
Den nya stilen i Djurgårdens fotboll 
representeras här av Håkan Stenbäck, 

flygande ytter, som trots motståndarens 
”handpåläggning” kan konsten att gå loss.
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Redaktör: KARL LILIEQUIST ÅRGÅNG 1974 Ägare: DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING

Ordföranden har ordet:

Dags att byta mål...
Man byter mål och man byter sida, när det är halvtid. Detta är naturligtvis ingen större nyhet. Knappast någon nyhet alls. Så länge 
som Djurgårdens spelare uppträtt på fotbollsplanen, i ishockeyrinken eller på andra banor, så har det alltid bytts sida i halvtid. Man 
hoppas som regel, att bytet skall medföra nya och, om det gått snett i första halvlek, bättre resultat efter bytet.

Att byta sida för en hel förening är 
något annat. De aktiva byter i bland sida 
genom att lämna sin gamla förening och 
söka nya jaktmarker, men vi som valts 
som förtroendemän att hålla ihop för
eningen får givetvis inte ställa oss inför ett 
sådant val. Vi kan emellertid byta mål. 
Försöka andra vägar.

För oss finns ingen halvtidspaus. Så 
småningom fyller Djurgården 100 år, och 
det är så pass många år, att vi kanske 
kunde fundera på att låta det bli en 
halvtidspaus och sedan slå in på nya 
vägar. Men det får bli en uppgift för dem, 
som då har uppdraget att styra och ställa.

oOo
Nu skriver vi 1974. Vår ställning i dag 

är stabil. Orosmoln finns alltid vid hori
sonten, där särskilt de s.k. proffsspöken 
gärna sticker upp. Men Djurgårdens 
Idrottsförening har tillräcklig styrka att 
övervinna hårda tider och komma igen 
med nya krafter. Förutsättningen härför 
heter satsning på våra ungdomar. Morgon
dagens män är i dag bara unga förmågor. 
Utsatta för allehanda frestelser av de 

nedbrytande krafter, som cirkulerar i 
tiden. I idrott skamratliga kretsar har så
dana destruktiva krafter inte mycket att 
hämta. Våra ungdomar är vårt stora spar
kapital. Ledarna har här sitt största ansvar 
för att framtiden skall bli både ungdom
arnas och föreningens.

Vi byter mål under livlig diskussion 
hur satsningen egentligen skall vara. En 
och annan mindre troende har kanske 
tvivlat på våra resurser i den allt hårdare 
tävlingskonkurrensen och menat det vara 
klokast att ge upp och låta vår förening 
bli en enda stor motionsklubb. Dessa 
röster har svårt att vinna gehör. Då 
lyssnar man med större intresse på dem, 
som yrkar på en satsning uteslutande på 
ungdomen.

oOo
För visso är Djurgården långtifrån en 

ensam förening vad gäller de framtida 
problem, som den allt mer proffsbetona
de elitidrotten utvecklat sig till. Vi sitter i 
samma båt som våra kollegor, vilka tving
as ut med tiggarlistor och insamlings
bössor för att få tillräckliga medel i 

skeppskassan. Olika vägar har anvisats och 
anlitats för att åstadkomma de pengar, 
vilka numera i endast små rännilar kom
mer in genom vändkorsen. En omättlig 
jätte Gluff-Gluff är vad idrottsföreningar
na blivit. Även stora pengar åker bara rakt 
in i gapet. Krav på ännu större pengar 
följer automatiskt.

oOo
Att driva elitidrott på toppnivå kostar 

pengar. Både när det gäller själva driften 
och när det gäller att delta i den allmänna 
klappjakten på stjärnor. En lösning på 
kollegial nivå mellan storklubbarna har 
diskuterats och visat sig omöjlig att nå. 
Alla ser kortsiktigt och säger sig tvingad 
att slå vakt om det egna huset. Den 
allmänna uppfattningen är nog densamma 
i våra led. Därför får man fortsätta att ha 
det som man har det.

oOo
Visst vill Djurgården vara med i topp

konkurrensen. Fattas bara annat. Djur
gårdens försvinnande ur allsvenskan i is
hockey och fotboll vore början till slutet. 
Men vårt mål bör bli att skapa egna 
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stjärnor. Vi är redan på god väg. Därför är 
våra ungdomsavdelningar så oerhört be
tydelsefulla. Värt mål bör bli en ännu 
hårdare och bredare satsning på dem. Men 
då får också de kommunala myndigheter
na ge oss utrymmen att låta våra ung
domar träna på. Funnes bara dessa ut
rymmen skulle vi vara självförsörjande. 
Här har man det betydligt bättre förspänt 
ute i provinsen. Märkligt i alla fall att vi är 
så starkt på väg som vi är.

Hårda tider stundar. Vi har resurser 
att överleva stormarna.

Carl-Hjalmar Bodman

Här kommer ett nytt nummer av Djurgårdaren. Våra läsare skall snart upptäcka, att 
numret inte är lika tjockt och bastant som tidigare, men bortsett från att sidoantalet 
således skurits ned åtskilligt jämfört med de senaste årgångarna har vi försökt upprätt
hålla traditionerna.

Den här gången gick redaktionen till verket med den bestämda föresatsen att låta 
innehållet präglas även av kommande arrangemang. Vi bad sektionerna mera berätta 
om framtidssatsningen än om allt som varit på tävlingsfronterna för att därmed locka 
våra 5.000 medlemmar att kanske komma och titta på vad som bjudes ut.

I viss mån finns väl också denna mål
sättning förverkligad i detta nummer. Nu 
skulle man emellertid gärna vilja vädja till 
medlemmarna att stötta upp sektionernas 
arrangemang genom att inte i alla situa
tioner efterfråga möjligheten att få fri
plåtar utan i stället betala den lilla slant 
det kostar.

På alla sätt arbetar vi ju för att hjälpa 
sektionerna att hålla verksamheten flytan
de. Kan vi inte göra det på annat sätt, så 
kan vi göra det genom att betala våra 
entréer.

Det är emellertid det märkliga att fri
plåtstiggandet närmast urartat. Var och 
varannan medlem anser sig tydligen ha 
gjort sådana insatser i det förflutna, att en 
friplåt är det minsta man har rätt att 
kräva...

Dessbättre står inte alla 5.000 med
lemmarna i friplåtsköerna, men dessa är

Carl-Hjalmar Bodman, ungdomlig ordfö
rande med det stora intresset inriktat på 
Djurgårdens ungdomsfronter.

tillräckligt långa, särskilt vid stora fot
bolls- och ishockeymatcher, för att man 
inte kan låta bli att tycka det underligt 
att vi litet till mans inte skäms för denna 
form av tiggeri.

Alla våra ledare är ständigt i gång med 
tiggerier hos utomstående, säljer lotter 
och jobbar med bingo för att få in slantar 
till rörelsen. Samtidigt ställer sig många 
medlemmar — vilka ofta drar sig för en så 
självklar plikt som att betala sin årsavgift 
— och pockar på att få komma in gratis 
på våra matcher. Är det rätta sättet att 
stödja föreningen?

*
För stora kostnader tillverkas den här 

tidningen för att helt gratis tillställas alla 
medlemmar. Vi hoppas komma ut ytter
ligare någon gång i höst. Låt oss då kunna 
berätta att efterfrågan på fribiljetterna 
minskat...

Ett erkännande till alla sektioner, som 
lämnat bidrag till detta nummer.

*
Ett tack till alla andra, som jobbat med 

numret. Inte minst på ekonomisidan.

De förstående firmor, som ställt upp 
med annonser i Djurgårdaren, skall vi 
absolut handla hos.

Djurgårdssouvenirer köper du direkt 
vid våra matcher.

Till redaktionen har vi fått ett vykort 
från Amerika visande en bil, som i sitt 
bakfönster har Djurgårdens klubbmärke. 
Samma märke som de flesta av oss, vilka 
ännu har råd att köra omkring med bil, 
klistrat upp på bakrutan.

Gör det även du.
Ligger du plötsligt bakom en bil med 

ett AIK-märke på bakrutan, behöver du 
inte omgående köra förbi. Han kan få spa
der.

Håll färgen.
Redaktören

4.000 stannade hemma
Närmare 4.000 åskådare svek oss i 
vinterns allsvenska ishockey. Medan Djur
gården i fjol kunde räkna in 35.000 
åskådare kom det den här gången bara 
31.000 på vara matcher. Mest minskade 
det för Färjestad med över 14.000 och 
för Frölunda med i det närmaste 8.000. 
Alltid en tröst, tyckte väl vår ishockey
kassör Eddie Wingren.

Över huvud taget minskade publiken i 
de två allsvenska grupperna med nära 
50.000 personer. Illavarslande.

Curlingmästare
När vi häromåret fick besked att våra 
curlingspelare tröttnat på att aldrig nå 
världseliten och därför beslutat lägga 
sektionen i malpåse, trodde vi det skulle 
dröja, innan sopkvastar och stenar togs 
fram för nya försök.

Tydligen var det ingen riktigt vattentät 
malpåse, ty i vintras avslöjades det att två 
medlemmar i Överstyrelsen spelade cur
ling för glatta livet. På lediga måndags
kvällar ställde de två upp i en kommunal 
curlingtävling och blev till råga på allt 
korpmästare.

De två mästarna: Rolf Theblin och Kaj 
Alm.

Återstår att se om alla i styrelsen låter 
sig smittas och börjar köra curling på 
heltid.
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Att lita på andra
Djurgårdens ishockeyvänner pendlade 
länge mellan hopp och fruktan. Skulle en 
plats i slutspelet klaras trots allt eller skul
le man hamna i plommonserien? Frågan 
tycktes besvarad i negativ riktning allt 
sedan den olyckliga dag, då Djurgården 
gick på en bakstöt i Tunabro, men sedan 
kom små förhoppningar att det kanske 
fanns en möjlighet i alla fall. Då skulle 
emellertid mycket stämma. Framför allt 
måste man ”lita” på vissa nyckellag. Som 
t.ex. att Södertälje skulle ta i allt man 
orkade mot Björklöven. Djurgårdens egen 
kapacitet räckte inte till att ta en enda 
poäng mot Björklöven, men Södertälje 
borde ju såsom Ahearne cup-broder och 
allting ha kunnat räcka en hjälpande 
hand...

Nu vet man ju hur det gick. Det räckte 
inte att Djurgården slog Brynäs i en sista 
förtvivlad spurt utan det blev att ställa in 
sig på barkbröd och plommon i nedflytt
ningsserien. Smärtsamt och ekonomiskt 
naturligtvis en katastrof. Tyvärr drabbade 
Djurgårdens miss även AIK och Isstadion. 
Tre fulla hus hade ju annars varit garante
rade.

Så här slutade eländet i grundserien:
Brynäs 14 10 1 3 91-39 21
Timrå 14 10 0 4 80-42 20
Södertälje 14 8 2 4 68-48 18
Björklöven 14 9 0 5 53-48 18
Djurgården 14 7 0 7 62-56 14
Modo 14 6 2 6 63-61 14
Tunabro 14 2 1 11 33-96 5
Kiruna 14 0 2 12 34-94 2

Största utlandstriumfen...
Sverige har utomlands vunnit många stora 
och bejublade segrar, vilka också upp
märksammats ordentligt i massmedia. 
Fråga är dock om inte Djurgården slagit 
alla rekord i fråga om storsegrar på 
utländsk botten från en marsturnering i 
Berlin utan att det fått de där stora 
sensationsrubrikerna i tidningarna. Men 
vad sägs om att Djurgården vann turne
ringen med en sammanlagd målhistoria på 
78—1 på fyra matcher!

Det var vårt segerrika S:t Erikscup-
mästarlag (13-åriga C-grabbarna), som 
fick en uppmuntringsresa efter säsongen 
— delvis på egen bekostnad — till Berlin. 
Här krossade våra smågrabbar allt mot
stånd och vann matcherna med 21—1, 
20—0, 24—0 och 13—0.

Vi reser gärna dit nästa år också och 
ger dom en ny utskåpning. Menade 
mästarnas generalstab.

Det kan man förstå.

Gammalt och ungt: Här håller Lasse Björn ett stadigt grepp kring årets fynd i svensk 
storishockey, Kent Nilsson, varmed väl Lasse vill ha sagt, att ”den här godbiten ska 
dom i alla fall inte få ta ifrån oss,.. ” Det har ju sagts att proffsvärvarna är ute även efter 
juniorerna.

Miljoner att hämta?
När Anders Hedberg missade mål efter mål för Djurgården i allsvenska ishockeyn i 
vintras, skakade de stora experterna på sina peruker och menade, att Anders nog inte 
hade någon chans att intressera de amerikanska och kanadensiska proffsdirektörerna.

Men så började han hitta rätt med en och annan puck i VM-spelet i Helsingfors och 
gjorde tre mål pr match. Då blev det annat ljud i skällan. Anders var på en gång såld.

Tidningarna överträffade varandra i att 
vinkla nyheter om Anders framtid. Nu var 
han definitivt förlorad för Sverige, nu 
väntade miljonbelopp på honom. Allt var 
så solklart. Man riktigt hörde bakom ra
derna i trycksvärtan hur journalisterna 
njöt av att kunna bjuda sina läsare på ny
heten. Det verkade rentav som om de 
vanligaste ryktesspridarna ville ta på sig 
äran att Anders hade sålts. Provision — nä, 
det sa’ man inget om...

Minst 5—6 VM-spelare är klara för an
dra sidan. Så kunde en kvällstidning med
dela sin läsekrets och spann troligen på 
möjligheten att få åka över och skildra 
premiären i Toronto, Chicago eller vart 
man nu sålt sin vara.

Kronan på verket satte UK-basen Kjell

Svensson, som högtidligt förkunnade:
— Vore jag proffsdirektör skulle jag 

bara satsa på Anders Hedberg.
Varför var Kjell så angelägen att tala 

för varan? Unnade han inte Djurgården 
att få behålla sin storspelare?

Tidigare hade Kjell betecknat allt som 
”löjligt snack”, när proffsryktena surrade 
i luften. Nu var han beredd utfärda tjänst
göringsbetyg och rekommendera Anders 
att söka sig ut på den internationella 
marknaden.

Varför inte rekommendera Arne Carls
son, Stisse och de andra gamla kringlorna, 
som ju i alla fall har sin framtid bakom 
sig i Tre Kronor, att försöka bli sålda. 
Med rea-pris borde det kunna gå.

Elaka herrn

5



6



Fotbollen har laddat upp:
23 lag i lag år!

Tisdagen den 4 dec. satte fotbollssek
tionen punkt för säsongen 1973 genom 
att ha sitt årsmöte. Redan samma kväll 
startade säsongen 1974 genom att den vid 
årsmötet nyvalda styrelsen hade sitt kon
stituerande sammanträde.

Kring årsmötesvalde ordföranden Gun
nar Lundqvist grupperades följande: som 
»stand in» för Gunnar och vice ordf. tog 
Gunnar B. Hanson plats. Kassörer ska 
man vara rädd om och därför valdes 
Bengt Lindbergh att fortsätta i den be
fattningen. Sekreterare är det kanske inte 
lika noga med så en sådan hade man 
hämtat från Överstyrelsen i och med att 
Åke Barrling övertog den sysslan efter 
George Johansson, som tror att han valt 
en lugnare tillvaro genom att ingå i sek
tionsstyrelsens tävlingskommitté. Där har 
han sällskap med Bosse Brattlöf och Olle 
Pettersson. Rolf Fransson, med meriter 
från A-laget, fick plats i styrelsen trots att 
han envisades med att fortsätta med sitt 
bandyspel. Närmast har han hand om 
kontakterna med ungdomsavdelningen. 
Om Stefan Dolderer hamnat i fotbolls
styret p.g.a. sin luculliska bakgrund är 
obekant, men i likhet med tidigare år är 
han med också säsongen 1974. Detsamma 
gäller Stig Annerhög och Gunnar Risberg 
som adjungerades för en ny period för att 
sköta om den viktiga souvenirförsäljning
en och liknande uppgifter.

Den utmärkta placeringen i fjolårets 
allsvenska serie var en av anledningarna 
till att Antonio Duran och Olle Hellström 
fick styrelsens fulla förtroende att sköta 
A-laget även under den kommande sä
songen. Harald Gustafsson plockar som 
vanligt med material och Rolf Asp pysslar 
om ömmande spelarmuskler och Kristian 
Åkerström är högste medicinman. Ronald 
Widegren och Hans Selinder kommer att 
se till att vi har dugliga reserver och 
Conny Johansson får ta hand om ett 
tredjelag med de yngsta påläggskalvarna 
ovanför ungdomsavdelningens juniorer 
och pojklagsspelare.

Som synes går det åt en hel del folk för 
att ta hand om alla lag. Inalles kommer 
sektionen under säsongen att ha 23 lag 
igång i den blårandiga tröjan. Största bi
draget kommer självfallet från ungdoms
avdelningen, som under Gunnar Dyviks 
ledning anmält inte mindre än 18 lag till 
S:t Erikscupen.

En titt bakom kulisserna
Hur har då förberedelserna skötts under 
vintern? Har man tränat, har man spelat, 
har man förlorat spelare, har man fått nya 
spelare? Det är massor med frågor en 
intresserad supporter ställer sig. Låt oss ta 
en titt bakom kulisserna.

Den 18 december tyckte Duran att det 
blev för kallt i Sverige och for söderut 
över jul och nyår, men den 8 januari var 
han tillbaka igen och då satte träningen 
för A- och reservlag igång igen. Fyra 
gånger i veckan har han hållit igång i 
Lill-Jansskogen, på Kristineberg, i Barra
cudatältet på Mossen och på andra ställen 
och Kristian Åkerströms och Rolf Asps 
tester har visat en uppgående kurva.

För att pigga upp tillvaron under allt 
»harvande» har A-laget deltagit i några 

Med stort ansvar men i alla fall med glada ansikten ser fotbollsstyrelsen fram emot 
den nya säsongen, som många tippar skall ge oss guld. Är det för att invagga oss i falska 
drömmerier? Styrelsen samlad under klubbmärket på Stadion var inte komplett, när 
fotografen hälsade på, men här har vi i alla fall stående från vänster Stig Annerhög, 
George Johansson, Olle Pettersson, Bo Brattlöf, Gunnar Dyvik (ungdomsavdelningens 
man); främre raden: Gunnar Risberg, Gunnar Lundqvist, Åle Barrling. (Saknade på 
fotot: Gunnar B. Janson, Bengt Lindbergh, Rolf Fransson och Stefan Dolderer).

inomhuscuper. Först klarade man hem 
julskinkan genom att vinna Haninge
-cupen med bl.a. AIK och Hammarby 
som motståndare. Sämre gick det i den 
speciella julcupen mellan Alliansklubbar
na. Den omgången gick skinkan till Ham
marby, korven till AIK medan våra grab
bar fick nöja sig med »lilla syltan». I 
början av februari var det dags för 
Lugnetcupen i Falun. Seger efter kamp 
mot Hammarby, Örebro SK och hemma
föreningen Falu BS.

Den 27 februari startade Thorstens cup 
med seger mot Hammarby med 3—2 och 
den 2 mars slogs Älvsjö tillbaka med 3—1. 
Brommapojkarna blev för svåra i nästa 
match och de Knivsta-tränade div. II-laget 
vann med 1—0. Därmed slutade vi tvåa 
efter AIK.
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Från de egna leden har många av årets spelare i A-laget kommit. Här är en av plan
torna hämtad ur vår trädgård Håkan Stenbäck, som lämnat tennisracketen och börjat 
sikta in sig på den stora fotbollskarriären.

Sedan följde ett träningsläger för A-
lagstruppen i Öst-Tysklande i staden 
Gera, VM-stad i handboll för en veckas 
avslipning på »riktigt gräs». Under trä
ningsveckan svarade DDR:s A- och ung
domslag för kvalificerat motstånd vid två 
matcher och sedan återvände vi hem för 
att i semifinalen i Sv. cupen på Stadion 
bli utslagna av Öster med 2—1.

Vilka har gått — och vilka har kommit? 
Vintern är alltid en orons tid på spelar
fronten. En del byter jobb och bostads
ort, andra ändrar planerna för sin utbild
ning, några vill »ta det lugnt och varva 
ner». Vad har hänt inom de blårandiga 
leden?

En jämförelse med spelarmaterialet för 
ett år sedan ger vid handen att vi av olika 
anledningar förlorat följande spelare: 

Conny Granquist till Eskilstuna, Anders 
Ahlström till nya allsvenska Brynäs, Jan-
Erik Sjöberg till vår skånska bilaga i 
Landskrona, Hasse Nilsson till Sirius i 
Uppsala och dessutom har Inge Karlsson 
beslutat sig för att övergå till ledar
gruppen och ev. motionera i Knivsta. Till 
detta ska läggas att reservlaget förlorat sin 
målvakt Tosse Mattsson som vänt hem till 
Edsbro och Lars-Gunnar »Laddala» Ren
berg som återvänt till Skellefteå.

Självfallet allvarliga förluster under en 
relativt kort tid, men likväl finns det skäl 
att vara optimist. Förlusterna kompense
ras väl av ett gott reservlandslag och ett 
flertal tillskott från juniorleden. Dess
utom har tillströmningen från andra håll 
varit god.

Bland nyförvärven är väl Curt Olsberg 
från Malmö FF den mest kvalificerade 

och av träningsmatcherna att döma kom
mer han att väl fylla en plats på mitt
fältet. Birger Jacobsson från Älvsjö AIK 
anses av många vara Stockholms bästa 
centerhalv och tillsammans med Tommy 
Berggren kommer han säkert att göra det 
svårt att komma igenom i vårt mittför
svar. Kjell Carlsson från BK Star i Söder
tälje visade stor målfarlighet mot Ny
köping och blir säkert ett gott tillskott 
bland våra forwards. Därtill kommer 
juniorlandslagsspelaren Tommy Petters
son från Arbrå och som komplement till 
Björn Alkeby knyts förhoppningarna till 
Bengt Jeansson från Västerhaninge.

Av egna spelare väntar en handfull på 
sitt stora genombrott. Bland dessa kan 
främst nämnas Ronney Skoog, Göran 
Aral, Jan-Werner Karlsson och kanske i 
första hand Lars Stenbäck som redan nu 
har stora likheter med Kurre Hamrin. Ett 
enormt löfte säger de som »förstår sig på». 
Tilläggas kan att han inte är släkt med vår 
redan etablerade högerytter Håkan Sten
bäck, vilket inte hindrar att Håkan får se 
upp — Lasse klappar på dörren!

Vårens matcher
Landslagets positiva insatser i Gelsen
kirchen medför vissa ändringar i årets 
allsvenska serie. Vårsäsongen blir kortare 
än vanligt och pågår endast till den 
30 maj. D.v.s. endast tio matcher ska 
spelas under vårsäsongen. Därefter kom
mer ett antal tipscupmatcher och den 
25 juli startar höstsäsongen med inte 
mindre än 16 matcher.

Lördagen den 27 april får vi stor
främmande på Stadion: Malmö FF. Det 
blir det 56:e mötet klubbarna emellan. Av 
de tidigare 55 matcherna har Djurgården 
vunnit 23, förlorat 19 och spelat 13 
oavgjorda. Målskillnaden väger dock över 
till MFF:s fördel, 95—88 till »de blau».

Egentligen ska vi inte behöva oroas 
inför denna match. Hemmastatistiken 
mot MFF är mycket tilltalande. Av de 27 
mötena i Stockholm har vi nämligen 
vunnit inte mindre än 16 och endast vid 
fem tillfällen har MFF klarat sig hel
skinnade undan. 53 mål har vi sparkat in 
mot de 34 insläppta. Av fjolårets möten 
vann vi hemma med 3—1 på våren — 
Lasse Åhs gjorde succé i den matchen — 
och förlorade borta på hösten med 3—2. 
Den som gjorde MFF:s tredje mål den 
gången var — ja, rätt gissat — Curt Ols
berg.

Söndagen den 5 maj är det dags att 
besöka svenska mästarna i Åtvidaberg. 
Endast en gång har vi lyckats få båda 
poängen med därifrån. Det hände 1968 
då siffrorna skrevs 0—2 till vårt håll. I fjol 
höst lyckades vi ta en pinne med hem och
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Fotbollstjejernas bästa
AGNETA PETTERSSON KOMMER TILLBAKA

Damfotbollen inom Djurgårdens IF tycks ha slagit ut i full blom. Säsongen 1973 blev 
den hittills bästa trots en olycklig start, förlust med hela 5—1 mot Sätra SK, vanns 
serien, den högsta i Stockholm, med ett poäng före Jakobsbergs GoIF och Hammarby 
IF. Vårt reservlag gjorde också något av en prestation, genom att placera sig som tvåa i 
sin serie.

Nu har träningen inför 1974 kommit 
igång på allvar och vissa träningsmatcher 
är inbokade. Vi hoppas på att göra ett 
ännu bättre bokslut i år, trots spelarför
luster. Kristina Westin och Gunnel Borg 
till Hammarby och Kristina Hellberg och 
Birgitta Gillberg har gått till AIK.

I stället har vi fått: Agneta Pettersson 
tillbaka från Annebergs IF (spelklar till 
sista matchen förra säsongen), Katarina 
Hansson från Vällingby AIK spelklar 28.3 

chanserna kanske finns till en upprepning 
i år.

Två dagar senare, den 7 maj är det dags 
för första derbymatchen. Det är Hammar
by som är våra gäster på Råsunda den 
dagen. Hammarby vet man aldrig var man 
har och i år kommer dessutom en f.d. 
djurgårdare att göra livet surt för oss i och 
med att »Lillen» Svensson dyker upp hos 
de randiga från söder.

Den 12 maj bär det iväg till Borås mot 
Tomas Ahlströms gäng, Elfsborg. Det 
brukar inte vara några lätta matcher och 
statistiken uppvisar endast 6 blårandiga 
vinster vid »knallebesöken» mot 11 för
luster.

Tisdagen den 14 maj står AIK på andra 
sidan plan. Många rader skulle kunna 
skrivas om matcherna mot »kolsäckarna».

Vi har nu hunnit avverka 7 matcher 
och poängen har vuxit till 14! Tre om
gångar återstår under våren, mot GAIS i 
Göteborg 19 maj, mot Öster 27 maj på 
Stadion och avslutningsmatchen mot 
60-års-jubilerande laxar i Halmstad 
30 maj.

Låt oss hoppas att livet leker för oss 
blåränder efter detta fiskefänge och att 
ställningen i tabellen är bättre än den var 
vid vårslutet förra året.

Det var då vi höll till i bottenskiktet, 
varifrån vi lyckades ta oss upp till en 
tredjeplats tack vare en förnämlig insats 
under höstmånaderna.

Kom och hjälp oss från läktarplats — 
Din insats är mer värdefull än du anar!

Åke Barrling 

och Inga-Lill Evemar från IK Göta som 
redan är spelklar.

Vidare har följande spelare skrivit på: 
Eva Alm och Harriet Liestam från IK 
Göta. Susanne Wilhelmsson från Tyresö 
FF, Christina Hagberg från Mälarhöjdens 
IK, Christina Sterner från Hemse BK 
(Gotland), Eva Johansson från Vällingby 
AIK.

Vidare har ett 10-tal flickor kommit 
till oss från skolorna samt ett par som 
tidigare lagt upp beslutat att göra come
back.

Tyvärr ser det ut som om Eva Alm blir 
ett s k ettårsfall, då IK Göta begär 500:— 
för henne, och vi har ingen möjlighet att 
betala ur vår lilla magra kassa.

Träning bedrives i Enskede Gymnasium 
torsdagar mellan 19.00 — 20.00 och på 
Stora Mossens IP på lördagar mellan 
10.00 - 11.00. På torsdagarna är det 
styrketräning som leds av vår förträffliga 
Maud Westerlund och lördagar bollträning 
av och med undertecknad.

Våra problem inom damfotbollen är 
de vanliga inom alla idrotter. Ekonomin 
är inte vad den borde vara, trots att vi 
söker alla bidrag som går att söka. Vi 
skulle behöva köpa så mycket. Västar, 
bollar, koner, reservställ och sjukvårds
artiklar. Vi saknar också en B-lagsledare, 
varför vi vädjar till våra kvinnliga läsare 
att höra av sig.

Innan allvaret börjar har vi några trä
ningsmatcher, där vi kommer att prova 
olika uppställningar.

Damfotbollen räknar också med att få 
igång ett fint samarbete med ungdoms
sektionen och fotbollssektionen och vi 
skall i rättvisans namn tacka dem för den 
fina hjälp vi redan fått. Även supporter
klubben har hjälpt oss, bl a på årsmötet 
och vi vill även tacka den.

Till slut vill vi meddela att alla intres
serade kan vända sig till någon av följande 
personer:
Laila Almkrantz, Selmedalsvägen 44, 
126 55 Hägersten, tel. 88 89 00, lagledare 
Anneli Hellberg, Heleneborgsgatan 4, 
117 32 Stockholm, tel. 68 82 50, spelare 
Bengt Ståhl, Welanders väg 7,
112 50 Stockholm, tel. 53 78 29, tränare 
och undertecknad.

DAMERNAS SPELPROGRAM
I KLASS I:

11 maj Djurgården - AIK
kl. 11.00 Hjorthagen

18 maj Handen - Djurgården
kl. 11.30 Torvalla

27 maj Djurgården - Göta
kl. 18.00 Hjorthagen

9 juni Viggbyholm — Djurgården
kl. 11.00 Hägernäs

12 juni Jakobsberg - Djurgården
kl. 18.00 Bolindervallen

Hösten
24 aug. Djurgården - Jakobsberg

kl. 11.00 Hjorthagen
31 aug. Djurgården - Viggbyholm

kl. 11.00 Hjorthagen
7 sept. Göta — Djurgården

kl. 11.00 Zinkens
21 sept. Djurgården — Handen

kl. 11.00 Hjorthagen
28 sept. AIK — Djurgården

kl. 11.00 Råstahem
5 okt. Djurgården - Sätra

kl. 11.00 Hjorthagen
20 okt. Hammarby — Djurgården

kl. 12.30 Hammarby

För övrigt började flickornas fotbolls
säsong med en match mot Hammarby. 
Det blev 0-0. Enligt Expressen var Djur
gården närmast segern på en straffspark, 
som vi slog bort. Enligt Aftonbladet var 
det Hammarby, som hade straffen! Dom 
slog också bort den. Utredning pågår...

Fotbollens ungdomssektion meddelar:
— att en ny styrelse blivit vald
— att Gunnar Dyvik sitter kvar som ord

förande.
— att styrelsen förutom honom består av 

fem man.
— att två av dessa är verksamma som lag

ledare och tränare.
— att vi denna säsong ställer upp med två 

juniorlag.
— att något av dessa bl a skall delta i All

svenska Juniorserien, Allsvenska Juni
orcupen och i Stockholmsserien.

— att 17 lag kommer att spela i St Eriks
cupen (3 A-pojk, 5 B-pojk, 4 C-pojk 
och 5 D-pojklag).

— att flera av lagen till denna säsong fått 
en rad nya lovande spelare.

— att vi även i år planerar ett läger på 
Barnens Ö i slutet av sommaren.

— att en del längre eller kortare resor 
planeras.
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Djurgårdare hjälper AIK...
Vi i Djurgården ger gärna våra bröder i AIK en hjälpande hand. Nu gör vi en sådan 
insats på högsta nivå. En av våra medlemmar har således ställt sig till förfogande som 
AIK:s höge beskyddare.

På sitt sätt kom det för oss i den inre kretsen som en överraskning, när vi i den 
stora morgontidningen fick läsa nyheten om att AIK tågat upp på Kungliga slottet och 
där utverkat åt sin klubb förmånen av kung Carl XVI Gustafs beskyddarskap. Eftersom 
Carl Gustaf redan som kronprins under Sigtunatiden blivit medlem i Djurgården, 
kunde det kanske varit på sin plats att vi fått en signal från AIK:s kansli om vad som 
förestod, men o’kay tyckte vi — är det så att AIK behöver hjälp av en djurgårdare skall 
vi som alltid vara generösa och inte hindra lagfarten. Vi har ju tidigare medlemmar i 
Djurgården, som även är med i AIK.

Dessutom tillkom ju den omständigheten att gamle kung Gustaf VI Adolf var AIK:s 
förste hedersledamot, varmed det var förklarligt att nye kungen skulle bli utsatt för 
AIK:s intresse.

När den stora morgontidningen sedan ringde till oss i Djurgården och undrade hur 
vi tänkte reagera efter AIK:s inbrytning i kungahuset och värvning av kungen som 
klubbens beskyddare, svarade vi som sanningen var att Djurgårdens läge inte var så 
kritiskt att vi behövde något skydd av högre makter. Vi hade ju redan kungen som 
hedersmedlem i vår förening, där även hans systrar prinsessorna Birgitta och Désirée på 
Tumbatiden skrev in sig som medlemmar. Med även statsminister Olof Palme i vår 
medlemsrulla ansåg vi oss ganska starkt representerade på hög nivå.

Så vi nöjde oss med att gratulera AIK till att en djurgårdare åtagit sig att beskydda 
våra »arvfiender». Det kanske behövs...

P.S. För övrigt är även Sigvard Bernadotte (Prins Bertils bror) samt Oscar 
Bernadotte (vice ordförande i vår fäktsektion) vanliga medlemmar i Djurgården.

En så talrik släktpresentation som den Bernadotteska i Djurgården bjuder endast 
två andra familjer på, nämligen Gunnar Dahlfors med hustru Else-Marie, grabbarna 
Gunnar (Nunne), Jarl (Totta) och Christer samt flickebarnet Johanna samt Carl-
Hjalmar Bodman med hustru Anne-Marie och barnen Marie-Louise och Håkan (S:t 
Eriks cup-mästare i ishockey).

Rabatt på medlemsavgifter för familjer med minst 10 medlemmar.

Ny ishockeygiv
Om inte alla svenska spelare är exportera
de till Kanada och Amerika, är det me
ningen att det även kommande vinter 
skall bli någon form av ordnad ishockey 
i vårt land. Den i åratal begärda elitserien 
har tagit ett steg närmare sin fullbordan 
mycket genom Djurgårdens gamle is
hockeybas Arne Grunanders diplomatiska 
förmåga att övertyga småpåvar och andra 
ute i provinserna att det gamla systemet 
har tjänat ut och måste ersättas av något 
mera rationellt.

Allt talar för att en elitserie på 10 
klubbar blir vad säsongen 1975—1976 kör 
i gång med. Den kommande vintern skulle 
således de två hittillsvarande div. I-grup
perna slås samman och allsvenskan bli en 
16-lagshistoria med ett särskilt slutspel 
enligt play-off-metoden.

Även om Djurgården inte skulle lyckas 
nå så långt, är vi i alla fall garanterade att 
få möta AIK i två matcher. Det nöjet fick 
vi inte vara med om i vintras.
För övrigt har redan ett preliminärt pro
gram för första omgångens matcher gjorts 
upp med AIK—Djurgården i premiär på 
Hovet den 2 oktober.

Lotteristyrelse
Med den omfattning, som bingo, lotterier, 
spel etc. fått inom idrottsvärlden, har 
krav på särskilda organ inom föreningarna 
att sköta denna verksamhet uppställts av 
myndigheterna.

Djurgården har tillsatt denna lotteri
styrelse:

Lars-Erik Löfman, ordförande, Ulf 
Örnmarker, Bertil Ferséus, Lennart Öberg, 
Stig Annerhög och Rune Andersson.

Visdomsord
Stolpskott är ofarliga. Bara såna skott, 
som går över mållinjen är farliga.

Gör man inget mål, vinner man ingen 
match.

Tre Kronors fel är att grabbarna nog 
skjuter för liite, kanske skulle dom för
söka ett skott liite oftare. Då blir det nog 
liite farligare. (Rolle Stoltz som VM-kom
mentator i TV).

Vid de kontakter jag haft med tjecker
na har tydligt framkommit, att de hyser 
stor respekt för svenskarna. (Ulf Janson, 
SE i radiokommentar vid VM-ishockey, 
avdelning: pangnyheter).

En comeback
Sedan årsmötet i höstas har en comeback 
skett på styrelsenivå. Det är Anders Holm
stedt, tungviktare med tidigare jobb som 
ordförande i skid- och slalomsektionerna, 
som låtit sig adjungeras i Överstyrelsen 
med uppdrag att särskilt ”hålla i” i ären
den, som gäller skidor. (Bengt Jäderholm, 
tidigare i funktion just på detta område, 
har i sitt civila jobb fått en annan verk
samhetsort och därmed hindrats att hålla 
i gång uppdragen i Djurgården).

Ny man på kansliet
På vårt kansli på Stadion har Sture 
Danielsson tagit avsked — det blev en 
guld-rova — och placerat sig på ett annat 
jobb. I hans ställe har kommit Bo Anders
son, som tidigare varit verksam i en min
dre idrottsklubb.

Vid sin sida har han dessutom fått en 
kvinna, Cissie Lagerlöf, som snabbt vuxit 
in i uppgifterna. Utom denna ordinarie 
kanslipersonal finns alla våra hustomtar 
och andra frivilliga krafter, som rycker in 
och gör sina jobb på samma oegennyttiga 
sätt som alltid.

Nya hästkarlar
Den här rubriken syftar på vår senast in
förda utmärkelse, den silverhästsko, som 
våra främsta hedersmedlemmar uppvaktas 
med i samband med någon bemärkelsedag. 

Sedan vi senast träffades i dessa spalter 
har vi fått ytterligare några hästkarlar 
med rätt att på finväggen hemma i den 
egna lyan hänga upp denna silversko med 
ingraverade namn, nummer och årsdag.

De nya på ranglistan:
Björn Lindgren
Lars Lindgren
Ulf Örnmarker
Gillis Florsjö
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Att se fram emot i fotboll
Det blir en lång fotbollssäsong med mycket att titta på. Allsvenskan kör på grund av 
VM-fotbollen i sommar med ett kort vårprogram, som när detta läses redan hunnit av
verkas till en del. Hösten blir desto intensivare. Det är då guld- och silverdrömmar skall 
förverkligas.

Vårens pangmatch är naturligtvis Djurgårdens och AIK:s arvfiendemöte på Råsunda 
den 14 maj. Missa inte den matchen. Kanske onödigt med en sådan uppmaning, ty 
vilken djurgårdare vill inte uppleva intensiteten i en sammandrabbning med ”svar
tingarna”...

Sedan dröjer det ända fram till den 
12 september, då det är dags för re
vanschens timme. För vilken sida?

Efter matchen Djurgården—AIK den
14 maj ser Djurgårdens allsvenska pro
gram ut så här:

19 maj: —Gais(b)
27 maj: — Öster (h)
30 maj: — Halmstad (b)

Höstsäsongen:
25 juli: — Brynäs (h)

1 augusti: — Landskrona (b)
4 augusti: — Norrköping (b)

12 augusti: — Norrköping (h)
15 augusti: — Elfsborg (h)
22 augusti: — Hammarby (b)

25 augusti: — Öster (b)
29 augusti: — Halmstad (h)

8 september: — Gais (h)
12 september: — AIK (b)
15 september: — Landskrona (h)
22 september: — Brynäs (b)
29 september: — Sirius (h)

6 oktober: — Örebro (b)
19 oktober: — Åtvidaberg (h)
27 oktober: — Malmö (b)

När spelprogrammet spikades föresvä
vade det väl en och annan att sista 
matchen mellan Malmö och Djurgården 
kunde bli en guldfinal. Långt till dess och 
möjlighet att glömma 2—0 i baken nu i 
våras. Något mera självmål är det inte 
tänkt att bjuda Malmö på.

Sven Lindman, kapten på fotbollsskutan 
och nu på äldre dar bliven s.k. libero med 
rätt att röra sig fritt.
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Tyvärr:
Världsmästaren lämnar Djurgården
Brottning är en sport som tyvärr glöms bort i spalterna och har därmed svårt att tävla 
med de stora lagsporterna om allmänhetens gunst. Icke desto mindre pågår en intensiv 
verksamhet i Åkeshovshallen, där Djurgårdens brottare bedriver sina aktiviteter. 
Djurgården utgör tillsammans med Spårvägen det stockholmska inslaget i brottningsall
svenskan, i år på sjunde plats. Den placeringen är något sämre än väntat men inte 
katastrofal. Allsvenskan består av åtta lag och bara ett lag blir degraderat, så DIF 
brottas i allsvenskan även nästa år.

OCKSÅ EN FRÅGA
Hr Redaktör!

Kan jag få veta om vår tjusiga konst
åkningsmästarinna Britt Elfving, hon som 
vann 5 SM-titlar i följd, är släkt med 
grammofonprataren Ulf Elfving.

Gustaf 
Svar:
Nej, och det syns väl.

Men en allvarlig jobspost har vi drab
bats av. Den framgångsrika idrotts
familj en Andersson har tyvärr åter flyttat 
sina bopålar till Trollhättan, och i den 
ingår bröderna Frank och Thorbjörn 
Andersson. 18-årige Frank som är den 
mest lovande brottare som Sverige fått 
fram på senare år har redan hunnit skaffa 
sig en diger meritlista med ett VM — guld 
för juniorer som största framgång.

En kännbar förlust för sektionen säger 
ledaren Carl-Axel Haglund, men som ändå 
gläds åt att ha många bra och lovande 
brottare kvar att arbeta med. Nämnas 
skall Benny Westerby med ett svenskt 
mästerskap på meritlistan, Roger Haglund 
med tre svenska juniormästerskap, massor 
med DM-tecken och obesegrad i all
svenska serien i 74-kg:s klassen. Kent 
Sånemyr med flera svenska juniormäster
skap och DM-tecken. Lars-Erik Petersson 
svenskt juniormästerskap, flera placering
ar på stora SM och DM-tecken. Andra 
brottare att räkna med i fortsättningen är 
Lars-Erik Westlund, Tony Porseby och 
William Poulsson.

Vi tycker vi fått stil på vår verksamhet 
nu. Såväl toppen som bredden håller fm 
klass och på ungdomssidan är det väl sörjt 
för framtiden. Sammanlagt håller vi igång 
ett 70-tal brottare fördelat på 30 juniorer 
och seniorer, och ett 40-tal yngre ung
domar och pojkar.

Vi i sektionen kan varmt rekommen
dera ungdomar med intresse att stärka sin 
kropp med brottningsträning ett besök i 
Åkeshovshallen, ett utmärkt alternativ till 
andra idrottsgrenar. Vi håller igång under 
Bengt Fridhs och Bo Hjulströms ledning 
alla dagar i veckan mellan kl. 
17.00—20.00. Alla ungdomar med brott
ningsintresse är välkomna till oss i DIF 
och Åkeshovshallen.

Carl-Axel Haglund

Årsmöte i december
Djurgårdens IF:s stora årsmöte har fast
ställts till tisdagen den 5 november 1974 
kl. 19.00.

Reservera den dagen och kom till års
mötet. Var årsmötet skall hållas, meddelas 
senare.

Från bowlinghorisonten:

Det drar ihop sig till arvfiendemöte
När vi sist hörde av oss i Djurgår’n Runt så var vi tvugna att deklarera att vi åkt ner i 
III:an, men att vi laddade upp för att återkomma till »finare» breddgrader. Det var 
våren 1972. Den som sedan läst senaste Djurgårdaren rätt, vet att vi klarade av det. 
Efter en säsong i III:an var vi tillbaka i II:an. Många av de gamla kämparna höll och 
håller måttet fint och lägger man sedan till detta en markant föryngring av A-gamityret 
så kan vi nu konstatera att ut åker vi inte i år. Med en medelålder omkring 25 á 30 år — 
det är ungt det i bowling — har de etablerade lagen i Div. II Södra Svealand blivit varse 
att Djurgården inte bara kommit upp i serien utan även har allvarliga planer på att 
vinna den. Kampen står för närvarande bröst mot bröst mellan JUNE, ETTAN och så 
DJURGÅRDEN och den kommer inte att avgöras förrän in på den allra sista metern 
eller — mera adekvat — i den sista rutan. Hur det än går i år så kommer vi — inte minst 
genom en aktiv ungdomsverksamhet — att ytterligare kraftsamla oss för kommande 
säsonger. Det finns ingenting som är så svårt som att sia, och då i synnerhet i 
framtiden, lär Kippling ha sagt, men vi tror att ett lokalderby mellan DIF och AIK i 
Lan även i bowling börjar närma sig med stormsteg.

I sista Djurgårdaren bad vi dej komma 
ner och heja fram oss. Bowlingen är — 
tack vare sitt stora antal utövare i Sverige, 
såväl som i världen i övrigt — en stor sport 
även publikt sett. Tyvärr här i Sverige 
dock mest genom sina utövare. Det är 
synd! Sedan vi nu litet till mans lärt oss 
bowling genom TV tror vi att det är dags 
att vidga publikcirklarna. Inom all idrott 
är det framför allt tre saker som måste 
finnas:
1. Tävlande
2. Idrottsarenan
3. Publiken

Framför allt den senare komponenten 
är inte minst viktig. Tyvärr upplever sig 
väl publiken i dag alltmer som »paying 
guests» och inte som en del av skeendet. 
Det är också synd! Dagens publik under
skattar uppenbarligen sin viktiga roll. Se 
inte minst på vårt duktiga fotbollslag, 
som nu spelar för halvtomma läktare på 
Stadion. Med ökat publikstöd hade guldet 
varit vårt. Och ishockey sen. Ahernecup-
vinnare i år, men ändå minns man väl just 
den match som vi förlorade 2—3 emot 
Dynamo Moskva. Varför just denna 
match? JO, därför att publiken — 3:e 
komponenten — var där och bar fram våra 
kämpar till årets match i Stockholm.

Och så till sist det viktigaste: Våra 
ungdomar. Birkastan i all ära, men något 

större ungdomscentrum är det inte. Där
för har vi sedan i mars i år flyttat ut vår 
ungdomsträning till nyöppnade Vårby 
bowlinghall i Vårby, Bäckagårdsvägen 47. 
Efter ett upprop i skolorna i Stockholms 
sydvästra förorter har vi nu över 40 pigga 
ungdomar i åldrarna 10—20 år i träning 
varje lördagsmorgon mellan kl. 9—11. Att 
det lönar sig att satsa på ungdomen även i 
vår disciplin visas av att våra A-pojkar 
kämpat och kämpar i vårt A-lag. A-
grabbarna tog även silverplaketterna i 
1974 års Sankt Erikscup. AIK- och Ham
marby med förresten var inte ens repre
senterade i denna, den högsta gruppen.

Vi ser alltså framåt mot derbyt DIF 
och AIK i bowlingettan. Ställ upp trots 
att det inte kostar någon entré på Birka
hallen!

Efter denna utläggning; Tro oss, även 
bowlare behöver känna ditt stöd. En 
bowlingmatch är en tät, nervkrypande 
historia, som — även om just Du inte kan 
räkna — alla kan följa såväl vad gäller 
spelet som poängen. Det finns anslags
tavlor. Till nästa säsong räknar vi med att 
hela Djurgårdsfamiljen kommer ner och 
lyfter oss fram mot nya framgångar på vår 
hemmahall, BIRKAHALLEN, Birkagatan 
16.

Kaj Alm
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Bandy: vi kom igång på slutet
Djurgårdens bandylag vann vintersäsongen 1972/73 sin div.-III-grupp, och återvände 
efter fyra säsonger till div. 2. Säsongen 1973/74 startade i augusti med konditions
träning under ledning av Conny Johansson. I månadsskiftet oktober november tog f.d. 
förbundskaptenen Uno Wennerholm hand om tränarkommandot. Första tränings
matchen gick mot Gröndal på Söderstadion lördagen den 27 oktober. Trots isträning 
två gånger i veckan och minst en match varje helg under november lyckades lagledare 
Sven Bergman ej att få någon riktig ordning på laget. Facit av träningsmatcherna: två 
vinster, fyra förluster och en oavgjord, därutöver en förlust i DM mot Gustavsberg.

På träningsmatcherna användes mellan 
tjugo till tjugofem spelare med betydande 
svårigheter att hitta de tretton som passa
de bäst ihop.

Den 8 december var det seriepremiär 
mot nyuppflyttade Huddinge. Kort sam
manfattning av matchen: Djurgårdsled
ning i halvtid, förlust vid full tid och 
ordinarie målvakten med brutet ben. I an
dra matchen var ”Knivsta” och grabbarna 
helskårpta. Resultat: första vinsten i div. 2 
denna säsong. Matchen dagarna före jul 
mot Sirius gick ej bra, det blev den andra 
förlusten i årets serie. Annandag jul var 
”Knivsta” helskärpt i tio minuter och 
lyckades göra tre mål under den tiden 
mot Gustavsberg. Ett oavgjort resultat 
och en poäng. Sedan följde fem matcher 
med idel förluster.

Läget såg ganska svart ut, sist i serien, 
nio matcher spelade och endast fem 
matcher kvar. Helskärpning och nya tag 
gjorde att laget vann fyra matcher i sträck 
och säkrade nytt kontrakt.

En match återstod att spela, men den 
betydde ingenting för seriens utseende 
och inställdes därför. Varmed vi slapp yt
terligare en belastning av skuldkontot. 
Dessutom hade blåsipporna börjat slå ut. 
Svårt att då tänka bandy.

Nästa år skall bli ett ännu bättre år.
Leffe Fransson

PRESENTATION
ANDERS FREDH, målvakt, 28 år, 
kriminalare, 1 säsong i DIF, 9 A-lags
matcher i serien, tidigare i Stockholms-
Polisen och Edsbyn

OLA BARKENGREN, målvakt, 30 år, 
sjukhusanställd, 6 säsonger i DIF,
10 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Sävsjö

ERIK KLOCKARE, målvakt, 23 år, 
militär, 4 säsonger i DIF, 6 A-lagsmatcher 
i serien, tidigare i Värmbol GoIF

JOHAN RÖDJE, målvakt, 24 år, post
anställd, 2 säsonger i DIF, 1 A-lagsmatch 
i serien, tidigare i Hässelby SK

ROLF FRANSSON, försvarsspelare, lag
kapten, 32 år, tillsynslärare, 8 säsonger i 
DIF, 13 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Hjältevads IS

LARS HANSSON, försvarsspelare, 23 år, 
studerande, 1 säsong i DIF, 13 A-lags
matcher i serien, tidigare i IFK Rättvik

PER GÖRAN FRÖDERBERG, försvars
spelare, 24 år, handelsanställd, 1 säsong i 
DIF, 12 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Karlstads-Göta

PETER PETTERSSON, försvarsspelare, 
27 år, dataoperatör, 4 säsonger i DIF, 
13 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Bagarmossen

LARS CALLES, försvarsspelare, 32 år, 
landstingsanställd, 4 säsonger i DIF, 
7 A-lagsmatcher i serien, tidigare i Dala
föreningen, IFK Stockholm

THOMAS BENGTSSON, försvarsspelare, 
18 år, studerande, 1 säsong i DIF,
3 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Norrtull SK

INGE CARLSSON, försvarsspelare, 28 år, 
ekonom, 2 säsonger i DIF, 3 A-lags
matcher i serien, tidigare i Vesta

BO ANDERSSON, försvarsspelare, 24 år, 
postanställd, 7 säsonger i DIF, 1 A-lags
match i serien

THOMAS BERGMAN, kedjespelare,
24 år, flygmekaniker, 10 säsonger i DIF, 
13 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Traneberg

HÅKAN LENNMALM, kedjespelare, 
27 år, dataoperatör, 6 säsonger i DIF, 
13 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Bollnäs GoIF

BILLY JIHAMMAR, kedjespelare, 26 år, 
byggmästare, 1 säsong i DIF, 8 A-lags
matcher i serien, tidigare i Ulvarna

GÖSTA SANDBERG, kedjespelare, 42 år, 
affärsinnehavare, 21 säsonger i DIF,
13 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Brommapojkarna

100 ÅR I RUBRIKERNA
Säga vad man vill om Djurgårdens bandy
lag — och det gör ju en och annan, som 
aldrig sett bandy — nog blev det rubriker 
under det gångna året div.-II-matchandet. 
Mest handlade rubrikerna om Knivsta.

Nu ska alla veta, att Knivsta är en väl
dig kämpe, en smula ärrig och en smula 
till åren kommen, men bandy kan han 
spela och röra sig på skridskorna gör han 
med en snabbhet och smidighet, som 
många år yngre spelare kan avundas ho
nom.

När nöden var som störst laddade 
Knivsta och gjorde avgörande mål. Mot 
Gustavsberg med gamle landslagscentern 
Leffe Fredblad som center, låg Djurgår
den under med 3—0. Knivsta gjorde tre 
mål i följd på 10 minuter och vi fick 3—3.

När för året nye tränaren Uno Wenner
holm sattes in i samma kedja, tyckte skri
benterna dock att det var dags för en för
yngring. Uno var 52 och Knivsta 42, och 
med nära 100 år på nacken var det kanske 
ett par, som inte direkt vitsordade att 
bandyn är en ungdomens sport. Mycket 
riktigt förlorade vi också matchen mot 
Selaö med 1—0. Det hjälpte inte att Uno 
tog i så hårt att han placerades på utvis
ningsbänken...

”Ökat DIF-hopp”, ”Djurgår’n tog 
chansen”, ”Djurgården klarar sig?” och 
”Nytt kontrakt för Djurgården” hette de 
sista rubrikerna den här säsongen.

Det fanns många sektioner som inte 
fick en rad i de stora bladen om sin verk
samhet.

STEN OVE RAMBERG, kedjespelare, 
19 år, studerande, 1 säsong i DIF, 
12 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Hammarby

OVE ALM, kedjespelare, 27 år, bilrepara
tör, 2 säsonger i DIF, 7 A-lagsmatcher i 
serien, tidigare i Hässelby SK

THOMAS ANDERSSON, kedjespelare,
17 år, studerande, 1 säsong i DIF,
5 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Helenelund

JAN MÅRTENSSON, kedjespelare, 28 år, 
ingenjör, 3 säsonger i DIF, 2 A-lagsmatch
er i serien, tidigare i Ängby SK

UNO WENNERHOLM, kedjespelare, 
tränare, 53 år, föreståndare, 1 säsong i 
DIF, 2 A-lagsmatcher i serien, tidigare i 
Tranås BoIS, Nässjö IF, m.fl. klubbar
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KJELL KARLSSON, kedjespelare, 20 år, 
studerande, 3 säsonger i DIF, 1 A-lags
match i serien

INGMAR LUNDQVIST, kedjespelare,
32 år, bilförsäljare, 3 säsonger i DIF,
1 A-lagsmatch i serien, tidigare i IFK 
Stockholm

LARS-ERIK SVENSSON, kedjespelare, 
26 år, studerande, 1 säsong i DIF,
1 A-lagsmatch i serien, tidigare i Laholms 
IF

Djurgårdens matcher i bandy:
— Huddinge (h) 2—3
— Uppsala/Näs (b) 5—1
— Sirius (h) 2—6
— Gustavsberg (h) 3—3
— Selaö (b) 0—1
— Nynäshamn (h) 2—6
— IFK Stockholm (b) 2—4
— Huddinge (b) 2—4
—   Sirius (b) 2—3
— Uppsala/Näs (h) 3—2
— IFK Stockholm (h) 5—1
— Gustavsberg (b) 6—2
— Selaö (h) 5―2

Uppvaktning för Kungen
Vår kungliga medlem, Hans Majestät Ko
nung Carl XVI Gustaf, fyllde nyligen 28 
år, och från Djurgården uppvaktade vi 
genom vår framstående bobsleigh-åkare 
Jan Johansson. Han var nämligen en av de 
två polisryttare, som med sin häst red i 
spetsen för vaktparaden, för dagen de blå 
husarernas beridna trupp, till Kungliga 
Slottet.

Bobåkarna tränar 5 dar i veckan, 
siktar på VM och EM
Djurgårdens lilla men naggande goda bobsleightrupp har siktet inställt att förr eller 
senare åka till sig något i medaljväg på VM, EM eller olympiska spelen. Hittills har det 
inte velat sig riktigt, men en fjärdeplats för 4-mannalag i Sapporo 1971 och en 
poängplats (6 a) året därpå i samma japanska backe på tvåa-bobben är vackert så för 
ett gäng, som ännu inte hittat sin stora melodi.

»Men den kommer, jag lägger inte av förrän vi lyckats förverkliga våra stora djärva 
mål. Nu satsar vi även på en ny modem tvåa-bob, och kanske den lättare skall låta 
tygla sig och vinna i sekundstriderna», säger skepparen på skutan, alias Carl-Erik 
Eriksson, mellan träningsvarven på den hemmagjorda landbanan på hjul i Färentuna.

»Ja, det är bara att slita vidare och förr 
eller senare måste det slå för oss, rapport
erar också Thomas Gustafsson, en av de 
tre polismännen på vår bobfront, och 
fortsätter så här:

Vad som i första hand lade krokben i 
vintras för alla våra förhoppningar var det 
varma och regniga vädret i hela Europa. 
Där rann mycket av våra ansträngningar 
och långa förberedelser bort. En enda 
tävling kunde i vintras arrangeras och det 
handlade då om VM. Inga lysande re
sultat, men vad begära i regn och rusk och 
på tröga banor. Vår tvåa åkte sig till en 
14:e plats och fyran hamnade på en 10:e 
plats. Visserligen bäst av svenskarna, men 
vi hade ju siktat mot den internationella 
toppen!

Vi laddar nu upp med siktet inställt på 
olympiska spelen längst i bakgrunden. 
Dessförinnan har vi tänkt göra 1975 till 
ett år, som skaffar oss större snabbhet, 
bättre material och mera rutin.

Vi tränar fyra gånger per vecka varav 
två gånger under ledning av landslagets 
sprintertränare Ingvar Lindqvist på Stock
by motionsgård på Lidingö.

Till sommaren sätter vi tvåan på hjul 

för att träningsköra 4 dar i veckan hela 
sommaren igenom. I september blir det 
dags för 4:an att komma på hjul och 
därmed ökar vi träningsdosen till fem dar 
i veckan.

I november räknar vi med att åka till 
Königssee i Västtyskland på dess konst
isbana under ett par veckor. Det behövs 
att man kommer ut i en riktig bana i tid. 
Sedan skall vi öka träningarna dag efter 
dag så att vi till slut inte ens unnar oss 
någon vilodag.

I januari räknar vi med att ställa upp i 
italienska mästerskapen för en avslipande 
träning, innan det är dags för EM, VM 
och förolympisk tävling i början av febru
ari 1975.

Det skulle snart smaka med ett riktigt 
genombrott, men då måste allting klaffa 
och även vårt material vara på toppen. 
Och varför inte det för ovanlighetens 
skull! Roligt att vara bäst i Sverige, men 
när vi på hemmaplan inte ens har resurser 
att ordna en SM-tävling, blir det de 
internationella mästartitlarna som lockar 
till skärpning.

Thomas Gustafsson
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Kärvt för ishockeyn
När detta skrives lider ishockeysäsongen äntligen mot sitt slut. Det lyckades, som alla 
vet, inte för DIF att komma till slutspel. Vinsten i den s.k. kvalserien garanterar dock 
en plats i nästa års div. I. (Endast en serieomläggning kan spräcka detta). Men det är ju 
i slutspelet vi ska hålla till.

Det är kärvt att komma tillbaks i den absoluta toppen — drygt 10 år sedan vi tog ett 
SM 1963 - och även om vi just nu har ett talangfullt lag fattas det en del för ett 
genombrott.

Vinsten i Ahearne Cup gav eko i 
pressen. Förbundets egen tidning — 
HOCKEY — slog upp händelsen på l:a 
omslagssidan med en bild och kommen
taren: DIF vann alla matcher utom mot 
Dynamo, Moskva vilken senare upp
görelse kanske var en av de bästa som 
spelats i en svensk rink genom tiderna. 
Turneringen visade att det finns en hel del

ISHOCKEY I TABELLER
Ingen plats i slutspelet blev vårt öde i 
ishockey, men det blev några småslantar 
åt oss i alla fall genom att vi vann kval
serien, dvs. den serie där de sex första 
lagen skulle få fortsätta att vara allsvenska 
den kommande säsongen, medan de två 
sista fick ta klivet ner i avgrunden. Modo 
var länge med och skuggade Djurgården, 
men på slutet drog vi ifrån och vann på 
det här sättet:

Djurgårdens IF 14 11 1 2 78—57 23
MoDo AIK 14 9 3 2 91—41 21
Mora IK 14 10 0 4 59—42 20
Tingsryds AIF 14 7 0 7 64—67 14
Västerås IK 14 5 2 7 69—58 12
Örebro IK 14 5 1 8 42—67 11
IF Tunabro 14 3 1 10 51—75 7
Kiruna AIF 14 2 0 12 49—96 4

ishockeykunnande i laget och får det 
ambitiösa ledarparet, Lill-Stöveln Öberg 
och Kurre Thulin, ytterligare en säsong på 
sig kanske vi i allafall kan börja hoppas.

Anders Hedberg lämnar — Björn Palm
qvist återvänder?
Det tycks som om vi blir av med vår 
GIH-elev och landslagsspelaren Anders 
Hedberg. Han har mycket bestämda mål
sättningar och eftersom han gett sig fas
ingen på att pröva proffslivet i NHL USA, 
så får vi nog kallt räkna med att han 
lämnar skutan. Glädjande nog tycks vi 
istället få tillbaks Björn Palmqvist, som 
återvänder till K. Huvudstaden. Han bör 
fortfarande ha mycket att ge några år 
framåt och är just den resen som vi saknat 
i vårt unga lag. Av årets upplaga vill vi ge 
en speciell eloge åt vår mycket lovande 
junior — Kent Nilsson. Han gick in i 
A-laget direkt. Endast 17 år gammal har 
han alla utvecklingsmöjligheter. Det fina 
med Kent är också att han har den där 
otroliga ambitionen att bli något stort. 
Man får inget gratis här i livet och det 
hoppas vi Kenta kan smitta av på övriga 
unga hockeylirare i DIF-leden.

Får vi elitserie nu?
Förra året kallade Svenska Ishockeyför
bundet in ett extra årsmöte för att lägga 
om seriesystemet och besluta om en elit
serie. Döm om vår och mångas förvåning 
när årsmötet inte ens lade fram något

säs. match V O F Poäng
1. Södertälje SK 43 230 124 21 85 863-732 269
2. Brynäs 17 143 97 11 35 712-414 205
3. AIK 33 186 90 11 85 691-643 191
4. Leksands IF 20 161 82 17 62 683-564 181
5. Djurgårdens IF 35 143 79 13 51 579-458 171
6. V Frölunda IF 13 141 69 16 56 570-493 154
7. Hammarby IF 31 86 54 3 29 299-179 111
8. IK Göta 27 75 54 2 19 270-153 110
9. Timrå IK 16 104 40 14 50 368-464 94

10. Färjestads BK 4 63 23 12 28 232-250 58
11. Skellefteå AIK 7 57 25 5 27 203-221 55
12. MoDo AIK 8 70 21 12 37 238-286 54
13. Nacka SK 24 52 26 2 24 132-134 54
14. Karlbergs BK 22 45 23 0 22 117-115 46
15. MP Stockholm 21 42 20 1 21 128-116 41

serieförslag. Han kunde, han Helge. Men 
nu har dynamiske Helge lagt av och då är 
det dags med ett nytt försök och ett extra 
årsmöte. Allt tyder på att öven distrikten 
börjar tända så smått på idén och därför 
kanske vi kan hoppas på en omläggning 
till säsongen 1975—76. För inte lär det 
väl bli redan till nästa säsong. Blir det mot 
all förmodan så, ligger vi inte särskilt bra 
till.

Nya talanger och löften välkomna
DIF-fotbollen har visat att det går att få 
fram toppspelare även ur egna led. Sek
tionen har gjort ett jättefint jobb. Vi 
måste väl säga att vi är både imponerade 
och lite smått avundsjuka på våra bröder.

Men varför kan inte vi fabricera flera 
lirare? Ja, tyvärr är det så här i Stock
holm att vi har alldeles för få tränings
möjligheter för våra yngsta. Pojklagen får 
starta säsongen i september—oktober med 
att resa långa vägar, till Leksand, Sura
hammar, Gävle etc. för att få känna på 
isen. Först i början av november har man 
en liten chans att få träna på hemmais. 
Den här vintern har varit rent bedrövlig.

Hur mycket än våra duktiga ledare och 
föräldrar till lirarna, sliter och släpar så 
har man ett otroligt handikap jämfört 
med fotbollen och naturligtvis i första 
hand i jämförelse med ishockey-klubbar
na i landsorten. Vi tvingas att värva.

Trist, dyrt och svårt att värva
Det är som rubriken säger mycket besvär
ande att behöva förlita sig på värvningar

17

I den allsvenska maratontabellen höll vi 
vår 5:e plats. Här de 15 bästa i denna 
tabell med konstaterandet att just nr 15, 
MP, helt försvunnit från ishockeyvärlden:

Ahearne cup blev Djurgårdens för det 
här året efter en rad matcher, som fick 
publiken att fylla Isstadion. Förbundstid
ningen ”Hockey” uppmärksammade hän
delsen med att göra omslagspojkar av 
Anders Hedberg och Thomas Carlsson.
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Djurgårdens ishockey-smedja
Järnet skall smidas, medan det är varmt. Djurgården håller sig numera med en ishockey
smedja, där det verkligen jobbas för högtryck och där det både smids planer och smids 
spelare. En av dem, som utgått från denna smedja, gick raka vägen in i vårt allsvenska 
lag för att där bli säsongens stora glada överraskning. Som kronan på verket kom också 
en plats i det svenska lag, som vann Europamästerskapet i Schweiz.

Detta handlar alltså om Kent Nilsson, ett ishockeyns underbarn, som kom fram ur 
våra lag i S:t Eriks-cupen i fjol och som ett år senare ”hotas” av proffsanbud. Talang
scouterna från andra sidan Atlanten ställde nämligen upp vid EM-turneringen i med
vetande om att halvfärdiga produkter måste vara billigare att tillhandla sig. Särskilt 
mycket tyckte de om Kent Nilsson.

Men även vi i Djurgårdens stora ishockeykrets gillar honom och tycker att han skall 
få vara i fred och mogna till att bli nästa Tumba.

Ur vårt juniorlag finns emellertid myc
ket annat smått och gott att hämta. Lag
ledare Lennart Ljungqvist och tränare 
Gösta Westerlund kunde verkligen vara 
belåtna med säsongen. Man kom tvåa i 
stora JM-kampen med Brynäs, vann J-
elit i Stockholm och blev internationell 
2:a i Weiswasser-cup i konkurrens med 
tjeckiska och östtyska klubbar, vann ju
niorcupen med finalseger över Jakobsberg 
med 6—1, föll knappt med 2—3 mot 
Hammarby i final i elitserien.

utifrån landet. Spelare som flyttar in har 
oftast svårt att snabbt acklimatisera sig. 
De har som regel kommit hit för att 
plugga och det är oftast mycket krävande. 
Avstånden till träningsplatserna från bo
stadsplatsen är också besvärliga. Och så är 
det till sist det evinnerliga schackrandet 
med pengar. Till spelarna för studiebidrag 
m.m. och till klubbarna för s.k. kort 
karenstid.

Och år efter år har vi alltid hotet att vi 
inte ska lyckas komma till slutspel. Det är 
tyvärr tvunget om ekonomin ska gå ihop. 
Ja, där har ni förklaringen till att killarna 
allt som oftast uppträder stressat och 
nervöst på hockeyplanen. Jag försäkrar 
att vi ledare inte känner oss ett dugg 
mindre stressade.

Nya friska tag
Men strunt den som ger sig. Vi är beredda 
att ta nya tag inför säsongen 1974—75. Vi 
måste helt enkelt komma till slutspel då. 
Hur vi ska få fram de förstärkningar vi 
tror oss behöva och hur vi ska klara de 
ekonomiska problemen, det vet vi inte 
just nu. Men visst ska det lösas och visst 
är vi öppna för förslag från medlemmar 
med nya friska idéer och initiativ.

Pelle Be

Spelfacit:
52 matcher, 42 vunna, 10 förlorade, 
mål: 319-135.

En prickskytt
Bakom dessa framgångar ligger ett inten
sivt jobb med 63 träningspass på is, berät
tar Lennart Ljungqvist.

Vår bäste målskytt: Hans Wallin, som 
sedan fick sitt elddop i England genom 
att få följa med A-laget och matcha mot 
London Lions. Får säkert chansen i A-
laget nästa år.

Andra, som klappar på dörren till A-
truppen:

Sven Krantz, 18 år, ytterforward,
Jimmy Haglund, 16 år, back, stort 
löfte,
Anders Berge, 18 år, back,
Lars Öst, 19 år, center, provspel i A-
laget.
De flesta är juniorer nästa säsong och 

då vi dessutom har en del nyförvärv på 
gång räknar vi med ett ännu starkare lag 
till dess.

Fyra juniorer har vi inte kunnat mat
cha alls hos oss, eftersom de hamnade i 
A-laget och då och då förekommit även i 
juniorlandslaget. Detta gäller Sören Jo
hansson, Kent Nilsson, Christer Holm
ström och Anders Nilsson.

Med denna kvartett i laget hade vi 
”tagit” Brynäs och vunnit SM. Men det 
går ju flera tåg, menar lagledare Lennart.

Här är hela spelaruppsättningen:
mål: Kjell Melbin, Bengt Melin, Claes 

Hedrén;
backar: Anders Berge, Lars Dahlgren, 

Jimmy Haglund, Peter Svéc, Hans Persson, 
Mats Söderström, Torbjörn Eriksson;

forwards: Claes Wallman, Lars Öst, 
Gunnar Richardsson, Sven Krantz, Hans 
Wallin, Håkan Fagerstedt, Hans Karlsson, 
Axel Andersson, Michael Persson, Christer 
Hermansson, Roger Lilja, Mattias Sjögren, 
Bengt Eriksson.

Om materialen har Anders Andersson 
haft hand.

Så här blev J-elit-tabellen:
Djurgården 14 13 0 1 73-19 26
Huddinge 14 9 1 4 61-32 19
Södertälje 14 9 1 4 79-48 19
AIK 14 7 3 4 63-44 17
Skuru 14 6 2 6 39-42 14
Hammarby 14 3 5 6 36-55 11
Väsby 14 3 1 10 34-74 7
Hanviken 14 0 1 13 25-96 1

ALLSVENSKA JUNIORSERIEN 
1973-74
Östra serien
Brynäs 14 11 1 2 135- 44 23
Djurgården 14 9 1 4 105- 51 19
AIK 14 8 2 4 85- 53 18
Södertälje 14 9 0 5 95- 69 18
Hammarby 14 7 1 6 91- 88 15
Västerås 14 3 3 8 58- 83 9
Fagersta 14 2 1 11 56-145 5
Avesta 14 2 1 11 51-143 5

ÅRETS FACIT FÖR LAG A-57 
1973-1974
Distriktsmästare för pojklag
Segrare S:t Eriks Cup A-57
Segrare Köping Cup
Segrare Alfta Montreol — Ryon Cup 
2:a Stockholm 57-elit serie 
3:a Junior Div. 2
Semifinal i Skurucupen

Spelade matcher................................. 66
(därav 18 mot Juniorlag)
Vunna matcher.................................... 46
(därav 11 mot Juniorlag)

Anders Pettersson snör på sig skridskorna 
inför en av de många segermatcherna i 
Djurgårdens ena mästarlag i S:t Eriks
cupens ishockey.
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Peter Wallin, bäste målskytten i junior
landslaget, fick internationellt elddop ef
ter säsongen i A-lagets gästspel i London 
mot Lejonen. Dessa var hungriga och slog 
Djurgården i alla tre matcherna, men både 
Peter Waltin och våra andra lirare åter
vände hem med hälsan i behåll.

Pris från Arne Strömberg till bäste final
spelare till Peter Wallin.
Pris från Sthlm. Ish. Förb. till bäste Djur
gårdare till Peter Wallin.
Pris från Expressen till bäste Djurgårdare 
till Tomas Ek.
Pris från Alfta Goif till bäste Djurgårdare 
till Anders Pettersson.
Pris från Ik Westmania till bäste turne
ringsspelare Peter Wallin.
Lagets pris till ”Fair Player” till Lennart 
Dufva.
Lagets pris till ”Effektivaste spelare” till 
Peter Wallin.
Lagets pris till ”Bad Boy” till Arne Orre
stedt.
Pris från IK Skuru till bäste Djurgårdare 
till Jan Biverskog.

Mål nr 100 gjordes av Hans Bjurholm
Mål nr 200 gjordes av Conny Nygren

SKYTTELIGA
Mål Pass Poäng

Peter Wallin 55 43 98
Hans Bjurholm 50 30 80
Kenneth Nordström 39 20 59
Anders Pettersson 30 19 49
Arne Orrestedt 22 17 39
Conny Nygren 26 12 38
Lennart Dufva 13 24 37
Jan Biverskog 9 13 22
Peter Gustavsson 10 10 20
Lennart Nielsen 5 12 17
Göran Stjärnfeldt 7 8 15
Kenneth Pettersson 7 6 13
Lars Svensson 5 7 12

UTVISNINGAR Min

Arne Orrestedt 66
Lennart Nielsen 63
Peter Wallin 53
Hans Bjurholm 44
Kenneth Nordström 41
Anders Pettersson 37
Jan Biverskog 23
Jimmy Haglund 21
Kenneth Pettersson 20

MATCHRESULTAT (Pojklag)

DIF ― NYKÖPING 4―3
DIF ― TV-LAG 58 5―2
DIF ― DANDERYD 6―1
DIF ― VÄSTERÅS SK 14―3
DIF ― LINDEN 6―1
DIF ― WESTMANIA 5―0
DIF ― ÖREBRO 2―0
DIF ― VÄSTERÅS SK 7―1
DIF ― SURAHAMMAR 8―1
DIF ― IK SKURU 1―2
DIF ― MORGÅRDSHAMM 16―2
DIF ― DANDERYD 0―0
DIF ― VÄSTERÅS IK 7―4
DIF ― NORDIA/Ba 4―0
DIF ― DIF A-58 7―3
DIF ― SÖDERTÄLJE 7―0
DIF ― IK SKURU 5 ― 1
DIF ― AIK 5―7
DIF ― GETINGARNA 6―3
DIF ― TV LAG 4―5

DIF ― AIK 3―3
DIF ― ÖSTBERGA 3―3
DIF ― SÖDERTÄLJE 2―2
DIF ― IK SKURU 3―1
DIF ― HAMMARBY 1 —6
DIF ― AIK 3―3
DIF ― AIK 2 ― 1
DIF ― SKURU 1 ― 1
DIF ― SÖDERTÄLJE 3 ― 1
DIF ― LIDINGÖ 7―0
DIF ― LIDINGÖ 12―0
DIF ― HAMMARBY 3 ― 1

DIF ― STRÖMSBRO 5―0
DIF ― STRAND 8―2
DIF ― BOLLNÄS 4―0
DIF ― FALUN 4 ― 1
DIF ― AIK 1―0
DIF ― NYKÖPING 2―2
DIF ― GÄVLE 3―0
DIF ― TYRESÖ 2―0
DIF ― VÄSBY Jun. WO-seger

DIF ― MORA 5―5
DIF ― HAMMARBY 0 ― 1
DIF ― NEW CAANAN 2 ― 1
DIF ― ÖSTBERGA 2 ― 1
DIF ― BELE 6―0
DIF ― SÖDERTÄLJE 3―2
DIF ― HAMMARBY 3 ― 1
DIF ― RÖGLE 7―2

RESULTAT JUNIORLAG

DIF ― FAGERSTA 5―12
DIF ― LIDINGÖ 4―2
DIF ― IFK TUMBA 6―2
DIF ― IFK TUMBA 4―2
DIF ― HUDDINGEN 4―4
DIF ― NACKA SK 1―0
DIF ― HAMMARBY 2―3
DIF ― ÄLVSJÖ 2―4
DIF ― STUREBY 8 ― 1
DIF ― TULLINGE 8―0
DIF ― NORDIA 2―3
DIF ― ERIKSDAL 4 ― 1
DIF ― HANDEN 6―0
DIF ― TYRESÖ 9 ― 1
DIF ― FRUÄNGEN WO-seger
DIF ― HAMMARBY 4―5
DIF ― DIF 4―8

EX-DJURGÅRDARE TÄNKER 
HÖGT
Till back i ”all star team” i ishockey ut
sågs efter VM i Helsingfors Lars-Erik Sjö
berg, och det tyckte man i Djurgården var 
en välförtjänt utnämning. Djurgården ha
de nämligen nöjet att för några år sedan 
hjälpa Lars-Erik att få studera sig till en 
gymnastikdirektörsbefattning i Stockholm 
och eftersom han vid sidan av studierna 
även hann spela ishockey i Djurgården 
håller man en smula på ”Taxen” även 
efter det han sökt sig andra jaktmarker.

När Lars-Erik meddelades om utnäm
ningen till världsback tog han lugnt på det 
hela, talade och sade:

— Äsch, jag hörde att det var sport
journalisterna som gjort denna omröst
ning bland sig själva. Och dom är ju inte 
dom största experterna.

Betyget gavs i TV.
Denna djärvhet fick dagen därpå sitt 

svar. En bredsida avfyrades i Expressen 
mot Lars-Erik, som snabbt gavs besked 
om sin obetydlighet...
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Men det kostade 90.000...
Om det inte gick så där alldeles bra för vårt kärt A-lag i den allsvenska ishockeyn gick 
det dessto bättre för ungdomssidan. Här heter basen Rune Andersson, som har sitt 
stora värde inte minst genom att han kan konsten att skrapa ihop pengar.

- Bortåt 90.000 kronor kostade senaste säsongen, och det är förstås stora pengar, 
som man vill ha valuta för. Och det törs jag påstå att vi verkligen fick i vintras, säger 
Rune, som i yngre dar var allsvensk domare i ett 15-tal år, innan han upptäckte 
möjligheten att spela en aktivare roll i Djurgården. Dit kom han 1967 med uppdrag att 
ordna lotterier, sälja souvenirer och spela bingo samt att dessutom hålla i gång hela 
ungdomsverksamheten.

Det har gått bra i vinter och bättre ska 
det kunna bli bara vi fick mera 
träningsmöjligheter i Stockholm. Nu har 
mycket av träningen måst förläggas till 
landsortsbanor, som kostar 100 kronor 
per timme i Surahammar och 130 kronor 
i Vallentuna men bara 20 kronor på 
Östermalms. Vi har ansett det värt att 
kosta på våra grabbar dessa tränings
timmar men vi är ju i alla fall långt efter 
vad klubbarna i landsorten till betydligt 
mindre kostnader bjuder sina grabbar på.

Två guldlag i S:t Eriks cupen
Söndagen den 24 mars blev en härlig Djurgårdsdag i Isstadion på Johanneshov, då en 
lång säsong äntligen kommit till sitt slut. Och det blev en förhoppningsfull ungdomens 
dag. Vårt kära A-lag hade ju gått till sommarvila någon vecka innan och då räddat det 
allsvenska kontraktet med god marginal. Nu kom de an på alla våra små och stora 
kronprinsar att visa sina slumrande mästartalanger. När dagen var slut hade vi två 
guldlag i S:t Eriks-cupen att redovisa!

Två lag nådde slutspelet denna dag. Bägge vann sina finaler. Vad kunde man mer 
begära. När sedan A-juniorerna satt Jakobsberg på plats i en Cupfinal som dessert på 
tillställningen var lyckan fullständig. Solsken i riklig mängd över vår ungdomsishockey.

Dagen blev framför allt våra C kors 
lyckodag. De hade Huddinge emot sig. 
Samma Huddinge som i serien vunnit med 
3—0 i en match, som visserligen ingenting 
gällde i och med att Djurgården då redan

Ungdomens ishockeyfacit
Djurgårdens A-juniorer vann Stockholms
serien, kom tvåa i DM-finalen och tvåa 
också i allsvenska juniorcupen efter 
Brynäs samt vann slutligen juniorcupen i 
Stockholm med 6—1 i finalen mot 
Jakobsberg. I semifinalen tog man re
vansch på Hammarby med 5—4.
När A-57 lager (16-åringarna) den 
23/3—74 segrade över Hammarby med 
3—1 i finalmatchen gällde S:t Eriks Cup 
och Stockholms DM för pojklag, satte 
gänget punkt för en framgångsrik säsong.

Finalmatchen mot ett stjärnspäckat 
Hammarby var kronan på verket. Laget 
bildades i B-gruppen, alltså för 3 år sedan, 
och från den tiden finns fyra spelare kvar.

Den här säsongens resultat är en följd 
av den utökade träningen. Alla har slitit 
och jobbat och de flesta har också fått 
lön för mödan. Om vi bland våra fina 
plantor så småningom får något mat
nyttigt för A-laget är för tidigt att yttra 
sig om, men visst finns det grabbar med 
stora utvecklingsmöjligheter. Se bara på 
Kent Nilsson, som direkt från pojklaget 
gick in i A-laget och nu också blev 
Europajuniormästare!

hade seriesegern i hamn men i alla fall 
kunde den segern kanske gett de våra 
vissa komplex. Men icke sa Nicke. Det 
blev en uppvisningshistoria. Största final
segern i hela S:t Eriks cup registrerades 
med 5—0.

Den övriga truppen kom till DIF förra 
säsongen som var mindre lyckosam re
sultatmässigt, men laget kan tjäna som 
exempel på vad träning och vilja kan 
åstadkomma.

Laget tränar styrka och kondition i 
Liljansskogen och i Stadions styrkelokal 3 
ggr/vecka från maj till oktober månad, då 
isträningen börjar. Under nästan hela sä
songen måste vi tyvärr söka oss utanför 
Stockholm för att få isträning, och detta 
är både tröttsamt och kostsamt. Men vad 
göra? Fördelen är kanske att vi inte blir 
bortskämda samt att vi kan varje mil av 
E—4:an vid det här laget. . .

Rune Andersson basar för vår ung
domsishockey och hinner vid sidan av 
detta jobb att hålla i en rad ekonomiska 
trådar och därmed göra uppfödningen av 
nya stjärnor självbärande. I yngre dar var 
han en av våra främsta ishockey domare 
och lärde storspelarna att passa sig väldigt 
noga.

Roligaste minne: Seger i Stockholms 
Mästerskap.
Tråkigaste minne: Missad SM deltagande 
p.g.a. 2 för lite gjorda mål.
Det som gläder en ledare mest är lagets 
vilja att alltid ge sitt bästa på träningar 
och matcher, samt sin förmåga att ta regi, 
med andra ord att spela som dom blir 
tillsagda att spela.

Laget har dessutom fått beröm från 
ledare i andra klubbar för sitt sätt att 
alltid uppträda prydligt på och utanför 
banan. Detta är mycket roligt då »stor
klubbarna» alltid har kritiska ögon på sig. 
Tränare för laget: Björn Rylander
Lagledare: Tore Käck
Massör och matr.-förv: Erling Lundh

Björn Rylander

A-pojklaget, 57:orna, och C-pojkarna, 
61:orna, blev mästare i S:t Erikscupen. 
59:orna vann serien för att sedan dock 
falla i cupen mot blivande mästarna AIK 
med 2—0.

57 :oma fick nöja sig med en 2:a plats i 
serien efter 2—2 mot AIK och 1—6 mot 
Hammarby, varmed målskillnaden med 2+ 
gav Hammarby seriesegern. Sedan tog 
Djurgården dock revansch på Hammarby i 
cupfinalen och vann med 3—1.

Samtidigt utklassade 61:orna i cup
finalen Huddinge med 5—0 och ut
nämndes av Expressen till »årets lag» i 
denna jättetävling.

Finaldagen gräts det här och var bland 
lyckliga pappor och mammor stora 
skvättar glädjetårar.
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448 mål - är det rekord
Djurgårdens redaktör har fått ta del av 
statistiken för våra yngsta ishockey
mästare och måste erkänna sig impo
nerad. Totalt har detta gäng hunnit med 
57 matcher och tillverkat 448 mål i 
tränings-, serie-, cup- och internationella 
matcher!

Så ser poängraden för den gågna sä
songen ut:

57 48 3 6 448-68
Tävlings- och seriemässigt har man 

förlorat endast två matcher. Man började 
den 6 oktober i Surahammar med ett 
nederlag mot Sirius (0—3) och slutade 
den 30 mars i Berlin med en seger mot 
Berliner Schlittschuclub (13—0).

Det stora allvaret började med en 
match på Stora Mossen med 7—4 mot 
Hammarby och fortsatte sedan till en klar 
seger i serien, innan det var dags för 
cupspelet. Här blev resultaten:

- Kallhäll 5-0
— Danderyd 6—1
— Södertälje 10—0
— Huddinge (final) 5—0
Inte så mycket att snacka om 

alltså.. ..
Värsta jobbet i serien hade Djurgården 

haft mot AIK och därvid också drabbats 
av dystraste bakstöten, när AIK vann med 
1—0 i en paraplymatch på Solnais. Det 
spöregnade och isen var som en sim
bassäng. Pucken nekade att följa med och 
någon ishockey förekom inte. Men AIK 
lyckades i ett av matchens mycket få 
anfall få in pucken i Djurgårdens mål.

Bittra och våta lämnade våra grabbar 
banan och beslöt ta rejäl revansch i 
returen på Östermalms. Där fanns det 
också is och utspelningen blev total: 5—0 
för de våra,

10—0 mot kringlorna!
Sedan serien spelats färdigt blev det 
nästan en månads uppehåll, innan det 
kallades till slutspel, och med alla de 
svårigheter att »hålla i gång» i Stockholm, 
som de alltid upptagna banorna innebär, 
hade våra ledare det inte lätt att hitta 
spel- och träningsmöjligheter. Tydligen 
hade man lyckats bra, ty när slutspelet 
blåstes in, stormade våra smågrabbar fram 
och började snart likna en slutsegrare. 
Mest övertygad därom blev man när i 
semifinalen Södertälje kvaddades med 
hela 10-0.

Efteråt stor prisutdelning. Diverse 
grejer begåvades grabbarna med och re
servmålvakten kunde inte låta bli att 
tycka: »Värre än julafton».

Så kom alltså finalen mot Huddinge. 
Skulle det bära eller brista, skulle re

Våra yngsta ishockeymästare i S:t Eriks-cupen, C-pojkarna på 13 år, från vänster i 
främre raden: Matte Holmström, Kenneth Erlandsson, Bernt Jansson, Stefan Nilsson, 
Ulf Carlsson, Per Magnell, Håkan Bodman, Hasse Qvarnström, bakom denne: Michael 
Thelvén: bakre ledet: Nils-Göran Eriksson, Lasse Linger, Stefan Holmqvist, Lars 
Rodenkirchen, Micke Alming, Michael Eriksson, Roland Nyman, Mickael Storfeldt, 
Björn Carlsson.

Stående synes generalstaben, från vänster Roger »Botte» Bothén, Björn Magnell och 
längst till höger Curt Holmström.

vanschens timme vara inne? Jo då — efter 
det att Huddinge efter bara 9 sekunder 
skaffat sig en öppen chans som dock 
Matte Holmström klarade i sitt mål, slog 
Djurgården till och i 52:a sekunden svepte 
Micke Alming in 1—0. Då kom det lugn in 
under tröjorna och när sedan Hasse 
Kvarnström gjorde en elegant dragning 
och kom fri med 2—0 inprickat intill ena 
stolpen började föräldrarna på läktarna 
att svämma över i lycksalighet.

Jublet steg ännu mer i höjden, när 
Perra Magnell ökade till 3—0 och Micke 
Alming fortsatte till 4—0, sedan han 
bakvägen efter att ha rundat målet 
tryckte in 4—0. Sedan steg reservkapitalet 
Håkan Bodman in i bilden och lyfte kallt 
in ett femte mål — det sista av alla våra 
200 mål denna säsong — och då gick sista 
luften ur Huddinge. Vi var mästare igen.

Fotnot:
»Sparkapitalet» var en beteckning som 
Malmö FF:s talangscouter gav den blivan
de proffsspelaren Calle Palmér, när han 
första gången dök upp och avslöjade 
tekniska talanger och spelsinne av stora 
mått men ännu var för tunn i kroppen för 
att tåla det allsvenska klimatet. Han 
plockades fram då och då i A-laget för att 
sedan ta igen sig bakom fronten för att 
mogna. Även om han aldrig blev någon 

bjässe i kroppsformatet växte han i alla 
fall ut till en verklig storspelare och 
hamnade omsider i proffsfotbollen i Itali
en. En klok matchning av ett sparkapital. 
Hur många lovande lirare har inte för 
tidigt släppts fram i de stora samman
hangen och snart fått nog...

Statistik finns det alltid gott om i 
ishockey. Även när det gäller våra yngsta 
mästare. Härav framgår bl.a. att tränarens 
son Per Magnell vann skytteligan med 90 
poäng (55 mål och 35 passningar) och 
med Micke Alming och Roland Nyman på 
andra plats med 83 poäng vardera.

Nu skall man emellertid komma ihåg 
att möjligheten att göra mål och lägga 
passningar är direkt beroende på hur 
länge varje spelare får vara inne och lira. 
Mäter man i procent närvaron inne på 
isen med hur grabbarna gjort mål och 
passat, blir det andra siffror.

I seriespelet var Roland Nyman bäst 
med 10 »baljor» och 14 pass och Micke 
Alming tvåa med 7 mål. Micke bäst när 
det som behövdes som mest, d.v.s. i 
slutspelet med 7 mål och Stefan Holm
qvist tvåa med 6 mål.

Kommer någon av alla dessa namn att 
bära fram Djurgården i allsvenskan någon 
gång...
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Cykel i en stor familj
Från DIF:s cykelsektion kan vi berätta att cykelungdomarna, som är i åldern från 12 
till 25 år, brukar träna på Stadion fem gånger i veckan i gamla fäktsalen under stå
platsläktaren. I fäktsalen finns tre eller fyra testcyklar och dessutom kör grabbarna på 
egna cyklar på rullar. Rullarna ser ut som bilprovnings rullar för bromsprov. Att köra 
på rullar kräver en mycket god balans och på nybörjare ser man ganska snart därför 
om de har förutsättningar att bli en bra cyklist. Träningen på testcykel och på rullar 
varvas med löpning i Liljansskogen.

Lokalen har grabbarna gjort ganska 
mysig. Man har både soffa, bord och sto
lar och några föräldrar har skaffat kylskåp 
och el-platta. Efter träningen brukar grab
barna dricka kaffe eller te och äta en 
smörgås eller bulle.

Tränare är Thomas ”Mackan” Eriksson 
och han har gjort ett bra träningsprogram.

Cykelsektionen har mellan 25 och 30 
grabbar anslutna. Vid träningarna brukar 
10 till 15 vara närvarande. De flesta bor 
nämligen i Sollentuna (P G:s hemvist) och 
har därför ganska långt att åka.

Sju av cyklisterna, de äldsta och mest 
rutinerade, fick åka till Mallorca i mars 
1974 på träningsläger under ”Mackans” 
ledning.

Smågrabbarna som stannar hemma får 
delta i träningsläger på hemmaplan. Förra 
året samlades man vid Stadion och gjorde 
långturer ut i Stockholms omgivningar. 
Ett gäng av Smågrabbarna förirrade sig ut 
till Waxholm, Rindö och Värmdö och 
hade sedan svårt att hitta hem. Dom fick 
begära hjälp av polisen i Stockholm. Då 
hade dom varit borta från 10 på morgo
nen till åtta på kvällen. Föräldrarna var i 
upplösning eftersom ingen visste var grab
barna höll hus.

Säsongen omspänner tiden från maj till 
september med ett litet uppehåll mitt i 
sommaren.

Grabbarna brukar köra tempo, där man 
startar med en minuts mellanrum, ute vid 
Rosenhill på vägen mellan Södertälje och 
Nynäshamn, vid Botkyrka på gamla Sö
dertäljevägen och vid Lövenströmska sjuk
huset på gamla Uppsalavägen.

Linjeloppen som går med gemensam 
start brukar gå runt Borgen på Gärdet, 
ute i Viksjö-området i Jakobsberg, i Farsta 
söder om Stockholm och på några platser 
till.

Grabbarna är indelade i klasser som 
kör olika långt. Yngsta grabbarna som är 
12 och 13 år kör en mil i klass PB, 14-15 
åringarna kör i klass PA ca 2 mil och 
16-17 åringarna i klass U kör 3-5 mil.

Man tillämpar poängräkning i tävlingar 
med fler än 35 startande. Segraren får 
7 poäng, tvåan 6 o s v. Om en kille samlat 
20 poäng, vilket han kan göra om han vin
ner två tävlingar och kommer tvåa i en, 
får han efter ett år i U gå upp i närmast 

högre klass som är J. Se’n fortsätter man 
upp i B resp A dels efter ålder och dels 
efter poängräkning. Till A kommer man 
bara genom poäng.

Som regel brukar Smågrabbarna börja 
en tävlingsdag och sedan följer de olika 
klasserna åldersvis uppåt. Grabbarna är ju 
unga, utrustningen dyr och skrymmande 
och för att ta sig till en tävlingsplats måste 
man åka bil. Då måste föräldrarna träda 
till och göra en insats.

I motsats till vad fallet är med fotboll 
och andra lagidrotter, där bara två lag 
möts samtidigt, så möts vid cykeltävlingar 
ofta tio till tolv lags cyklister med med
följande föräldrar och andra anhöriga. Så 
pågår det hela sommaren med vissa av
brott och det gör att det skapas en sam
hörighetsanda över klubbgränserna mellan 
både cyklister, föräldrar och klubbledare 
som är unikt men samtidigt välgörande 
för idrotten.

I sommar kommer DIF cykel att delta 
i de olika tävlingar, som går runt Stock
holm och även göra utflykter till Uppsala, 
Västerås, Nyköping osv. Några av de äldre 
cyklisterna deltar i Västkustens tredagars 
och veckan 21-28 juli 1974 sänds en 
trupp till SM på cykel, som går i Kristian
stad.

Rune Ekholm, som är pappa till en av 
cyklisterna, Hans Ekholm, arbetar nor
malt på Semper och är därför hemma på 
att laga barnvälling och annan lämplig 
mat. Han fungerade som kock och in
köpare under vistelsen vid SM i Lands
krona och själv fick jag diska och städa 
efter fem hungriga och slarviga cyklister, 
som inte kunde ta vara på sig själva. För
utom att laga mat är Rune Ekholm en 
skicklig mekaniker och hjälper därför gär
na till med att laga cyklarna och att hålla 
dem i trim.

Troligen kommer en sju — åtta cyklis
ter med några föräldrar att delta i SM i 
Kristianstad och vi hoppas att den täv
lingen blir lika lyckad ur förläggningssyn
punkt som förra året. När det gäller den 
sportsliga insatsen kan det inte gå sämre 
än förra året, för då gick det som sagt inte 
alls.

En gång om året, det brukar vara tredje 
veckan i juli, går Trelleborgs tre-dagars. 
Man kör två linjelopp, ett tempo och ett

PG:s ORD PÅ CYKELVÄGEN
Djurgården är inte best....vi är bäst’

...nu’ är han ute å cyklar igen (röst 
från en mycket duktig man som kan 
cykla också).

Presentation är inte nödvändig, men 
en källa till allmän information för vad vi 
sysslar med:

»Vi tar några gubbs och grabbar ur den 
lilla sektionen»

Tompa, Bosse, Bertie och Mackan å 
sen lille Hasse, det är dessa killar som 
sätter sprätt på cykeltillvaron och får med 
andra killar i vårt gäng. Tar vi sen och 
sätter dit Rune Grevér, Åke Holm och 
»Berra med bil», ja! då är det skönt att 
vara djurgårdare!

Det är klart att du inte förstår det här 
snacket, när du får djurgårdstidningen i 
din hand, men kom med i cykelgaloppen:

Vi har en mysig lokal i Stockholms 
stadion »cykelträffen»: där får de »intres
serade» ta del av gymnastik, testcykel, 
tyngdträning, cykel på rullar och en härlig 
bastu med dusch...och efteråt träffas vi 
med kaffe, thea...och Runes goda bak
verk. Som sagt du är välkommen med 
hela familjen.

Nu nalkas den tid då cykelgrabbarna 
tar ut bågen och börjar landsvägs
träningen.

Vill du veta mer......kom upp på 
Stadion »cykelträffen» varje fredag klock
an 18.00, då träffar du ett kul ungdoms
gäng och en del äldre mysiga 
»gubbs»...kan du inte ring gärna PG’ 
08/96 41 24 bost. efter 18.00 
0760/341 40 arb., Rune Grevér 
08/96 16 74 bost. efter 18.00, Berthold 
Helgesson 08/89 66 99 efter 18.00, 
»Mackan» Eriksson 08/777 99 92 efter 
18.00.

Du är intresserad av cykel, du lär vad 
du vill lära, du säkert tänkt lite mer »börja 
cykla».

lagtempolopp.
Konkurrensen är förkrossande i sned

blåsten utefter skånska kusten. Speciellt 
bra är danskarna som brukar vinna det 
mesta.

För grabbarna härifrån norr har det 
sällan lyckats. Har man inte punkterat så 
har man vurpat. En av DIF-cyklisterna 
hamnade ute i en rågåker efter en vurpa i 
somras. Han svimmade och höll inte på 
att hitta hem igen.

Sedan tre år tillbaka har Djurgården 
anordnat DIF-tredagars ute i Sollentuna. 
Man brukar anslå pingsten till denna täv
ling och därigenom effektivt hindra alla 
förlustelser eller försök till utsvävningar
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under hänryckningens tid.
Startavgiften är ganska hög, 35 kr och 

priserna därefter. 50 kr till segraren. En 
bra kille kan tjäna 150 kr på tre dagar, 
men dom andra blir förstås utan.

Inbjudan brukar sändas till såväl lands
ortsklubbar som stockholmsklubbar, vilka 
p g a den höga startavgiften endast sänder 
sina bästa cyklister. En elittävling bland 
de yngre med andra ord.

Ekonomin har DIF cykel sökt klara 
genom bidrag från stat och kommun och 
från DIF:s överstyrelse. Därutöver ordnas 
lotterier och försäljning av paraplyer, hals
dukar och trätofflor, ja allt som det står 
Djurgården på.

Mallorca-resan betalar grabbarna själva 
men får litet bidrag från DIF och detsam
ma gäller om Trelleborgs-resan. Bidrag ut
går för resa och till de aktiva även för 
kost och logi.

Folket bakom hela DIF cykelverksam
het samlas bakom P G Erikssons runda 
figur, Ni vet han som gormar och svär 
både med styrelsegubbar och cykelgrab
bar. Han är en entusiast av stora mått och 
håller verksamheten i gång.

Vice ordförande är Berthold Helgesson, 
försäljare av klass. Han är dessutom aktiv 
cyklist, särskilt bra på långdistans. Han 
behöver lång träningstid och är därför 
bäst på hösten. Han lär vara ungkarl.

Tränare är ”Mackan” Eriksson och 
samtidigt aktiv cyklist. Han är gift och 
har ett barn och ett till lär vara på väg.

Hans Ekholm, som är ojämn på tempo, 
kan slå vem som helst i linje när han är på 
humör, men han brukar ha en massa bru
dar hängande efter sig på tävlingarna och 
det brukar distrahera Hasse. Genom sin 
likhet med en bedagad popsångare brukar 
han kallas för ”Elvis”.

Mamma Dagmar Ekholm är sjuksköter
ska och tar hand om dem som vurpar.

I J-klassen har vi i år tre cyklister Ulf 
”Punkis” Crona, Thomas ”Sumpen” Eriks
son och Thomas Holm. Ganska bra cyklis
ter alla tre.

Två grabbar som brukar sladda litet är 
Bengt Engstrand och Sandro Holm, båda 
intresserade cyklister, som vi hoppas skall 
göra en god insats för DIF.

God hjälp har vi dessutom av föräld
rarna till dessa grabbar, bl a familjerna 
Crona, Eriksson och Engstrand. Kjell Eng
strand, pappa till Bengt är duktig meka
niker och mamma Engstrand arbetar inom 
sjukvården och till god hjälp, när någon 
blir skadad t ex.

Ja det här var något om DIF cykel. 
Har jag glömt något kan P G fylla i.

Den som skrev var
Åke Holm 

(pappa till Thomas)

Glädje och bekymmer hos fäktarna
Ett 100-tal djurgårdsknattar mellan 6—14 år samlas två gånger i veckan i Djurgårdens 
fäkthall på Ropsten. Salen är proppfull av efterträdare till Robin Hood och Zorro. 
Klingorna blixtrar, ungarna kämpar och mammorna och papporna jublar, när något av 
deras barn vinner ett pris — kanske en kola.

En av knattarna heter Johan Westergren. Han är 12 år gammal och berättar, att han 
böljade fäkta därför att det verkade vara en fartfylld idrott. Nu vet han, att det inte 
räcker enbart att slåss. Man måste lära sig teknik och taktik för att bli lika duktig som 
vår Leif Högström, som 1974 blivit svensk juniormästare på såväl florett som värja.

Fäktarna har det senaste året haft 
mycket att glädjas åt på internationella 
tävlingar, men besvikelser saknas heller 
inte. F.d. estländaren Jaan Veanes, som 
vann Europa-cupen och svenskt mäster
skap i värjfäktning för Djurgården, blev 
på en kongress i Paris någon vecka efter 
sin seger i Europa-cupen av Inter
nationella Fäktförbundet och på Sovjets 
begäran avstängd. Han anklagades för 
krigsförbrytelser. Man frågar sig, hur en 
man kan bli avstängd utan att ens bli 
förhörd eller ens tillfrågad! Man frågar sig 
dessutom, varför den svenske represen
tanten på ifrågavarande kongress i Paris 
inte ens reserverade sig mot beslutet! Det 
kan nämnas, att Veanes är född 1947, 
alltså 2 år efter krigets slut! Djurgården 
har genom Svenska Fäktförbundet sökt 
häva beslutet, som emellertid fortfarande 
står fast.

Hans Jacobson, djurgårdaren, blev 
silvermedaljör i VM 1973 — en ytterst 
förnäm prestation, vilken skulle bli upp
skattad i vilket specialförbund som helst. 
Svenska Fäktförbundet glömde emellertid 
bort Hans vid årsmötet. Han fick inte så 
mycket som en blomma som belöning för 
sin fantastiska insats.

Hans Jacobsons tränare, ungerskfödde 
populäre tränaren Béla Rerrich, fick nöja 
sig med ett stencilerat tackbrev från för
bundet, och det var inte ens undertecknat 
av förbundets representant.

Béla Rerrich har de sista 10 åren varit 
ledare och rådgivare för vårt lands bästa 
florettfäkterska Kerstin Palm. Genom 
detta samarbete mellan en bra fäkterska 
och en klok och taktisk ledare har många 
goda resultat vunnits. Béla känner på 
pricken, hur Kerstins svåraste konkurrent
er fäktar och kan hjälpa henne taktiskt. 
Han är dessutom mycket språkkunnig och 
har skaffat det svenska fäktförbundet 
viktiga kontakter under åren. Plötsligt 
och utan förvarning hindras nu Béla 
Rerrich från att fortsätta det frukt
bärande ledarskapet för Kerstin Palm. 
Man har meddelat, att vem som helst 
utom Béla skall vara Kerstins ledare. Är 
detta någon sorts diskriminering eller är 
det ett missförstånd? Ingen annan svensk 
ledare känner topparna i världseliten på

Jan Veanes, Djurgårdens svenske mästare 
i värjfäktning, fick i fjol Gamla Djur
gårdares guld för årets bästa prestation.

MÅNGA MÄSTARE PÅ FÄKT
SIDAN
Följande framgångar summerar man på 
fäktsidan efter ett år, som liknar något åt 
rekordhållet:

JNM värja: Leif Högström
JNM damflorett: Ann Molvidsson

2) Maud Tesch
Mackoaben i Tel-Aviv,
damflorett: Ann Molvidsson
Europacupen Heidenheim: Jan Veanes 
VM, värja: 2) Hans Jacobsson
SM, värja: Jan Veanes

2) Carl von Essen
SM, värja, lag: Djurgården:
Hans Jacobsson, Carl von Essen, Leif

Högström, Göran Andersson, Jan Veanes 
SM, damflorett, lag: Djurgården:
Ann Molvidsson, Maud Tesch, Marit

Nettelblad, Eva Friberg.
JSM, lag: samma mästarinnor.
JSM, värja: Leif Högström
JSM, florett: Leif Högström 

damflorett. Annat än sällskap pä resan 
kan andra ledare inte bli för Kerstin.

Djurgårdsfäktarna jobbar, tränar, 
sköter sina studier och uppskattar märk
bart sina ledare och tränare. Det är bara 
tråkigt, att de senare icke röner upp
skattning från de ansvariga inom svensk 
fäktning. Djurgårdarna drar emellertid in 
remmen ytterligare, biter ihop tänderna 
och slår sig fram även i motvinden som 
råder. Järnkaminerna brukar göra så.

Gustaf Palm
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Rullskidan vår räddning
Att bedriva längdåkning på skidor i Stockholmstrakten, tycks vara i det närmaste 
omöjligt. På de senaste tre/fyra åren kan vi troligen räkna antalet »riktiga» vinterdagar 
på ena handens fingrar. I bland när vi slagit upp våra ljusblå och kisat ut i 
morgonmörkret, har marken varit inbäddad i ett ljust ulligt snötäcke. En sådan morgon 
bultar hjärtat lite extra hårt av förväntning. Mot eftermiddagen brukar detta vita, 
vackra vara utbytt mot en brun sörjig massa av obestämd konsistens.

Nåja, trots dessa dystra erfarenheter 
bedriver vi dock verksamheten, t.o.m. i 
stor skala. Nyckeln till någorlunda realis
tisk skidträning ligger hos rullskidan. Vår 
träning består till 50% av rullskidåkning. 
Rullskidan, omtalad och omdiskuterad 
fordrar faktiskt en närmare presentation. 
Finland uppfann den, men Östtyskland 
var första nation som införde rullskidåk
ning som ett naturligt komplement till 
löpträningen under sommaren och höst
en. På rullskidor kan intervall, distans, 
mjölksyra(?) samt styrketräning genom
föras. Rullskidåkningen stärker framför 
allt rygg och armmuskulatur. Stakåkning 
på rullskidor liknar i hög grad densamma 
på vanliga skidor och med rätt underlag. 
Numera finns ett stort antal modeller och 
märken att välja mellan, däribland många 
svenska. Inköpspriserna varierar något, 
men ett genomsnittspris på ca. 300 kron
or är realistiskt. Inköp av 10 par rull
skidor innebär för skidsektionen en 
ganska stor och betungande kostnad.

Skidsektionen bedriver sin träning nu 
som förut vid Stadion, alltså i rätt djur
gårdsmiljö både när det gäller lokaler och 
omgivning. Tisdagar och torsdagar kan 
man se våra aktiva och motionärer 
spänsta eller streta omkring ute vid Lill-
Jansskogen, Fiskartorpet eller på Kung
liga Djurgården. Vår distansträning be
drives på lördagar ute vid vår och orien
teringssektionens klubbstuga Höjden. 
Omgivningarna är där de rätta för hårda 
genomkörare och själva klubbstugan för
nämlig med bl.a. bastu.

Vi har även fått igång en omfattande 
»knatteverksamhet». Ett 40-tal unga av 
båda könen deltar med liv och lust. 
Hemorten för dem är Lidingö, Solna och 
Bromma, men lustigt nog ingen enda från 
Stockholms innerstad. Att se dessa verk
ligt unga, intresserade pojkar och flickor i 
full verksamhet är både stimulerande och 
roligt. Men med en fin vink till Stock
holms stad vill vi påpeka, att verksam
heten kostar pengar även om man råkar 
vara yngre än 11 år. Varför inget kom
munalt eller statligt stöd? Det statliga 
lokala aktivitetsstödet utgår till deltagare 
mellan 11-25 år. Våra kranskommuner 
brukar ge ett liknande bidrag för 7—11 
åringar, så dock inte Stockholms kom
mun.

När det gäller aktiv tävlan så syns vi 
som sagt av naturliga skäl mest i prislistor 
från diverse terrängtävlingar. Vi har ett 
mycket stort antal deltagare vid varje 
tävling. Ja, vi tillhör de klubbar som har 
allra flesta stratande. Vad som är roligt 
och viktigt att påpeka, är att trenden ur 
resultatmässig synpunkt är i ständigt stig
ande. Vi återfinns ganska ofta i resultat
listornas absoluta topp. Främst då genom 
två flickor som verkligen är duktiga och 
ambitiösa, 17-åringarna Ingrid Hultman 
och Anna Erlandsson, den senare f.ö. 
nybliven elev vid skidgymnasiet i Torsby. 
Flickor, vad gör Ni med alla priser i form 
av transistorapparater, brödrostar m.m.?

Sture Danielsson

Det här blev skidåkarnas vanligaste lott den senaste snöfria vintern. Rullskidor går bra 
det också och något besvär med valla har man inte. Här har styrelsen (så när som på 
bortreste ordföranden Ingemar Sundberg) ställt upp inför fotografen; från vänster: 
Ann-Marie Hall, Bertil Wedin, Sune Hall och Sture Danielsson.

Handboll: seger i lilla DM
För handbollens del kan endast en åter
blick på den ännu icke avslutade säsongen 
göras. Planeringen för nästa säsong har 
icke kommit så långt att något bestämt 
kan sägas.

Säsongen 1973—1974 startade med 
stora förhoppningar om avancemang till 
div. III. I skrivande stund vet vi ej hur det 
går. Vi ligger f.n. tvåa i serien, två poäng 
efter ledande lag som är Rutger. Några 
omgångar återstår ännu så än har vi inte 
gett upp hoppet. Förlusten av två poäng 
kom just mot Rutger i början av säsongen 
då vi tyvärr led av en del skador, varför vi 
icke kunde ställa bästa laget på benen.

I övrigt har säsongen bjudit på en del 
framgångar för A-laget. Vi har vunnit lilla 
DM för Stockholm och vidare Minne
bergscupen.

Vårt B- och C-lag har bägge spelat i div. 
V och klarat sig bra, dock utan att vinna 
sina serier.

Inför nästa säsong måste en del nyför
värv göras till A-laget för att det skall 
kunna bli slagkraftigt nog. Vidare måste 
det förnyas på ledarsidan, varför Du som 
är intresserad av handboll och vill hjälpa 
till ring Lars Troedsson tel.: 765 45 41.

27



28



Djurgården leder 14 i topp
Utrensningar är ett ord, som då och då förekommer i den politiska världen. Oftast 
bakom järnridån. Man gör därmed av sig med ”opålitliga” personer, människor utan 
rätta färgen.

De får visserligen — som regel — leva vidare, men måste söka sig försörjning och 
existens på annat håll.

Här hemma i Sverige behövs inga utrensningar av det här slaget. Men ibland ”städar” 
man förstås, och det är något som man tyvärr tvingas syssla med även inom idrotten. 
Plötsligt får någon silkessnöret, försvinner i en fallucka.

Att en hel skock idrottsfolk kan för
svinna på en gång händer också. Det sker 
framför allt, när man gör en översyn av 
medlemsmatriklarna för att kolla hur års
avgifterna betalats.

I allmänhet är man generös mot med
lemmar, vilka ”glömmer” att betala sina 
avgifter, man när det går efter år och 
vederbörande fortsätter att glömma, blir 
det mindre trevligt.

Djurgården har naturligtvis också tving
ats erfara hur medlemmar gärna vill kalla 
sig riktiga djurgårdare men nekar att kom
ma ut med den lilla tributen-årsavgiften. 
Vid den senaste kontrollen tvingades vi 
därför göra en ”utrensning” av sådana 
medlemmar. Det innebär också att vår 
totala medlemssiffra gick ner under 5.000-
strecket.

För att få veta var vi därmed stod i 
jämförelse med andra storklubbar ringde 
vi Riksidrottsförbundet, dit alla förening
ar rapporterar sina medlemssiffror. Efter 
det samtalet var vi alltjämt Sveriges största 
idrottsförening!

Vi begärde av RF besked om de all
svenska fotbollsklubbarnas totala med
lemsantal och fick siffror, som stämde 
rätt illa med vad klubbarna i andra sam
manhang redovisar.

De 14 på topplistan fanns i RF:s re
gister med dessa medlemssiffror:
Djurgården 4.835
AIK 4.732
Malmö FF 3.365
Örebro SK 1.405
IFK Norrköping 1.295
Halmstads BK 1.189

Du har väl inte glömt...
För att räknas som riktig Djurgårdare 
måste du ha betalt din årsavgift. Du, just 
du alltså, som läser detta, har väl inte 
glömt detta?

Medlemsavgiften i Djurgården är i år 
för de yngre medlemmarna vilka fyllt 
högst 19 år, 20 kronor och för övriga 35 
kronor.

Ständig medlem kan man bli efter två 
linjer. Den som i 10 år varit medlem och 
betalt sin årsavgift, får mot inbetalning av 
150 kronor ständigt medlemskap och be
höver sedan aldrig mera betala någon års
avgift.

Hammarby 1.111
Elfsborg 1.089
Öster 970
Åtvidaberg 727
Landskrona BOIS 681
Gais 553
Brynäs 390
Sirius 225

Hammarbys siffra på 1.111 verkar 
”misstänkt” men RF:s register hade ingen 
annan notering. Heja Bajen!
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Hårda bandage
Det är mycket som man måste slåss för 
här i livet. Inte minst inom idrottsvärlden. 
Vid en tidpunkt, då hela den svenska 
idrotten tycks befinna sig i stöpsleven, 
finns det särskild anledning att kavla upp 
skjortärmarna och slåss. Vi med ansvar 
att föra arvet vidare till nästa epok måste 
kämpa för våra klubbars fortsatta existens. 
Det är nämligen ingen självklar sak, att de 
gamla etablerade storklubbarna skall fort
sätta att leva vidare. Vad som rör sig i ti
den, rör sig också kring idrottens organisa
tion.

I och med att idrottsklubbarna tvingats 
söka inkomster utanför de vanliga kretsar
na - den betalande publiken — genom 
att räcka ett finger till affärsvärlden har 
följt vissa krav på motvaluta. Den stora 
bilbjässen i Göteborg steg på Tre Kronors 
hjälmar med VOLVO-reklamen, varmed 
man fick en liten föraning om den kom
mande utvecklingen.

Åtskilliga ledare har funderat hur all
svenskan i fotboll kanske ser ut om något 
10-tal år, hur den allsvenska ishockey
tabellen kommer att avläsas. Är de gamla 
märkena av i dag, AIK, Djurgården, Bry
näs, Leksand, Malmö FF och alla de 
andra, ur bilden då?

Finns i allsvenskan i stället Volvo, 
Essebanken, Astra, Scania-Vabis, Skånska 
Cement, ASG, Stora Kopparberg, Läkerol 
och Marabou att bjuda publiken på?

Ingen som vet. Men visst vill man käm
pa för att idrottsklubbarna skall kunna 
hålla undan och alltjämt få framträda un
der sina gamla fina namn. Ett samgående 
med de ekonomiska jättarna bör kunna 
ordnas utan att klubbarnas profiler sud
das bort.

Och dessutom kämpar man i Djurgår
den väldigt gärna för att stärka de inre 
banden och vinna mera guld på alla våra 
fronter. Hårda bandage.

På väg mot stjärnorna? Två Djurgårdsflickor med en stark säsong bakom sig: Lotta 
Crispin (till vänster) och Susanne Janson charmar till publiken på Johanneshov.

SM-brons för Lotta!
RAPPORT FRÅN KONSTÅKNINGEN
Redaktör Kalle L. bad i sin sista uppmaning till sektionerna om bidrag, att vi skulle 
skriva fylligt om det kommande programmet och en sammanfattning om vad som 
hittills timat under säsongen.

För konståkningens del, måste det nog bli tvärtom, eftersom vi har lämnat den 
intensivaste delen av säsongen bakom oss. Alla tävlingar är genomförda. Inne — (och 
även ute — förstås) säsongen är slut och närmast kommer ny sommarträning på olika 
håll i landet, där lägerverksamhet kan ordnas. Men ännu dröjer det ju ett par månader 
tills dess.

Finns det några speciella glädjeämnen för DIF:s del, när det gäller konståkningen? 
Ja, några bra placeringar har det blivit. Men nu gäller det återväxten och den kanske 
kunde vara litet bättre, d.v.s. vi kunde ha flera att välja bland, när det gäller att få fram 
åkare med möjlighet att tävla med framgång. Vi fick istid på Mälarhöjdens och den nya 
i Sätra idrottsplats isbanor, och där anordnade vi skridskoskolor. Många deltog från 
böljan, på Sätra ett 70-tal, men intresset avtog efter höstterminen och deltagarantalet 
blev betydligt mindre på vårterminen. Det avspeglades också, när vi ordnade en liten 
tävling för att se var »uteåkarna» stod. 30 var kallade och endast 6 ställde upp, vilket ju 
var en besvikelse, även om åtminstone en uppenbar talang fanns med bland dem.

De s.k. nybörjarna bland tävlings
åkarna har goda anlag, även om antalet 
även där är begränsat. Vi får nog i 
fortsättningen satsa ännu mer på rekryter
ingen, som ju är grunden för klubbens 
fortbestånd och framtida utveckling.

Vad var största positiva överraskning
en under säsongen? Ja, kanske var det, 
åtminstone för de inte invigda, Lotta 
Crispins bronsplacering i SM i Västerås. 
Allt klaffade för denna 13-åring, som 
verkar ha konståkningen i blodet. Nu 

måste klubben satsa på henne, liksom vi 
hoppas konståkningsförbundet gör, för 
det är ingen tvekan om att Lotta är ett av 
de största löften som Sverige ägt.

Andra mycket positiva saker var Jean
ette Capoccis silver i JSM i Helsingborg, 
och Susanne Jansons brons i DM i Stock
holm, juniorklassen.

Seniorklassen vanns av Lotta Crispin. I 
LM vanns seniorklassen av Lotta med Ulla 
Örnmark på silverplats.

Juniorklassen var en ren DIF-affär
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med Jeanette Capocci på 1:a, Lena 
Fahlesson på 2:a och Susanne Janson på 
3:e plats. En »coming girl» är uppenbar
ligen också Anette Olsson. Ännu så länge 
är det friåkningen som är hennes trumf
kort. Det säger väl en del, när hon i BJSM 
efter obligatoriska figurerna kom på 14:e 
plats, men i tävlingens slutresultat blev 
6:a. I friåkningen kom hon på 4:e plats. 
Hon är bara 10 år och i den åldern är inte 
alltid figuråkningen så rolig, även om den 
är nödvändig. Så Anette är nog vårt stora 
löfte i den generationen. I övrigt hänvisas 
till vidstående resultatlistor över DIF-
placeringar under säsongen.

Lars-Erik
Löfman

Givetvis har det förekommit andra 
aktiviteter inom sektionen. Vi har haft 
två klubbträffar, då åkare, tränare och 
föräldrar kunnat träffas i all gemytlighet 
och tittat på konståkningsfilm, lekt och 
blivit underhållna med både trolleri och 
lustiga tävlingar. Den lekamliga spisen har 
för den skull inte åsidosatts. Vi tror inom 
styrelsen att detta är ett bra sätt att öka 
gemenskapen och befästa klubbandan.

Som vanligt anordnade sektionen trä
ningsläger i Landsbro under jullovet 
27/12—6/1. 19 åkare med tränare och 
»lägermammor» hade en stimulerande och 
givande tid.

Mycket av vår aktivitet skulle vi inte 
kunna klara av om vi inte hade vår 
bingoverksamhet, som förser oss med en 
hel del pengar. Ulf Örnmarker sköter som 
lotteriföreståndare detta med framgång. 
ÖS säger alltid att vår ekonomi är god och 
att vi inte behöver komma till dem med 
begäran om anslag, men vem vet, den 
dagen kanske kommer snart, om alla de 
restriktioner, som myndigheterna vill in
föra ifråga om bingospelet, går igenom.

En annan sak som vi är mycket stolta 
och glada för, är vår lilla »medlemstid
ning» SAXBLADET. Vi kan inte vara nog 
tacksamma mot Gertrud och Dick Olsson, 
som gör ett stort jobb och som gör det 
gratis, och dessutom framställer de tid
ningen utan någon kostnad. Saxbladet är 
toppen, tycker vi själva.

Det finns givetvis en rad önskningar 
inför framtiden. Framför allt behöver vi 
mer istid, men vad som kanske är ännu 
angelägnare, vi behöver istid på regel
bundna tider, lika månad för månad hela 
säsongen och vi behöver den på bra tid. 
De är inte lämpligt att ha inomhustid 
mellan 15 och 16, då de flesta åkarna 
fortfarande befinner sig i skolan. Vidare 
önskar vi längre vårtermin, så att vi kan 
hålla på i april, ja, kanske in i maj.

Fler tränare behövs. Stockholmsför
bundet utbildar för fullt, men ännu fler 
behövs, även villiga att åta sig grupp
undervisning och att gå ut på utebanorna. 
Vi skulle även behöva kvalificerade träna
re från utlandet. Klubben kan tyvärr inte 
själv försörja någon sådan, men det vore 
kanske ett projekt för Stockholmsför
bundet. Flera klubbar kunde måhända 
dela på en tränare av den kalibern.

När vi nu är inne på träningsfrågan vill 
jag gärna betona att det är angeläget att vi 
kan rekrytera från egna led. Till stor 
nytta som grupptränare för skridskoskol
an har Ingmarie Claesson varit. Ingmarie 
skadade sig förra säsongen och fick dom
en: ingen mera åkning. Självfallet blev 
hon ledsen, men tog nya tag som tränare, 
vilket vi är glada åt. Dessutom säger hon 
att hon trivs med den sysslan och ungarna 
trivs uppenbarligen med henne. Vi hoppas 
att hon vidareutbildar sig och kommer 
sektionen till ännu mera nytta framöver.

Ja, förhoppningarna är många. Vi 
skulle önska att vi hade mera tid till 
diskussionsaftnar och informationsträffar. 
Det behöver pratas om träningsskador, 
träningsuppläggning, musik, koreografi 
och mycket annat. Kanske också ta upp 
det känsliga ämnet om föräldrarna skall 
vara inne i hallen vid träningen, något 
som är otänkbart utomlands. De distra
herar ofta både åkare och tränare, om än 
ofrivilligt.

Till sist, om inte det blir ändringar i 
sista stund så kommer sektionens vårträff 
med utdelning av utmärkelser etc. att ske 
den 7 maj i Fältöverstens föreningslokaler 
och årsmötet i DIF-lokalerna den 5 juni.

Lars-Erik Löfman

Lilla LM
Klass 1 (födda 1963)
2. Anette Olsson DIF
3. Marie Holmqvist DIF
4. Irene Jasbntis DIF
5. Madeleine Edenberg DIF

Klass 2 (födda 1964 el, sen.)
1. Sofie Ögren DIF
4. Pia Palomäki DIF

DM-73
Juniorer:

3. Susanne Jansson DIF
8. Anette Olsson DIF

11. Marie Sätterfelt DIF

Seniorer:
1. Lotta Crispin DIF

SM Västerås
Damer:
3. Lotta Crispin, DIF
6. Lena Håkansson, DIF
7. Ulla Örnmarker, DIF

Stockholms-mästerskapen 1974
En spännande, kul och dramatisk tävling 
som samtidigt gällde som uttagning, dels 
till JSM, dels till BJM.

1. Jeanette Capocci DIF
2. Lena Fahleson DIF
3. Susanne Jansson DIF
5. Anne Sandström DIF
9. Anette Olsson DIF

10. Marie Olsson DIF
11. Tina Palomäki DIF
15. Marie Sätterfelt DIF

Pojkar juniorer:
2. Mats Oxelgren DIF

Seniorer damer:
1. Lotta Crispin DIF
2. Ulla Örnmarker DIF

”Grafströmspokalen”
Pojkar:
1. Jan Pettersson

JSM i Helsingborg
2. Jeanette Capocci
5. Anne Sandström
6. Susanne Janson
9. Lena Fahlesson

NSM Helsingfors
6. Lotta Crispin

NJM Helsingfors
6. Jeanette Capoc

BJSM i Sundsvall
Slutresultat
Flickor

6. Annette Olsson Djurgården
12. Tina Palomäki Djurgården
15. Marie Olsson Djurgården

Pojkar
2. Mats Oxelgren Djurgården
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Boxningen kommer igen!

Från Boxningssektionens ringhörna kan meddelas, att sektionens förhållande till 
främmande klubbar och förbund är gott. Vårt förhållande till förbunden har varit lite 
ansträngt tack vare tidigare agerande, men nu råder det åter lugn.

En del av föreningens boxningsvänner, de som med stort intresse läser alla 
resultatlistor, har nog saknat våra grabbar under denna säsong. Det betyder inte att vår 
verksamhet legat nere. Vi har varit representerade vid ett par tävlingar.

Orsaken är mera den, att styrelsen för 
ett år sedan tyckte att även vi kunde göra 
som fotboll och ishockey gör, byta 
tränare efter några års verksamhet. En ny 
tränare har kanske nya idéer om träning
en och har kanske även något nytt box
ningstekniskt att lära ut. Den förutvaran
de tränaren Kalle Berglund som, det vill vi 
framhålla, icke på något sätt misskött sin 
syssla, förstod tydligen inte styrelsens re
sonemang att byta ut honom. Han tog illa 
vid sig, gick till AIF och tog de aktiva 
med sig. Alla i träningslokalen följde inte 
med, bara de som gjort matcher tidigare. 
Inför detta faktum kom styrelsen överens 
om att spotta i händerna och börja om 
från början att bygga upp ett nytt gäng 
med boxare.

In i styrelsen kom som ordförande 
Sven-Olof Åsbrink, som nu är mannen 
som återställt föreningens goda anseende, 
en fredsmedlare skulle man kunna säga, 
boxningssektionens Henry Kissinger. 
Hans entusiasm har smittat av sig på 
övriga, hans ledaregenskaper och hans 
diplomatiska kunnande har skapat en fin 
atmosfär inom sektionen.

För att nämna något mera om den rent 
sportsliga sidan kan omtalas, att Karl-Åke 
Palm ställde upp som tränare för att 
skapa och forma nya boxare. Tyvärr har 
väl säsongen blivit lite splittrad för»Totto» 
då han ligger i Uppsala och pluggar. In 
som tränare kommer då sektionens kassör 
Torsten Almkvist, med framgångsrikt för
flutet som tränare i Bagarmossen S.K.

Vi har nu ett gäng lovande grabbar 
bland vilka man vill nämna Christer Hed
berg och Roger Palmér och särskilt den 
sistnämnde har de där medfödda anlagen 
som gör att allt går så lätt, där koordina
tionen mellan arm- och benrörelserna är 
så naturligt riktig att det är en glädje att 
skåda. Vi har även en del smågrabbar som 
lägger ner stort intresse och energi på att 
lära sig boxningens svåra konst. Där finns 
bl.a. Ali Dil, vars faders vagga har stått i 
Turkiet, Bosse Åhslund ett fint ämne på 
14 år och 10-årige Jan Pira som får 
styrelsen att drömma om en ny Putte 
Palm. Så även om det inte syns så mycket 
i tidningarna av vår verksamhet just nu, så 
rör det på sig.

Man skulle kunna säga att liket tittar 
med båda ögonen.

Mitt i allt detta positiva bedömande av 
vår verksamhet, kommer en negativ upp
lysning. Vår ordf. Sven-Olof Åsbrink 
kan inte ställa upp till omval vid års
mötet. Det betyder inte att han har 
tröttnat, för han har lovat att finnas kvar 
i kulisserna och hjälpa till med vissa 
punktinsatser. Det är hans egen expande
rande firma som kräver mera av hans tid. 
Han kommer även att avgå som ordf. i 
Stockholms Boxningsdomarklubb och det 
är att beklaga båda för boxningen och 
föreningen. Men »the show must go on», 
så även om Sven-Olof försvinner kommer 
vi att fortsätta efter den utstakade linjen. 
Det finns ju ett fint uttryck som säger »en 
djurgårdare ger sig aldrig» och det är detta 
som vi tänker bevisa att det finns fog för.

Ett av Sven-Olofs skötebarn har varit 
det rum som vi utökat träningslokalen 
med och som går under arbetsnamnet 
»mysrummet». Det är ett klubbrum där vi 
träffas efter träningen vid en kopp kaffe, 
tittar på boxningsfilmer, lyssnar på in
bjudna gamla Djurgårdsboxare, som be
rättar minnen, med andra ord ett rum där 
vi träffas, trivs och har det mysigt. Vi 
anser att denna del av verksamheten är 
bra för sammanhållningen och för klubb
känslan.

I vår träningslokal har vi 1 ev. 2 kvällar 
i veckan lediga då ingen träning före
kommer. Finns det inom föreningen 
någon sektion, som för motion, gymna
stik eller liknande träning, saknar lokal, så 
ställer vi oss gärna till förfogande. Ring 
54 45 85 och tala med Torsten Almkvist.

Så efterlyser vi åter gamla djurgårds
fajtare. En del har hört av sig, men vi vill 
ha kontakt med flera. Du behöver inte ha 
varit storstjärna, utan bara du har kämpat 
i Djurgårdens färger är du välkommen. 
Hör av dig till sektionen eller allra helst, 
titta ner i lokalen någon kväll. Bevisa 
sanningen i ett annat fint uttryck, som 
bl.a. Sven Holmberg i Nevada USA alltid 
avslutar sina brev till sektionen med: »En 
gång djurgårdare alltid djurgårdare».

Thore Starck

Rafflande för handbolls
flickorna
Mer spännande kunde det knappast bli i 
div. tre, damer. När endast en match 
återstod kämpade Minneberga och Djur
gården på samma poäng om förstaplatsen. 
Minneberga hade lite bättre målskillnad. 
Vi visste alltså exakt hur många mål vi 
måste spotta in för att vinna! ! Oturen 
var med oss igen. Efter att förra året ha 
åkt ur tvåan på för dålig målskillnad kom 
vi i år inte upp igen på sämre målskillnad.

B-laget har spelat mycket bra och kom
mer förmodligen att hamna på övre 
halvan i sin serie, div. fem, CA.

I höstas förlorade vi vår fina träningstid 
på onsdagarna och fick som vi tyckte 
mycket dåliga tider. Vi har alltså tränat 
på torsdagarna i Enskede Gårds hallen, kl. 
19.00—20.00 (B-laget) och på fredagarna 
i Enskedehallen, kl. 19.00-20.00 (A-
laget). För nästa säsong har vi ansökt om 
nya och bättre tider vilket vi förmodligen 
också kommer att få. Men vi vet alltså 
inte i dag när och var vi kommer att träna 
i höst.

Däremot vet vi att vi kommer att del
taga i årets träningsserie som spelas i 
maj—juni. Matchprogrammet är ännu ej 
fastställt så vi vet ej när serien börjar eller 
vilka lag vi kommer att möta.

Är DU intresserad av att börja spela 
med oss eller vill DU komma och titta på 
våra matcher så kontakta Margareta Ek
vall, tel.: 08—81 36 99 eller Siw Johans
son, tel.: 0753—71 935 för närmare in
formation.

Så till sist ett nödrop! Inför den här 
säsongen står vi utan både tränare och 
lagledare. Så om DU är intresserad eller 
känner någon som är villig att satsa tid 
och energi på oss flickor kontakta snarast 
Susanne 08—47 24 56, Maggan eller Siw.
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Så här jobbar Supportern!
Var finner Du den äkta Djurgårds-Supportern?
Du finner henne eller honom såsom funktionär i de mest skiftande former inom 
Djurgårdens IF:s samtliga sektioner. Supportern avslöjar sig iklädd blårandiga tröjor, 
halsdukar eller röd-gul-blåa cepsar och schalar, ty det gäller att smälta in i 
Djurgårds-gänget.

Samla in pengar på lotterier, dela ut programblad, vifta fram orienterare, bilda häck 
längs velociped-åkarna, bära trunkar, borsta fotbollsskor, slipa skridskor och över
huvudtaget stödja de aktiva på fotbollsplanen, inom isrinken, på handbollsplan, 
orienteringsbanan, i skidspåret och praktiskt taget över allt där en djurgårdare far fram 
och skall skörda segrar, där är supportern ett härligt tillskott i servicearbetet.

Djurgårdens Supporters Club heter 
den registrerade firman, i vilken alla 
ovannämnda eldsjälar borgar för att Djur
gårdens IF får ännu mera reklam utöver 
de aktivas goda prestationer. Supporter
clubens primus motor Sven Öberg strävar 
efter att samla in hur många supporters 
som helst under Djurgårds-fanan och att 
samtliga skall höras på alla läktare i vilken 
sportgren det än må gälla. Ett mål är att 
få en specialläktare på Fotbollsstadion 
och Stadion samt på Is-stadion.

Att sjunga och heja fram de sina är 
Öbergs mannars enda längtan, men det 
skall ske i samlad trupp och inte som nu 
oftast förekommer spridda pip eller 
kanske ett och annat vrål bakom några 
stolpar. Det är meningen att ha det riktiga 
flåset även på läktaren, ty sådant stimu
lerar spelare och tävlare över lag.

Medlemsvärvningen sker i tävlings
form, vilket innebär att varje supporter 
skall värva minst 20 nya per år, vilket 
ävenledes innebär ökning av medlemsan
talet i djurgårdens IF, som därmed får sin 
efterlängtade storfamilj på minst tiotusen 
registrerade medlemmar.

Att värva medlemmar är en sak, att 
hålla dem kvar och hålla deras intresse 
ständigt vid liv är en annan sak. Men detta 
bekymrar inte Sven Öberg och hans 
styrelsekamrater, ty supportrar har visat 
sig kunna hantera både bowlingklot, ten
nisracket och andra verktyg, som sorterar 
under idrotts-kontot. Det är ett kul sätt 
att aktivera Supporterklubbens med
lemmar och på så sätt samla dem på andra 
platser än själva klubbhemmet. Vem har 
väl kunnat drömma om att nästa års 
storstjärna i bowling t.ex. gömmer sig 
långt ner i supporterskaran. Tänk att 
dolda talanger måste tvingas fram med 
olika finurliga knep.

Supporterklubben vill bredda sitt in
tresse inom alla sektioner och bli vän med 
tränare, tävlare och idrottsgrenen och på 
så sätt fördjupa intresset för sin härliga 
förening, för Djurgårdens IF. Räcker sek
tionsledningen fram handen en gång, så 
räcker supportrarna fram sina stödjande 
händer många gånger.

Orienterarna: 
kom till oss
”Mor på höjden” var det förr en liten 
kaffeservering som hette utanför Haga. 
Nu har vi i Djurgården något som kunde 
kallas ”Far på höjden” och då handlar det 
givetvis om orienterarnas trivsamma fri
luftsstuga söder om Stockholm och belä
gen i Höjden. Stugfogden heter Lars-Erik 
Forsberg, ordförande i sektionen, och han 
skulle alltså vara vår motsvarighet till 
”Mor på höjden”.

Våra bilder visar en interiör av stora 
samlingsrummet i stugan, som i övrigt in
nehåller diverse moderniteter såsom bastu, 
öppen spis, kök etc. Exteriören visar att 
stugan ligger på Höjden och för säkerhets 
skull — för oss som inte har karta och 
kompass — finns det som synes en väg
visningsskylt.

Alla är välkomna till oss. Vi bjuder en 
underbar natur och ett varmt mottagande 
inomhus, säger orienterarna.

Om sin egen verksamhet har sektionen 
gett oss en utförlig rapport, som skulle 
kunna fylla ett par tre sidor i denna tid
skrift. Men då orienterarna sedan gammalt 
har sitt eget trivsamma organ ”Mellan
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Ordförande: Carl-Hjalmar Bodman
Vice ordförande: Roland Erixon 
Sekreterare: Karl Liliequist
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Ledamöter: Hilding Lövdahl
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Adjungerade: Anders Holmstedt
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Revisorer: Curt Berggrén, Ingvar

Norén, Gunnar Rinman
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suppleanter: Olof Dahl, Anna Dettner

Skärmarna”, vill vi inte konkurrera utan 
hänvisar till Bertil Wiströms välmatade 
spalter.

Mängder av tävlingar håller våra orien
terare i gång året runt. En vacker dag 
kanske de också kommer att skymta i de 
stora sammanhangen. ”Men det är inte 
det viktigaste för oss, vi kämpar gärna i 
skuggan av stjärnorna. Kom till oss, kom 
och trivs i en fin kamratkrets” lyder 
maningen.
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Nästa Svenska mästare
Ingemar Stenmark — det är ett namn, 
som man ofta hört snackas om den 
gångna vintern, men vem har hört något 
om Benny Lindberg? Inte så många, men 
vi i Djurgården kan vara stolta över att 
han är med i vår krets.

Medan Ingemar Stenmark åkt slalom 
på ett sätt, som imponerat på kontinent
en och gjort honom till en av de stora 
kanonerna, har Benny Lindberg mera i 
tysthet satsat på att skriva historia inom 
landet. Vid störtlopps-SM slog han också 
till och blev tvåa efter Bobbo Norden
sköld från Åre men före landslagsåkaren 
Anders Hanson, också han från Åre.

Lasse Pettersson i Djurgårdens slalom
styrelse blev inte överraskad:

— Ingen sensation för, oss i den inre 
kretsen. Redan i fjol visade han ju 
framfötterna och ledde störtloppet över 
halva banan, då han gick på ett otäckt fall 
och därmed missade SM-titeln. Nu var 
han ännu närmare. Hade bästa mellan
tiden för att dock sedan tappa några 
100-dels sekunder.

Men Benny är en energisk kille, som 
gett sig bara den på att inte sluta att satsa 
stenhårt tills han blir svensk mästare i 
slalom, storslalom eller störtlopp. Med de 
miserabla träningsförhållanden vi har i 
Stockholmstrakten är det egentligen o-
troligt att vi har så fina talanger i 
Djurgården, säger Lasse P.

Ställ upp på bingo
Djurgårdens lotterier och bingo går 
ganska bra och ger oss välbehövliga 
slantar. Bäst har det gått för bordtennis 
och konståkning, som slagit ihop sina 
bingopåsar och därmed blivit självför
sörjande. För vår ungdomsfotboll har det 
varit upp och ner. När vi samordnade våra 
bingointressen med en okänd simnings
partner vid namn Sälen fanns det ingen 
anledning simma lugnt utan att i stället 
bli orolig. Sedan släppte vi kontakten 
med Sälen och fick fart på verksamheten.

Ishockeyns bingo går bra, rapporterar 
Rune Andersson. Vi tackar alla hus
mödrar och pensionärer, som så snällt 
hälsar på vid bingoborden.

Alla medlemmar i föreningen kan gott 
hälsa på och delta vid borden. Läs 
annonserna i dagspressen med tid och 
plats. Stora slantar finns att förtjäna. 
Både för de spelande och Djurgården.

Slalom: trio kvalade till SM
Slalomsektionen satsade hösten 1973 lika optimistiskt som tidigare år. Gymnastik
träning under hösten i Västertorps folkskola. Elitgruppens träning leddes av Lennart 
Kjellin, medan de övrigas gymnastik leddes av Mats Wassdahl.

Träningarna var talrikt besökta. Uteträningen på lördagar vid Håll-i-form-torpet vid 
Högdalen leddes av Sune Johansson. Två nyförvärv kom till föreningen, nämligen Lars 
Hedberg och Mats Flodin. Under november—december åkte våra åkare på olika 
träningsresor till Mellaneuropa och Åre. Vid en av dessa träningsresor drabbades 
sektionen av en stor sorg. En av våra bästa juniorer, nämligen Jonas Asplund, 
förolyckades vid den lavinolycka, som inträffade på Mörvikshummeln i Åre den 
29 december. Sektionen hade liksom tidigare år sökt och fått sju tävlingar som skulle 
tillföra sektionskassan ett välbehövligt tillskott. Men liksom de två föregående 
vintrarna kom ingen snö. Någon träning i Blommensbergsbacken har därför ej kunnat 
bedrivas. Endast två tävlingar har kunnat genomföras. Dessa har arrangerats gemensamt 
med Saltsjöbadens Slk, varför nettointäkterna minskat med hälften.

Men trots detta har fina idrottsliga 
framgångar rönts. Till SM hade tre man 
lyckats kvalificera sig, Benny Lindberg, 
Lars Hedberg och Lars Östlund. Två som 
var ytterst nära att kvalificera sig till SM 

Det här är nog inte säkraste sättet att köra ett störtlopp, men Benny Lindberg klarar 
även situationer av det mer ovanliga slaget.

var Jim Nordin och Torbjörn Jonsén. 
Vidare var två juniorer nära att kvalificera 
sig till junior-SM, John Wiegers och Johan 
Drakenberg. Den senare var nästan klar 
för SM när han vid vår egen kvaltävling
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Allsvenskan inget för oss
Rubriken talar sitt tydliga språk. Vår allsvenska sejour blev ettårig. Vi räckte inte till 
helt enkelt. Under vår tid i div. 2 norra, klagade våra konkurrenter över vår spelstyrka. 
Enligt deras uppfattning var vi alldeles för starka och vår överlägsenhet var tidvis också 
förkrossande. Tyvärr, är dock hoppet från tvåan till allsvenskan för stort. Det har 
många andra klubbar fått erfara inte bara i pingis utan i de flesta idrotter. Har inte 
föreningarna råd att skaffa starka nyförvärv, blir uppgiften övermäktig.

Fallna furor
Inom vår sektion var inte utvecklingen 

på något sätt oväntad. Vi inriktade oss på 
att försöka hänga kvar, men de lag vi 
hoppats kunna besegra hade till den nya 
säsongen värvat goda spelare och därför 
blev vi sparvar i tranedansen.

grenslade sista porten i andra åket.
Med tanke på vilka svårigheter det är 

att kvalificera sig till SM i utförsåkning, så 
är det bra att tre från DIF kvalade in till 
SM och fyra ytterst nära. Direktkvalifice
rade till SM är nämligen endast de som 
tillhör Svenska Landslaget, Ingemar Sten
mark och co. För övriga gäller de kval
tävlingar som arrangeras i tre omgångar. 
Det gäller då att vid någon av dessa 
tävlingar bli sämst 4:a. Ser man vilka 
föreningar som genom landslagsåkare eller 
övrig kvalificering fått tre eller flera man 
med till SM så förstärks våra åkares 
prestationer ytterligare. Östersund 8 man, 
Tärnaby 9 man, Gällivare 3 man, Malm
berget 3 man, Åre 5 man. Bara kända 
utförsåkningsorter!

Det ungdomsarbete som sektionen 
förutsatt sig att genomföra har på grund 
av snöbrist spolierats. Men Mats Wassdahl 
har delvis under vintern återupptagit gym
nastikträningen. Han har lovat styrelsen 
att kommande säsong skall ungdomsar
betet skärpas. De ungdomar som tillhör 
andra sektioner och läser detta men är 
intresserade av att åka slalom kan ta 
kontakt med honom under adress 
Blekingegatan 42, tel. 08/40 61 80.

Snöbristen har även bidragit till att 
samarbetet med andra föreningar ytter
ligare förstärkts. Tack vare gott samarbete 
med Saltsjöbaden kunde vi genomföra 2 
av 7 tävlingar. Där har snökanonerna 
sprutat snö trots den milda vintern. Den
na vinter har inte tagit knäcken av slalom
entusiasterna. Redan nu har vissa rikt
linjer dragits upp för kommande säsong. 
Ett bredare ungdomsarbete är den största 
och mest tongivande satsningen. Ledare 
finns som är villiga att ta sig an dessa 
ungdomar. Vidare så hoppas vi alla att 
kommande vinter blir bättre än de tre 
senaste.

Lasse P:son

Trots motgångarna i seriespelet är vi 
inga »hängbjörkar». Vi får istället glädja 
oss åt den nya generation spelare som 
kommer fram. Många juniorer klappar på 
A-lagsporten. Vi vet dock inte i skrivande 
stund hur många av våra fina pingislirare 
som kommer att värvas — läs köpas — till 
nästa säsong. Man upphör aldrig att för
vånas över andra klubbars välfyllda kassa
kistor och hur gärna klubbledare öppnar 
dessa, när man bevisligen inte kan försörja 
sig på vår sport.

På ungdomssidan har vi aldrig haft det 
bättre förspänt. Det vimlar av lovande 
knattar från 8—13 år. Ett koppel unga 
mästarämnen kommer — på eget initiativ 
— från en klubb i södra förorterna. En av 
grabbarna, Rickard Broman, är redan 
svensk mästare för 11—12 åringar. Han 
vinner som regel sin egen klass vid var
enda turnering. Ibland tar han också 
klassen ovanför, där spelarna är 1—2 år 
äldre. Vad månde bliva av detta under
barn? Vår pålitliga trio, Tommy Ny
ström, Anders. Edlund och Lars Ahlström, 
gick för tredje året å rad till slutspel i S:t 
Eriks-cupen.

Får vi bara fortsätta spela bingo, ser vi 
med tillförsikt fram emot nästa säsong, 
som på ungdomssidan är mer än lovande.

Bertil Ferseus

BARA 2 POÄNG
Slutställningen i 1973/74 års grundserie i 
bordtennis div. I herrar:

Sölvesborgs BTK 14 11 1 2 75-35 23
Mölndals BTK 14 11 0 3 77-36 22
Boo KFUM 14 11 0 3 74-34 22
Falkenbergs BTK 14 10 1 3 71-45 21

Arlövs IK 14 5 0 9 51-61 10
Stockh. Spårv. GIF 14 4 0 10 46-71 8
BTK Rekord 14 2 0 12 25-77 4
Djurgårdens IF 14 1 0 13 20-80 2

Arlövs IK 6 4 2 0 34-13 10
Stockh. Spårv. GIF 6 4 2 0 34-20 10
BTK Rekord 6 2 0 4 18-28 4
Djurgårdens IF 6 0 0 6 11-36 0

Segermatchen spelades mot BTK Rekord 
den 18 dec. 1973 i Björknäs sporthall och 
vanns med 6—2. Våra segrar togs av 
Gunnar Söderström (2), Björn Carlsson 
(4) och Bernt Halvarsson (1).

ÅKE DUNÉR
Under många och svåra år ledde Åke 
Dunér Djurgårdens öden och i sin egen
skap av driftig ordförande lade han en 
god grund för den utveckling, som nume
ra gjort föreningen till en av landets kon
kurrensstarkaste.

Han fordrade mycket av sina närmaste 
medarbetare och var energisk i genom
förandet av sina idéer. Tyvärr skildes våra 
vägar i samband med att vi fick en gök
unge i vårt bo i form av en tennissektion. 
Åke föredrog att lämna vår förening och 
bilda eget tillsammans med ledare, som 
kommit till oss från andra tennisklubbar. 
Innerst inne sörjde Åke mycket över det
ta steg, eftersom han var djurgårdare i 
hjärta och själ. I vår förening hade han 
orientering som ursprung. Även en orien
terare kan gå bort sig.

I höstas kom budet, att han gått bort 
för alltid. Minnet av hans insatser i vår 
förening lever dock vidare. Han tog vid, 
när vår Djurgårdsskuta stod och skumpa
de och fick åter fart på den.

ARNE JANSON
När Arne Janson som nyvald ordförande 
i vår fotbollssektion i fjolårets nummer av 
Djurgårdaren skrev hur han ville se ut
vecklingen, anade han ej, att hans opus 
skulle bli något av hans testamente. Ty
värr blev det så. En hård match med en 
smygande sjukdom tvingades han förlora.

Arne var en djurgårdare med sikte mot 
nya mål. Han drog upp linjerna för en fot
boll, som skulle ge våra ungdomar de
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RAGGE ROSBERG
När detta nummer går i tryck nås vi av 
annat dödsbud: gamle trotjänaren Ragge 
Rosberg har fått lämna det jordiska. För 
en senare generation blev han bekant som 
den första att på heltid sitta på vårt Sta
dionskansli och pyssla med våra medlem
mar. Då hade han redan gått i pension.

I yngre dar spelade han fotboll i Djur
gården för att sedan bli boxare med en 
viss förmåga att klippa till. I tid slutade 
han dock, blev handduksviftare i ring
hörnan och hjälpte många blivande stor
boxare att komma över de värsta smällar
na. På senare år åtog han sig jobbet på 
vårt kansli. Som trotjänare i föreningen 
var han mycket värdefull i denna roll. 
Han skulle just fylla 75 år.

EINAR HAMMAR
Djurgårdssorg ― ― i synnerhet inom box
ningssektionen, enär en av DIF:s mesta 
mästare i boxning gått ur tiden.

Einar erövrade 4 st mästerskapstitlar i 
SM endast överträffad av Olle Tandberg 
som tog 5 SM.

Dessutom representerade han Sverige i 
4 landskamper och blev »Stor Grabb», ett 
mål han ivrigt kämpade för.

Och lyckades. Einar fick ingenting 
gratis, han boxades i en hård klass, men 
hade en ovanlig kämpaglöd. Han boxades 
ovanligt rent och ärligt trots att han var 
en »fighter» och efterlämnar minnet av en 
genompräktig kamrat.

Må han vila i frid.
Den stora frid och den stora trygghet 

han sökte i vår oroliga värld.
Harry Wolff

När budet om Einar Hammars bortgång 
når mig går tankarna omedvetet en del år 
tillbaka i tiden — med eftertänksamhet 
dröjer jag mig kvar vid minnet av en god 
idrottskamrat.

Ty så var Einar för mig, med sitt lugna 
och sympatiska sätt skapade han med 
åren en väl uppskattad vänskap.

bästa utvecklingsmöjligheterna och därtill 
göra oss självförsörjande med spelare. Han 
spred arbetsglädje kring sig, förstod att 
försona stridande viljor och hade själv en 
optimism och ambition, som redan efter 
kort tid började bära förhoppningsfulla 
resultat. Han fick också uppleva vår strå
lande fotbollshöst. Sedan slog dock ödet 
till.

En bussig och ärlig kille i alla väder. 
Tomrummet är stort i Djurgårdens fot
bollsfamilj och för visso i hans egen lilla 
konståkningsfamilj.

Einars aktiva insats inom boxnings
sporten var rätt vidomfattande, vilket 
omkring 300 matcher vittnar. Från Öre
bro A.K., vars elitboxare han fint kom
pletterade, kom Einar till oss, där han 
med åren blev en av de mest meriterade 
med bl.a. utmärkelsen Stor Grabb inom 
boxningssporten.

Han har ställt sin prissamling till för
eningens förfogande.

Gösta Dahlberg

ARVID KJÄLLSTRÖM
När våren gjorde sitt intåg och fotbollen 
började rulla för bara någon månad sedan 
var det särskilt en av våra trotjänare som 
gladdes åt värmen: Arvid Kjällström. Efter 
en kylslagen vintersäsong, där han fanns 
på plats vid ishockeyns matcher, levde 
han upp med fotbollen och de varmare 
möjligheterna att få fortsätta sin roll som 
”allt i allo”. Han ställde sig troget vid 
uppgången till läktarna på Stadion, sålde 
program och lotter och delade ut inbjud
ningar för envar att bli blårandig medlem.

Arvid var på väg till Uppsala för att 
följa Djurgården till första bortamatchen. 
Han kom inte längre än till Stadion, som 
på något sätt blivit hans andra hem. Han 
fick dö i en miljö, som han lärt sig älska. 
Bussen till Uppsala gick utan en trotjä
nare, som vi alla i Djurgården räknade 
som odödlig.

Betala och vinn!
Liksom tidigare får även i år och nästa år 
de medlemmar, som betalar sin årsavgift i 
extra god tid, favören att gå gratis på nå
gon stormatch, som t.ex. Djurgården— 
AIK i fotboll eller Djurgården—AIK i is
hockey. Ett antal biljetter till dessa stor
evenemang lottas således ut bland de med
lemmar, som senast den 1 juni erlagt 1974 
års avgift. Samma förmån för 1975 får de 
medlemmar, som betalat sina årsavgifter 
före den 1 februari 1975.

Idyllens tid förbi
Det var en gång... Om hur det var på gam
la tider får vi ofta berättat för oss, men 
man behöver inte vara lastgammal för att 
minnas vad som varit inom idrottens 
värld. Där har utvecklingen gått med ex
plosiv fart. Det var en tid, när idrott var 
idrott. Nu handlar det mest om pengar.

Och det handlar om så stora pengar, 
att riksdagen inte kunnat låta bli att lyfta 
på ögonbryna och börjat undra vilka de 
intressen är som allt mer tycks ta hand 
om idrotten. När detta skrives har en 
grupp riksdagsmän med bl.a Essen Lindahl 
(som har medlemskort i Djurgården) före
slagit att en utredning skall titta på de 
kommersiella inkliven i idrottsvärlden.

Den gångna vintern har ju i tidnings
rubrikerna mest handlat om pengar. Vid 
VM i Falun åktes det visserligen en smula 
skidor men reportagen berättade mer in
gående vilka affärer, som framför allt ut
ländska skidfabrikanter träffade med de 
aktiva. VM-ishockeyn var också en sak 
mest lämpad för tidningarnas handelssi
dor. Liksom Björn Borgs tennismatchan
de.

Idyllens tid är borta. Förr åktes det 
skidor på vanliga trälaggar och man valla
de med tjära. Man spelade ishockey med 
egna klubbor och i egna utrustningar. 
Men idrotten var en folkrörelse och affärs
intressena steg snabbt in mellan repen.

Nu varsnar riksdagen faran. Alla prylar 
har blivit så dyra, vem är det som tar pro
fiten? Det är bara en av de undringar som 
riksdagen gör kring idrottens pengar. Det 
anses att dessa hamnar utanför rörelsen.

(De klubbar, som sliter med bingo och 
sånt, noterar att 5 procent plockar Gun
nar Sträng åt sig till statskassan. Och 
frågar: varför då?)

Kändisarna
En och annan av våra medlemmar har 
blivit s.k. kändisar genom att få visa sina 
mer eller mindre fula drag i TV-apparater
na eller få häva ut sina skrovliga röster i 
ångradion.

Roligast av TV-gubbarna är Rolle Stoltz 
i sällskap med Lars-Gunnar Björklund. 
Rolle har jobbet bara som extraknäck.

Till ordinarie lönelyftare hör Åke 
Strömmer, Åke Wilhelmsson, Bengt Grive 
och Tommy Engstrand.
Även Ulf Elfving hörs och syns som fri
lansare. Grive kör också litet politik när 
det drar ihop sig till val och medverkade 
således i en krets med uppgift ”att för
hindra att en konservativ regering kom till 
makten”. Snudd på att det spruckit — det 
blev ju oavgjort 175—175.
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Djurgårdens Idrottsförenings styrelser
Hedersordförande: Bertil Nordenskjöld, Högalidsgatan 28, 117 30 Stockholm, tel. 84 37 59. 

Djurgårdens IF:s adress: Klocktornet, Stadion, 114 33 Stockholm — Tel. 21 15 83 — Postgiro 5 69 16.
Medlemsregistrets postgiro: 50 53 22 — Tidskriften Djurgårdarens postgiro: 52 32 01.

Tjänstgöringstid för kanslisten på Stadion är måndag—torsdag
med telefontid kl. 13.00—15.00. Telefon 08-21 15 83.

ÖVERSTYRELSEN:

ordförande: Carl-Hjalmar Bodman, Skaldevägen 15, 161 40 Bromma, tel. 
08-26 78 27, (08-67 08 80).

vice ordförande: Roland Erixon, Styrmansvägen 2, 133 00 Saltsjöbaden, 
tel. 08-717 59 92, (08-711 25 90),

sekreterare: Karl Liliequist, Skaldeväg. 17, 161 40 Bromma, tel. 08-25 36 99, 
skattmästare: Reine Gustafsson, Gustafsvägen 11 B, 171 49 Solna, tel. 08-

82 39 14, (08-44 90 60).
ledamöter: Hilding Lövdahl, Grevmagnigatan 12, III, 114 55 Stockholm, 

tel. 08-62 97 04, (08-67 98 00).
Rolf Theblin, Poppelväg. 20, 161 36 Bromma, tel. 08-80 09 35 (08-22 40 80) 

suppleant: Kaj Alm, Örnsätrabacken 110, 127 36 Skärholmen, tel. 08-
46 43 41,(08-22 40 80).

adj.: Lennart Öberg, Slätbaksvägen 22, III, 121 64 Johanneshov, tel. 49 95 56. 
Anders Holmstedt, Engelbrektsgatan 23, 114 32 Stockholm, tel. 08-

20 99 94, (08-730 00 60).

SEKTIONSSTYRELSER:
(Med reservation för ändringar, vilka till
kommit efter denna tidnings trycklägg
ning, återges här adress- och telefonupp
gifter till olika sektionsledare. Kompletta 
styrelseuppgifter kan fås på kansliet).

BANDY:
Ordf.: Gunnar Dyvik, Lojovägen 13, 

181 47 Lidingö, t. 765 56 03, (54 03 60).
Sekr.: Leif Fransson, Platåvägen 7, 

175 40 Järfälla, tel. 0758-354 73 (0758-
116 26).

Kassör: Lennart Björk, Kallforsväg.
9, 124 32 Bandhagen, tel. 08-47 97 23, 
(33 22 50).

Postgiro: 35 92 49.

BOBSLEIGH:
Ordf.: Jan Johansson, Lupingränd 12 E, 

170 15 Stenhamra, tel. 0756-446 52.
Sekr. och kassör: Thomas Gustafsson, Pa

ternostervägen 33, nb., 121 49 Johanneshov, 
tel. 08-39 15 94 (08-54 00 00 - Farsta).

Postgiro: 35 59 19-2.

BORDTENNIS:
Ordf.: Karl Fagerstedt, Tomtebogatan 12, 

113 39 Stockholm, tel. 31 19 98 (48 41 44).
Sekr.: Åke Magnuson, Bagarfruvägen 95, 

123 55 Farsta, tel. 64 07 69 (24 91 90).
Kassör: Karl Enar Larsson, Högbergsgat. 

89, 116 53 Stockholm, tel. 84 57 86.
Postgiro: 50 93 21.

BOWLING:
Ordf.: Ulf Johansson, Milstensvägen 16, 

141 41 Huddinge, tel. 08-774 29 39.

Sekr.: Per Gustafsson, Traststigen 27, 
150 24 Rönninge, tel. 0753-548 96.

Kassör: Bertil Olsson, Pyrolavägen 22, 
181 60 Lidingö, tel. 08-766 33 40.

Postgiro: 60 95 31.

BOXNING:
Ordf.: Sven-Olof Åsbrink, Barrstigen 28, 

161 35 Bromma, t. 08-25 96 72 (08-32 71 90).
Sekr.: Göran Nordh, Bäckvägen 114, 

126 46 Hägersten, tel. 08-19 61 76 (08-
24 50 60/118).

Kassör: Torsten Almqvist, Sandemarsväg. 
17, 122 40 Enskede, t. 39 25 77 (08-62 72 69).

Postgiro: 45 35 19-1.

BROTTNING:
Ordf.: Rune Ylipää, Larsbergsvägen 9, 

181 38 Lidingö, tel. 08-7673835 (08-7673973)
Sekr.: Carl-Axel Haglund, Kirunagatan 

38, 162 25 Vällingby, tel. 08-38 44 32 (0758-
100 20 ankn. 1055).

Kassör: Axel Brun, Ljungvägen 14 B. tel. 
08-35 50 71.

Postgiro: 19 47 24.

CYKEL:
Ordf.: Per Gunnar Ericsson, Bygatan 44, 

2 tr., 191 46 Sollentuna, tel. 08-96 41 24, 
(0760-341 40).

Kassör: Åke Holm, Larsbergsvägen 28, 
181 37 Lidingö, tel. 08-767 32 36.

Sekr. och tränare: Thomas Eriksson, 
Fiskarnas Gata 161, 136 62 Handen, tel. 08-
777 99 92.

Postgiro: 5 55 87.

DAM-IDROTT:
Ordf.: Suzanne Dettner-Mathiasson, Vall

vägen 26, 125 33 Älvsjö, tel. 08-47 24 56.
Sekr.: Siw Johansson, Tomtbergavägen 

207, 145 72 Norsborg, tel. 0753-719 35.

Kassör: Margareta Ekvall, Storsjövägen 
4, 121 71 Johanneshov, tel. 08-81 36 99.

Postgiro: 50 22 11.

FOTBOLL:
Ordf.: Gunnar Lundqvist, Norrbackagat. 

8, 113 41 Stockholm, tel. 08-34 24 77 (08-
22 40 80).

Sekr.: Åke Barrling. Linnégatan 90, 115 23 
Stockholm, tel. 08-63 39 16, (08-24 91 40).

Kassör: Bengt Lindbergh, Högbergsgatan 
34, 116 20 Stockholm, tel. 08-41 13 89 (08-
38 58 13).

Postgiro: 35 37 30.

FÄKTNING:
Ordf.: Dir. Yngve Arnell, Erik Sandbergs 

gata 26, 171 34 Solna, tel. 08-27 34 36.
Sekreterare: Civ.-ing. Ivar Brandelius, 

Kapellgat. 9 B, 171 58 Solna, tel. 08-229660.
Kassör: Lantmät. Lars Kvarnström, Hy

velgränd 6, 137 00 Västerhaninge, tel. 0750-
280 98, (08-22 40 80/1462).

Postgiro: 60 43 60.

HANDBOLL:
Ordf.: Gillis Florsjö, Maria Skolg. 

38, 116 52 Stockholm, tel. 84 32 34, 
(82 04 60).

Sekr.: Lars Troedsson, Källängsväg. 
47, 181 44 Lidingö, tel. 765 45 41, 
(20 38 88).

Kassör: Hans Thor, Stagvägen 4, 
Saltsjöbaden, tel. 717 73 77 (23 85 00).

Postgiro: 60 03 41.

ISHOCKEY:
Ordf.: Ulf Adelsohn, Hornsgatan 88, 

117 21 Stockholm, tel. 08-84 22 21, 
(54 05 00).

Sekr. Lars Nordvall, Klubbvägen 5, 
182 31 Danderyd, tel. 08-755 48 55, 
(20 52 87).

Kassör: Eddie Wingren, Oscarsväg. 26, 
172 37 Sundbyberg, tel. 29 62 41, 
(98 10 20 el 98 08 60).

Postgiro: 65 05 84.

KONSTÅKNING:
Ordf.: Lars-Erik Löfman, Svartensgatan 

7, 116 20 Stockholm, tel. 08-43 51 43 (08-
24 91 40).

Sekr.: Alice Sandström. Blåvingevägen 6, 
125 31 Älvsjö, tel. 08-47 75 74 (21 12 60).

Kassör: Gunvor Janson, Skebokvarnsväg. 
215, 124 35 Bandhagen, tel. 08-47 72 32.

Postgiro: 60 97 05.
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ORIENTERING:
Ordf.: Lars-Erik Forsberg, Klara

bergsvägen 6 A, 136 66 Handen, tel. 
777 39 64, (22 40 00/3391).

Sekr.: Bertil Wiström, Båtholms
backen 2, 127 42 Skärholmen, tel. 
710 49 02.

Kassör: Hans Gustavsson, Eklids
gränd 17, 123 46 Farsta, tel. 93 21 90.

Postgiro: 35 76 37.

SKIDOR:
Ordf.: Ingemar Sundberg, Skebokvarns

vägen 329, 124 36 Bandhagen, tel. 99 49 79, 
(58 28 00).

Sekr.: Sture Danielsson, Drakenbergsgat. 
31, 117 41 Stockholm, tel. 58 22 64 (21 15 83).

Kassör: Sune Hall, Johan Enbergs väg 1, 
171 62 Solna, tel. 27 38 68, (49 89 80).

Postgiro: 60 64 70.

SLALOM:
Ordf.: Bert Ackered, Älta Strand 

väg 53, 130 12 Älta, tel. 773 21 36, 
(712 07 56).

Sekr.: Lars Eric Pettersson, Dom
herrestigen 19, 150 24 Rönninge, tel. 
0753-549 86, (24 30 80).

Kassör: Stefan Waller, Kavalleriga
tan 89, 194 00 Upplands Väsby, tel. 
0760-830 11.

Postgiro: 19 32 64.

SÄLLSKAPET
GAMLA DJURGÅRDARE:

Ordf.: Åke Löwgren, Stavsjöväg. 29, 
125 41 Älvsjö, tel. 47 81 09 (22 49 50).

Kassör och klubbmästare: Ingvar 
Norén, Mössebergsvägen 28, 161 34 
Bromma, tel. 25 71 22.

TENNIS:
Postgiro: 51 16 99.

CURLING:
Postgiro: 40 48 63.

REVISORER;
Ingvar Norén, Mössebergsvägen 28, 161 34 

Bromma, tel. 25 71 22.
Gunnar Rinman, Hässleholmsvägen 9, 

121 53 Johanneshov, tel. 49 16 64.
Curt Berggrén, Torggatan 8, 112 65 Stock

holm, tel. 56 00 80 (24 15 00).
Suppleanter:
Olof Dahl, Mölndalsbacken 60, 124 30 

Bandhagen, tel. 86 13 35 (11 06 94).
Anna Dettner, Rusthållarvägen 181, 12160 

Johanneshov, tel. 08-49 24 05, (20 31 93).

Sekr.: Hansfredrik Frostell, Iduna
vägen 10—12, 181 61 Lidingö, tel. 
766 25 68 (58 25 27).

Postgiro: 19 78 95-6.

STADIONLOKALEN:
Arvid Kjällström, Wenströmsvägen 6, 

115 43 Stockholm, tel. 60 39 26, (22 65 00 
/2648).

Rangvald Gottfridson, Hägerstensv. 111, 
126 49 Hägersten, tel. 19 47 27.

DJURGÅRDENS 
SUPPORTERKLUBB:

Ordf.: Sven Öberg, Stockholmsväg. 60 C, 
181 42 Lidingö, tel. 765 45 16.

Sekr.: Leif Westerdahl, Rådsväg. 11, 3tr., 
141 48 Huddinge, tel. 711 63 96.

Kassör: Karl-Erik Wedberg, Birkagatan 
20, 113 39 Stockholm, tel. 34 26 16.

Postgiro: 35 21 20.

djurgårdaren
med Djurgår’n Runt

Tidningskommitté: Karl Liliequist 
(redaktör), Rolf Theblin, Roland 
Erixon och Kaj Alm
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Också en omslagspojke: Kent Nilsson, 
stort löfte på ishockeysidan.

DJURGÅRDAREN, Årgång 1974


