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CEWE-TRYCK 1982

Du håller nu i Din hand första exemplaret av den »nya« 
DJURGÅRDAREN. En medlemstidning för vår anrika förening. 
Ja, som medlem är Du självklart medveten om att tidningen 
DJURGÅRDAREN existerat under många år och att den alltid 
varit en värdefull källa för information om vad som hänt och 
händer i vår förening.

Men med detta nummer gör vi något av ett »nytt avstamp«. Vi 
anser nämligen att bli aktuellare, innehållsrikare och mer informa
tiva förutom att vi vill öka vår medlemsvård. Detta hoppas vi 
kunna bli genom att DJURGÅRDAREN nu skall utkomma med 
fyra nummer per år. Två under höstsäsongen och två under våren. 
Således en ganska radikal och som vi hoppas förbättrad förändring 
av vår medlemstidning.
Målsättningen är också att vi skall få en bättre och aktuellare 

information från våra sektioner och deras intensiva arbete. En 
information som skall ge en större sammanhållning i den totala 
medlemskåren. Vi har också fått ett mycket stort gensvar från våra 
sektionsstyrelser för denna nysatsning vilket i sin tur bör ge oss 
garantier för intressant läsning och fräscha artiklar framöver.

Vi i huvudstyrelsen anser det som en absolut nödvändighet att på 
detta sätt ge våra medlemmar en fullödig inblick i vår totala 
verksamhet. Detta samtidigt som vi genom en egen tidskrift får 
möjlighet att profilera oss och redovisa bredd och framgångar 
gentemot myndigheter, sponsorer, supportrar, publik m fl.

I DJURGÅRDAREN skall Du också få alla fakta om våra olika 
idrottsgrenars resultat och tävlingsaktiviteter. Från den största till 
den minsta sektionen från bredd till elitidrott. Det är med andra 
ord en stor arbetsuppgift vi tagit på oss, men som i gengälld bör ge 
god valuta till våra medlemmar. Om vi skall lyckas i vår 
målsättning, ja — det tar jag för givet och jag räknar med ett hel
hjärtat stöd från alla DJURGÅRDARE. Även Du som den kanske 
passivaste av medlemmar, kan göra en värdefull insats genom att 
deltaga i vår medlemsvärvningskampanj som vi går ut med i detta 
nummer. Betänk att vi blir dubbelt så många om varje medlem 
värvar en ny!! En insats som omgående skulle få ett mycket positivt 
utslag i vår verksamhet.
Välkommen i nysatsningen inom DJURGÅRDENS IF.

DJURGÅRDAREN

Bengt Broberg 
ordf
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DJURGÅRDSANDA
-begreppet måste ha fötts på 1500-talet

Djurgårdsanda — det begreppet 
måste ha fötts på 1500-talet, om inte 
förr.

För jag kan tänka mig att Gustav 
Vasa, efter att med blod, svett och tå
rar, ha kört över både Kristian II och 
Nisse Dacke och alla andra, sjönk ned 
på tronen, stack svärdet i slidan och 
pustade:

— Det här kallar jag djurgårds
anda!

Så — ungefär — måste det ha gått 
till.
Alla sentida förvaltare av den berömda andan 
känner vi. Parling, Mild, Tumba, Knivsta — 
herregud, namnen är som MUSIK!
Jag minns hur man som liten grabb med rys

ningar av beundran och fasa i skön blandning 
läste om hur den unge Knivsta efter en match 
hade plockat av sig fotbollsskorna och tömt 
ena dojan på någon deciliter blod. Inte en kom
mentar från hans råa kamrater. Men en närva
rande journalist undrade försiktigt vad som 
hade hänt.

— Äh, en skråma, sa Kniven.
Dan efter visade det sig på röntgenplåtarna att 

han spelat hela matchen med krossad fot. 
Knappt ett ben var helt. . .

I dag kanske det skulle kallas dårskap i stället 
för djurgårdsanda. Tiderna förändras. Se på 
Sverige! Lite djurgårdsanda här och var i sam
hället kunde föra oss ur krisen snabbare än alla 
tänkbara politiska åtgärder. Eller vad säger 
klubbkamraterna Adelsohn och Palme?

Lite djurgårdsanda skulle förresten vara fint 
att ha till hands i alla möjliga situationer. Tänk 
om den gick att tappa på burk eller flaska och 
ta fram när chefen bett en fara och flyga! När 
tjejen gjort slut. När man spillt korv med senap 
och ketchup på nya höstsviden. Eller när man 
kommer till garaget och hittar bilens bakruta 
uppbruten. . .

För djurgårdsandan kan ju inte vara borta 
bara. Den måste finnas någonstans, sväva som 
ett moln i atmosfären, även om dess förkropps
ligande i form av tjuriga, härliga järnkaminer 
knappt existerar längre.

Det viktigaste för varje medlem måste vara att

hitta den där andan, fånga in den och bli ett 
med den.

En del har redan gjort det. Det här skrivs en 
dag när DIF:s fotbollslag gått loss i toppen av 
tvåan, när damlaget vunnit och dragit ifrån i 
sin serie, när fäktarna segrat trefaldigt i någon 
turnering och när hockeylaget sopat isen med 
både AIK och Bajen i en träningscup.

Dom måste ha hittat den där burken, eller 
flaskan.
Måtte dom ta en klunk till av innehållet’ Och 

måtte det räcka i evighet. . .

ULF ELFVING

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare
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Den minnesgode erinrar sig sä
kert den hårda slutkampen i 
div. II Svealand 1961 — vi hade 
fyra div. II-grupper på den 
tiden — mellan våra »blåränd
er« och IFK Stockholm. Fyra 
omgångar före slutet ledde IFK 
serien, men fick helt oväntat 
stryk av Karlstad samtidigt som 
de våra tvålade till Köping med 
8-0! Därmed låg de båda lagen 
på samma poäng och hade 
samma målskillnad, men VI 
ledde med två mer gjorda mål. 
Jämnare kunde det knappast 
bli.
Omgången därefter slog IFK till ordentligt och 
återtog serieledningen efter en 9-1-seger! mot 
Sundbyberg medan »Kniven« och grabbarna 
»bara« orkade med en 4-2-vinst mot City från 
Eskilstuna. Men några dagar senare svängde 
det igen. IFK Eskilstuna kom på besök och fick 
vända hem med hela 11-1 i baken samtidigt 
som City besegrades av IFK med 4-1. Slutom
gången skulle bli avgörande: DIF eller IFK i 
serietopp. IFK Sunne på bortaplan var de våras 
motståndare och IFK skulle avsluta mot Avesta 
på Stadion. IFK klarade sin match med en 
2-1-vinst, men vad hjälpte det — med en ny 
11-1-seger vände vi hem efter värmlandsresan 
och seriesegern och kvalplatsen var vår! 36 
poäng spelade båda lagen in i ladorna, men 
målskillnaden blev + 56 för DIF och + 47 för 
IFK och det avgjorde det hela.

3 3 0 0 10-4 6 i kvalen
Det var kval också på den tiden även om 
systemet var annorlunda. AIK och Sandviken 
hade just åkt ur allsvenskan (AIK en poäng 
efter Hammarby!) och skulle ersättas av två av 
lagen som vunnit var sin div. II-grupp: Djur
gården, Högadal, GIF Sundsvall och Östers IF. 
Det blev Djurgården och Högadal som gick 
segrande ur den striden och för våra »blåränd
er« slutade kvalet med rubricerad tabellrad.

JUBILEUMSÅR ÄR FARLIGA ÅR
Tyvärr har vi väl ännu inte hunnit glömma det 
som hände våra kära »blåränder« under fjol
årets 90-årsfirande. Efter en säsong som läm
nade mycket övrigt att önska av positiva 
framgångar på de allsvenska fotbollsarenorna 
fick vi till slut hämta träsleven och sluta som 
14:e och sista lag i serien. Många är säkert de 
som begrubblat och analyserat de 26 matcherna 
i serien 1981 och skälet till det negativa 
slutresultatet är säkerligen inte bara ett utan 
torde vara att söka i en rad sammanfallande 
s.k. olyckliga omständigheter. Vi vinner inget 
på att närmare fördjupa oss i dem utan låt oss 
helt kort konstatera att vi inte räckte till — de 
andra lagen var bättre och vi fick finna oss att 
gå ner i en lägre division för att ta oss samman 
och komma igen — låt oss hoppas på samma 
stronga sätt som föregångarna gjorde 1961.

NYA KVASTAR
Självrannsakan är oftast till nytta för dem som 
ägnar sig åt sådana övningar i motgångens 
stund. Så även för fotbollsansvariga. Redan på 
sektionsårsmötet någon vecka efter serieslutet 
lades den första grunden för en comeback i den 
högsta serien. Nya, i DIF-sammanhang opröv
ade, krafter trädde till i sektionsledningen. Bo 
Andersson, informationschef hos AB Cementa 
och med aktiv fotbollerfarenhet från div. 
II-spel i Bromölla, övertog ordförandeklub
ban. Marknadssidan förstärktes genom att 

Pelle Kotschak, AB Tipstjänst, åtog sig styr
elseuppdrag och från den framgångsrika ung
domsverksamheten på Hjorthagen med om
nejd tillkom Lars-Magnus Wester. Tillsam
mans med kvarvarande Olle Hellström, Bengt 
Lindbergh och Cian Lund rekonstruerades 
styrelsen som genom Hans Hellquists inträde 
också fick direktstöd från Överstyrelsen.

SKADEREGLERARE NY TRÄNARE
Visserligen var det inte Hasse Backes kvalifika
tioner som försäkringstjänsteman och skade
reglerare hos Folksam som gjorde att han fick 
uppdraget att efterträda till Norge återvänd
ande Arve Mokkelbost som tränare för A-lags
truppen, men onekligen ligger tanken snubb
lande nära med hänsyn till de skadeverkningar 
som låg bakom nedflyttningen till div. II.
Nej, valet av tränare grundade sig på helt 

andra omständigheter. 30-årige Hasse hade 
gjort sig känd som en av huvudkommunens 
bättre yngre tränare, som bl.a. fört upp sitt 
tidigare lag, Bro IK, från div. V till III-an på 
tre säsonger och såväl på förbundskurser som 
genom privata fotbollstudier i England — hos

Målsättning i år:
Upprepning av 1961
Dave Sexton, manager för Coventry City och 
Englands U-21-landslag — visat sig vara en i 
allra högsta grad »coming man« som fotbolls
tränare.
Tillsammans med Gösta »Knivsta« Sandberg 

fick Hasse uppdraget och redan under vinter
perioden gavs träningen en helt ny målinrikt
ningen. I stället för att som säsongen 1981 
match efter match nöta på Stadshagen i och för 
sig utmärkta sandplan sökte man bättre planer 
och mer kvalificerat motstånd på andra håll i 
landet. Resorna ställdes till Göteborg (Häcken 
och GAIS), till Växjö (Östers IF) och Norrköp
ing (IFK Norrköping) och träningslägret för
lades till Tjeckoslovakien för matcher mot 
tjeckiska div. I-lag. Kompletterat med stock
holmsmatcher mot AIK, Hammarby och Brage 
kan man konstatera att det var ett synnerligen 
tufft matchprogram spelarna fick klara av 
under uppbyggnadsperioden. Det var minst av 
allt någon »smekmånad« laget fick sig presen
terat av den nya tränaren.

MOTIG VÅRSÄSONG
Många trodde säkerligen att nu var det bara att 
»köra över« div. II-lagen och gå raka vägen till 
det hägrande målet: serieseger och kval, men så 
enkelt är det tyvärr inte. Det tar tid att bygga 
upp och skapa en ny stil och en ny målinriktad 
sammanhållning inom en spelartrupp som 
under senare år i stort endast haft motgångar. 
Det tar tid att få saker och ting att »verka ut« 
och vårsäsongen gav i viss mån syn för sägen.
Framför allt tog det emot på Stadion. Flera 

s.k. onödiga poängförluster skapade oro hos 
supportrarna och invektiven var legio efter 0-0 
mot IFK Västerås, 1-1 mot Karlstads BK och 
0-1 mot Västerås SK. Men varken Hasse eller 
spelarna tappade stilen. Lugnt och målmed
vetet arbetade de vidare. Nya, unga spelare fick 
chansen, omplaceringar gjordes i laguppställ
ningarna för att få ut större effekt av enskilda 
spelare och så småningom började resultaten 
komma. Just nu, när detta skrives, väntar 
matchen mot Flen på Stadion och i händelse av 
vinst går vårt lag upp till serieledning, men 
kommer fortfarande att ligga på »kvalplats« 
om det skulle bli en bakstöt. Hasses jobb 
börjar bära frukt! De tre senaste matcherna har 
givit sex poäng efter övertygande laginsatser

mot IFK Västerås (7-1, borta), Ope (2-1, 
hemma) och Karlstads BK (3-1, borta). Låt oss 
hoppas på god fortsättning!

DET KAN BLI EN KUL HÖST
Förutsättningarna finns för att det återstående 
matchprogrammet ska ge ytterligare poäng. 
Laget är klart på uppåtgående och de svåraste 
konkurrenterna — Sandviken och Gefle — har 
börjat bli medgörliga och tappat både en och 
två poäng, men hänger fortfarande med och 
detsamma måste sägas om IFK Sundsvall, som 
ligger och lurar i bakhasorna. Inga matcher är 
lätta matcher och särskilt svårt kan det bli vid 
returen uppe i Sundsvall och i den allra sista 
matchen i Sandviken. Vasalund och Eskilstuna 
på Stadion kan också bli besvärligt liksom 
Västerås SK i Västerås. Men står sig dagsform
en ( = visst mot Flen till att börja med) tror vi 
dock att det till slut ska gå den s.k. vägen för 
grabbarna och vi ska kunna börja planera för 
kval mot något av de fyra sista lagen i 
allsvenskan.

OM DET BLIR KVAL
Låt oss — i varje fall idag — spekulera i ett 
kommande kval. Hur orättvist det än kan 
tyckas vara så måste faktiskt t.o.m. serieseg
rarna i de båda div. II-grupperna genomlida ett 
sådant och de regler som gäller är följande:
9:e och 10:e lag i allsvenskan möter lag på 

andra plats i de två div. II-grupperna. Fri 
lottning sker och först draget lag får först 
hemmamatch — man möts både borta och 
hemma. Som situationen just nu är i de båda 
serierna kan alltså Norrköping (9) få möta 
antingen Djurgården eller Häcken (de lag som 
just nu ligger på andra plats i resp. div. 
II-grupp). Skulle Norrköping få Häcken på sin 
lott — ja, då heter den andra matchen AIK-
Djurgården! Vilken dramatik!
På motsvarande sätt lottas allsvenskans 11:e 

lag (just nu Brage) mot någon av seriesegrarna i 
div. II (just nu Sandviken och Mjällby) och 
Åtvidaberg, på allsvenskans 12:e plats, lottas in 
på samma sätt.
Just nu kan det alltså bli följande kvalpro

gram:
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Norrköping—Djurgården eller Häcken. 
AIK-Djurgården eller Häcken 
AIK-Djurgården eller Häcken 
Brage—Sandviken eller Mjällby 
Åtvidaberg—Sandviken eller Häcken.

Blir det inte publik då är det säkerligen dags 
att göra om hela vårt seriesystem!

Skulle resultatet vara oavgjort efter de båda 
matcherna — hemma och borta — vinner det 
lag som gjort flest mål på bortaplan. Kan man 
inte skilja lagen åt på det sättet spelas förläng
ning 2x15 min. och är det inte avgjort ens efter 
förlängningen tillgrips straffsparksläggning på 
samma sätt som vid t.ex. VM-matchen Väst
tyskland — Frankrike i Spanien i somras.
Oavsett vilka lag som slutligen kommer att bli 

inblandade i kvaldramat kan vi ganska säkert 
se fram emot en mycket spännande avslutning 
på den svenska fotbollsäsongen 1982.
Av intresse i sammanhanget förtjänar att 

nämnas att publikintäkterna delas lika mellan 
de två inblandade kvallagen — man avstår 
alltså halva inkomsten från sin hemmamatch 
till gästande lag. De hårt prövade klubbkas
sörerna hos kvallagen kan alltså — oavsett det 
sportsliga utfallet — se fram mot något ljusare 
tider under första delen av oktober. Match
dagar blir för övrigt den 10 och 17 oktober.

DU KAN HJÄLPA TILL
Med hänvisning till ingressen och det som 
hände 1961 finns idag en reel chans för vårt lag 
att återta sin plats i högsta divisionen — vi 
tycker nog allesamman att vi hör hemma där — 
och det kan du hjälpa till med. Du och alla dina 
kompisar kom till Stadion och stötta grabb
arna, Hasse Backe och Gösta Sandberg under 
vägen tillbaka. Det är ett trivsamt »go« i gänget 
och det kan du bli delaktig av på läktarplats!
--------------------------------- --------------------- > 
HANS HOLMQVIST har varit en av de 
bättre spelarna under årets div II-säsong.
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Djurgården i Åkersberga
—ja här trivs bandyn bra!

Här ser vi bandysektionens ordf Bert Niska t v och sektionens kassör Karl Innala stående utanför kommunalhuset i Åkersberga, där Djurgårdens 
bandysektion håller till och trivs fint.

Djurgårdens idrottsförening i Åkers
berga? Javisst. Den anrika 91-åriga 
klubben i Stockholm vill förlägga 
bandysektionens verksamhet till sam
hället öster om Åkers kanal.

Vi vill satsa på en ambitiös ung
domsverksamhet, säger sektionsord
föranden Bert Niska. Fram till mitten 
av 60-talet spelade bandylaget i första 
divisionen. I dag hänvisas sporten till 
en blygsam tillvaro i div. 4.

Det här att storklubbarna i Stockholm drar ut 
till förorterna är inget nytt. AIK valde t.ex. att 
flytta till Täby med handbollen.

— Konkurrensen om spelare i innerstaden har 
hårdnat. Dessutom har chanserna att få istider 
inför säsongerna minskat betydligt, säger Bert 
Niska, som bor i Åkersberga. Här bor också 
sektionens kassör Karl Innala och sekreterare 
Bengt Maj berg.
Trion ser fram mot ett avancemang i seriesy

stemet.

— På sikt hoppas vi på slagkraftiga junior- 
och seniorlag i Åkersberga, där det finns gott 
om ungdomar, som vill satsa på vinteridrotter, 
säger Karl Innala.
Redan i maj skrev sektionen till fritidsnämnd

en. Framhöll, att de flesta av sektionens 
medlemmar och aktiva bor i Åkersberga.

— Det är därför naturligt, att bandyn får sitt 
säte i den tätorten.

— Avsikten är inte att begära ekonomisk 
hjälp av Vaxholms kommun. Utan snarare 
hjälp med klubblokal, omklädningsrum med 
dusch, åkbar is 2-3 gånger i veckan under 
vinterhalvåret samt att få utnyttja Röllingby
skolans sandplan som hemmaarena, säger Karl 
Innala.
— Ekonomiska bidrag vid sidan om eget 

oavlönat arbete hoppas vi få via privata spon
sorer, lotterier och dylikt.
Djurgården annonserar f.n. efter bandyspel

are. I höst ska sektionen även gå ut och 
informera om verksamheten i skolorna.
Vår slogan är »Djurgården igen... i bandy«, 

säger Bert Niska. Sporten har tradition och 
namn i Djurgården även om Hammarby har 
tagit över på elitnivå.

Men visst minns vi eleganta spelare vid sidan 
om fotbollen som Arne Arvidsson, Knivsta 
Sandberg, Tjalle Mild och även Sven Tumba. 
Den sistnämnde spelar ju med annan klubba i 
kommunen — med golfklubba i Ullna.
Intresserade av att gå med i Djurgårdens 

bandysektion i Åkersberga kan ta kontakt med 
Bert Niska på telefon 0764/672 29.

BROR LANDIN

BANDYSEKTIONENS STYRELSE:
Ordf: Bert Niska, Gransätrav. 19, 184 00 
Åkersberga, tel 0764/672 29.

Sekr: Bengt Majberg, Norrgårdsvägen 101, 
814 00 Åkersberga, tel 0764/616 43.
Kassör: Karl Innala, Söravägen 1, 184 00 

Åkersberga, tel 0764/219 59.

TRÄNINGSTIDER:
Hackstugan, Åkersberga. Tisdagar och tors

dagar kl. 19.00.
Isträning:
i Vallentuna Ishall fredagar kl. 14.00 fyra 
fredagar frammåt fr o m den 17.9.
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Antonio svensk ungdomsmästare
BOXNING I MEDVIND
Antonio Magnusson från Djurgård
ens boxningssektion lyckades med be
driften att bli svensk ungdomsmäst
are i boxning i april detta år. Till 
Svenska ungdomsmästerskapen 
(SUM) som är boxningssveriges stör
staturnering med ca 120 deltagare 
skickade DIF:s boxningssektion tre 
relativt oprövade boxare.

Antonio Magnusson, Reijo Talvitie och 
Johnny Braun hette de tre tappra 17-åringar 
som skulle försvara DIF:s färger. Efter fyra 
dagars hårda tävlingar i jättetuff konkurrens 
visade det sig att dessa tre boxare gjort att DIF 
blev näst bästa klubb efter BK Falken från 
Gävle som vann lagtävlingen, men dom hade 
hela 10 boxare med. Johnny Braun som boxas i 
lätt-mellanvikt (71 kg) fick en bronspeng efter 
fin boxning. Reijo Talvitie i Weltervikt (67 kg) 
blev turneringens mest omtalade och fruktade 
boxare genom att han i sina tre första matcher 
knockade samtliga sina motståndare i första 
ronden..

Nu är det ju så att juniormatcher i boxning 
inte får avgöras på knock-out utan man får 
räkna poäng ändå. Reijo vann även poängräk
ning hos domarna så det var inga problem. I 
finalen glömde dock Reijo bort att »boxas« 
utan lurades in i en riktig sluggerfest där båda 
boxarna kämpade som besatta. Vid poäng
sammanräkningen efter matchen visade det sig 
att bara en domare hade Reijo som segrare. De 
båda andra domarna höll på motståndaren och 
Reijo förlorade alltså mycket knappt med 2-1.

Nåväl en jättefin insats och Djurgårn’s och 
tävlingarnas största överraskning var han i alla 
fall.
Slutligen hade vi med den f d riksmästaren i 

diplomboxning, Antonio Magnusson, som 
efter en darrig säsong förra året nu kommit 
igen. I fyra matcher visade han sig från sin 
bästa sida genom snabb och teknisk boxning. 
Antonio jobbar och stressar sina motståndare 
genom att hela tiden vara först. I finalen mötte

Antonio Magnusson, DIF, 63,5 kg (lätt Welter
vikt), 17 år. Svensk Ungdomsmästare 1982.

Till vänster: Reijo Talvitie, DIF, 67 kg (weltervikt), 17 år. Tvåa på Svenska Ungdomsmäster
skapen 1982.
han Rickard Himmerlid från Timrå som är 
uppfostrad i Djurgården (även han har blivit 
riksmästare i Diplomboxning för Djurgården) 
men blivit utlokaliserad till Timrå genom att 
föräldrarna flyttat. Rickard som är en fantas
tiskt teknisk boxare, kanske tom bättre 
tekniker än Antonio försökte göra livet surt för 
vår Antonio och var nära att lyckas. Antonio 
kallad »Ampan« är dock en mycket effektiv 
boxare genom att jobba hela tiden och genom 
att hela tiden vara första som är enormt viktigt 
i boxning. I boxning får man inte stå och vänta 
utan man måste slå före motståndaren och ta 
initiativet i matchen och detta är Ampan just 
nu bäst på i Sverige. I finalkvällens absolut 
bästa match vann Antonio med 2-1 och kan 
därför nu titulera sig Svensk Ungdomsmästare 
i lätt weltervikt (63,5 kg).
Den insatsen gjorde att en enig styrelse i 

boxningssektionen utsåg Antonio till säsongens 
bästa djurgårdsboxare trots att han bara är 17 
år. Som belöning fick han på boxningssektio
nens årsmöte mottaga ett av Sveriges största 
idrottspriser, nämligen svensk-amerikanen 
Sven Holmbergs stora pris till varje säsongs 
bästa DIF-boxare.

Om det finns några boxningsintresserade DIF-
supporters som läser detta så är ni hjärtligt 
välkomna till boxningssektionens träningslokal 
på Drottninggatan 88 (gamla Centralbadet) för 
att bli klubbkompisar med Sveriges bästa 
ungdomsboxare. Det är hjärtligt välkommen 
till vår träningslokal där nybörjare, elitboxare 
och motionärer trängs i en härlig blandning. 
Träningstider är mån-, ons- och fredagar kl 
18.00-19.30.

HENRIK BROMFÄLT

RESULTAT BOXNINGSSEKTIONEN
Svenska Ungdomsmästerskapen (SUM), Es
kilstuna, april 1982
63,5 kg l:a Antonio Magnusson, DIF
67 kg 2:a Reijo Talvitie, DIF
71 kg 3:a Johnny Braun, DIF

Djurgårdens IF, Box
ningssektionen
Adress: Gunnar Svedin, se nedan.
Styrelse vald vid årsmötet 1982.
Ordförande: Martin Okmian, hannebergsgat 

18 2 tr, 171 47 Solna. Tel 27 06 74 (arb).
Vice ordförande: Bo Björk, Blecktornsstigen 

10 3 tr, 116 66 Stockholm. Tel 44 19 98 (bost) 
22 22 20 (arb).
Kassör: Torsten Almqvist, Birger Jarlsgatan 

69 A, 113 56 Stockholm. Tel 11 65 47 (bost) 
22 56 00 (arb).

Sekreterare: Gunnar Svedin, Kocksgatan 29 
4 tr, 116 23 Stockholm. Tel 41 14 34 (bost) 
774 07 55 (arb).

Henrik Bromfält, Sigtunagat. 8 2 tr, 113 22 
Stockholm. Tel 30 46 17 (bost), 742 92 56 (arb).
Materielförvaltare: Belaid Mazrina, Malm

vägen 22 c, 1 tr, 191 60 Sollentuna. Tel 
35 51 24 (bost) 768 55 84 (arb).

Träningslokal: Drottninggatan 88 (Central
badet).
Telefon: 08/21 39 16.
Träningstider: Mån, ons- och fredagar kl 

17.00-20.00. Tis och torsdagar kl 17.30-19.00.
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Nu har Djurgårdens cyklister 
blivit elitåkare

Den kull av egna cyklister som klubben utvecklat sedan flyttningen ut 
till Järva för sju år sedan har nu nått eliten.
Johnny Ekberg, Mats Rosenberg och Jan Banfors, alla fyller 19 år i 

år — och har redan under sin första säsong som seniorer tagit steget 
upp i klass A, dvs elitskiktet.

Det här är en grupp ungdomar som är klubbens egna förmågor och 
som fått sin cykelskoling i DIF. Johnny Ekberg och Jan Banfors 
började cykla redan som 12-åringar och har sedan utvecklats steg för 
steg med stora framgångar i ungdomsklasserna fram till att de nu nått 
eliten.
Djurgården cykel ser nu de första frukterna av sin ungdomssatsning 

som nu bedrivits några år — och som förhoppningsvis ger fler 
talanger.

»Men det är ju inte enbart att få upp cyklister i eliten som är vårt 
mål«, säger Margareta Kjellström, en av de tre kvinnorna i styrelsen 
för Djurgårdens cykelsektion. »Vi ger ju också många, många 
ungdomar en meningsfull fritid«.

I oktober startar
cykelskolan
Nu när hösten vräker sig över oss har cyklisterna redan börjat att 
förbereda sig för nästa säsong. Höstens och vinternas aktiviteter ska 
lägga grunden för både vältränade och tekniskt kunniga cyklister. För 
en tävlingscykliste ska inte bara ha bra kondition — det måste till 
andra kvalitéer och kunskaper för att framgångarna ska komma.
Nu i oktober startar Djurgården cykelskolan — som lär ut både 

trafikregler, tävlingsteknik och hur man sköter sin hoj,
Cykelskolan är i första hand avsedd för de yngre förmågorna — och 

deras föräldrar. Men alla åldrar är naturligtvis lika välkomna att lära 
sig mer om hur man riktar hjul, byter ekrar — och inte minst få lära 
sig hur man sitter rätt på cykeln.
Du får också vara med. Anmäl dej till cykelsektionen tel. 751 29 28 

eller 35 88 83.

Som medlem

STÖD VÅRA ANNONSÖRER
Som företagare

STÖD VÅR FÖRENING 
GENOM ATT ANNONSERA I 
DJURGÅRDAREN
Du når mellan 8—10.000 hängivna Djurgårdare

Kontakta

Henrik Bromfält eller Olle Larsson 
08-742 92 56 08-31 87 30
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Brottningen satsar stenhårt

Brottarsektionen skall inför 1982-83 satsa sten
hårt. Den nya styrelsen för brottningssektionen 
har höga ambitioner. Vi har tänkt oss att 
säsongen 1983-84 skall DIF vara med i serie
sammanhang igen efter några års frånvaro. Vi 
förfogar nu över ett antal pojk och junior
brottare som kommer att föra DIF:s färger upp 
i topp igen, där föreningen alltid hört hemma. 
Sektionen räknar med att arrangera en tävling i 
Åkeshovshallen exempelvis veteran SM.

1980 så gick 2 brottare till BK Ares för att vi ej 
hade något serielag och dåligt med sparring.
Nu finns vissa möjligheter att dessa 2 som är 

Björn Lindgren och Tore Stennek kommer 
tillbaka igen.
Vår bästa brottare 1981-82 har varit, Jan 

Stennek. Han har blivit svensk mästare för 
juniorer både i fri och grek stil, han blev 4 på 
stora SM-grek, 2:a vid NM för juniorer och 4:a 
vid Junior EM grek stil. Janne har även vunnit 
och placerat sig i toppen på ett antal nationella 
och internationella tävlingar.

Bland pojk och ungdom så har bröderna 
Månsson, och bröderna Asp varit de som 
figurerat mest i prislistorna, dit hör även Ove 
Karlson och Laurent Haglund, ja vi har flera 
som vi tror kommer att synas i år.
Välkomna till brottningsträningen i Åkes

hovshallen där träning pågår tisdagar och 
torsdagar med början kl. 18.30.

Jan Stennek, svensk mästare för juniorer i fri- och grekisk stil, 4:a på stora SM-grek, 2:a vid NM 
för juniorer och 4:a vid Junior-EM i grek. stil.
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Bengt ”Benke” Fridh
—urdjurgårdare med 
rätta djurgårdsandan!
Att bli kallad »urdjurgårdare« med den rätta 
»djurgårdsandan« det är något väldigt fint. 
Ja, näst intill den förnämsta anklagelse man 
kan råka ut för. Många har under årens lopp 
blivit kallade men få har blivit utvalda till 
detta hedersomdöme.
Vi inom brottningssektionen är dock benägna att ge oss på nåd och 
onåd i detta påstående när det gäller Bengt »Benke« Fridh.
Den verkliga »grabblern« som varit med sedan tidigt 50-tal och 

under en lång aktiv tidsperiod hemfört många triumfer på brottar
madrassen i Djurgårdstrikå. Under senare år en hängiven och 
inspirerande instruktör för kommande generationer av djurgårdsbrot
tare.

Visserligen såg han dagens ljus för första gången i Småländska 
Tingsryd för 47 år sedan, men det var bara en tillfällighet och 
uppväxtåren tillbringades i Vasastaden. Där var han en av många s k 
»rännstensungar« som i tidiga år fick lära sig fightas och ta för sig på 
egen hand. Det där med att ta ett »nappatag« med jämnåriga 
kamrater, var något som Bengt hade fallenhet för. Det var därför 
ingen tillfällighet när han som 15-åring uppsökte den anrika brottar
lokalen på Döbelnsgatan 97 där Djurgårdsbrottarna höll till.

Träningsflit och fallenhet
Där kom han ganska omgående under Helge Öbergs vingar och 
inspirerades till hårdträning för att komma med i det riktiga 
»Djurgårdsgänget« Djurgårdsbrottarna låg på topp i landet under 
mitten av 50-talet, så där var hård konkurrens redan vid ett enkelt 
klubbmästerskap.

Bengt nöjde sig nu emellertid inte med att bli klubbmästare, nej, 
hans ambition låg betydligt högre på rankinglistan. En enorm 
träningsflit, tävlingsvilja i kombination med djärvhet förde honom 
också ganska snart upp till den svenska eliten. »Benke« hade också en 
förunderlig förmåga att analysera och neutralisera sin motståndare. 
Förutsättningar som är av stor betydelse för att lyckas i en individuell 
och psykiskt påfrestande idrott som brottning.

Två gram från eliten
Bengt vet inte själv hur många SM-tävlingar han startat i, men han vet 
med bestämdhet att han hemfört sju SM-silver till prismontern. Jag 
var nästan alltid 2:a minns han.

— Du vet grabbar som Bertil Nyström, Hans Antonsson, Leopold 
Israelsson och Antal Lazzlo var svårslagna i de större mästerskaps
sammanhangen.
Men nära var det. Oavgjort blev det allt som oftast i dessa

Frank Andersson kopplar 
ett nacksving på tränaren 
Bengt Frid efter hemkom
sten från USA och första 
JVM-titeln 1973. Härom 
veckan återvände Frank 
med en ny VM-titel, den 
tredje i ordningen. Med 
det resultatet är den f d 
Djurgårdaren unik i 
svensk brottning. 

drabbningar men i slutprotokollet hamnade alltid Bengt på en eller 
annan högre prickbelastning än sina motståndare. Eller som 1963 då 
han råkade väga 2 gr mer än sin finalmotståndare efter den oavgjorda 
finaldrabbningen.
Ja, man kan nästan påstå att Bengt vid flera tillfällen varit 2 gram 

från den verkliga eliten vilket nästan var det samma som världseliten. 
Men trots detta fick han vid några tillfällen känna på den internatio
nella atmosfären. Den främsta meriten är väl 5:e-placeringen vid 
fristils-VM 1963. En placering som gav honom biljett till Tokyo-OS 
ett år senare, en biljett som han på grund av en oturlig och elakartad 
infektionssjukdom inte kunde utnyttja. Redan 1961 var han över i 
Sovjet med det svenska landslaget och gjorde de ryska brottningsfeno
menen konfundersamma med sin speciella stil och återvände från den 
två veckor långa turnen som ende svensksegrare.

Som lagbrottare inom Djurgården var han oersättlig och en aldrig 
sviktande länk. »Bänke« var alltid med och beredd att ställa sig på 
vågen i vilken viktklass det vara må från welter till tungvikt. 14 gånger 
har han startat i de tradiotionsrika fyrstadsbrottningarna för Stock
holms stadslag. Roligaste minnet från den sejouren var 1960, minns 
Bengt, då hemförde vi A-fyrstads med ett rent Djurgårdslag.

Läromästare åt »Frankey Boy«
1970 kom en jänglig yngling från Trollhättan till Djurgårdslokalen. 
Hans namn var Frank Anderssson — då 14 år. Han var redan en 
duktig ungdomsbrottare men Bengt såg redan första träningskvällen 
vilken talang han fått på mattan och vilka utvecklingsmöjligheter som 
låg i denna lekfulla och impulsiva varelse. Det blev nytt liv i Djurgårds 
brottarnas ungdomssektion och »Benke« blev deras inspirerande och 
kunniga tränare.
Resultaten uteblev inte. Frank gick raka vägen mot världseliten och 

redan 1973 i Miami Beach, USA blev han juniorvärldsmästare. Det 
definitiva genombrottet för Frank och ett genombrott som till stor del 
också kan tillskrivas Bengt Fridh och Djurgårdsbrottningen.
En gång Djurgårdare, alltid 
Djurgårdare
Visserligen slutade Bengt sin aktiva bana som Spårvägare för några år 
sedan men det var bara en mycket kort parentes i hans långa 
idrottsbana och hade sina speciella förklaringar. Nu är Bengt tillbaka i 
Åkeshovshallen bland sina Djurgårdsbrottare och där har han alltid 
hört hemma.

— Ja, Djurgårdsandan är mycket fast förankrad i vår familj där 
såväl fru som barn ställer upp till 100% för klubben och brottnings
sektionen.
Höstsäsongen har just börjat och Bengt har som vanligt startat upp 

träningen tillsammans med Kalle Månsson. Det är dom två som i 
första hand ser till att det är »full rulle« på träningskvällarna och öser 
ut lärdomar ur sitt rika kunnande i den svåra brottningskonsten. Hos 
dom har förresten såväl fotbolls- som ishockeylirarna hämtat styrka 
under uppladdningen inför en ny säsong.

— Man blir inte rik på det jobbet säger Bengt, som under alla år 
arbetat helt ideelt — men man blir rik på erfarenheter, människo
kännedom och innerlig kamratskap och det är minst lika värdefullt.

OLLE LARSSON
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Nu drar vi i gång höstens

MEDLEMS
VÄRVNINGS
KAMPANJ!!!
□ Deltag i vår medlemsvärvningskam
panj och vinn ett av de fina priser Du 
kan läsa mer om nedan.
□ Som medlem kan Du aktivt hjälpa 

föreningen genom att värva medlem
mar. Och att hitta nya medlemmar i 
familjen, bland vänner och bekanta eller 
på jobbet, det är väl inte så svårt, eller 
hur?
Om Du så bara värvar en medlem är det bra. Om alla 
våra medlemmar skaffar en ny medlem var, blir vi 
dubbelt så många. Du som värvar kan vinna pris. Den 
Du värvar blir medlem för resten av året och för hela 
1983 för ordinarie medlemsavgift. Som medlem får han 
eller hon tidningen Djurgårdaren i brevlådan fyra 
gånger om året.
Gör så här. Använd bifogade inbetalningskort, där Du 

skriver den nya medlemmens namn, adress och person
nummer. Skriv också Ditt eget namn (textat) på avsedd 
plats samt det antal medlemmar Du värvat. Denna 
siffra ökas med varje ny medlem Du värvar.
Gå sedan till posten och betala medlemsavgiften. Så 

fort denna kommit föreningen tillhanda, sänder vi med
lemskortet till den nya medlemmen. Samtidigt får Du 
som värvat en poäng för varje medlem i den värvnings
tabell som publiceras i nästa nummer av Djurgårdaren. 
Sätt igång värvningen omedelbart så har Du chans att 
bli tabelletta!
Bland priserna Du kan vinna: Ett imponerande 

FÖRSTAPRIS som vi ännu inte vill-avslöja. Stereo
kasettradio, klockradio, mikrokassettspelare, bastutill
behör, elborrmaskin, diverse verktyg, diverse trädgårds
art., m m. Priserna har skänkts av BROBERGS 
BYGGVARUHUS, HITACHI, NORDMENDE/ 
CENTRUM RADIO, PANASONIC.

Fritt medlemsskap till årets slut
Alla som blir medlemmar under oktober och november 
erhåller fritt medlemsskap till årets slut.
Passa därför på att bli medlem nu eller att värva nya 

medlemmar nu då det är extra förmånligt.
Medlemsskapet kostar 75:— för Dig som fyller 18 år 

under 1983 eller är äldre. 25:— för Dig som är yngre.

Ett brev kan 
innehålla 
så mycket...

Extra: Till alla nya medlemmar i oktober sänder vi 
en klubbnål utan extra kostnad.

Regler: Priser sänds per post, vilket förutsätter att 
kansliet har medlemmens riktiga adress. Om Du har 
flyttat, meddela Din nya adress.

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare
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En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare



passa på!
Se till att vi blir flera i Djurgårdens IF. Som medlem 
kan du aktivt hjälpa föreningen genom att värva flera 
medlemmar. Och att hitta nya medlemmar i familjen, 
bland vänner och bekanta eller på jobbet kan inte vara 
så svårt.
Ju flera vi blir — dess starkare blir föreningen. Och du 
som värvar kan vinna pris.

Det här är vad den nye medlemmen får
— Den som blir medlem nu — blir medlem för resten av 

året och även för hela 1983, för ordinarie medlems
avgift.

— Tidningen Djurgårdaren hem i brevlådan 4 gånger 
om året.

EXTRA
Till alla nya medlemmar under oktober sänder vi en 
klubbnål utan extra kostnad.

Gör så här
Använd bifogade inbetalningskort där du skriver den 
nya medlemmens namn, adress och personnummer.
Skriv också ditt eget namn, på avsedd plats. Samt det 
antal medlemmar du värvat. Denna siffra ökas för varje 
ny medlem du värvar.
Så fort medlemsavgiften kommit föreningen tillhanda 
så sänder vi medlemskortet till den nye medlemmen. 
Samtidigt får du som värvat en poäng för varje medlem 
i den värvningstabell som publiceras i nästa nummer av
Djurgårdaren.
Sätt igång nu om du ska bli tabelletta!

Avgifter
Medlem tom det år han/hon fyller 17 år.............25
Medlem fr o m det år han/hon fyller 18 år...........75:—
Ständig medlem................................................. 1.000:—



H





Guld till 
Djurgårn.

Guldet i tvåan skall vi ta. Upp skall vi. Sedan får vi se vad som händer i 
Allsvenskan. Kanske guld där också. Det var ju ett tag sedan sist.

Ett sätt att hjälpa fotbollen på vägen är att du investerar i något av de här 
två projekten. För en gångs skull handlar det dessutom inte bara om 
stödverksamhet. Du får verkligen något för dina pengar.

Stockholms lokalmynt
För fjärde året är det nu dags för våra 
lokalmynt. Framsidan av myntet är 
präglat med Stadshuset och baksidan 
pryds av Stockholms Slott.
Mynten som bara finns i ett begränsat 

antal är i guld, silver eller brons. 
Guldmyntet som väger 9 gram kostar 
1.000:—, silver får du för 100:— och 
brons för en tia.

Litografi av Stadion
Stockholmskonstnären Charles Sjö
holm har gjort en originallitografi spe
ciellt för Djurgår’n. Den föreställer 
Stockholms Stadion, signerad och 
numrerad i 350 exemplar. Du kan se 
litografin antingen på kansliet eller vid 
Djurgårn’s matcher. Pris 875:—.

Ring Kansliet 08/14 37 95, 10 18 35 och 
beställ.

DIF FOTBOLL

Besök DIF Bingo
i Skärholmen centrum
Öppet alla dagar utom söndag.

Mån 10—17,19—23 
Tis —tors 10—20.00
Fre 10—19.50
Lör 11—16 Servering i trevlig , intim spellokal.
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35 år med 
Supporter
klubben
Mottot för Djurgårdens Sup
porters Club: »Utan uppoff
ring — ingen seger«, står som 
ledstjärna för vår verksamhet. 
När vi i år firar vårt 35-årsjubi
leum har detta särskild anled
ning att framhållas.
Inom supporterklubben har vi alltid varit med
vetna om att det behövs ett stöd bakom vår 
moderförening Djurgårdens IF.
Idag är det stödet av ännu större betydelse, nu 

när vi alla vet vad det innebär att bedriva 
elit-idrott och att ha en bred ungdomsverksam
het igång. Det kostar rent ekonomiskt och vi 
försöker satsa på varje sektion som behöver vår 
hjälp för att kunna vidareutvecklas.
Har Du som går och ser Fotboll, Ishockey 

eller annan idrottsverksamhet inom Djurgår’n 
tänkt på vad Du skulle vilja och kunna göra för 
att stödja vårt kära gamla Djurgårdens IF.
Många av oss på läktarna tänker, självklart 

att det egna laget måste vinna, ska vinna — 
men vi tänker sällan på det arbete som ledare 
och tränare lägger ner i uppbyggandet av laget.
Det är inte bara spelarprestationer som krävs 

— det behövs och kommer alltid att behövas en 
organisation som rycker in och hjälper till med 
olika uppgifter. Det är då vi i Supporterklub
ben kommer in i bilden.

Det kan gälla program och souvenirförsälj
ning och mycket annat, där vi ställer upp med 
villiga medarbetare.

Supporterklubbens ordf SVEN ÖBERG manar 
till uppslutning och sammanhållning.

Djurgårdare......
Vi kommer varje år fram till 1991 då Djurgår
dens IF fyller 100 år att utge en årstallrik med 
någon av våra stora profiler.
Nu har den kommit Profil nr 1, vilken är 

ingen mindre än

SVEN TUMBA
Utgåvan är som vanligt 1.000 st.

Beställningen gör Du enklast genom att på 
vårt postgiro 35 21 20-0 insätta kr 100:— pr st. 
då får Du tallriken portofritt hem till din 
bostad.

Märk talongen TUMBA

Du kan också ringa in din beställning på tel 
08/765 46 16 månd-fred kl 15.00-18.00.

Med Djurgårdshälsningar 
DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB

VI BEHÖVER VARANN
Djurgårdens Supporter Club efterlyser ett 
mycket större intresse bland dem som kallar sig 
djurgårdare.

Vi behöver resurser för att bistå bl a ungdoms
verksamheten, ja, hela Djuirgår’n men trots 
allt till ungdomarna inom vilken grupp fram
tidens Djurgårdare skall skolas.
Vår verksamhet under 35 år har givetvis följt 

motgångar och framgångar inom Djurgårdens 
IF, har det gått dåligt, ja då försvinner viljan 
hos många, men det måste också framhållas att 
vi har eldsjälar som trots nödår har hållit sin 
linje klar att är man född till Djurgårdare, då 
ställer man också upp även i de mest kärva 
lägena.
En stor satsning inom Supporterklubben är 

souvenirförsäljningen. Sedan aug. månad 1981 
har Djurgårdens Supporters Club hela ansva
ret för att Du skall finna våra försäljningsstäl
len välfyllda med nya och trevliga souvenirer 
och vi hoppas att Du förstår att allt vad vi kan 
få in i förtjänster på dessa souvenirer ger oss en 
möjlighet att hjälpa Djurgårdens IF på den 
ekonomiska sidan.
Du kan i denna publikation själv läsa var Du 

kan köpa souvenirer och även konstatera den 
stora bredd vi har på vårt sortiment.

Skulle Du mot förmodan ändå inte finna det 
Du söker, slå då en signal till vår souvenirbu
tik, tel 765 46 16, vilken är öppen mån-fred kl 
15-18.00 eller besök oss under samma tid på 
Stockholmsvägen 60 C, Lidingö.
Ja, alla frågor inom Djurgår’n kan Du ställa 

till oss och vi försöker att i möjligaste mån ge 
Dig svar.
Djurgårdens Supporters Club, tel 08/765 46 

16 är det säkraste numret för att få kontakt när 
det gäller Djurgårds-frågor.

Glöm nu inte att det behövs många fler 
djurgårdare i våra led och därmed vill Djurgår
dens Supporters Club slutligen tillönska DIF 
och alla djurgårdare en framtid med fram
gångar, men Du måste hjälpa till! »Utan 
uppoffring — ingen seger!«

Med supporterhälsningar

SVEN ÖBERG
Ordf.

SOUVENIRLISTA
Askfat med DIF-märke
Badhandduk 55x100 cm med DIF-märke
Bag med axelrem. Text: Djurgår’n igen och DIF-märken
Biidekal DIF-märke 110 mm in eller utsida
Biidekal DIF el. Supportermärke 175 mm insida 
Brevmärken Supporters 25-pack
Cigarrettändare
Collegetröja V-ringad blå veulor (M-L-XL)
Collegetröja med broderat DIF-märke, röd 
Fotbollsflagga, 80x100 cm
Glasunderlägg 10-pack
Grillförkläde blårandigt med DIF-märke
Haklapp
Halsduk röd siden. Text: Djurgår’n igen...
Halsduk FOTBOLL ljusblå siden. Text: Djurgår’n igen... 
Halskedja med DIF el. Supportermärke
Handduk medlems el. Text: Kastar inte in, 40x60 cm 
Handledsväska med DIF-märke
JUBILEUMSTALLRIK DIF-90 år
Kavajmärke broderat 30 mm DIF
Kavaj märke broderat 45 mm DIF
Kavaj märke broderat 75 mm DIF el. Supporters
Keps röd med broderat DIF-märke ställbar storlek
Keps vit med DIF-märke
Knappmärke litet. Text: Djurgår’n så klart
RÖD, GUL el. BLÅ. Alla 3 för 10:—
Knappmärke med DIF-märke på vit botten, stort

Knappmärke. Text: Div två-Djurgår’n ändå, ljusblå 
Kom-ihåg-klämma. Text: Djurgår’n nyper till... igen 
Kortlek dubbel
Mascot. Text: Djurgår’n igen...
Nyckelring. DIF-märke-Fotbollspelare
Pannband
Penna. Text: Djurgår’n igen...
DIF-plakett i helgjuten mässing eller på träplatta
Rosett med DIF-märke 20 cm diam.
Schalett blårand, med DIF-märke
Sparbössa Kalle Anka i fotbollsdress
Standar vit med DIF-märke 18x22 cm
Streamers: TUTA If you love Djurgår’n 10x70 cm
Streamers: Djurgår’n Wroom 10x70 cm
Streamers: Djurgår’n igen... 8x80 cm
Streamers: Div två-Djurgår’n ändå 10x30 cm
T-shirt. Text: DIF innerst inne mörkblå
T-shirt. Text: Djurgårn Sweden och DIF-märke blå
T-shirt. Text: Div två-Djurgår’n ändå, ljusblå 
Tändstickor 10-pack. Text: Lycka är att vara Djurgårdare 
Vimpel med DIF-märke 15x26 cm
Vimpel mini DIF & Supp-märke dubbelsidig 8x10 cm
Vimpel fotboll med alla våra SM-årtal 25x40 cm 
Väskmärke DIF el. supporters
Ölsejdel med DIF-märke
Väggur i DIF-färger Quartz-verk
Discoband med DIF-sponsorer
ÅRETS PROFILTALLRIK: SVEN TUMBA. En raritet.
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Här 
kan DU 
köpa
DJURGÅRDS
SOUVENIRER

DIF-Butiken Stockholmsväg. 60 C Lidingö
DIF-Shopen Klocktornet Stadion
Bensin Palm Surbrunnsgatan 29 Stockholm
Cederholms Tobak Storgatan 12 Stockholm
Dahlbergs Tobak Götgatan 69 Stockholm
DOMUS-Sport Farsta Farsta
DOMUS-Sport Skärholmen Skärholmen
Forslunds Tobak Timmermansgat. 37 Stockholm
Fruängens Tobak Fruängsgången 10 Hägersten
GK:s Tobak Ståltrådsvägen 27 Bromma
Grimsta Tobak Grimstagatan 151 Vällingby
Hagus Tobak Drottninggatan 112 Stockholm
Halldins Tobak Sturegatan 30 Sundbyberg
Hedlunds Tobak Vällingbyplan 1 Vällingby
Huvudsta Tobak Huvudstagatan 11 Solna
Högalids Tobak Långholmsgatan 5 Stockholm
Norra Tobakshandeln Järnvägsgatan 70 Sundbyberg
PUB Sporthörnan Hötorget Stockholm
Riddarplatsens Tobak Järfälla Järfälla
Rotebro Tobak Rotebro Centrum Sollentuna
Sandströms Tobak Upplandsgatan 64 Stockholm
Salong Klippet Vanadisplan 3 Stockholm
Susannes Tobak Vrenavägen 3 Bandhagen
Tobaksaffären Nybrogatan 65-67 Stockholm
Tobaksboden Hornsgatan 64 Stockholm
Ulvsunda Färghandel Ulvsundavägen 42 Bromma
Wahlbergs Tobak Lyckselevägen 34 Vällingby
Wänlunds Sport Götgatan 90 Stockholm

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare

Av STELLAN JOHANSSON

□ Efter föregående ganska 
lyckade säsong, tar vi nu 
fram racketar och bollar 
igen och siktar mot nya 
höga mål.
Enda »plumpen« förra året var A-lagets degra
dering till div 2, men vi hoppas på en omgående 
uppflyttning.
Tyvärr har vår allt i allo och ordförande, 

Lennart Strömfelt, av arbetsskäl tvingats läm
na Stockholm för att flytta till Jönköping. Med 
sig tar han sonen Robert som var en av våra 
mycket lovande ungdomar.
Till ny ordförande efter Lennart har utsetts 

Urban Olsson. Styrelsen har konstituerats en
ligt följande:
Ordförande: Urban Olsson, Vice ordförande: 

Jörgen Melander, Sekreterare: Stellan Johans
son, Kassör: Tobias Olsson, Ledamöter: Lars 
Alenrud, Thomas Karlsson, Stefan Tapay.
Även denna säsong kommer träningen att 

bedrivas i Enskedehallen.
Det stora målet för säsongen kommer givetvis 

att bli A-lagets matcher i Div 2, men även 
Svenska Mästerskapen som spelas våren 1983. 
Svenska landslagets och Djurgårdens stjärna 
Ulf Thorsell hoppas vi där kommer att ge 
klubben en SM-titel.
På ungdomssidan kommer vi förutom turne

ringsspel att deltaga med ett som vi hoppas 
stort antal lag i S:t Eriks-cupen.

Vi hoppas på en ny och framgångsrik säsong!

URBAN OLSSON
ny bordtennisbas
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VÅR GRCIÖSA
KONSTÅKNINGS

SEKTION
Sommaren är uppladdningstid
en för konståkarna. Sedan isen 
»tar slut« på våren ägnas tiden 
åt styrke- och konditionsträ
ning och även s.k. golvträning, 
d.v.s. man utför åkrörelserna, i 
första hand hoppen, på vanligt 
golv.
När skolan tagit slut, tar åkarna i allmänhet en 
kort »semester«. Därefter är det dags för 
träningsläger. I år fanns det 5 stycken, i 
Tyringe, Lysekil, Sollefteå, Skillingaryd och 
Stockholm. Några åker utomlands och tränar. 
I år har endast Susanne Seger varit i Kanada, 
Peter Söderholm och Elisabeth Milton i Polen.
Den kommande säsongen har vi ovanligt 

många seniorer, varav flera förhoppningsvis 
kommer att placera sig högt uppe på prislistor
na. Juniorkadern minskar däremot. Juniorbe
stämmelserna i konståkning innebär att singel
åkare som före tävlingssäsongens början 
(dvs 1/7) ej fyllt 16 år är junior. Tyvärr är 
sektionens stora problem rekryteringen. Om 
man överhuvudtaget kan samla många nybör
jare till utebanorna så tunnas skarorna snart 
ut. För att med framgång kunna ägna sig åt 
konståkning som tävlingsidrott måste man 
börja i 5, 6, 7-årsåldern. Då måste man givetvis 
ha föräldrarnas hjälp med skjuts till och från 
träningen. Föräldrarna måste ha stort intresse, 
liksom barnens uthållighet prövas. Har man 
talang blir snart träningen omfattande och 
krävande. När den individuella träningen bör
jar blir det också dyrbart. Även materielkost
naderna är stora. Skridskor för figur- och 
friåkning är inte billiga och måste bekostas av 
den enskilda åkaren. Men detta är väl problem 
som många idrotter har. Kanske främsta hind
ret, liksom för vår åkning överhuvudtaget, är 
de otillräckliga istiderna som dessutom oftast 
ligger på väldigt olämpliga tider, t ex mitt på 
dagen under skoltid. Vi behöver föreningens, 
ÖS och hockeysektionens stöd för förbätt
ringar i detta avseende.
F ö går vi med stora förhoppningar till den 

just inledda säsongen, väl förberedda och med 
siktet inställt på att försvara DIF:s KONST
ÅKNINGSSEKTION som bästa huvudstads
klubb. Och så hoppas vi att många djurgår
dare kommer och tittar och hejar på tävlingar
na!

Lars-Erik Löfman

Tävlingar med deltagare från DIF, 
som går i Stockholm under hösten 
September 18-19 Klubbtävling mellan DIF, HSK, Helsing

fors och Turun Riento, Åbo
Oktober 2-3 3-stadsmatch mellan Stockholm, Helsing

fors och Leningrad 
23-24 Distriktsmästerskap, seniorer

November 13-14 Kista Cup
20-21 B-DM seniorer o. juniorer
27-28 Kista Cup

December 4-5 DM juniorer
11-12 Kista Cup
18-19 Kista Cup

Alla dessa tävlingar utom Kista Cup, går i Stora Mossens Is
hall.

Susanne Seger 
siktar på segrar...
En av Djurgårdens lovande konståk
ningsflickor är Susanne Seger som i 
år är sistaårsjunior (16 år). Susanne 
har tränat konståkning sedan 4-års
åldern, en träning som bara intensi
fierats under årens lopp och nu om
fattar 3-4 tim träning per dag.

Ann-Britt Wallin är hennes tränare 
på hemmaplan och i somras var hon 
över i Canada i åtta veckor med 
isträning upp till 5 tim per dag under 
ledning av Jan Ullmark.
Susanne hoppas i år kunna förbätt

ra sina resultat och siktar i första 
hand på JSM i Karlstad i januari. 
Hon har för övrigt varit tvåa två år i 
rad så nu är siktet inställt på seger...
Längre fram på säsongen kommer 

stora SM på hemmaplan och det blir 
något av ett »elddop«.

Djurgårdens Idrottsförening
Konståkningssektionen
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordf: Karl-Erik Löfman, Svartensgatan 7, 116 20 Stockholm, tel b 
43 51 43.

Vice ordf: Ulla Seger, Ljusnevägen 55, 121 61 Johanneshov, tel b 
59 35 43.
Sekreterare: Anita Tegnér, Ystadsvägen 55, 121 57 Johanneshov, tel 

b 48 30 08.
Kassör: Inger Blomström, Spannvägen 40, 161 43 Bromma, tel b 

26 50 82.



Slalomsektionen har kommit 
till en generationsväxling
Alla föreningar (sektioner) hamnar 
någon gång i en s k generationsväx
ling. Det har även Slalomsektionen nu 
gjort. Men den kom dessbättre rätt så 
lägligt. Under de år som sektionen 
funnits till i Djurgårdsfamiljen så har 
vi fått flytta än hit och än dit från 
Hammarbybacken till Saltsjöbaden 
och därifrån till Blommensbergsbac
ken, som vi även var med och såg till 
att den blev av.
Från Blommensbergsbacken åter till Ham
marbybacken. Där hoppas vi nu att det skall bli 
bäständigt. År 1979 fick vi hjälp av supporter
klubben, som betalade den stuga vi nu förfogar 
över. Nu skall Hammarbybacken byggas ut, 
och därför kommer generationsväxlingen läg
ligt. P g a Hammarbybackens utbyggnad tvin
gas vi ligga lite lågt med våran rekrytering. Det 
är just nu lite trångt om utrymme. Vi är ju inte 
ensam om att hålla till i backen. Vi har under 
ett antal år byggt upp sektionen så att vi nu 
förfogar över rätt stora resurser. Ett arbete 
som fortgår. När backen blir klar så kommer vi 
att stå väl rustade. För den skull har vi inte låtit 
de idrottsliga framgångarna uteblivit. Benny 
Lindberg blev ju för ett par år sedan Svensk 
störtloppsmästare. Han är ett bevis på vår 
generationsväxling. Djurgården förfogar över 
många fina Old Boys som vid RM erhåller fina 
framgångar och många segrar. Förutom Benny 
som oftast vinner så har vi Göran Zackrison 
Jan Hansson och många många fler DIF 
BRUKAR VID RM representera med 14-15 
man. På seniorsidan har det tunnats ut. Pia 
Gustafsson studerar hårt och har inte tid med 
tävlandet i samma utsträckning som tidigare. 
Odd Brådhe som tillhört Svenska och Europa
eliten i vattenskidor skadade sitt knä för något 
år sedan i USA och kan därför inte åka 
vattenskidor på samma sätt längre. Det häm

mar givetvis även hans skidåkning på vintern. 
Vår förhoppning är dock att Pia, Odd och 
Benny skall hjälpa till med träningen av våra 
juniorer och ungdomar i vinter. En tjej på 
ungdomssidan som verkligen visade lejonklon 
och nådde fina resultat föregående år var 
Susanne Andersson. Hoppas bara att det 
kommande säsong blir fler.
På juniorsidan är Erik Werner och Stefan 

Svensson våra största hopp. I år kommer även 
5 st yngre juniorer som ifjol var ungdom A att 
få känna på slalomsportens allvar. Men det är 
bara att träna och träna. Ingemar Stenmarks 
framgångar började ju vid junioråldern.
Djurgården har alltid ansetts som en fin 

arrangör av tävlingar. P g a Hammarbybac
kens utbyggnad har vi ransonerat på arrange
mangen och i år endast sökt 3 tävlingar och 
skall köra ett KM. Det var DIF som arrangera
de den stora ungdomstävlingen ABBA Cup. En 
ungdomstävling man pratar om än idag. Täv
lingsprogrammet har inte kommit ut ännu. 
Därför återkommer vi med datum i nästa nr.

Vi kommer denna säsong att träna 2 gånger i 
veckan med organiserad träning. På tisdagar 
tränar skol- och motionsgruppen, Aspuddens
skola. Tider ännu ej fastställda. Kontaktman: 
Jan Sjöstedh 0756/338 37, onsdagar 19.00— 
21.00, Sen, Jun, Ungd. 17, torsdagar 18.00— 
21.00 Ungd. 13, C och D, lördagar 09.45 
träning på fiskartorpet för alla kategorier.
När snön sedan kommer är det meningen att 

tre läger skall genomföras två st. weekendläger, 
då vi åker på torsdag kväll och kommer hem 
söndagkväll. Dom genomförs troligen i Sälen. 
Medan veckolägret som sker vecka 52 äger rum 
i Klövsjö. Vi kommer även att under hösten, 
närmare bestämt den 19/9 och 3/10 ha två st. 
s k upptaktsläger för på så sätt bättre kunna se 
vart vi står träningsmässigt.
Söndagen den 10/10 skall en städ- och över

synsdag i Hammarbybacken genomföras. Stu
gan behöver ses över och en del skräp, sten 

m m behöver plockas bort i Hammarbybacken. 
Alla är välkomna.

Vi ser fram mot en fin säsong med mycket snö 
och förhoppningsvis fina framgångar.

Ordförande:
WASSDAHL MATTS B 744 33 11
Lövholmsvägen 81,
117 45 Stockholm A 6885 54
Kassör
HÖGLUND MONA B 0753/801 88
Rågången 101,
145 60 Norsborg A 68 03 45
Sekreterare
CHRISTIANSSON OVE B 96 3156
Industriv. 47,
191 47 Sollentuna A 13 19 00
BENGT WERNER A 19 14 35
Nybohovsbacken 77
117 44 Stockholm
HJELM GÖRAN B 26 43 57
Stugvägen 14,
161 44 Bromma
MOBACK LARS B 46 50 22
Fredrika Bremers Gata 28
126 63 Hägersten
PETTERSSON
LARS-ERIC B 0753/549 86
Domherrestigen 19
144 00 Rönninge A 24 30 80
Nyrekr. kontaktman:
GUSTAVSSON LARS B 46 10 37
Bogsätravägen 72
127 38 Stockholm

Träning:
Hammarbybacken
Mån-torsd. 18.30-21.00
Hammarbystugan:
Tel. 40 02 72
Sektionens adress: Se sekreteraren
Postgiro 19 32 64-9.

Ta familjen till 
FISKARTORPET 

drivs numera av DIF.
Motion servering naturskönt
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Årets upplaga av elitserien 
kommer med all säkerhet att 
innehålla mer dramatik än 
någonsin. Aldrig har det varit 
så svårt att sia om utgången, 
länge sedan var det som stor
klubbar som Västra Frölunda 
och Djurgården båda nämnts i 
nedflyttningsdiskussioner.
Spekulationer är underligt nog 
ofta intressanta även om värdet 
av sådana alltid kan ifrågasät
tas. Men låt oss göra en be
dömning och låt oss ge den lite 
krydda med vågade uttalanden.
AIK och Björklöven ser ut att vara de starkaste 
lagen med de jämnaste spelarbesättningarna. 
Där finns både grovjobbare och profiler, 
lagom blandning av ungt och gammalt folk 
samt naturligtvis självförtroende i stor mängd. 
Ett litet osäkerhetsmoln på horisonten är de 
relativt sett obeprövade tränarnamnen som har 
mycket att leva upp till.

Leksand kan bli svenska mästare. Stabilitet 
med hemvändande proffs, kultur i mängd och 
gediget Åhlbergskt arbete kan ge bingo. Men 
räcker backmaterialet och håller de unga mål
vakterna? Och biter inte Leksand sig i tummen 
för framtiden som låter »gamla stötar« stå i 
vägen för ungdomen?
Många tror på Färjestad. Kanske kanske inte. 

De lite tröga värmlänningarna är alltid svårspe
lade och innehåller många kapabla spelare. 
Men laget saknar speed och jag tror utveck
lingen är på väg ifrån dem. Tränar de tillräck
ligt? Håller målvakterna?
MODO med ligans mest erfarne tränare vet 

man aldrig var man har, lika lite som deras 
coach. Det kanske är det som är styrkan. 
Förlusten av backen Janne Eriksson betyder 
mycket och kan ännu ej repareras av nykom
lingarna Forsberg och Karlsson. Fjolårets ung
domar är ett år äldre och klarar MODO till en 
mittenplacering.

Skellefteå AIK har haft en kraftig åderlåtning 
av laget. John Slättvoll har ett svårt jobb men 
när de många lovande ungdomarna har blivit 
varma i kläderna har laget både speed och 
teknik. De moderna egenskaperna klarar de sig 
på.

Brynäs tror många kan få jobbigt. Jag har 
dock svårt att tro att alla de kloka gubbar som 
finns i Gävleklubben inte sett om sitt hus. De 
relativt okända nyförvärv som gjorts är killar 
från stan som är bättre än man tror. Varning 
för underskattning.
Västra Frölunda byter spelare som vanligt 

folk byter skjorta. I längden inte så bra. Svårt 
med egna produkter. Ändå märkligt om en 
sådan koloss skulle falla ner. Nej, svårspelat 
Skandinavium ger tillräckligt med poäng även 
om det är på håret.
Hammarby är förmodligen den bäst prepare

rade nykomlingen i Elitseriens historia. Bajen 
kommer att göra allt för att ta den här chansen. 
Hela klubben är i medvind vilket påverkar 
positivt. Tveksamma nyförvärv, tomt bakom 
Reino Sundberg, i mål och höga förväntningar 
på sig själva kan bli HIF:ens motståndare, men 
oj vilken intressant start.
Djurgården..... Ja därom tvista de lärde..........

Nyförvärv
Ett antal nya spelare har i år dragit på sig den 
anrika och stolta DIF-tröjan.

Kent Johansson skyttekung från Huddinge 
IK. Kent har extremt bra spelsinne och omger 

Det blir 
mer dramatik 
än någonsin 
i Elitserien 
i ishockey!

»Lill-Kenta« Johansson från Huddinge gjorde en härlig elitseriedebut i Djurgårdens färger. Första 
och sista målet i 6-4-fighten mot Skellefteå!

sin person med både ödmjukhet och fältherre
egenskaper. En ej alltför vanlig kombination.

Bosse Johansson målvakt från Huddinge och 
Älvsjö AIK. Träningsstark, reaktionssnabb, 
erfaren samt en annan målvaktstyp än »Rid
darn«, vilket gör vår målvaktsbild fullständig.

Jörgen Holmberg Nacka HK. Bollbegåvat 
yrväder med glimten i ögat. »Jugge« kan fylla 
ut en hel del av framtidens hockeykrav.
Tommy Albelin, Pontus Molander och Björn 

Thorsell. Välutbildade 18-åringar från Stock
sund IF. Tre spelare, tre personligheter och 
spelartyper med oerhörd ambition.
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Mikael Westling är 18 år och egen målvakts
produkt. Kan bli något riktigt stort men är inte 
rikgit mogen ännu.
Mikael Good egen backprodukt på 20 vårar. 

Djurgårare ut i skidskoskenorna. En kämpe av 
renaste vatten, som med en okuvlig envishet 
förbättrat samtliga sina egenskaper som is
hockeyspelare och tagit en plats i laget.

Dessa spelare har tillhopa egenskaper som är 
absolut nödvändiga i dagens ishockey. De 
kommer att tillföra och stimulera vårt lags 
»gamla« stomme.

Är någon idrott 
svårare än ishockey?
Sista tiden har denna fråga dykt upp i skallen 
på mig ofta. Tänk vad roligt och intressant för 
folk att titta på något som är så svårt som 
ishockey. Jag undrar om de uppskattar allt de 
ser. Jag undrar vad de ser under en match och 
vad som är väsentligt för dem? Jag grunnar på 
om föräldern till den 10-årige hockeyknatten 
fattar vilka gigantiska svårigheter hans son står 
inför på hockeyplan? Jag undrar om man själv 
fattar?
Tänk så enkelt fotboll eller handboll är där 

man har kroppskontakt med bollen, ingen 
extra belastning på kroppen, stå med fötterna 
på jorden..... eller basket?
Tennis, lätta kläder ingen som knuffar på 

en.....badminton, squash, motorcross, cricket,
formel I..... , hästpolo kanske, ja det är nog
sammansatt men hockey ändå.
Är intresset för ishockey så stort därför att det 

är en så komplicerad, sammansatt och intres
sant sport parat med den primitivitet som finns 
i alla knuffar och slag för att skaffa fördelar. 
Är det inte så människan vill vara; klok, men 
framfusig, vuxen mognad och barnsligt nojs, 
klä utsig, ha en image, vinna, klappa på.....
Tänk att få se världens mest sammansatta 
sport.

Ledare
Under senare år har ishockeysporten utvecklats 
mycket snabbt. Tempot har skruvats upp och 
matcher och tränar är situationsrikare än förr. 
Med det följer större krav på varje spelare 
vilket medfört att mängden träning och för
hoppningsvis också kvalitén på träning ökat. 
Ishockeyn är idag en så komplicerad och 
sammansatt sport så man har svårt att förut
säga vilken gren av ishockeyn som kommer att 
bli viktigast i nästa utvecklingsfas.
Mot denna bakgrund var det nödvändigt att 

förändra kursen på Djurgårdens ishockeyverk
samhet. Den förändringen skedde till stor del 
föregående år genom olika ingrepp. Vi måste 
redan i år se förbättringar i spelet som en 
indikation på att vi är på rätt väg. Dock måste 
vi också förstå att klart märkbara förändringar 
tar normalt längre tid än ett år. Det gäller att 
planera för framtiden, arbeta hårt och ha 
tålamod.
Omorganisation i ledningen för A-laget med 

bl.a. heltidsanställda tränare, materialförvalt
are, deltidsanställd lagledare samt lite ändrade 
arbetsrutiner tror vi skall vara ett led i att fylla 
tidens krav.
Minutiös uppföljning av våra junior- och 

äldsta pojklagsspelare skall successivt öka kra
ven mot en elitsatsning. En offensiv satsning på 
mycket välutbildade tränare skall ge oss en 
garanti att vi begår så få misstag som möjligt i 
bedömningen av vilka spelare sm i framtiden 
skall bidra till en bättre Djurgårdshockey.

I botten skall finnas en bred ungdomssektion 
som ger en god inkörsport för de som vill bli 
Djurgårdsspelare.

LEIF BOORK
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FÄKTSEKTIONEN

Fäktsektionen som under 70-
talet med rätta kunde kallas 
föreningens framgångsrikaste 
sektion, med åtskilliga SM-, 
VM- och till och med ett OS-
guld i bagaget, befinner sig för 
närvarande i en uppbyggnads
period.
Bela Rerrich som i sin roll som landslagstränare 
under flera år fick se sitt klubblag, sånär som 
på Rolf Edling och Johan Harmenberg, också 
som sitt landslag, har under två år endast haft 
en djurgårdare med till VM. Jonas Rosén, som 
fått försvara DIF’s färger både i Clermont-
Ferrand —81 och Rom —82 är dock inte så 
ensam som han i förstone kan tyckas. Trots att 
våra »gamlingar« Calle von Essen, Hasse 
Jacobson, Leif Högström och Göran Flod
ström endast återvänder till vår träningslokal i 
Hjorthagen för att sparra och som Bela säger 
»krossa talangerna« verkar Bela ha ett gäng på 
gång som kan bli något stort även interna
tionellt.

THE »COMING MEN«
Förutom redan nämnde Jonas Rosén 24, finner 
man Kent Hjerpe också 24 bland dem Bela tror 
på. Kent som presenterade fantastiska resultat 
våren 1980 vilket gav honom en Moskvabiljett, 
har de två senaste säsongerna haft det betydligt 
motigare, kanske beroende på att han efter ett 
längre vikariat som gymnastiklärare börjat 
studera till sjukgymnast. Vad som karaktäri
serat DIF’s tävlingsresultat den gångna säson
gen är att vi har bredden men för tillfället inte 
toppen. Som ett enkelt exempel kan man säga 
att vi i genomsnitt haft åtta man bland de tolv 
bästa på vårens VM-uttagningar men endast en 
bland de fyra. Bakom Jonas och Kent, som 
tydligen får betraktas som nestorer i den nya 
generationen, finns alltså en betydande skara 
»coming men«.
DET LIGGER I SLÄKTEN
De under våren framfusigaste i denna skara är 
en trio bestående av Alexander Oxenstierna 21, 
Henning Österberg 20 och Ulf Hagberg 20.

Alexander är förstaårssenior och har fäktat 
sedan 1977. Han kom i kontakt med sporten 
genom sin farfar, Gabriel Oxenstierna som var 
guldmedaljör i Modern Femkamp i Los Ange
les 1932. Alexander som i höst börjar studera 
på jordbruksskola för att så småningom bli 
bonde, har som främsta merit en sjätteplats på 
årets SM. Han har dessutom en rad meriteran
de placeringar både på nationella och interna
tionella tävlingar. Alexander är också en skick
lig golfspelare och meckar »gärna« med sin bil 
en Austin Healy Sprite 1959.
Henning Österberg är också han förstaårs

senior och har fäktat sedan 1974. Hans främsta 
meriter är en andraplats på VM-uttagningen 
Pripps Pluss Pokal i Stockholm 1982, en seger i 
Wallon Trofé i Finspång 1982 samt en plats 
bland de 64 bästa på Heidenheimer Pokal 1981, 
fäktningens Wimbledon kallat, med över 350 
deltagare. Henning var A-kandidat våren —82 
men slogs ut och får försöka kvala in till dessa 
tio bästa i höst igen. Han har dessutom ett 
svenskt juniormästerskap sen 1979 och har 
vunnit JSM-lag —79 och —80. Djurgårdens lag 
skulle antagligen vunnit även —81 om inte en 
fotskada hos Alex försvagat laget, som nu blev 
tvåa. Henning börjar studera ekonomi i höst 
efter att förra året gjort värnplikten på Kl’s 
idrottspluton, där även Alex låg.
FRÅN SIMMARE TILL FEMKAMPARE 
MEN NU »FÄKTTALANG«
Ulf Hagberg är sistaårsjunior och började 
fäkta 1978. Han var simmare från början 
med fjärilsim som specialitet. 1977 värvades 
han till den moderna femkampen och bestämde 
sig ett år senare för att helt och hållet satsa på 
fäktning. Uffe har haft en mycket snabb 
utveckling som fäktare och hans kurva har gått 
nästan spikrakt uppåt. Han var femma på årets 
SM och på delad femte vid de internationella 
Åbo-tävlingarna hösten —81 där både nor
diska, polska och sovjetiska fäktare deltog. Till 
meriterna hör också en fjärdeplats på Nordiska 
mästerskapen och ett lag-guld på samma täv
ling. Uffe läser ekonomi på vux och kommer 
efter detta och värnplikten kanske att satsa på 
GIH.
Nu i höst väntar en rad viktiga kvalificerings

tävlingar om de två A-kandidatplatser som står 
tomma. Alla tre är beslutna att göra sitt bästa 
för att ta en av dessa. De är också helt inställda 

på att kvalificera sig för klubbens lag till SM i 
december, och sedan hemföra detta mäster
skap som det två senaste åren gått till stock
holmskonkurrenten FFF. Och med Jonas och 
Kent som ankare i laget kan detta bli verklig
het. Bela och djurgårdsfäktarna andas opti
mism.

TÄVLINGSRESULTAT 1982 
DJURGÅRDENS IF
VM

ROM JULI. Jonas Rosén, 2 omg.
VÄRLDSCUPTÄVLING
CHALLENGE MARTINI, London 6 mars. 6:a Kent 
Hjerpe, 9-16 Jonas Rosén.
CHALLENGE MONAL, 275 delt. Paris 13-14 feb, 
17-25 Jonas Rosén.
WEISSER BÄR VON BERUN, 201 delt. Berlin 27-28 
mars, 16-24 Jonas Rosén, 25-32 Kent Hjerpe, Alex 
Oxenstierna.
GRAND PRIX DE BERNE, 224 delt. Bern 3-4 april, 
Jonas Rosén, Henning Österberg, 4 omg.
HEIDENHEIMER POKAL, 351 delt. Heidenheim 
17-18 april, 33-64 Jonas Rosén.

ÖVRIGA INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
CHALLENGE BERNARD SCHMETZ. Paris 16-17 
jan juniorer, 12-24 Ulf Hagberg, Bo Danielsson.
ÅBO INTERNATIONELLA, Åbo 17-18 april, ju
niorer, 2:a Otto Drakenberg, 6:a Bo Danielsson.
NORDISKA MÄSTERSKAPEN, juniorer, Oslo 13-
14 mars, 2:a Ulf Hagberg.

SM
STOCKHOLM, 8 maj. 5:a Ulf Hagberg, 6:a Aler 
Oxenstierna.

ÖVRIGA NATIONELLA TÄVLINGAR
PRIPPS PLUSS POKAL, VM-uttag. Stockholm 
16-17 jan. 2:a Henning Österberg, 5:a Stefan Pahce
fors, 7:a Kent Hjerpe.
VALLONTROFEN, Finspång 7 feb. l:a Henning 
Österberg, 3:a Bo Danielsson, 4:a Ulf Lundvall, 5:a 
Ulf Hagberg, 6:a Magnus Tesch.
SAF-POKALEN, VM-uttag, Stockholm 27-28 feb. 27 
feb 6:a Jonas Rosén, 28 feb 6:a Kent Hjerpe.
ÖPPET JUNIOR-DM, Stockholm 14 feb. l:a Ulf 
Hagberg, 3:a Ulf Sandegren, 8:a Fredrik Swahn.
OSCAR BERNADOTTES KANNA, VM-uttag, 
Stockholm 9 maj. l:a Jonas Rosén.
ULLEVIKANNAN, VM-uttag, Göteborg 15-16 maj.
15 maj 3:a Kent Hjerpe, 16 maj 5:a Kent Hjerpe.

DJURGÅRDAREN
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5 min. före 
PRESSTOPP

100.000 kr.
efter hockeyseger
i Södertäljes 
marathonhockey
Säsongens första riktiga träningsturnering hemfördes av Djurgårdens 
»hockeylirare«. En imponerande lagseger i Kringel Cup där de olika 
kedjekombinationerna fungerade väl och där nya lovande förmågor 
prövades i en rad hårda matcher.
Tränaren Leif Boork var också mycket nöjd med sina adepter.
— Vilken härlig lagmoral. Där ligger vårt segervapen. Killarna har 

till hundra procent ställt upp på min matchning var hans direkta 
kommentar efter finalsegern som också gav en välbehövlig slant till 
klubbkassan.
Speciellt glad är han över målvakten Bosse Larssons insatser under 

finalmatchen. Bosse är ju ett nyförväv från Huddinge som spelade 
helt formidabelt och visade elitserieklass.

— Skönt att veta att jag har två bra målvakter säger Boork som 
också är mycket nöjd med lagkaptenen Håkan Erikssons insatser 
liksom Bosse Berglund, Hans Särkijärvi, Kalle Lilja och Stefan 
Perlström. En mycket effektiv femma som jag hoppas på inför 
elitserien.
Kringelturneringen blir påfrestande med åtta matcher inom loppet av 

51 timmar. Vi klarade den pressen mycket tack vare att vi delade upp 
laget i två halvor vilka sedan spelade hälften av matcherna var och 
utnyttjade ett flertal av våra juniorer, ler en belåten Djurgårdsträn
aren

Gerry Månsson klassegrare
i Järfälla-Cupen
Sammanlagt fem djurgårdsbrottare startade i säsongsupptak
ten med BK Ares som arrangörer. Tävlingen hade samlat stort 
deltagande med bl a norska och finska klubbar.
Gerry Månsson 11 år — lyckades bäst genom att hemföra 

klassegern i 40 kg-klassen för pojkar.
Brodern Jonny Månsson kom femma i 44 kg-klassen.
Janne Steneck fick tyvärr ingen motståndare i tungviktsklas

sen där han annars tillhörde favoriterna.

Nye djurgårdsmålvakten Bosse Larsson från Huddinge, 
som gjorde succé i maratonturneringen i Södertälje, 
visar upp den symboliska prischecken på 100.000 
kronor.

Nu blir det fotbollskval!
Detta kan vi konstatera efter segern i den viktiga nyckelmatchen mot 
Eskilstuna. Det var en säker »arbetsseger« med 3-1 varigenom vi 
behöll serieledningen 2 poäng före Sandviken och Gävle. En bra 
målskillnad gör att vi i skrivande stund har stora förhoppningar om 
rafflande kvalmatcher på stadionplanen.
Vår tränare Hasse Backe vill dock fortfarande ligga lågt inför de 

avslutande tre omgångarna.
— 3-1 mot Eskilstuna var på sätt och vis imponerande speciellt 

eftersom vi hade stor press på oss efter Gefles och Sandvikens segrar i 
denna omgång. Jag är lugn inför de tre avslutande omgångarna men 
inte säker. Laget är emellertid på uppåtgående och mycket konditions
starka vilket vi bevisade i andra halvlek. En storpublik på hemma
matchen mot Örebro SK skulle förstås ge oss ytterligare stöd och 
stimulans i slutstriden, ler en lugn och sansad Hasse. Och så den 
aktuella och för Djurgårdens vidkommande glädjande serietabellen:

DIV II NORRA
Djurgården 19 13 2 4 47—19 28
Sandvikens IF 19 11 4 4 29—14 26

Gefle 19 10 6 3 31—18 26
IFK Sundsvall 19 8 4 7 36—35 20
Örebro 19 8 3 8 32—31 19
Eskilstuna 19 7 5 7 32—36 19
Vasalund 19 7 5 7 30—35 19
Västerås SK 19 6 5 8 25—31 17
Ope 19 6 4 9 30—28 16
Karlstad 19 4 8 7 31—37 16

IFK Västerås 19 3 8 8 17—32 14
Flen 19 2 4 13 24—48 8
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Fiskartorpets 
motionscentral
—en oas mitt i stan...

Sandra och Sune hälsar välkommen framför entrén till Fiskartorpet.

Och denna förnämliga anläggning drivs i Djurgårds
regi. Som medlem är det ett måste att besöka Fiskartor
pet. Men självklart är anläggningen öppen för alla, även 
de som inte bär omkring på det plastade Djurgårds
medlemskortet.
Du behöver inte vara toppidrottare eller sekundjagare 

för att trivas på motionscentralen. Vi har program och 
motionsslingor som passar alla konditionsnivåer.

Gå, lunka, löp, jogga, gymnastisera, styrketräna och 
avsluta med en simtur i poolen, bastubad och solarium. 
Ja, alla smakriktningar är tillgodosedda.

Vi på Fiskartorpet kallar det friskvård på rätt sätt, allt
så fysisk aktivitet som underlättar tillvaron.

Som bevis för våra påståenden vill vi gärna relatera ett 
besök som vi hade härom sistens. Ett gäng lufthansa
piloter som utnyttjade vår anläggning. Deras arbetsplats 
är ju minst sagt global och många platser har besökts, 
men dessa piloter var rörande eniga om att något lik
nande ställe med så förnämliga lokaler och banor som 
fick utnyttjas till det facila priset av 6 kr hade dom tidi
gare inte träffat på.

Ärade läsare av tidningen DJURGÅRDAREN
Du har allt runt hörnet-knuten

En oas mitt i Stockholm som kan bjuda på det mesta.

Välkomna till Fiskartorpet

Sandra och Sune

DJURGÅRDAREN



En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare

DJURGÅRDENS IF, överstyrelsen
Ordförande Bengt Broberg, Skogsstigen 4, 130 54 Dalarö, tel 0750/ 
506 00 bost, 771 02 00 a.
Vice ordförande: Åke Sand, Kommendörsgatan 8 L, 114 48 Stock
holm, tel 61 70 54 bost, 14 49 00 arb.
Sekreterare (boxning): Henrik Bromfält, Sigtunagatan 8, 2 tr, 113 22 
Stockholm, tel 30 46 17 bost, 742 92 56 arb.
Skattmästare: Reine Gustavsson, Gustafsvägen 11 B, 171 49 Solna, tel 
82 39 14 bost, 743 32 67 arb.
Ledamot: Hans Hellqvist, Sagavägen 10, 181 42 Lidingö, tel 26 26 85 
arb.
Ledamot: Berth Sundin, Rystavägen 9, 183 46 Täby, tel 758 75 74 
bost, 24 47 80 arb.
Ledamot (fotboll): Bo Andersson, Gliavägen 81, 161 52 Bromma, tel 
87 61 69 bost, 753 01 60 arb.
Ledamot (slalom): Matts Wassdahl, Lövholmsvägen 81, 117 45 
Stockholm, tel 744 33 11 bost, 68 01 10 arb.
Suppleant: Sture Danielsson, c/o Strand, Grindsgat 37, 4 tr, 116 57 
Stockholm, tel 42 50 56 bost, 20 58 75 arb.
Suppleant: Bengt Lindbergh, Fannydalsplatån 9, 131 41 Nacka, tel 
716 53 31 bost.

DIF-jubilarer

50 år
Gösta »Knivsta« Sandberg 

6 aug.

Rolf Putte« Asp
11 juli

70 år
Sigge Bergh

17 aug.

Övriga ledamöter i kommittéer/utskott 
(ej styrelseledamöter)
Einar Wikberg, Hoppargränd 21, 178 00 Ekerö, tel 0756/314 59 bost, 
26 26 85 arb.
Lennart Öberg, Slätbaksvägen 22, 3 tr, 121 64 Johanneshov, tel 
81 79 76 bost.
Kanslichef: Bertil Pettersson, Siggebovägen 2, 181 33 Lidingö, tel 
767 13 03 bost, 14 37 95 arb.
Revisor: Sven Jansson, Sätragårdsvägen 69, 127 36 Skärholmen, tel 
46 43 81 bost, 23 49 70 arb.

EKONOMIUTSKOTT (budget, bokslut, lokalfrågor, personal, upp
vaktningar)
Sture Danielsson, Reine Gustavsson, Bengt Lindberg, Bertil Petersson 
och Einar Wikberg.

ARBETSUTSKOTT 1:
Bo Andersson, Bengt Broberg och Åke Sand

ARBETSUTSKOTT 2 (bingo, lotterier, Fiskartorpet, tidskrifter) 
Henrik Bromfält, Hans Hellqvist, Berth Sundin, Matts Wassdahl och 
Lennart Öberg.

Överstyrelsens kontaktmän med 
sektionerna
Sektion Kontaktman
Bandy Reine Gustavsson
Bobsleigh Einar Wikberg
Bordtennis Åke Sand
Bowling Bengt Lindberg
Boxning Henrik Bromfält
Brottning Lennart Öberg
Cykel Berth Sundin
Fotboll Reine Gustavsson
Fäktning Bertil Petersson
Handboll Berth Sundin
Ishockey Bengt Broberg 

Sture Danielsson
Konståkning Lennart Öberg
Skidor Matts Wassdahl
Slalom Matts Wassdahl
Squash Hans Hellqvist

Djurgårdens Supporters Club Henrik Bromfält
Sällskapet Gamla Djurgårdare Bertil Petersson
Fiskartorpet Berth Sundin
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»Söderkisen« och Djurgårdsfantasten 
Bengt Broberg fick söderluft i lungorna 
för 44 år sedan och blev nästan omgåen
de Djurgårdare tack vare en idrottsin
tresserad fader.

— Genom kvartersfotbollen fick jag 
nog den första direkta kontakten med 
idrotten, säger den lugne och stabile 
Bengt, vars idrottsbana nu lett fram till 
ordförandeposten i Djurgårdens över
styrelse.
Han kom med i Djurgårdshockeyn på fullt allvar i mitten av 70-talet 
efter att dessförinnan arbetat som ungdomsledare och styrelseledamot 
i Mälarhöjden—Västertorps Idrottsförening sedan 25-årsåldern.
— Hockeyn är väl den idrott som legat mig varmast om hjärtat, var 

själv aktiv i ungdomsåren. Spelade back i Matteus skollag.
1976 blev Bengt invald i DIF:s PR-kommitté och 1978 ordf. i 

hockeysektionen. Hans insatser som huvudansvarig för hockeyn har 
vitsordats i många sammanhang och det var därför ingen tillfällighet 
när valberedningen vände sig till honom när man sökte ny ordf. i 
överstyrelsen inför årsmötet 1981.
Hur ser då Bengt på sin uppgift som ledare och ansvarig för såväl 

hockeyn som huvudstyrelsen?
— Det kan självklart många gånger kännas ansträngande med denna 

form av dubbelarbete. Posterna fordrar var för sig stort engagemang 
och många fritidstimmar i form av sammanträden, förhandlingar, 
tävlingar mm. Jag, liksom många andra idrottsledare, ägnar således 
hela min fritid åt idrotten. Medför i sin tur att familjen får sitta 
emellan, vilket lyckligtvis går bra då hela familjen har ett grundmurat 
idrottsintresse.

— Upplever också arbetet inom idrotten som mycket positivt och 
meningsfullt och detta i all synnerhet inom en så allsidig förening som 
Djurgården med många olika idrotter och aktiviteter och inte minst 
traditioner.
Djurgården är som bekant en av landets största föreningar med 

sammanlagt 15 sektioner eller idrotter. Är detta med många sektioner 
till fördel eller nackdel för föreningen och hur ser Du på flersektions
föreningar kontra specialklubbar?

— Då jag personligen har ett allmänintresse av idrotten upplever jag 
det som en klar fördel med en stor förening som kan bjuda många 
aktiviteter som tilltalar många såväl aktiva som publik. Jag och mina 
kamrater i huvudstyrelsen är måna om samtliga våra sektioner och har 
inga funderingar på »rationaliseringar«.

— Vi har väl idag två huvudidrotter (fotboll och ishockey). Dessa 
drar till sig det största antalet aktiva och den största publiken. Men ser 
vi på rent idrottsliga framgångar så ligger grenar som fäktning, 
backhoppning och tidigare brottning och boxning på topp.

— Ta fäktarna t ex, inom den sektionen pågår träning från morgon 
till kväll alla veckans dagar året om. Men så har det också gett resultat 
såväl nationellt som internationellt liksom i en imponerande bredd.
Därmed kommer man osökt in på den alltid lika kontroversiella 

frågan, breddidrott kontra elitidrott. Inom DIF satsar ni väl på elit?
— Jag ser inte idrotten på det viset. Inom Djurgården har vi 

ambitionen att bedriva idrottsverksamhet såväl träning som tävling 
för alla åldersgrupper. Vi börjar i relativt låga åldrar som ren 
ungdomsverksamhet med en mångfald av ambitiösa och duktiga 
ledare. Att det ur dessa stora ungdomsgrupper växer fram en elit är 
näst intill ofrånkomligt. Det är en fullt naturlig utveckling och 
självklart vill vi då ge våra aktiva möjligheter att utvecklas till 
elitidrottsmän inom den egna förening. På samma gång stimuleras 
våra ledare och tränare som får möjligheter att utveckla sina 
träningsteorier och pröva på elitidrotten. Vi måste också konstatera 
att utan elit, ingen bredd.

— Utslagningen — som det talas så mycket om — kommer själv
klart in i de högre tonåren när man inte platsar i representationslaget. 
Men genom vår stora bredd så har vi då en rad andra aktiviteter att 
erbjuda våra medlemmar. Som ledare, funktionärer eller varför inte 
som ren motionär i någon av våra många sektioner.
Lokal- och ledarfrågan är ju den ständigt återkommande problem

frågan inom föreningslivet. Hur har ni klarat det inom Djurgården?
— Lokal- och planfrågan är alltid ett stort bekymmer och lär väl så 

förbli med tanke på Storstockholms arenabrist och det som finns är 
gammalt och nedslitet (Stadion 70 år, Eriksdalshallen 40 år, Södersta
dion 25 år— för att nu ta några exempel. Men vi hankar oss fram även 
om vissa av våra grenar fått flytta ut till gränskommunerna (bandy) 
för att få tillfredsställande tränings- och matchmöjligheter.

BENGT BROBERG 
ordf. i Djurgårdens IF, 
frågas ut av Olle Larsson

— Det kan ju här vara på sin plats att informera om att DIF årligen 
inlevererar till kommunen mera slantar i form av lokalhyror och 
skatter än vad vi får igen i form av kommunalt bidrag. En ekvation 
som går ihop tack vare att vi har ideellt arbetande ledare i våra 
sektioner. Det är onekligen en imponerande ledarkader vill jag påstå. 
Få om ens någon kan bilda sig en uppfattning om hur många ledare 
och föräldrar som är engagerade för att hålla vår verksamhet igång 
och hur många timmar som dessa lägger ner per år för träning, resor, 
lagledarjobb, sammanträden, upptaktsmöten m m.

Är DJURGÅRDEN störst och bäst i Stockholm?
— Vi har ca 8.000 medlemmar idag och om vi är störst i 

Storstockholm med den medlemssiffran vet jag inte, men en av de 
största och aktivaste bör vi vara. Vem som är bäst och framgångs
rikast varierar från år till år, men eftersom vi har många idrotter att 
redovisa så tror jag att vi genomsnittligt är bäst i Stockholm

— I övrigt tycker jag inte det är väsentligt att vara bäst i alla lägen, 
huvudsaken är att våra aktiva och hela medlemskåren trivs med vår 
förening och att vi på tävlingsarenan kan bjuda vår publik på god 
underhållning. Vill också poängtera att samarbetet mellan »de tre 
stora« går bra även om vi nu inte direkt omfamnar varandra när vi 
träffas.

En intensiv höst- och vintersäsong står för dörren, har Du några 
speciella önskemål eller förväntningar?

— Jag är ganska realistisk till min läggning och har inga förhopp
ningar om underverk i några avseenden. Men självklart hoppas jag på 
framgångar för våra aktiva och att ishockeylaget kan hålla sig kvar i 
elitserien. Däremot är jag tveksam till om fotbollen är mogna att ta 
steget upp i allsvenskan redan nästa säsong. Man borde kanske under 
ytterligare en säsong bygga upp en stabil lagkombination i div II.

— Något som jag också är angelägen om att påpeka i detta 
sammanhang är samordningen inom vår förening där vi från 
huvudstyrelsen arbetar för att få en bättre kontakt med de olika 
sektionerna. Ett led i dessa strävanden är de tre förtroenderådsmöten 
som vi kommer att arrangera under detta år och framförallt 
nysatsningen på tidningen DJURGÅRDAREN, som nu skall utkom
ma med fyra nummer per år och ge oss i styrelsen liksom 
medlemmarna en ökad information om vår totala verksamhet.

— Slutligen önskar jag alla nya medlemmar varmt välkomna i 
gemenskapen inom Djurgårdens IF, vi har en medlemsvärvningskam
panj på gång under hösten som vi hoppas skall resultera i en 
fördubblad medlemskader — och då — då blir vi störst i »stan«.


