinner sig då det finns till
räckligt med enkla och billiga hallar 
kommer den sparlåga, på vilken dagens 
Djurgårdstennis bedrives, att få tillfälle 
att spraka loss på allvar.

DAMIDROTT;
Sist i raden av våra sektioner men 

långtifrån sist på det tävlingsmässiga 
planet. I stället kan det väl sägas, att 
våra duktiga flickor aldrig förut haft 
en så god säsong och då framför allt i 
sällskap med handbollen. Det blev en 
historisk serieseger i utehandbollen med 
8 vinster på 8 matcher och 97—21 i mål
siffror. Även i innehandbollen vann Djur
gården en serieseger, varpå juniorflic
korna avslöjade att de inte ville vara 
sämre och därför fick de åstad och ploc
kade åt sig DM-titeln. Vid sidan av allt 
handbollande har flickorna också hun
nit spela bandy och sin vana trogen pla
cerat sig som tvåa i DM-turneringen. 
Nu hotar man även med att börja ta itu 
med bowling. Sektionen kokar alltså av 
verksamhetslust.

ÖVERSTYRELSEN:
Föreningens styrelse har under året 

bestått av:
Ordförande: Hugo Caneman 
Vice ordförande: Carl-Hjalmar Bodman 
Kassör: Bo Hedvall
Sekreterare: Karl Liliequist 
samt ledamöter i övrigt: Åke Erixon, 
Hilding Lövdahl, Rolf Theblin
med Gunnar Dahlfors och Bengt Jäder
holm som suppleanter.

Det administrativa arbetet har vuxit 
ut enormt och för att avlasta en del av 
detta arbete har på halvtid anställts 
en kanslist. Som en väsentlig uppgift 
för denna post är skötseln av vårt med
lemsregister, vilket numera omfattar 
över 3.000 medlemmar och bara växer 
och växer.

Utöver alla dessa medlemmar redo
visar föreningen ett förnämligt bokslut. 
Det har väl något naggats i kanterna 
av alla de skattepålagor, som förekom

mer även när det gäller amatöridrott i 
vårt land. På tal om skatt vill styrelsen 
inte dölja det dystra sammanhanget 
kring vissa åtgärder från taxerings
myndigheternas sidor. Emellertid ver
kar det numera som en något vidsyn
tare tolkning och därmed större för
ståelse för vad som hänt och skett är 
på väg. De högsta dömande myndig
heterna har för övrigt ännu inte sagt 
sitt sista ord och inte heller fällt några 
domar. (Senare kom friande domar från 
Svea hovrätt, men då blev tidningsrubri
kerna inte så stora ...)

Trots goda inkomster från de vänd
kors, som ställs i vägen för publiken vid 
fotbolls- och ishockeymatcherna, är det 
med ett visst bekymmer som styrelsen 
ser framtiden an för de sektioner, som 
är dömda att ha en mycket obetydlig 
publik men som samtidigt är rätt dyra i 
sin drift. Fotbolls- och ishockeypengar 
förslår inte att hålla alla sektioner fly
tande. Det måste till egna ansträng
ningar att skaffa fram rörelsekapital, 
och i största allmänhet kan också note
ras, att sektionerna gör sitt bästa att 
finansiera sin verksamhet. Ofta ett be
svärligt arbete till förfång för det egent
liga idrottsledararbetet, men i nödsitua
tioner finns det inte mycket att välja. 
Bättre tider finns att vänta framför allt 
för de sektioner, som satsar hårt på fri
tidsgrupperna.

För att det skall skipas verklig rätt
visa avser överstyrelsen att skärpa 
kontrollen över hur medlemmarna be
talar sina årsavgifter. Denna självklara 
sak att göra rätt för sig gentemot sin 
förening är på sina håll inte riktigt själv
klar, och här och var finns det folk, som 
åker gratisskjuts på de favörer som 
mera plikttrogna och samvetsgrant be
talande medlemmar skapat för dem.

Utåt röner vår förening stor upp
märksamhet. Det är med glädje man 
särskilt antecknar hur efterfrågade våra 
aktiva är i de internationella samman
hangen. Våra fotbolls- och ishockeyspe
lare är ständigt aktuella i landslagen, 
och även ur andra sektioner plockar för
bunden då och då de bästa godbitarna 
för att slå ett slag för Sverige. Det sätt 
på vilket de våra i dessa sammanhang 
sköter sig både på och utanför idrotts
banorna har gett Djurgården en ut
märkt goodwill.

I en storklubb kan alltid uppstå vissa 
friktioner, vilka i allmänhet är att söka 
i ekonomiska ärenden och därför måste 
betraktas som tämligen naturliga. När 
friktionerna beror på andra skäl är det 
däremot mindre trivsamt. Den gångna 
säsongen finns det därför särskild an
ledning att minnas som en säsong näs
tan helt befriad från inre stridigheter. 

Sedan vi fick en ny skeppare på skutan 
har det förekommit en viss sanering och 
genom några mycket observerade ”av
hopp” har fastheten i vår förening bara 
ytterligare stärkts. Vi har fått mera till
fälle att idka idrott och mindre ägna 
oss åt att bilägga s. k. schismer och an
nat elände, som för några år sedan drogs 
in i våra kretsar. Kunde sedan bara 
även alla ekonomiska problem bringas 
ur världen vore vi snart uppe i him
melska höjder, men det är tydligt att 
svensk idrott en gång för alla skall kän
netecknas av tiggarlistor, kaffelotterier, 
tingel-tangel och annat marknadsgyc
kel, och då ska väl vi i Djurgården inte 
klaga över att även vi måste pyssla med 
sådana ting.

Vår förening går med raska steg mot 
sitt 75-årsjubileum och som vi i dag kan 
bedöma situationen kommer vi att pas
sera detta historiska skede vid god 
hälsa. Vi har konsoliderat våra ställ
ningar på de flesta fronter. Att så kun
nat ske skall i första hand de aktiva 
tackas för, i andra hand alla våra upp
offrande ledare i de djupa leden. Det 
ligger mängder av arbete bakom våra 
segrar, men det ligger kanske lika myc
ket jobb bakom även nederlag och bak
slag och då känns ju inte lönen så stor 
för all möda. Genom nederlag till segrar 
måste man dock gå och vetskapen att 
alltid ha gjort sitt bästa bör vara en god 
tröst när det tar emot. Alla ledare är i 
tider som dessa, då höga myndigheter 
på olika sätt gör idrottsarbetet besvär
ligare än det behöver vara, värda ett 
ärligt tack från oss alla. Det tacket går 
också till vår trogna krets i Sällskapet 
Gamla Djurgårdare, som alltid är oför
änderligt desamma och att lita på i alla 
situationer, och ett varmt erkännande 
går även till mängder av andra med
hjälpare och sympatisörer vida kretsar. 
Det är med alla dessas hjälp som det 
går att föra Djurgården vidare till histo
riska framgångar. Må vi därför sluta 
våra led ännu fastare samman inför 75-
årsjubiléet så att detta verkligen får den 
äkta jubileumsglädjen över sig.

Årsrapporten härovan 

har totats ihop av Kalle 

Liliequist.

K. L.
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Skall vi få vårt 50:e SM i boxning?

Var det Djurgårdens senaste eller sista SM i boxning? Det är hårdarbetat på boxningsmarknaden, och det kanske dröjer, 
innan Djurgården får sitt 50:e SM i den fyrkantiga ringen. Därför måste denna bild betraktas som historisk. Den togs när 
vi vann vårt senaste SM i Eriksdalshallen och föreställer hur Hans Pincoffs lämnar canvasen i ett glädjehopp, sedan han 

förklarats som segrare över sin finalmotståndare Ole Stenbacken.

Skall Djurgårdens boxare få uppleva 
den dag, då SM-titeln nr 50 blir vår, 
varmed vi också skulle bli Sveriges 
genom tiderna bästa boxningsklubb ? 
Kanske redan kommande säsong?

SLUTFACIT FÖR SÄSONGEN 1964—65
Representation i Stockholms stadslag: 

18/9 1964 mot Aalborg i Stockholm:
Lennart Olsson i fjädervikt
Teo Pollex i lätt tungvikt

8 och 10/10 1964 mot Saarbrücken i
Saarbrücken och St. Ingbert:

Lennart Olsson i fjädervikt
Ove Ljungkvist i lätt Weltervikt 
Sten Berglund i Weltervikt
Teo Pollex i lätt tungvikt
Kalle Bergström (sekond)

25/10 1964 mot Aalborg i Aalborg:
Hans Pincoffs i bantamvikt
Lennart Olsson i lättvikt
Teo Pollex i lätt tungvikt

11/2 1965 mot Saarbrücken i Stock
holm:

Hans Pincoffs i bantamvikt
Sten Berglund i lätt Weltervikt
Teo Pollex i lätt tungvikt

Representation i landslaget:
27/11 1964 mot Finland i Helsingfors: 

Lennart Olsson i fjädervikt

12/2 1965 mot Finlands juniorer i 
Eskilstuna:

Bo Grebbert i fjädervikt

ÅRETS MÄSTERSKAP

Svenska Juniormästerskapen:
Bo Grebbert i fjädervikt

Svenska Mästerskapen:
Hans Pincoffs i bantamvikt

Distriktsmästerskapen för seniorer:
Hans Pincoffs i fjädervikt
Sten Berglund i weltervikt
Teo Pollex i lätt tungvikt

Mellansvenska Mästerskapen:
Hans Pincoffs i bantamvikt

Nybörjarmästerskapen för Stockholm:
Kjell Oscarsson i fjädervikt

Vi har under säsongen blivit delad 
bästa klubb i Sverige och i Stockholm 
bästa klubb för både seniorer och ny
börjare.

Träningen har bedrivits i:
Åkeshovshallen tisdagar och torsdagar 

under ledning av Bertil Ahlin med hjälp 
av Paul Fredriksson och Leopold Fare;

Pontonjägargatan 33 måndagar, tis
dagar och torsdagar under ledning av 
Kalle Bergström.
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REFERAT UR PRESSEN

Nyaste Kristianstadsbladet 
lördagen den 26/9 1964:

”Bo Stockhaus, den i kroppsbyggnad 
härlige stockholmaren, behandlade kri
stianstadsboxaren nästan hur han ville. 
Långa raka slag kom stup i ett från 
honom och Nils-Gunnar dröjde med att 
svara och kanske det inte var att för
undra sig över. Inte mindre än fyra 
gånger fick han göra golvkänning och 
efter den sista gången i andra ronden 
kastade Kristianstadsboxarens sekond in 
handduken.”

Västmanlands Läns Tidning 
lördagen den 31 oktober 1964:

”En debutant stod för kvällens snyg
gaste boxning, bantamviktaren Kjell 
Oscarsson, DIF (son till landslagsman
nen i handboll) i matchen mot Erkki 
Pärhö, Rapid. ’Titta på honom så får du 
se en stilboxare av klass’, sade ring
domaren ’Benet’ Ahlin till sign. före mat
chen. Den trådsmale 16-åringen hade i 
denna sin första match sin motståndare 
nere för räkning i andra ronden och 
dominerade även sista ronden.”

Idrottsbladet
onsdagen den 25 november 1964:

"Det var genomgående jämna och 
hårda matcher och flera pojkar käm
pade mycket bra, exempelvis Göran 
Nordh, Djurgården, som pumpade ut 
Roy Grubb, Sundsvall, i semifinal och 
sedan stod tiden ut mot Gert-Ove Lars
son.”

Expressen 
onsdagen den 25 november 1964:

"Djurgårdaren Bo Grebbert har boxats 
i fyra år trots att han bara hunnit bli 
17 år. Bosse var JSM:s största talang, 
ansåg 'Bagarn' Olsson. En 17-åring som 
redan kan så mycket boxning bör ha 
förutsättningar att under rätt ledning 
bli en internationell stjärna. Vi hoppas 
mycket på honom, sa landslagsbasen.”

Länstidningen (Östersund) 
måndagen den 14 december 1964:

"Denna match var helt i publikens 
smak. Efter en livlig första rond, som 
Hjert dominerade genom fina kropps
slag, kom Hammer igen våldsamt i and
ra ronden. Den tredje och sista ronden 
var en av de våldsammaste som utkäm
pats i Tennishallen. Hjerts ledning 
räckte till en knapp seger.― ― ―

Också denna match i likhet med 
många andra öppnades i ett våldsamt 
tempo med två högerträffar av Palm. 
Det som uträttades i andra ronden stod 
Palm för och ännu ett par högerträffar

Mycket alt vinna:

Orienterare snabbast att betala
Senaste säsongen beslöt vi att premiera dem, som snabbast betalar sin årsavgift till 

Djurgården. Det brukar ju ibland vara litet trögt med inbetalningen. Man lägger ären
det åt sidan och så blir det glömt. Och så måste föreningen komma med en påminnelse. 
För att animera till snabbare betalningar fick alla medlemmar ett meddelande, att de, 
som före den 15 mars hade betalt in sin årsavgift, fick vara med om en särskild ”drag
ning”. Därmed var de garanterade — i händelse man hade tur i denna förstås — att 
förtjäna mer än medlemsavgiften kostade.

I valuta hade vi bl.a. ett par av de 
eftertraktade VM-biljetterna i fotboll till 
kvalet på Råsunda mellan Sverige—Väst
tyskland. Dessa var ju på svarta börsen 
uppe i över 500 kronor pr styck, när den 
stora dagen var inne. Men även utan 
svarta börs-påslaget handlade det om ett 
par förnämliga dyrgripar. Även i övrigt 
fanns det valuta att få för dem, som be
talade utan påstötning. Bland dem, som 
var snabbast att betala och sedan också 
hade tur i ”dragningen”, vann en orien
terare priset.

Principen blir likadan vad gäller 1966. 
De, som betalar direkt på stubben, dock 
senast den 15 februari, kommer att få vara 
med om en motsvarande premiering. In
betalningskort skickas ut någon gång på 

skakade motståndaren. Den sista var 
död och ingenting hände. Segern var 
sålunda Palms.”

Udresfeaavisen (Trondheim) 
fredagen den 22 januari 1965:

"Storoppgjøret mellom Pollex og 
Steenbergen fikk faktisk et mere prof
fesjonelt tilsnitt over seg enn vanlig i 
en amatørring. Rutinerte var de begge 
og de sto praktfullt til hverandre i 
ringen. Pollex fikk anledning til å vise 
meget av sitt repertoar, og vi forstår 
godt at han han skilte med tre seire 
over den nordiske mester, Romsås. Som 
to rygbe-spillere stod de ofte overfor 
hverandre i ringen og ingen bevegelse 
ble gjort utan at motstanderen ikke nyt
tet anledningen til slag. Steenbergen 
kjempet lenge for å tilrive seg matchen 
med ex-polakken ble både for stark og 
rutinert — og han vant tredjerunden 
som han ville. En kamp leverte de to 
som vi sjelden får se maken til i en 
trøndersk ring — og applausen ville 
ikke ta ende då oppgjøret var over med 
Pollex som vinner.”

Västmanlands Läns Tidning 
måndagen den 8 februari 1965:

"Berglund pumpade luften ur sin mot
ståndare med hårda tunga kroppsslag. 
Berglund hade ett fint fotarbete och båda 
var snabba och slagvilliga. I sista ron

nyåret, men naturligtvis kan du redan i 
dag gå till posten och sätta in din årsav
gift för 1966 på medlemsregistrets post
girokonto 50 53 22.

EN TIA FÖR DE YNGSTA
Årsavgifterna är för medlem t.o.m. det 

år då han eller hon fyller 18 år 10 kronor 
och för medlem fr.o.m. det år då han fyl
ler 19 år 25 kronor. Den som varit med
lem i Djurgården under minst 10 år kan 
på en gång bli befriad från alla avgifter 
och bli ständig medlem genom att betala 
in en avgift på 150 kronor. En ny med
lem, som på en gång vill vinna medlem
skap i Djurgården för all framtid, får be
tala 300 kronor. Ett enkelt sätt att ha 
gjort ifrån sig allt på en enda gång.

den var motståndaren illa ute och på 
gränsen till knock out.”

Aftonbladet
onsdagen den 24 februari 1965:

"Glädjande nog höll flera av de sven
ska boxarna stilen. Det gäller Hans Pin
coffs i bantam, som visade fighterhjärta 
när han tog bantamtiteln från hälsing
borgaren Ole Stenbacken.”

EGNA ARRANGEMANG
Den 10 december 1964 gästade en ame

kansk boxningstia från de amerikanska 
trupperna i Tyskland oss.

Yankeekrigarna hade lockat nästan 
fullt hus. 3.335 personer. Skall man 
räkna nationsvis så blev det 5—5, ett 
rättvist resultat.

Den 23 januari 1965 gästade oss en 
trupp holländska boxare. Tävlingarna 
gick i Åkeshovshallen.

Den 15 november 1964 och 14 februari 
1965 hade vi träningstävlingar i Åkes
hovshallen och den 23—24 januari 1965 
Nybörjarmästerskapen för Stockholm, 
som vi fått uppdrag av Stockholms Box
ningsförbund att arrangera.

Inför jubileumssäsongen uppmanar 
jag alla boxare, ledare och supporters 
till boxningen, lägg i en polett extra så 
att jubiléet blir extra högtidligt.

Kurt Hammargren
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Djurgårdens Idrottsförenings styrelser
Hedersordförande: Bertil Nordenskjöld, Drottningholmsvägen 592, Bromma. Tel. 87 64 17.

Djurgårdens IF:s adress: Klocktornet, Stadion, Stockholm Ö. Tel. 21 15 83. Postgiro 5 69 16. 
Medlemsregistrets postgiro 50 53 22. — Tidskriften Djurgårdarens postgiro 45 98 62. 

(Kanslist: Ing-Britt Strandborn. Träffas per tel. 21 15 83 som regel kl. 9—12.30.)

ÖVERSTYRELSEN: Vice ordförande: Sekreterare:
Ordförande:

Hugo Caneman, Backvägen 7, Stocksund, 
tel. bost. 85 43 29, arb. 24 60 60.

KOM I MIN FAMN, kunde man tro att Örgrytes Anders Svensson säger till Kay 
Wiestål, som emellertid hoppar högre och når bollen. Först därefter är 

”Kajan” beredd att landa i Svenssons armar.

Carl-Hjalmar Bodman, Skaldevägen 15,
Bromma, tel. bost. 26 78 27, arb. 61 93 26.

Karl Liliequist, Skaldevägen 17, Bromma, 
tel. bost. 25 36 99, arb. 22 40 00.

Kassör:
Bo Hedvall, Scheelegatan 10, Sthlm K, 

tel. bost. 51 27 53.

Ledamöter:
Per Bergström, Kattgränd 1, Stockholm 

SV, tel. 41 95 50 (24 1 1 20).
Hilding Lövdahl, Grevmagnigatan 12, 

Stockholm Ö, tel. bost. 62 97 04, arb. 
67 98 00/233.

Rolf Theblin, Poppelvägen 20, Bromma, 
tel. bost. 80 09 35, arb. 22 40 80.

Suppleanter:
Gunnar Dahlfors, Råstensgatan 6, Sund

byberg, tel. bost. 28 74 13, arb. 30 87 37.
Bengt Jäderholm, Skogsfrugränd 31, 

Bromma, tel. bost. 26 68 27, arb. 23 70 00.

SEKTIONSSTYRELSER:
(Inom parentes telefon till arbetet, dit 

man endast bör ringa i undantagsfall.)

FOTBOLL:
Ordf.: Sigge Bergh, Körsbärsvägen 8, 

tel. 32 69 88 (61 73 72).
Sekr.: Gunnar Lundqvist, Skulptörvägen 

17, Johanneshov, tel. 48 84 77 (54 05 00).
Kassör: Reine Gustafsson, Gustafsvägen 

11 B, Solna, tel. 82 39 14 (34 62 30).
Bengt Almqvist, S:t Paulsgatan 34, tel. 

41 50 51 (24 81 10).
Bernt Edvinger, Spiralbacken 16, Väl

lingby, tel. 38 50 72 (24 60 20).
George Johansson, Ejdervägen 52, Far

sta, tel. 93 23 01 (30 96 86).
Leif Lindgren, Ålgrytevägen 21, Skär

holmen, tel. 88 95 48 (18 80 80/126).
Lagledare: Bo Brattlöf, Ängkärrsgatan 

16, Solna, tel. 27 50 47 (11 99 95).
Ola Edlund, Rosengatan 12 B, Sundby

berg, tel. 29 65 70.
Ivar Hörberg, Lundagårdsvägen 45, 

Spånga, tel. 36 09 57 (37 89 74).
Material: Harald Gustafsson, Lidköpings

vägen 48, Johanneshov, tel. 49 64 81 
(22 65 00/1665).

Tränare: Torsten Lindberg, Hagavägen 
91, Solna, tel. 82 83 27.

Stadionlokalen: tel. 20 25 77.
Postgiro: 35 37 30.

BANDY:
Ordf.: Åke Karlsson, Kadettvägen 25—
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27, Rosersberg, tel. 0760/351 83 (0760/ 
351 83).

Sekr.: Bengt Edblad, Vita Liljans väg 
36v, Skärholmen, tel. 46 66 05 (44 03 10).

Kassör: Lennart Schleenvoigt, Ollonvägen 
1, Danderyd, tel. 55 01 20 (55 27 50).

Suppleant: Åke Barrling, Nybohovsbac
ken 69, Sthlm SV, tel. 18 71 35 (46 00 29).

Lagledare: Sven Bergman, Brålunden 5 B, 
Bromma, tel. 25 73 20.

Tränare: Gösta Sandberg, tel. 37 96 13 
(25 63 08). Postgiro: 35 92 49.

ISHOCKEY:
Ordf.: Arne Grunander, Aprikosgatan 14, 

Vällingby, tel. 38 86 12 (11 05 58).
Sekr.: Lars Nordvall, Klubbvägen 5, Dan

deryd, tel. 55 48 55 (21 51 39).
Kassör: Lars Lindgren, Rökbuddsgatan 6, 

Sthlm NO, tel. 61 95 53 (34 96 10).
Ledamot, tränare: Yngve Carlsson, Vän

skapsvägen 53, Sthlm K, tel. 50 65 12 
(22 15 00).

Material: John Candelius, Kampements
gatan 14, Stockholm NO, tel. 61 79 75 
(67 98 00).

Juniorledare: Filip Karlsson, Brantings
gatan 23, Sthlm NO, tel. 62 68 34.

Ulf Ericsson, Atlasvägen 41, Nacka, tel. 
16 44 22 (24 30 20). Postgiro: 65 05 84.

BORDTENNIS:
Ordf.: Karl Fagerstedt, Tomtebogatan 12, 

1 tr. ö.g., Stockholm Va, tel. 31 19 98 
(48 41 44).

V. ordf.: Bertil Ferséus, Tunnelgatan 12, 
Sthlm C, tel. 20 22 64 (23 25 50).

Sekr.: Åke Magnusson, Karlsborgsvägen 
19, Johanneshov, tel. 48 83 12 (83 05 00 
/190).

V. sekr.: Dan Israel, Årdalavägen 138, 
Bandhagen, tel. 86 83 85.
Kassör: Tommy Söderström, Orvads Odds 

väg 7, Sthlm K, tel. 50 67 91 (34 01 80 
/142).

V. kassör: Agneta Relte, Fregattvägen 7, 
Lidingö 1, tel. 65 48 05, (67 95 60/198).

Ungdomsledare: Bo Malmquist, Bohus
gat. 27, Sthlm SÖ, tel. 40 81 47 (41 42 22).

Postgiro: 50 93 21.

BOWLING:
Ordf.: Bertil Johansson, S:t Mickelsgatan 

158, Hägersten, tel. 88 39 98.
Sekr.: Bengt Lindbergh, Högbergsgatan 

30, Sthlm SÖ, tel. 41 96 52 (24 60 60).
Kassör: Gösta Broberg, Rämensvägen 17, 

Johanneshov, tel. 91 56 42 (20 28 97).
V. ordf.: Sven Lindholm, Artemisgat. 21, 

Sthlm NO, tel. 60 71 04 (65 25 20).
V. sekr.: Kjell Andersén, Strahlenbergs

gatan 19, Johanneshov, tel. 48 43 17 
(24 60 60).

Mat.-förv.: Bert Hansson, Skogsbacken 
14, Sundbyberg, tel. 28 38 42 (22 40 40 
/101).

Klubbmästare: Karl-Erik Axin, Farkost
väg. 14, Lidingö, tel. 65 93 56 (67 02 25).

Lagledare A: Gunnar Lindberg, Albygat. 
138, Sundbyberg, tel. 28 46 50.

Lagledare B: Elis Lundqvist, Sjösavägen 
17, Bandhagen, tel. 86 70 78.

Lagledare C: Egon Pettersson, Vedevågs
slingan 5, Bandhagen, tel. 86 69 94.

Postgiro: 60 95 31.
Träningshall: Sergelhallen, Sergelstorg

12, Sthlm C.
Träningstid: Fredagar kl. 19—21.

BOXNING:
Ordf.: Bengt Lundbäck, Petrejusvägen 

53, Johanneshov, tel. arb. 0766/301 15 
ankn. 32.

Sekr.: Kurt Hammargren, Surbrunns
gatan 40, 3 tr., Sthlm V, tel. 30 14 44 
(23 23 10).

Kassör: Thore Starck, Hägerstensvägen 
125, Hägersten, tel. 19 17 47 (45 34 67).

Bertil Ahlin, Ålgrytevägen 151, Skär
holmen, tel. 88 41 71 (54 15 00.

Henry Lindahl, Infanterigatan 7, Solna, 
tel. 82 19 18.

Runar Wiklund, Kilsmogatan 14, Band
hagen 4, tel. 86 50 57 (69 00 20.

Rune Edenfors, Kubbegatan 59, Farsta, 
tel. 94 16 00 (62 11 90).

Postgiro: 45 35 19.
Lokalen, Pontonjärgat. 33, tel. 54 45 85.

BROTTNING:
Ordf.: Lennart Öberg, Slätbaksvägen

22, 3 tr., Johanneshov, tel. 49 95 56
(43 59 63).

V. ordf.: Bertil Anér, Hagavägen 16, 
Solna 3, tel. 27 95 44.

Sekr.: Ulf Dahlberg, Danavägen 36, 
Bromma, tel. 37 44 58.

V. sekr.: Karl-Axel Haglund, Kiruna
gatan 38, Vällingby, tel. 38 44 32.

Kassör: Axel Brun, Ljungvägen 14 B, 
Sollentuna, tel. 35 50 71.

V. kassör: Kjell Claesson, Runntunavä
gen 26, Älvsjö, tel. 47 33 50.

Ungdomsledare: Helge Öberg, Kiruna
gatan 38, Vällingby, tel. 38 64 00.

Fritidsgruppskonsulent: Bertil Anér, se 
ovan.

Lagledare: Edvin Vesterby, Härjedalsgat.
13, Vällingby, tel. 37 97 99.

Träningsledare: Edvin Vesterby.
Tränare: Edvin Vesterby, Bengt Fridh, 

Roger Björk. Postgiro: 19 47 24.

CURLING:
Ordf.: Olle Kindblom, Karlavägen 27, 

Sthlm Ö, tel. 20 53 25 (23 44 40).
Sekr.: Christer Öhrman, Runebergsgatan 

6, Sthlm Ö, tel. 21 75 27.
Kassör: Rune Eriksson, Nybodagatan 6, 

Solna, tel. 82 37 81 (83 01 70).

CYKEL:
Ordf.: Karl-Gustav Lindkvist, Giller

backen 45, Bandhagen, tel. 47 30 39 
(53 02 53).

Sekr.: Börje Nordin, Skyttevägen 20, 
Sollentuna, tel. 35 36 04 (0760/341 40).

Kassör: Per Gunnar Ericsson, Fläderstigen 
4, Solna, tel. 85 09 91 (35 59 00).

Lars Åke Thorslund, Virebergsvägen 9, 
10 tr., Solna, tel. 82 38 51 (30 58 27).

Postgiro: 5 55 87.
FRI IDROTT:

Alla ärenden handlägges av överstyrel
sen.
FÄKTNING:

Ordf.: Sten Rudholm, Valhallavägen 86, 
Sthlm Ö, tel. 20 71 99 (10 09 99).

Sekr.: Jan-Henrik Skarborg, Essingebro
gatan 29, tel. 53 06 74.

Kassör: Jaap v. Haarlem.
Sven-Eric Runebou, Idrottsvägen 21, 

Norrviken, tel. 714 07 58 (11 05 01).
Hedersordf.: Gunnar Skogh, Stackvägen 

20 B, Sollentuna, tel. 35 61 37.
Tränare: Bela Rerrich, Ångermannagatan 

84, Vällingby, tel. 87 43 09.
Postgiro: 60 43 60.

HANDBOLL:
Ordf.: Hans Troedsson, Tegnérgatan 18, 

tel. arb. 11 34 17.
Sekr.: Lars Troedsson, Skeppargatan 5, 

tel. 61 78 53.
Kassör: Kaj Boman, Nybodagatan 3, 9 tr., 

tel. 83 25 09.
Övriga: Björn Lundin, Tom Sörenstam 

(suppl), Richard Walther (suppl.).
Lagledare: Gillis Florsjö, tel. 40 41 14 

(22 69 00).
Tränare: Bert Johansson, Terrängvägen 

8, Hägersten, tel. 46 00 35 (24 18 10).
Postgiro: 60 03 41.

KONSTÅKNING:
Ordf.: Arne Skarby, Banérgatan 55, Sthlm 

NO, tel. 60 09 91.
V. ordf.: Ingegerd Hermansson, Björk

sundsslingan 34, Bandhagen, tel. 86 73 06.
Sekr.: Ulla-Britt Sigurdsson, Oxenstierns

gatan 33, Sthlm NO, tel. 63 30 54.
V. sekr.: Nils Bergenheim, Storsjövägen 

48, Johanneshov, tel. 81 51 05.
Kassör: Siv Aronsson, Vikingagatan 13, 

c/o Skog, Sthlm Va, tel. 63 15 00/448.
V. kassör: Lennart Elfving, Artillerigatan 

99, Sthlm NO, tel. 61 26 26.
Suppleanter:

Else-Marie Carlsson, Olshammarsgatan 7, 
Bandhagen, tel. 86 68 65.

Harry Wallin, Slätbaksvägen 7, Johan
neshov, tel. 59 08 99.

ÄNDRINGAR I DJURGÅRDENS STYRELSER 
(Sid 101)

Slalom:
Kassör: Christer von Hedenberg, Frejavägen
16, Lidingö, tel. 65 05 16 (23 70 00).
övriga: Sven Hellström, Västmannagatan 27, 

Sthlm Va, tel. 32 39 25.
Damsektionen:
Lena Wenngren, Bränningevägen 35 II, Jo

hanneshov, tel. 91 97 75 (22 10 00/456).
Rigmor Björck, Bränningevägen 33, Johan

neshov, tel. 91 95 08 (23 69 00/73).
Stadionlokalen:
Nils Lundin, Grevturegatan 77, Sthlm ö, tel. 

62 58 93.
Kontaktmän:
Bandy: Per Bergström och Karl Liliequist. 
Konståkning: Carl Hjalmar Bodman.
Bobsleigh: Bengt Jäderholm.
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Olof Back, Skogsbacken 24, Sundbyberg, 
tel. 28 24 67.

Postgiro: 60 97 05.

ORIENTERING:
Ordf.: Bertil Wiström, Skönviksvägen 

327, Bandhagen, tel. 47 65 23 (44 97 00 
/177).

Sekr.: Stig Hammar, Odengatan 90, 
Sthlm V, tel. 32 90 68 (23 82 00.

Kassör: Curt Berggrén, Torggatan 8, 
Sthlm K, tel. 51 60 80 (24 15 00/1260).

Sven Bjelkeryd, Kaptensgatan 12, Sthlm 
Ö, tel. 63 81 97.

Gösta Dahlberg, Klippgatan 15 5 tr., 
Sthlm SÖ, tel. 44 35 77 (23 82 00).

Karin Johnsson, Midsommarvägen 23, 
Hägersten, tel. 18 55 62.

Stig Lindblad, Gästrikegatan 12 A, 1 tr., 
Sthlm V.

Olle Nordström, Brahegatan 23, Sthlm Ö, 
tel. 60 38 33.

Postgiro: 35 76 37.

SKIDOR;
Ordf.: Anders Holmstedt, Karlavägen 158, 

Sthlm Ö, tel. 20 99 94 (22 45 80).
V. ordf.: Roland Johansson, Örnäs Säteri, 

Kungsängen, tel. 0758/525 44 (0758/
521 00).

Sekr.: Sune Holmberg, Lindevägen 14, 
Johanneshov, tel. 48 85 33 (25 28 85.

Kassör: Bertil Svedberg, Tingvallavägen 
7 E, Märsta, tel. 0760/408 98 (0760/ 
600 00/129).

Dan Linde, Halmstadsvägen 36, Johan
neshov, tel. 59 75 86 (11 14 33).

Toivo Lauren, Arkövägen 38, Johannes
hov, tel. 48 07 44.

Lars Hägglund, Bjursätragatan 83, Band
hagen, tel. 86 54 21 (34 02 20).

Ebert Jansson, Örnäs Säteri, Kungsägen, 
tel. 0758/521 86 (0758/401 35).

Postgiro: 60 64 70.

SLALOM:
Ordf.: Erik Rönning, Riddaregatan 43, 

Sthlm Ö, tel. 61 34 48 (24 47 45).
Sekr.: Lars Eric Pettersson, Smörbröds

vägen 17, Farsta, tel. 93 28 54 (24 30 80).
Kassör: Arne Rapp, Arkitektvägen 44, 

Bromma, tel. 26 67 00.
Övriga: Erland Almkvist, Arne Rapp, Bror 

Bäsklund, Torbjörn Wahl, Kerstin Ahlqvist.
Postgiro: 19 32 64.

TENNIS;

Alla ärenden handlägges av överstyrel
sen.

Postgiro: 51 16 99.

ÖVRIGT:
Bobsleigh-detaljen: Carl-Erik Eriksson,

Kungsberga gård, Färentuna, tel. 0756/ 
420 56.

DAMSEKTIONEN:
Ordf.: Aina Ekvall, Biåsutvägen 19, En

skede, tel. 48 78 73.
Sekr.: Suzanne Dettner, Tunnelgatan 12, 

Sthlm C, tel. 20 44 33 (63 10 40).
Kassör: Gunvor Orest, Veckovägen 67, 

Jakobsberg, tel. 0758/319 58 (22 91 60
/177).

Postgiro: 50 22 11.

REVISORER:
Arne Malmgren, Medlemsvägen 46, Jo

hanneshov, tel. 49 95 06 (54 05 00).
Ingvar Norén, Mössebergsvägen 28, 

Bromma, tel. 25 71 22 (24 65 00/175).
Gunnar Rinman, Hässleholmsvägen 9, 

Johanneshov, tel. 49 16 64.

Suppleanter:
Gunnar Svensson, Upplandsgatan 27, 

Sthlm Va, tel. 30 22 02.
Hugo Grönkvist, Döbelnsgatan 42, Sthlm 

Va, tel. 31 44 40 (55 25 20).

SÄLLSKAPET GAMLA DJURGÅRDARE:
Ordf.: Hans Garpe, Hägerstensvägen 251, 

Hägersten, tel. 46 00 72.
Kassör: Ingvar Norén, Mössebergsvägen 

28, Bromma, tel. 25 71 22 (24 65 00/157).
Hans Fredrik Frostell, Idunavägen 10-12, 

Lidingö 3, tel. 66 25 68 (40 90 63).
Postgiro: 19 78 95.

★

Stadionlokalen: Arvid Kjällström, Wenn
strömsvägen 6, Sthlm NO, tel. 60 39 26 
(22 65 00/2648).

KONTAKTSMÄN:
Överstyrelsens kontaktmän för de olika 

sektionerna under 1965—1966:

För samtliga sektioner: Ordföranden Hugo 
Caneman;

bandy: Karl Liliequist
bordtennis: Rolf Theblin
bowling: Gunnar Dahlfors
boxning: Hilding Lövdahl
brottning: Hilding Lövdahl
curling: Rolf Theblin
cykel: Carl-Hjalmar Bodman
damidrott: Gunnar Dahlfors
fotboll: Karl Liliequist och

Bo Hedvall
friidrott: Bengt Jäderholm
fäktning: Carl-Hjalmar Bodman
handboll: Gunnar Dahlfors
ishockey: Per Bergström och

Karl Liliequist
konståkning: Gunnar Dahlfors
orientering: Bo Hedvall
skidor, backe: Bengt Jäderholm
skidor, slalom: Bengt Jäderholm
tennis: Carl-Hjalmar Bodman

Att handhava lägenhets- och hyresfrågor: 
Rolf Theblin.

Klubblokalen på Stadion, klubbmästare: 
Gunnar Dahlfors och Per Bergström.

Fritidsgrupperna: Hilding Lövdahl och 
Bertil Anér.

Medlemsregistret: Kanslisten.

Klubbmärken, plaketter etc.: Gunnar 
Dahlfors.

Tidskriften Djurgårdaren: Karl Liliequist.

SUPPORTERKLUBBEN:
Lokal: Östermalmsgatan 22, Sthlm Ö, 

tel. 11 54 05.
Ordf.: Gustaf Kvint, Vittangigatan 47, 

Vällingby, tel. 87 64 19 (22 60 00/2575).
V. ordf.: Gunnar Dyvik, Bergsätravägen 

27, Lidingö, tel. 65 56 03 (54 14 20).
Sekr.: Åke Magnusson, Karlsborgsvägen

19, Johanneshov, tel. 48 83 12 (83 05 00).
V. sekr.: Victor Hedlund, Glanshammars

gatan 41, Bandhagen, tel. 99 50 84.
Kassör: Karl-Erik Wedberg, Birkagatan

20, Sthlm VA, tel. 34 26 16.
Klubbmästare: Bertil Herlin, Lycksele

vägen 140, Vällingby, tel. 38 29 30.
Intendent: Karl Modin, Skebokvarnsvägen 

292, Bandhagen, tel. 86 44 03.
Revisorer:
Nils-Gunnar Wåhlberg, Hässelbytorg 2, 

Vällingby, tel. 38 67 14 (21 48 87).
Lennart Du Rietz, Lyckselevägen 140, 

Vällingby, tel. 38 21 12.
Postgiro: 35 21 20.

EFTER STORA ÅR . . .

Djurgården har haft sina stora idrotts
år, då guld strömmat över oss i fotboll 
och ishockey och då massor med nya 
vänner rusat till och klappat oss på 
axeln för att få sola i sig vår guldglans. 
Nu har det sedan några år börjat ta 
emot på våra idrottsfronter, och även 
andra motgångar har drabbat vår för
ening. Då har vi träffat andra ”vänner”, 
de som älskar att sparka på nedslagna 
motståndare och som tycker, att ”det är 
rätt åt er att andra klubbar knycker 
era spelare”. Att dessa spelare sedan 
hamnar i lägre serier och försvinner 
från den publik, som haft så stor glädje 
av dem, det rör dessa ”vänner” föga i 
ryggen. Det väsentliga är att Djurgår
den just nu får en minnesbeta och inte 
kan ”sticka upp” längre. Var och en 
blir naturligtvis lycklig på sitt sätt.
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Också en 
värvningskupp

När på sin tid Tumba lekte på samma 
gård som prinsessan Birgitta — GCI:s 
gård, där bägge övade sig för att bli 
gymnastiklärare — hade Djurgården 
ena foten inne i kungliga slottet. Detta 
skedde ganska snart till att lillprinsen, 
han kallades så på den tiden vår nu
varande kronprins, blev intresserad av 
ishockey. För att hjälpa honom på tra
ven med utvecklingen anmälde sig både 
Tumba och Lasse Björn och gav prinsen 
diverse lektioner med puck och klubba. 
En läraktig elev, tyckte de bägge lärar
na. Inte så underligt, att det i den vevan 
blev aktuellt med att prinsen skulle 
spela i något av våra pojklag och givet
vis också bli medlem i stora syster Bir
gittas förening. Men mamma Sibylla lät 
förstå, att hennes pojk skulle få bli litet 
äldre, innan han gick in i Djurgården, 
och med det beskedet fick våra talang
scouter order att se sig om på andra 
håll efter lovande ishockeyungdomar.

Vi hade ju i alla fall ett halvt löfte, att 
prinsen i sinom tid skulle ”skriva på” 
för oss och bli medlem i Djurgårdens 
Idrottsförening. Döm därför om förvå
ningen hos Kalle Liliequist, som hade 
fortsatt att hålla kontakten med det 
kungliga slottet, när det plötsligt stod 
att läsa i en tidning att kronprins Carl 
Gustaf invalts som hedersledamot i AIK 
. .. Visst har vi under åren fått vänja 
oss vid att AIK i sista stund dykt upp 
och plockat åt sig en och annan godbit, 
som Djurgården haft på hand, men den 
här värvningen var något alldeles extra. 
Det gick ju inte att protestera eller att 
be att få se övergångshandlingar och 
allt sånt där. Värvningen var tydligen 
ett faktum.

”Typiskt för min gamle vän från 
Östra real, Bo Tersmeden, som jag lärde 
spela fotboll på skolgården vid Karla
vägen och också lyckades prata in i 
skollaget, berättar ”Kalle Lilja”. Jag var 
ju kapten för laget och hade så mycket 
att säga till om, att jag kunde ta ut 
vilka spelare som helst. Det fanns inte 
så många att välja på. Jag valde Bo 
Tersmeden utan att ana att han många, 
många år senare mitt framför näsan på 
oss skulle knipa kronprinsen till AIK. 
Jag vet inte hur han la’ sina ord men 
hur som helst blev Carl Gusetaf enrolle
rad i AIK i höstas. Nu var kloka råd 
dyra. Vi hade ju prinsens bägge systrar 
som ständiga medlemmar i vår förening 
och att splittra syskonskaran på detta 
sätt med att utan vidare svälja att Carl

Djurgårdens första mästarinna i konståkning: Britt Elfving, flyger mot stjärnorna.

BRITT ELFVING,
17-årig svensk konståkningsmästarinna, 
har tillsammans med 17-åriga popsång
erskan Gunilla Postaroff och visartisten 
Mats Paulsson, 26, tilldelats stipendiet 
”Lyckogaloschen” på vardera 1.000 kr. 
Det delas ut varje år av tidningen Hen
nes som en uppmuntran och hjälp på 
vägen för unga löften. (ST)

Gustaf hamnat i AIK, fann jag inte 
särskilt lustigt.

Sedan gammalt tillåter vi i Djurgår
den att våra medlemmar kan vara med
lemmar även i andra klubbar, och det 
fanns därför ingen anledning att inte ge 
kronprinsen samma favör. Därför hade 
jag nöjet fästa Djurgårdens klubbmärke 
på hans kavaj i samband med en fot
bollsmatch i höstas och bad honom 
känna sig som medlem i samma förening 
som hans bägge stora-systrar. ”Det var 
väl trevligt”, sa’ prinsen och passade 
samtidigt på att hälsa till Tumba och 
Lasse Björn. Så nu är AIK inte ensam 
om den unga spelare, som fick sin is
hockeyuppfostran i Djurgården, berät
tar Kalle.

Nu väntar vi bara på att prinsessan 
Christina skall höra av sig med en öns
kan att bli medlem hos Aina Ekvall i 
hennes damsektion.

Klart för tryckning av Djurgårda
ren, signalerar här redaktionens 
hjälpreda Håkan, och strax efteråt 
kunde våra pressar börja rulla.
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En stark trio P. S. FRÅN BROTTARNA
Djurgården räddade Stockholm i 4-

stadsbrottningen, ringer Lennart Öberg 
med andan i halsen i själva presslägg
ningsögonblicket och ber att få rappor
tera till trycksvärtan. Av de åtta stock
holmarna hade Djurgården 6 man med, 
och dessa vann tre klassegrar och av
gjorde direkt att huvudstaden vann B-
avdelningen och därmed återgår till A-
gruppen nästa år. Dom är duktiga våra 
brottare.

UR DJURENS UV

— Mamma, mamma! Kalle har tagit 
min tutte ...

Har någon annan klubb en lika stark trio mellanviktare? Det kan man fråga sig 
som synes av Djurgårdens förråd av mellanviktare. Från vänster Lars Erik Petters
son, Stiven Hagblom och Bengt Fridh. Utom för Djurgården gör de också reklam 

för ett förnämligt företag, ASG-, som i olika sammanhang är med 
och stöttar vår förening.

4—1 i premiären
Forts. fr. sid. 74

dubbla poäng mot Hammarby, och att 
därmed ta revansch för det snöpliga 
nederlaget på våren, då Janne Karlsson 
stod och kickade in två bollar bakom 
Arne Arvidsson och därmed gav Ham
marby segern med 2—1. Nu blev det 
2—0 för Djurgården med mål av Hasse 
Nilsson och Kaj Wiestål. Bäst på plan: 
Knivsta trots att han knappt kunde få 
på ena skon på en i Europacupen i Sofia 
söndertrasad fot!

I nästa match kunde Knivsta inte 
vara med och Elfsborg kunde därmed 
bygga upp sig för fortsatt guldkamp 
genom att vinna med 2—0. Ronney Pet
tersson hindrade med skickligt mål
vaktsspel ett större bakslag.

Det var för övrigt Arne Arvidssons 
500:e match i vårt A-lagsmål. Nästa 
match blev allsvenskans sista och också 
”Arvids” sista, nu mot Örgryte. Ingen
ting stod på spel och bägge lagen våga
de därför spela ut med följd, att inte

Centralföreningen, som bor i Stadion
tornet några trappor över Djurgården, 
passade i våras på att i förbifarten titta 
in i vårt blårandiga högkvarter och 
värva självaste ordföranden Hugo Cane
man till sig. Samtidigt hade man Bo 
Bengtsson från Riksidrottsförbundet 
”fångst” nr 2 med sig. Hugo och Bo gick 
in i styrelsen efter Walter Holmstedt 
och Bo Ekelund.

mindre än 10 mål kom till världen. 
Örgryte vann med 6—4. Och så var det 
allsvenska året till ända. Vad har 1966 
i sitt släptåg?
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Djurgårdens clubbjacka
FINNES I LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Shantung 100 % ull............ kr. 195: —
Terylene .................................... kr. 220: —
DIF - broderat i guld............ kr. 8: —

Vid större beställning, begär specialoffert.

På måttbeställningar och alla 
andra varor erh. Djurgårdens 
medlemmar 10 proc. rabatt.

Odengatan 106, Stockholm VA

Ny medlem
Forts. fr. sid. 21

Fotbollsreferent i högertidning
I Stockholm började han läsa juridik 

och de hoppfulla väntade sig en fram
gångsrik ämbetsmannakarriär, möjligen 
en juristprofessur. Att han skrev sport 
tog man med jämnmod — han gjorde 
det ju i Svenska Dagbladet. Men ack — 
det skulle inte dröja länge förrän han 
dels bytte ämne och övergick till politik, 
dels gjorde det i den förfärliga Afton
tidningen (s).

(SE i en presentation av vår 
medlem Olof Palme)

Vinterolympiaden...
Forts. fr. sid. 33 

provkördes vid förolympiska tävlingar 
redan året innan på Valborgsmässoafton 
och 1 maj. Genom de 15 konstfrusna snö
depåerna var det inga svårigheter att få 
ut ett 15 km spår i Fiskartorpsterrängen 

som gav stora nivåskillnader bl. a. ge
nom att löparna hade att forcera Klara
berg inte mindre än fyra gånger.

Att skidskyttet skulle gå lätt att ordna 
genom att utnyttja Stora Skuggan var 
redan klart på ett tidigt stadium.

Vad som kanske gladde oss orienterare 
särskilt mycket var att Sverige som 
värdland hade möjlighet att välja en ny 
gren, nämligen skidorientering. Denna 
nordiska gren hade, när beslutet blev 
känt ute i världen väckt stort intresse.

Ansvariga för annonser:
ROLF THEBLIN • ÅKE ERIXON

GUNNAR DAHLFORS

Ryssland och Kina började på allvar med 
skidor, liksom också Kanada. Vad som 
var överraskande var att Argentina och 
Chile samt Nya Zeeland också sände 
fulla lag i skidor. Den moderna kartrit
ningstekniken med flygfoto som grund 
hade i dessa länder långt ner i yttersta 
södern skapat goda förutsättningar för 
vår nordiska spänstsport både sommar- 
och vintertid. Vad som gladde oss Djur
gårdare var att vår 30-årige topporien
terare Bengt Öqvist vann guldet i hård 
kamp med den kinesiske mästaren Ski
suko. Det var ett stort ögonblick för en 
Djurgårdare när våran Bengt i en ra
sande spurt skar mållinjen vid Brunns
viks folkhögskola dit orienterarna hade 
flugits med helikopter kvällen innan. 
Det var inte utan att Mellan-Skärmar
nas utsände klämde en tår i ögonvrån 
när han som nybliven folkpensionär och 
chefredaktör för vår anrika sektiontid
ning trängdes med en tusenhövdad pu
blik som per bil och flyg kommit till
städes för att se skidors premiär som 
OS-gren.

Stig H:mm April

Tryckeri AB Aurora - Ystad 1965
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