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INGEN KATASTROF
Det gick inte vägen. Fotbollaget får spela i tvåan även nästa år. Det känns
naturligtvis tungt för alla som jobbat så hårt för vårt lag och sedan mer eller
mindre stupat på mållinjen.
Men nu gäller det att se framåt. Att se det positiva i det läge som råder. Situa
tionen är inte helt olik den som ishockeylaget befannn sig i efter förra
säsongen, även om jämförelsen haltar något. Ishockeylaget klarade sig kvar i
elitserien, men förutom de direkt involverade och de allra trognaste av
supportrar, så var det få som var förhoppningsfulla i sin framtidstro efter
lagets insatser förra säsongen.
Fotbollaget befinner sig inte i den situationen. Spelare och ledare har
presterat en fin säsong som ger oss anledning att se optimistiskt på framtiden.
Liksom Leif Boork har Hans Backe nu ett års erfarenhet av sitt arbete. Han
vet var laget har sina starka och svaga sidor. Spelare och tränare känner var
andra bättre och kan med erfarenheter från förra säsongen gemensamt
planera och lägga upp träningen med hänsyn till dessa faktorer.

INGEN SPIKRAK VÄG
Några spelare kommer att lämna A-truppen och nya kommer att ansluta sig,
och trots allt torde det vara lättare att spela samman ett delvis nytt lag i tvåan.
Ett lag som då också har alla förutsättningar att samtidigt bli ett vinnande lag.
Det kortsiktiga målet är att vinna tvåan och gå upp i allsvenskan. Vårt
långsiktiga mål är att få ett bra allsvenskt lag som kämpar i toppen. Det har vi
haft förr och det kommer vi att få igen.
Vägen dit ligger inte spikrak. Det mesta har en förmåga att kärva till sig
ibland. Men finns viljan så brukar svårigheterna övervinnas. Hans Backe och
hans medhjälpare har redan påbörjat arbetet och nu är det upp till oss övriga
att se till att de får den hjälp de behöver. Djurgårdens fotbollag i tvåan under
någon återhämtningsperiod är ingen katastrof men trots allt är det i den
allsvenska tabellen vi hör hemma.
Det är dit vi siktar och det är dit vi ska. Vårt hockeylag har hittills denna
säsong visat takter, som vi bara för ett halvår sedan inte trodde dem vara
mäktiga. Framgång föder framgång brukar det ofta sägas och den satsning
och lagmoral som våra ishockeyspelare presterat och nått sådan framgång
med, borde kunna tjäna som föredöme för samtliga sektioner inom vår
förening. Ett stort och hjärtligt tack riktas också till alla de som på olika sätt
varit vår förening behjälpliga under året. Samtliga tillönskas en trevlig jul och
nyårshelg med avkoppling och vila.

Våren 1983

14-19/3
13-18/6

Adressändring måste göras skriftligt minst 3
veckor i förväg under adress:
Djurgårdens IF, Klocktornet, Stadion, 114 33
STOCKHOLM.
CEWE-TRYCK 1982
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IN MEMORIAM

Karl Liliequist

Carl-Hjalmar Bodman

En av Djurgårdens idrottsförenings stora ledare har lämnat
oss. Förre sekreteraren i överstyrelsen Karl Liliequist avled
hastigt den 7 oktober. Han skulle ha fyllt 76 år den 21 oktober.
Så sent som två dagar före sin bortgång var han till synes lika
ungdomligt frisk och vital som alltid på Isstadion och såg
matchen Djurgården-Leksand.
I flera decennier var han en tongivande kraft inom före
ningen. Han började sin DIF-karriär som fotbollsspelare och
blev sedermera sekreterare i överstyrelsen. En post som han
lämnade så sent som ifjol efter att ha innehaft den i 23 år. En
unik gärning och ett oerhört slitsamt arbete i en förening som
Djurgårdens IF med alla dess sektioner. De senaste åren var.
han även ordförande i Sällskapet Gamla Djurgårdare. I det
civila var Kalle sportjournalist på DN där han under signaturen
Allison var en kunnig journalist med ishockey, fotboll och
bandy som ämnesområde. För DN:s och Svenska Fotbollsför
bundets räkning organiserade han praktiskt taget ensam de
mycket populära skolturneringarna i fotboll om Kronprinsens
pokal.
Sitt yrke som journalist hade han även nytta av i sitt ledarskap
inom Djurgårdens IF. Kalle Liliequist stod under många år
som ensam redaktör för tidningen Djurgårdaren. Hans sista
Djurgårdsskrift, jubileumsnumret med anledning av förening
ens 90-årsjubileum var en utsökt historiebeskrivning av Djur
gården under 90 år och ingen bättre än Kalle kunde Djur
gårdens IF. Kalle var den som protesterade högst om fotbollseller ishockeylaget inte spelade i traditionsenliga DIF-dräkter i
de riktiga DIF-färgerna blått, rött och gult. Att det sedan
skedde p g a krav från någon sponsor var ingen ursäkt.
Ishockeylaget skulle spela i blå dräkter och inte i röda eller
gula.
För oss inom Djurgårdens idrottsförening var Kalle Liljequist
en god vän och en skicklig idrottsledare med en enorm kapa
citet. Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med honom
vet vilken stor Djurgårdare han var. Han lämnar ett stort
tomrum efter sig. Vi sörjer honom djupt.
HILDING LÖVDAHL

Förre ordföranden i Djurgården Carl-Hjalmar Bodman har gått ur
tiden. Han var ordförande i föreningens överstyrelse under åren
1966-1974. Dessförinnan var han ledamot i överstyrelsen från 1959
och vice ordförande 1962-1966.

Carl-Hjalmar Bodman hade inte sina styrelseuppdrag som någon
galjonsfigur. Han arbetade verkligen aktivt för föreningen och hade
en stor arbetsförmåga. Han var mycket väl insatt i alla sektioners
arbete och hade ett brinnande intresse för all idrott. Han hade också
glädjen att under sin tid i överstyrelsen få uppleva stora idrottsliga
framgångar för klubben, bl a två allsvenska guldmedaljer i fotboll.
En bärande idé i Carl-Hjalmars gärning var att satsa på ungdomen. I
flera ledare i tidskriften Djurgårdaren återkommer han till nödvän
digheten av att klubben engagerar sig för ungdomen, dels av sociala
skäl, dels för att göra föreningen stark. Idag med klubbarnas kärva
ekonomi har Carl-Hjalmars ungdomssatsning särskild aktualitet.

Djurgården, liksom de flesta andra idrottsföreningar, har inte råd att i
någon större utsträckning köpa etablerade spelare. Dessutom torde
klubbkänsla och lagmoral bli bättre med en satsning på spelare från de
egna ungdomsleden.

Carl-Hjalmar gjorde stora insatser för att stabilisera föreningen, inte
minst gällde det ekonomin. Han arbetade oförtrutet på att försöka få
statliga och kommunala myndigheter att förstå att Djurgården inte
bara ägnade sig åt publikdragande arenaidrott utan också stod för
bredd och djup och därmed för en stor social och ideell insats.

In i det sista hade Carl-Hjalmar stort intresse för sin förening och för
idrotten. Trots sin svåra sjukdom under sista året följde han så länge
han orkade klubbens matcher och han hade högtidsstunder när TV
visade sport.
Jag har haft förmånen att såväl arbeta med Carl-Hjalmar i före
ningen och beundra hans kompetens och engagemang som att sedan
40 år umgås med Carl-Hjalmar privat. Han var en varm och generös
människa som lämnar en ofattbar saknad efter sig.
ROLF THEBLIN
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Överstyrelsen i närbild
Enligt Djurgårdens IF;s stad
gar skall föreningens högsta
ledning utövas av överstyrel
sen. Med det menas att över
styrelsen är DIF;s högsta be
slutande organ och den som
ytterst står ansvarig för före
ningen såväl externt gentemot
andra klubbar, myndigheter,
förbund, allmänhet som internt
inom föreningen.

Överstyrelsen skall samordna verksamheten
mellan föreningens olika sektioner och vara
föreningens ansikte utåt. Naturligtvis handlar
det mycket om ekonomi på överstyrelsens
sammanträden men det är inte det enda ämnet.
Medlemsvärvning och medlemsvård, före
ningspolicy, tidningsutgivning, bingo- och lot
teriverksamhet, godkännande av sektionernas
olika avtal, lokalfrågor, myndighetskontakter
är andra saker som hela tiden är på tapeten.

Arbetet inom överstyrelsen är numera uppde
lat på tre olika arbetsutskott där arbetsutskott
1 (Au 1) ansvarar för fotboll och ishockey samt
är verkställande utskott. Arbetsutskott 2 (Au 2)

BENGT BROBERG: Ordförande i ÖS och is
hockeysektionen. 44 år. Egen företagare. Bo
satt i Dalarö. Gift, tre barn. Med i arbets
utskott 1 (Au 1). Ledamot av ÖS i fem år.
Djurgårdare sedan födseln. Den egna idrottsli
ga karriären inskränker sig till ishockeyspel i
pojklagssammanhang. Anser att en av de vikti
gaste frågorna för DIF inför framtiden är att
alla djurgårdare såväl inom som utom före
ningen håller ihop och samarbetar för DIF:s
bästa. Tror på Djurgårdens IF i alla lägen.
ÅKE SAND: Vice ordförande. 47 år. Civil
ekonom och VD på InterRent. Bosatt på
Östermalm. Gift, två barn. Med i ÖS (Au 1)
sedan 4 år. Djurgårdare sedan många, många
år. Varit aktiv ishockeyspelare i Enköping div
3. Anser att det är viktigt att föreningen alltid
arbetar med målsättningen att vara en elit
klubb. Anser dessutom att ungdomssidan är
oerhört viktig för föreningen så att vi kan bli
självförsörjande på spelare.

REINE GUSTAVSSON: Skattmästare. 57 år.
Assistent på KF. Bosatt i Solna, men trots det
Djurgårdare sedan 60-talet. Gift, ett barn. Med
i ÖS sedan 12 år tillbaka (Ek u). Varit aktiv
fotbollsspelare i Karlskrona. Anser att våra
ideellt arbetande ledare är vår största tillgång
inom DIF och något som vi måste värna om
liksom våra egna spelarprodukter. Värnar även
om DIF:s småsektioner.

HENRIK BROMFÄLT: Sekreterare. 32 år.
Civilingenjör på Tyresö kommun. Bosatt i
Vasastan. Sambo. Med i ÖS ett år (Au 2).
Djurgårdare sedan födseln. Boxats i DIF. F d
ordförande i boxningssektionen. Anser att
föreningens förmåga att attrahera supportrar i
unga åldrar är av stor vikt om föreningen även i
framtiden skall kunna hålla sin ställning som
ledande klubb.

BERTH SUNDIN: Ledamot i ÖS. 44 år. VD
på Granada Telerent. Bosatt i Täby. Gift, två
barn. Med i ÖS ett år (Au 2). Spelat fotboll i
Gubbängen, klass 1. Anser att en viktig fråga
för DIF är att föreningen drivs som ett företag
dvs affärsmässigt och välorganiserat.

ansvarar för bingo, lotterier, Fiskartorpet, tid
skrifter m m. Ekonomiutskottet (Ek u) slutli
gen ansvarar för ekonomi, budget, personal
frågor, uppvaktningar m m. Till sin hjälp har
överstyrelsen kansliet som sköter det löpande
arbetet och verkställer ÖS beslut.
Vilka är det nu som sitter i överstyrelsen.
Tidningen Djurgårdaren har gjort en kort
utfrågning av ÖS-ledamöterna och bett dem
svara på frågorna om uppgift i ÖS, ålder, yrke,
bostadsort, familj, hur länge de varit med i ÖS
resp varit Djurgårdare. Vidare har vi frågat om
de själva varit aktiva i någon sport samt bett
dem nämna någon fråga som de anser vara
viktig för Djurgårdens IF inför framtiden.

HANS HELLQVIST: Ledamot i ÖS. 41 år.
Marknadschef på Interflora. Bosatt på Li
dingö. Sambo. Med i ÖS i två år (Au 2).
Djurgårdare sedan 60-talet. Spelat fotboll i
DIF. Lär bl a ha figurerat i A-laget en gång.
Anser att ungdomssatsningen är viktigast och
föreningens förmåga att få fram egna produk
ter.

MATTS WASSDAHL: Ledamot i ÖS. 37 år.
Ingenjör och fastighetsförvaltare på Familje
bostäder. Bosatt i Gröndal. Med i ÖS ett år (Au
2). Ordförande i DIF:s slalomsektion. Varit
Djurgårdare sedan -65. Varit aktiv slalomåkare
i Friska Viljor. Deltagit i storslalom-SM. Anser
att DIF-andan är viktig för föreningen. Efter
lyser ännu bättre hejarklackar på matcherna.

BO ANDERSSON: Ledamot i ÖS. Ordföran
de i fotbollssektionen. 35 år. Gymn dir och
informationschef på Cementa. Bor i Stock
holm. Med i ÖS (Au 1) ett år. Djurgårdare
sedan -81. Varit aktiv inom de flesta idrotter.
Bl a spelat fotboll i Örebro SK och Bromölla,
hoppat över 7 meter i längd, 4,20 i stav. Anser
att föreningens förmåga att ta fram egna pro
dukter är av stor vikt för DIF i framtiden.

STURE DANIELSSON: Suppleant i ÖS. 40
år. Administrativ chef på InterRent. Bosatt på
Söder. Sambo. Med i ÖS i 7 år (Ek u), dess
förinnan kanslichef på DIF. F d ordförande i
skidsektionen. Djurgårdare sedan -71. Varit
aktiv skidåkare. Erövrat skol-DM för Väster
botten. Anser att en bred ungdomsverksamhet
är det viktigaste för DIF inför framtiden.
BENGT LINDBERGH: Suppleant. 42 år.
Revisor på Sundsvallsbanken. Bosatt i Nacka.
Med i ÖS (Ek u) ett år. Djurgårdare sedan -59.
Kassör i fotbollssektionen. Varit aktiv bowlare
i DIF. Anser att en välskött ekonomi är en av
de viktigaste frågorna för DIF.

LENNART ÖBERG: Adjungerad ledamot i
ÖS. 69 år. Pensionerad köttmästare. Bosatt i
Årsta. Med i ÖS (Au 2) i 10 år. Föreningens
lotteri- och bingoexpert. Varit Djurgårdare i 51
år. Varit aktiv brottare i DIF. Bl a vunnit JSM
och varit 2:a på SM. Anser liksom flera andra
att våra ungdomar är det viktigaste inom före
ningen. Tycker även att det är positivt och en
styrka med så många sektioner inom DIF.
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”99% av svenska folket
håller på Djurgården

■RESTEN LJUGER”
Sanningshalten i ovanstående påstående återstår att
bevisa, men det känns riktigt att säga så, om inte annat
så lockar man fram ett hest garv hos mottagaren. Och så
har jag hittat på det alldeles själv.
För att vara helt sanningsenlig så håller det inte att hela
svenska folket älskar Djurgårn. Men det spelar liksom
ingen roll. För dom som älskar klubben gör det så
intensivt att summan blir konstant. Om man säger så.
För mig var det naturligt att bli djurgårdare. Jag blev
medveten om verkligheten under den korta period
Djurgårdens IF stillsamt drog sig tillbaka från
fotbollens elitsammanhang och föredrog att botanisera i
östsvenskan bland storheter som Värtan, Reymers och
Hallstahammar.
Då, på 40-talet, hade gamla ärevördiga Djurgården
reducerats från en typisk Östermalmsklubb där de fina
i-na hängde som klasskiljande istappar i luften till ett
gäng i blåställ som vantrivdes om dom inte fick spela i
hagel, snö och åska.

INGET HÄFTIGT ÖVER AIK
Motsatsen var då — som nu — AIK. Men AIK på
40-talet var en klubb i smoking med tillgång till stenhus i
Solna och en massa bankdirektörer som kunde köpa
lirare i dussintal från Stockholms ultimaklubbar.
Det var inget häftigt över AIK. Kom sig alltså att man
började sympatisera med DIF mer för att man tyckte
illa om Gnaget än att man älskade DIF.
Det är desto mera märkligt, eftersom små killar som
inte är torra bakom öronen oftast klamrar sig fast vid
framgångens företeelser. Men inte klamrade vi oss fast
vid Gnaget trots att både divisioner och klass skilde
lagen åt.
Som ni förstår så hade vi fotbollen som måttstock.
Ishockey hade då lika lågt attraktionsvärde som sargen
var låg och Djurgårdens övertag över Gnaget i allt från
backhoppning till orientering var bara något som vi
noterade marginellt. Det var ju så naturligt.
Så grydde 50-talet och därmed var vår vandring i
skuggriket över. Ur bottenlösa källor öste Djurgården
fram ledare som visste att hitta de rätta ungdomarna
och plötsligt blev allt fyrverkeri. Sektion efter sektion
levde upp och brottare, boxare, hockeylirare,
fotbollslirare, cyklister, pingisfolk började samla titlar
åt gamla Djurgårn. Det var himlen näst intill att vara
djurgårdare.
En kväll kom min 14 år äldre brorsa, Stor-Gurkan,
hemkånkande med en gammal sliten resväska. Den
visade sig innehålla presenter åt morsan som hade tjing
på tvättstugan tre dar senare. Gurkan öppnade väskan
och drog fram svettblöta, stinkande persedlar i blått och
svart (eller åtminstone mörkblått). Djurgårdströjor.
Gurkan hade blivit materialare i handbollssektionen och
morsan var utan att ha blivit tillfrågad adjungerad som
vice materialare, dvs. tvätterska.
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HANDBOLL GÖKUNGE I BOET
Gurkan gick på kondis med någon böna och jag blev
solo med tröjorna. Jag hittade en utan nummer på
ryggen och den snodde jag efter att ha provat den. Den
var stor som ett cirkustält, men när jag tittade i spegeln

Djurgårdare vid berömd spegel.

uppfattade jag inget annat än »att här stod Djurgårns
nya kanon med tröjan smitande tätt över hans
muskulösa 13-åriga torso«. Det var min första
Djurgårdströja och jag har den fortfarande kvar
någonstans bland några pokaler och plaketter som jag
hade lyckan att lira ihop till Djurgårns handboll.
Handbollen var 1951 en gökunge i boet. Den kostade
bara en massa stålar och överstyrelsen ville egentligen
ha bort sektionen. Men vi fick snurr på den. Stor-Gur
kan och tränaren »Tomten« Hansson hade nio mån att
jobba med i juniorsektionen när jag värvades från Vasa
BK. Jag tog med mig alla polare från Norra Latin,
Kungsholmens läroverk och Vasa Real. På två år ökade
u-sektionen till cirka 150 man. En del kunde inte skilja
på en handboll och ett bowlingklot, men djurgårdare
blev dom. Och då var det inte svårt att predika
Djurgårns förträfflighet. Fotbollen alstrade namn som
»Knivsta«, »Tjalle«, »Sigge Sluring«, »Jompa«.
Hockeyn bidrog med »Tumba«, »Rolle«, Lasse Björn,
»Tvillingarna«, »Cacka«, »Lill-Lulle« och så vidare.
Och handbollen började röra på sig. Ungdomsdriven
ledde till stora framgångar på juniornivå och så
småningom lyfte sektionen och nådde ända upp till
tvåan. En fortsatt hårdsatsning hade lett till nytt
allsvenskt spel och en revansch för tvångsnedflyttningen

till tvåan i slutet av 30-talet. Men satsningen uteblev.
Själv blev jag petad ur A-laget därför att en spelande
tränare ansåg att han och jag var för lika i spelstil och
att han var bättre. Naturligtvis kom han från AIK.
Men strunt i det! Djurgårdare kan ta en snyting och
komma igen, och det är därför jag med stor glädje
kan konstatera att jag äntligen — vid 45 års ålder —
fått debutera i DIF-tröjan i fotboll.
Visserligen är det min egen tröja med nummer 40 på
ryggen — ett minne av 40-årsdagen och visserligen är
min plats i C-laget och inte i A-laget och visserligen är
jag inte den kanon jag tyckte mig se i spegeln för 32 år
sedan, men jag är med och vi har vunnit vår serie.
Men det är inget att skryta om. Det brukar Djurgården
göra.

DIF-lag från 1953.
Tränaren Ivar »Tomten« Hansson till vänster, lagledaren Lennart »Gurkan« Björklund till höger.
Artikelförfattaren till höger om målvakten.
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Bingo Bingo
Money Money
Det var den 1 april (inget aprilskämt)
1977 som Djurgårdens IF övertog bin
goanläggningen i Skärholmen från ett
konsultföretag genom vilket man tidiga
re bedrivit bingoverksamhet.
Driftlokalen döptes till arbetsnamnet
Skärholmens Bingocenter och utgör se
dan dess den största enskilda inkomst
posten bland föreningens bingo- och
lotteriverksamhet.

Lokalen har rustats upp med en modern datorstyrd bingoapparat.
Gamla tiders blåstumlare med bollar som hoppade upp och ned är
förbi. Elektroniken har gjort sitt intåg även här och siffrorna
registreras numera via ljusskärmar.

5,3 mkr på fem år
Sedan övertagandet har bingodriften i Skärholmen tillfört föreningen
ca 5,3 mkr eller ca 900 tkr/år. För att ge en bild av bingospelets resul
tatmässiga sammansättning, redovisas här nedan en »tårta«, värd 4,5
mkr (= 1982 års siffra), där varje tårtbit representerar sin del av
driftens kostnads/intäktsbild.
Vinstutdelning............... 60 %
Personalkostnader..........12 %

Skatt (bingoskatt)............. 5 %
Lokal................................ 2 %
Direkt material
Övriga kostnader
T2 %
Räntor och avskrivningar
Netto = överskott till
föreningens ungdoms
verksamhet .....................19 %

Sju bingodamer

Typisk kvartersbingo

Basen för etablissemanget heter Dragica Ljubinkovic, enklare uttryckt
»Git« som hon alltid kallas av alla. Git har innehaft chefsjobbet i tre
år och var dessförinnan bingovärdinna i 7 år. Totalt finns sju damer
på anställningslistan för att hålla igång denna för vår förening så
viktiga verksamhet.

— Lokalen är lagom stor och rymmer ca 125 personer och när vi får
den upprustad, vilket vi blivit lovade, kommer den att bli en mycket
mysig och tilltalande spellokal. Att vi har det trivsamt redan nu
bevisas inte minst av det faktum att ca 90 % av våra besökare är stam
kunder. Således en typisk kvartersbingo där de flesta spelarna är
bekanta med varandra och kommer i grupper. Men vi har även
besökare från andra delar av staden och många kommer därför att
dom trivs med den lugna och fina stämningen.
— Många har ju också den uppfattningen att det bara är pensionä
rer och arbetslösa som spelar bingo. Men så är det i varje fall inte hos
oss. Vi har en mycket blandad publik med lika mycket av manligt som
kvinnligt kön, unga som gamla och även många invandrare. Flera är
ytkesarbetande och tittar in ett tag på väg hem från arbetet eller om
man är ledig på grund av skiftarbete.

Stimulerande arbetsuppgifter
Deras arbete består icke enbart i att ropa upp nummer och dela ut
vinster. Nej, minst lika viktigt är det att se till så att spelande gäster
trivs och att spelets regler följs och att alla som finns i lokalen har
möjligheter att följa med i spelets gång.
Git upplever sitt arbete med bingon som mycket stimulerande och
ansvarsfullt.
— Vi är som en enda stor familj. Jag känner nästan alla som går här.
Skulle någon vara borta en tid, blir vi oroliga och lyssnar med deras
bekanta för att få reda på orsaken. Vi som arbetar i hallen får en nära
kontakt med våra kunder. Vi talar om det mesta framförallt under
brickförsäljningen och under pauserna. Ibland upplever vi vår
arbetsuppgift som lite av social verksamhet.
— Det känns också roligare och mer stimulerande när vi nu arbetar
direkt för en förening utan några mellanhänder. Vi vet vart pengarna
går och vi får en form av klubbkänsla och engagemang för Djurgår
dens Idrottsförening som ju samtidigt är våra arbetsgivare. Vi får
också mer insyn i verksamheten och samtidigt ett större ansvar för
hallen och våra gäster.
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Bättre när Dallas flyttades
— Vi spelar alla veckans dagar utom söndagar. Två pass per dag, ett
under förmiddagen och ett under eftermiddagen/kvällen. Måndagar
är bästa kvällen och särskilt nu sedan TV flyttade Dallas från
måndagskvällen. Nu har vi spikat varje måndag då vi har s k paket
bingo, en spelform som är populär bland våra spelare.
— Vår lokal är för det mesta välfylld men visst ser man skillnad kring
månadskiftena och kring den 15 då vi ofta har våra toppar. INför
helger brukar också besöksfrekvensen öka.
— Du måste också skriva att vi har en mycket god stämning bland
oss anställda och vår »hustomte« och allt i allo Lennart Öberg, slutar
en något jäktad och plikttrogen bingoföreståndare.

Ursäkta är det någon av
damerna som vet var Skär
holmens Bingocenter lig
ger. Glada skratt och rop
om att nu har du frågat
dom rätta. I kväll är det ju
måndag och vi är fyra
bingotanter som hittar till
bingolokalen med för
bundna ögon. Följ oss!
Vi är tidigt ute men långt ifrån
först på plan. Man kommer i god
tid när man skall spela bingo.
Det skall köpas brickor, man
skall prata med bekanta och man
skall framförallt boka plats och
då oftast samma plats varje gång
— man byter inte bort en plats
där man en gång fått en hög
vinst!
Tid går även åt för att tejpa upp
brickorna ofta på speciellt med
förda kartonger. Många har kaf
fetermos med dopp som inmun
digas före starten för att något
dämpa förväntningarna inför
kvällens spel. Andra läser kvälls
tidningen, stickar eller tar ett lug
nande bloss. Det finns dock en
rökfri avdelning till tröst för dom
som klarar sig utan eld och rök.
Att det är en typisk kvarters
bingo märker man också genom
att man som okänd har lite svårt
att komma till tals med de mest
inbitna stamkunderna. Man är
lite reserverad mot nykomlingar.
Men en av damerna anförtror
oss att detta är bästa bingoloka
len i Stockholm och ett sånt
anförtroende får man inte
låta sig gå ur händerna.
Hur ofta spelar Du bingo?
— Jag är som regel här
varje måndag och kanske
någon dag i veckan om jag
känner så. Men det finns
självklart dom som är här
2 till 3 dagar i veckan och
kanske varje dag.
Blir inte det väldigt dyrt?
— För min del brukar jag
spela för mellan 120—150 kr
en måndagskväll. Då får jag
så många

brickor att jag har fullt upp och
inte riskerar att sitta och somna.
Men många tar det lite lugnare
och stickar eller samtalar under
spelets gång. 70 kr är dock lägsta
insatsen på måndagar, då det är
paketbingo. Andra dagar kan
man titta in och spela för en 5:a.
Har Du aldrig upplevt att någon
ruinerat sig och spelat upp alla
sina kontanter?
— Nej du — inte på den här
bingon. Så omfattande är inte
spelet och så höga insatser gör
man inte i en sån här mindre
kvartersbingo. Då skall man väl
in i stan på dom verkligt stora
bingohallarna och spela hela da
garna.
Vad är det som lockar? Spelet,
priserna, spänningen eller vad?
— Ja, inte är det priserna, för
här förekommer inga vad man
kan kalla storvinster. Det som
delas ut är presentkort med 1.000
kr som högsta valör. Vid enstaka
tillfällen kan det även bli i form
av varor.
— Nej, för min del handlar det

Koncentration vid bingobordet.

nog om avkoppling, lite spänning
och att jag får komma ut och
träffa lite folk och därmed ge
menskap. Men det är klart att
visst känner man en ökad till
fredsställelse om man har några
presentkort med sig när
man går hem.

Djurgårdens »Lotteri-
pappa« Lennart Öberg
tillsammans med tre av
bingovärdinnorna. Fr v:
Carina Edman, Birgitta
Andersson och Åse
Lännberg.

Vad är det som är så bra med
Skärholmens Bingocenter?
— Jag och dom flesta med mig
tycker att här är en mycket trev
lig stämning. Vi är som en liten
familjegrupp som samlas här
några timmar, pratar, dricker
kaffe och spelar lite bingo. Det
låter väl trevligt?
— Vi som går här trivs nog inte
på dom där stora opersonliga
hallarna inne i stan. Här hör vi
hemma, här trivs vi och här kän
ner vi de flesta.
— En annan mycket viktig fak
tor från min sida är att den här
bingon sköts på ett mycket bra
sätt. Här är rent och snyggt och
spelet sker under mycket ordnade
förhållanden. Att jag och min
familj sedan håller på DJUR
GÅRDEN bidrar självklart ock
så till att jag känner speciellt för
att spela i deras egen bingolokal.
Då vet jag vart slantarna går och
att inga extra mellanhänder blan
das in.
— Men Du kan skriva att vi som
spelar tycker att mer av pengar
na skall gå till ungdomsverksam
heten. Det är viktigt för oss för
äldrar och för klubben också i
längden tror jag.
Där var samtalet slut för nu
startar första utropen för kväl
len: Ivar sjutton, etta sjua —
Gustav femtioåtta, femma åtta...
Och det dröjer inte länge förrän
lösenordet BINGO ljuder genom
lokalen och kvällens första pre
sentkort utdelas till en belåten
spelare.
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De sista järnkaminerna?
En lämplig överskrift till berättelsen om laget
som likt den siste Mohikanen (Uncas) visar sig
vara i högsta grad levande när alla tror mot
satsen. En kort historik är nu nödvändig för att
läsarna skall kunna placera det hela i ett större
sammanhang. Säsongen 1979 tar undertecknad
över allt som har med Djurgårdens C-lag att
göra.

Laget som då är i spillror har en längre tid
vanskötts av en viss herr M Wester. Min
målsättning var redan från början att införa
det tunga »kaminspelet«, för mig är det viktigt
att föra traditionen vidare och vårda arvet från
den tiden då Djurgården spelade »riktig« fot
boll. Framgången lät inte vänta på sig, de
infantila protesterna mot mina idéer kvävdes i
sin linda i och med att seriesegern var ett
faktum redan första året. En serie olyckliga

omständigheter gjorde att säsongen 1980 blev
mindre lyckad.
Efter att ha rannsakat min egen och spelarnas
insats beslöt jag att öka träningsdosen med det
dubbla. Spelarna hade börjat vänja sig vid de
hårda övningarna och jag kände deras respons
för vår gemensamma målsättning att hedra
föreningen med en ny viktoria. Tyvärr hade
förbundet omskolat en del domare som tidigare
bara dömt korgboll till att säsongen 1981 även
försöka med fotboll. Detta nya grepp var nära
att däcka C-laget för gott, gnäll och fegt spel
premierades in absurdum. Laget visade trots
detta prov på mycket hög moral och brons
plaketterna bärgades, i sanning mycket heder
samt. Det låg i luften att något skulle hända
våren 1982, himlen var ofta blårandig, klockor
na i Hedvig Eleonor hade en skarpare klang än
vanligt, och C-laget tränade oförtrutet vidare.

C-laget inför seriefinalen mot Djurgårdshov,
som vi naturligtvis vann med hela 6—0!

Stående fr. vänster: Mikael Karlström, Göran Aral, Thomas Jerpseth, ”förbundskaptenen” Jan Carlén,
Lars-Gunnar Björklund, Birger Jakobsson. Sune Hasselström. Per Kotschack.
Sittande fr. vänster: Lennart Rahm, Hans Backe, Bo Andersson, Lennart Andersson, Bengt Edlund, Ken
neth Heimlén.
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Inför seriestarten den 25 april var tändningen i
laget så maximal att en av spelarna fick gult
kort före avspark!! Snacka om laddning. Allt
gick väl och Westermalm slogs tillbaka med
2-1. Därefter följde två förlustmatcher vilket
hade till följd att en del spelare som tydligen
inte var motiverade fick ägna sig åt alternativ
verksamhet, typ persedelvård och bollpump
ning. Själv var jag aldrig orolig, det märktes
snart att bra tunga spelare alltid slår bra tunna
spelare. En av anledningarna till att segrarna
nu radades upp var min fulländning av för
svarsspelet, den ogenomträngliga »Maginotlin
jen« såg dagens ljus.
Närmast som en parentes kan nämnas att
»Maginotlinjen« sedermera blivit stilbildande
för det nya fotbollstänkandet i Sverige. Tiden
som nu följde kommer för alltid att vara etsad i
varje sann Djurgårdares minne som »C-lagets
148 dagar«. Under denna fantastiska period
vann vi nio segrar i följd. Ett vanligt tillmäle
från motståndarna så fort någon av mina
pojkar »gav bröstet« var; »Typiskt Djurgårda
re!« vilket var ljuv musik för mina öron.
Undrar just om inte A-lagsspelarna »slipper«
höra dylikt? Den 26 september var det serie
final mot Djurgårdshof IK som genom snålspel
lyckats hålla sig en poäng före oss. Omkläd
ningsrummet tio minuter före avspark var när
mast att likna vid en härdsmälta.
Stackars Djurgårdshof, de blev frånsprungna,
överkörda, utspelade och totalt utklassade av
ett ruskigt tungt C-lag. Mången gammal Ur
djurgårdare sågs fälla en glädjetår när slut
resultatet, 6-0, kom upp på ljustavlan. Efter en
expeditionsaffär mot Westermalm var serie
segern ännu en gång vår.
Nu följde en hektisk period, om och om igen
ville pressfolket höra sannsagan om järnkami
nerna som kom tillbaka.
Med tung hälsning
Förbundskaptenen för C-laget
Jan Karlén
SERIETABELLEN
Djurgårdens IF............. 12
Djurgårdshof IK........... 12
Westermalms IF........... 12
Sthlms Godtempl IF .... 12
Colombia IF................. 12
Kronobergs BK............. 12
IK Makkabi................... 12
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0
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1
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2
2
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51-25
63-31
43-26
41-28
23-31
16-60
21-57

Fotbollssektionen hade den 15 november årsmöte på Stockholms Stadion. Ordföranden Bo
Andersson och hela den övriga styrelsen fick förnyat förtroende och omvaldes. En ny
ledamot invaldes dock, Tom Fohlin, varigenom styrelsen utökades med en person.
Fotbollssektionens styrelse har därigenom följande sammansättning ett år framåt:
Bo Andersson, Olle Hellström, Per Kotschack, Bengt Lindberg, Cian Lund, Lars Magnus
Wester och Tom Fohlin. Vissa siffror om än preliminära kunde redovisas. Bl a noterades
att det ekonomiska resultatet kraftigt hade förbättrats gentemot 1981 som var ett svart år.
Fortfarande måste man dock visa upp ett underskott. Styrelsen har stora förhoppningar att
det negativa resultatet kan vändas i en vinst om inte redan 1983 så åtminstone 1984.
Kostnaderna måste minskas för att få bättre balans i verksamheten. Bl a kommer man att
göra om kontraktssystemet för spelarna innebärande att en större del av spelarlönerna görs
resultatberoende. Dvs om laget når bra resultat och drar mycket publik blir det högre
löner än om det motsatta förhållandet inträffar. Publiksiffrorna 1982 visade att totalt har
man haft ca 64 000 betalande åskådare jämfört med ca 124 000 åskådare 1981. Hälften
alltså. Snittpubliken har sjunkit från ca 4 700 åskådare per match 1981 till ca 2 800
åskådare per match 1982.
Trots dessa mindre roliga saker fanns det en hel del positiva saker att berätta om. T ex att
ungdomsverksamheten går bra. Såväl damlaget som juniorerna och de äldsta pojklagen för
att inte tala om A-laget har Sportsligt gjort mycket bra ifrån sig under säsongen. Tråkigt
bara för A-laget och Damlaget som båda föll i kvalet.
Det finns dock mycket som talar för att den sportsliga sidan och det ekonomiska resultatet
kan förbättras. De församlade vid årsmötet deklarerade avslutningsvis sitt helhjärtade stöd
till styrelsen för att de ska fortsätta sitt arbete med att återföra A-laget till allsvenskan.
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TVÅ SILVERLAG I
HACKECUPEN -82
Är ungdomsfotbollens egen turnering som ar
rangeras tillsammans med Förlags AB Semic
sedan 1980. I årets turnering har över 900 lag
deltagit. I mitten på oktober avgjordes årets
turnering med ett magnifikt finalspel på Stads
hagens konstgräs och Hjorthagens gräsmatta.
Till finalerna hade bl a 2 DIF-lag kvalificerat
sig och det är om dem som vi ska berätta:
Två finalplatser — två förluster!
Djurgårdarna var artiga i överkant mot de
gästande lagen när finalerna i Hackecupen
avgjordes.
De djurgårdslag som kvalificerat sig till fina
lerna var flickornas 66-lag samt pojkarnas
69-lag. Flickorna mötte IFK Östberga och poj
karna tog sig an Tyresö FF.
Båda djurgårdslagen förlorade alltså sina
matcher men att säga att det var bara av ren
artighet är kanske att överdriva en aning. Båda
lagen slet och kämpade och hade med lite tur
kunnat vinna sina matcher.
Extra synd var det om 69-grabbarna som
dominerade sin match stort, men inte lyckades
göra mål. Fortfarande efter förlängning var
matchen oavgjord, 0-0, och i den avgörande
straffsparksläggningen höll Tyresö sina nerver
kallast och vann med 4-2.
Det kan knappast sägas vara ett rättvist resul
tat. DIF var det lag som under hela matchen
dominerade spelet. Försvaret, anfallet, pass
ningarna, allt flöt perfekt. Det var bara en sak
som fattades — målen!

Patrik Eklöf hade flera fina chanser, varav en
träff i stolpen. Mats Lundberg hade också flera
fina målchanser, men det ville sig ändå inte.
Hela djurgårdslaget spelade fin fotboll —
speciellt bra var Johan Hansson som suveränt
håller ihop försvaret och som samtidigt har tid
att vara med och bygga upp anfallsspelet
bakifrån.
Ändå blev det en ny viktig finalförlust för det
talangfulla laget. Även i S:t Erikscupen blev
det förlust i finalen, då mot IFK Österåker.
Men en annan talang det här gänget har, är att
de aldrig hänger med huvudet. Det gjorde inte
så mycket att man förlorade finalen utan det
var bara att gratulera Tyresö till segern.
— Det är inte så viktigt att vinna jämt, det är
bättre att vi spelar bra fotboll, tycker också
tränaren och lagets eldsjäl, Lennart Johnsson.
Och i fotboll är det så att det lag som gör flest
mål vinner, så det är ingenting att säga om
resultatet.
Nu startade tjejerna lite trögt och fick 0-1 i
baken efter 3-4 minuters spel. Det var en boll
som Paulina Poblemente slog mellan benen på
djurgårdsmålvakten.
Minuten efter hade djurgårdarna en liknande
situation där bollen rann mellan östbergamål
vaktens ben men oturligt gick utanför målet.
Istället kom 2-0 på en hörna mycket snyggt
nickad in i mål. Det hände i slutet på första
halvlek.
I andra halvlek vaknade djurgårdarna upp
betydligt och dominerade spelet, men utan att
kunna göra mål. Östberga kunde bevaka sin
ledning och vinna matchen med 2-0.

Arne Erlandsen delar ut pris till Vendals IK i
årets Hackecup.

Damlaget seriesegrare i div. II1982
För att få veta lite mer om damlagets säsong 1982 har jag tryckt ner
dess lagledare Bengt Högström, även aktiv inom supporterklubben, i
stolen och ställt lite frågor, vilka han lovat att besvara.
När startade damfotbollen inom DIF?
Djurgår’n var en av de första föreningarna i landet som startade
damfotboll. Detta skedde av en legendarisk DIF-ledare, Anna
Dettner, som då ledde den s k damsektionen inom Djurgår’n. Tjejerna
spelade då även handboll. Sedermera upptogs damfotboll till fotbolls
sektionen och adminitreras av vår ungdomsavdelning i samråd med
Stadionkansliet.
Hur många dam- och flicklag finns det?
1 damlag, ett reservlag samt 4 flicklag. Totalt 6 st.
Hur är det med återväxten?
Just nu är det en glipa mellan vårt damlagj och äldsta flicklaget, men
jag tycker att vi ändock har en ganska god chans till bra återväxt
underifrån.
Hur har säsongen varit? Att vårt damlag vann div II är väl numera en
rikskändis, men hur gick det i kvalet till ettan?
Vi spelade mot Brage på Domnarvsvallen och fick 1-1 i första
matchen, men returmötet hemma lyckades Brage vinna, om än knappt
med 2-3. Matchutvecklingen i returmötet blev precis lika som seder
mera A-lagets kvalmatch mot AIK. Mål direkt i matchöppningen och
sedan i mitten på 2:a halvlek lyckades vi reducera till 2-2. Men vi var
tvungna att göra ytterligare ett mål för att gå vidare, vilket gjorde oss
öppna för kontringsattacker och så kunde Brage fastställa resultatet
2-3.
Vad betyder ytterligare ett år i 2:an för Er?
Svårt att säga, främst blir det svårt att behålla de bästa spelarna, sen
kan det bli svårt att motivera spelare lika bra ytterligare ett år. Det är
ju andra året i rad vi är så nära ett avancemang till högsta serien.
Framtidsutsikterna inför 1983?
Självklart blir det att vinna div II och gå upp i ettan och om vi bara
får behålla våra spelare så tror jag nog vi ska lyckas med detta.

Vilka är de bästa spelarna?
Fotboll är ju ett lagspel med litet utrymme för individuella språng.
Men Anette »Silen« Nilssons 30 mål i serien är naturligtvis viktigt.
Likaväl som att en annan DIF-debutant Maria Baumert, 2:a i interna
skytteligan, också har lyckats höja kvalitén på laget.
Efter vilket system spelar Ni?
Vi har hela säsongen spelat 4-3-3, eftersom vi haft gott om goda
forwards.
Hur ofta tränar ett damlag?
Vi tränade 4 ggr/vecka i vintras och har tränat 3 ggr/vecka under
säsongen. Den styrketräning vi hade i vintras har visat sig mycket
effektiv i skadeförebyggande syfte. Vi har inte haft en enda allvarlig
skada i år. Förra året hade vi 4 knäskador av allvarliga slag.
Vilken skillnad ser Du på damfotbollen kontra herrfotbollen?
Skillnaden är tekniskt och tempomässigt en del. Men ju yngre
flickorna är som börjar spela fotboll dessbättre blir även damfot
bollen.
Avslutningsvis — vilket har varit det mest positiva resp negativa
under 1982?
Det mest positiva var seriesegern med tabellraden:
18 15 1 2 68-17 31
Det mest negativa var att förlora kvalet på ett enda mål.

Dam- och flickfotboll i Djurgår’n
Vart jag vänder mig om jag vill börja spela för DIF:
Damspelare — ring Bengt Högström 08/37 98 47
Flickor -66 — ring Werner Löwenthal 08/47 94 17
Flickor -67 — ring Roger Hammarström 08/732 92 29
Flickor -68 — ring Hans Rosengren 0758/171 66
Flickor -72 — ring Börje Hellqvist 08/751 32 40
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Profiltallrik

Nr: 2

UPPLAGA: 800 st
Djurgårdens
Supporter
Club utger i månadsskiftet
mars/april 1983 PROFIL
TALLRIK Nr 2, där pro
filen är ingen mindre än
Gösta »KNIVSTA« Sand
berg. Pris 115:—/st +
porto.
De första tio exemplaren
är numrerade och säljes
till högstbjudande. Anbud
lämnas före den 1 februari
1983 till Djurgårdens Sup
porter Club, Björnvägen
14, 181 33 Lidingö. Du
kan också för att säker

Souvenirprislista
Askfat med DIF-märke............................................................... 15:—
Badhandduk, 55 x 100 cm. Text och DIF-märke....................... 45:—
Bag med axelrem. Text: Djurgår’n igen och DIF-märke............ 40:—
Babyhalsduk, stickad i Djurgårds-färger.................................. 24:—
Babytoppluva med knytband i Djurgårds-färger....................... 30:—
Bildekal, 110 mm, in- eller utsida................................................ 8:—
Biidekal, DIF eller supporters, 175 mm, insida......................... 12:—
Brevmärken, supporters.................................................25 pack 5:—
Cigarrettändare med DIF-märke................................................ 10:—
Collegetröja, V-ringad, blå velour med DIF-märke, M, L, XL . 125:—
Collegetröja, röd med 45 mm broderat märke, S, M, L, XL ... 85:—
Collegetröja, röd med text: Djurgår’n så klart,
6—8 år, 10—12 år, S, M, L, XL.............................................. 85:—
DIF-klubbnål i silver................................................................... 40:—
Fana: Fotboll eller ishockey, 80 x 100 cm.................................. 50:—
Glasunderlägg................................................................ 10 pack 5:—
Grillförkläde, blårandigt, med DIF-märke................................ 50: —
Haklapp med DIF-märke........................................................... 12:—
Halsduk, röd siden med text: Djurgår’n igen............................. 15:—
Halsduk, stickad, med broderat DIF-märke.............................. 40:—
Halskedja i silver........................................................................ 40:—
Halskedja med DIF-märke......................................................... 12:—
Handduk, medlems eller text: Kastar inte in, 40 x 60 cm........... 15:—
ID-bricka med DIF-märke i silver.............................................. 70:—
Jubileumstallrik, DIF — 90 år................................................... 125:—
Kavajmärke, broderat, 30 mm, DIF.......................................... 5:—
Kavajmärke, broderat, 45 mm, DIF.......................................... 8:—
Kavajmärke, broderat, 75 mm, DIF eller supporters................. 12:—
Keps, röd med 45 mm broderat märke.Ställbar storlek............. 20:—

HÄR
KAN
DU
KÖPA
Djurgårds
souvenirer
DJURGÅRDAREN

DIF-butiken
DIF-shopen
Averstedts Tobak AB
Baggeby Tobak
Bensin Palm
Boffri Bar
Cederholms Tobak
Dahlbergs Tobak
Domus Sport
Domus Sport
Eveby Tobak
Forslunds Tobak
Fruängens Tobak
GK:s Tobak
Grimsta Tobak
Hagus Tobak
Halldins Tobak
Hasses Sport
Huvudsta Tobak
Högalids Tobak
John & Henrys Tobak

Stockholmsvägen 60
Klocktornet
Bredholmsgatan 1
Baggeby torg
Surbrunnsgatan 29
Surbrunnsgatan 46
Storgatan 12
Götgatan 69
Farsta Centrum
Skärholmen C
Eveby torg
Timmermansgatan 37
Fruängsgången 10
Ståltrådsvägen 27
Grimstagatan 151
Drottninggatan 112
Sturegatan 30
Folkungagatan 126
Huvudstagatan 11
Långholmsgatan 5
Sergelgatan 11

ställa din möjlighet att er
hålla denna profiltallrik
redan nu beställa densam
ma.
Du kan också redan nu
genom vårt pg 35 21 20-0
rekvirera tallriken, vilken
då levereras portofritt.
Ange
på
talongen
KNIVSTA. Varje Djur
gårdsmedlem
kommer
dessutom att erhålla best
kort efter nyår.
Med Djurgårdshälsningar
Djurgårdens Supporter
Club, tel 765/46 16.

Knappmärke, 32 mm med text: Djurgår’n så klart.
Gul/rödelblå.................................................................. 3 st 10:—
Knappmärke, 56 mm med text: Djurgår’n igen......................... 7:—
Kom-ihåg-klämma med text: Djurgår’n nyper till igen............. 10:—
Kortlek, dubbel.......................................................................... 25:—
Mascot med text: Djurgår’n igen............................................... 5:—
Medaljong med halskedja, supporters........................................ 12:—
Mugg, vit med DIF-märke och årtalet 1891.............................. 18:—
Mössa, stickad med broderat märke.......................................... 35:—
Nyckelring med DIF-märke, hockeygubbe eller fotbolsspelare . 6:—
Pannband.................................................................................... 10:—
Penna med text: Djurgår’n igen................................................. 5:—
Plakett i helgjuten mässing eller på träplatta, DIF-märke i relief 35:—
Rosett för vägg med DIF-märke................................................. 10:—
Slips i Djurgårds-färger och DIF-märke.................................... 60:—
Sparbössa: Kalle Anka i fotbollsdress........................................ 22:—
Standar, vit med DIF-märke....................................................... 22:—
Streamers: Tuta if you love Djurgår’n, 10 x 70 cm................... 10:—
Djurgår’n wroon
10 x 70 cm
Djurgår’n igen
8 x 70 cm
T-shirt, text: Djurgår’n Sweden och DIF-märke, mellanblå,
S, M,L, XL.................................................................... ..... 35:—
T-shirt, text: Djurgår’n så klart, ljusblå, S, M, L, XL............... 35:—
Träningsoverall: 145, 150, 155, 160, 165 cl................................. 240:—
Tändstickor, text: Lycka att vara djurgårdare...............10 pack 6:—
Vimpel med DIF-märke, 15x26 cm.......................................... 10: —
Vimpel, mini, dubbelsidig, 8 X 10 cm.......................................... 10:—
Väskmärke, DIF eller supporters............................................... 5: —
Väggur i DIF-färger och med quartzverk.................................. 130:—
Ölsejdel med DIF-märke och årtalet 1891.................................. 20:—
Öronringar i silver..................................................................par 60:—
Årets profiltallrik 1982: Sven Tumba........................................ 100:—

Lidingö
Stadion
Skärholmen
Lidingö
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Farsta
Skärholmen
Evebyberg
Stockholm •
Fruängen
Bromma
Vällingby
Stockholm
Sundbyberg
Stockholm
Solna
Stockholm
Stockholm

Kista Tobak
Kvarnplans Tobak
Minigolfgrillen
Norra Tobakshandeln
Perssons Bokhandel
Perssons Bokhandel
Perssons Bokhandel
PUB Sporthörnan
Riddarplatsens Tobak
Rotebro Tobak
Salong Klippet
Sandströms Tobak
Susannes Tobak
Sveaplans Tobak
Tobaksaffären
Tobaksboden
Totospecialisten
Tuna Tobak
Ulvunda Färghandel
Wahlbergs Tobak
Vårbergs Tobak
Wänlunds Sport

Kista centrum
Kvarnsplan 8
Centralv/Trevebo
Järnvägsgatan 70
Centrum
Centrum
Fältöversten
Hötorget
Riddarplatsen 13
Centrum
Vanadisplan 3
Upplandsgatan 64
Vrenavägen3
Ynglingagatan 1
Nybrogatan 65—67
Hornsgatan 64
Vällingbyplan 1
Tunavägen32
Ulvsundavägen 42
Lyckselevägen 34
Vårbergs Centrum
Götgatan 90

Kista
Jakobsberg
Åkersberga
Sundbyberg
Sollentuna
Kista
Stockholm
Stockholm
Jakobsberg
Rotebro
Stockholm
Stockholm
Bandhagen
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Vällingby
Åkersberga
Bromma
Vällingby
Vårberg
Stockholm

Värvarkometen Wilhelm Bäckström dök upp på Stadionkansliet och överlämnade till
Bertil Petersson en lista på 15 nya medlemmar han värvat till klubben. ”Djurgården är det
bästa som finns” menar Wilhelm, som lovade återkomma med flera nyförvärv efter nyår.

DU ÄR VÄL MED - LÄS MER OM TÄVLINGEN . . .

354NYAMEDLEM AR
PÅ NÅGRA DAGAR
Tävlingen där det gäller att skaffa flest medlemmar till Djurgårdens IF har fått en flygan
de start. På några veckor har närmare 400 nya medlemmar låtit skriva in sig. De hade fått
god hjälp av de värvare som gett sig den på att toppa medlemsvärvartabellen till jul.
Tävlingen fortsätter — och juryn har beslutat att dela ut ett specialpris till den som leder
tabellen den 31 januari 1983. Priset består av en kassettbandspelare från Panasonic. Ställ
ningen i värvartabellen vid denna tidnings pressläggning är:

Wilhelm Bäckström
Inger Blomström
Peter Stenholm
Tom Agnblad
Roland Brihler
Roger Skoog
Rolf Berglund
Olle Bäckström
Ivar Guthner
Marie-Louise Lindahl
Jan-Olof Nilsson
Nils-Olof Nyberg
Jenny Olsson
Lars Reuterhäll
Bruno Svensson
Bertil Törnkvist

Saltsjöbaden
Bromma
Spånga
Lidingö
Fors
Stockholm
Täby
Heby
Åkersberga
Solna
Jönköping
Vara
Norrköping
Köping
Järfälla
Stockholm

15 st
8”
8”
6”
5”
5”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”
4”

HÄR YTTERLIGARE NÅGRA VÄRVARE
SOM KOMMER ATT DELTA I VÅR
UTLOTTNING AV VINSTER:
Lars Bågander
Spånga
Elof Ekman
Tyresö
Mona Forsström
Spånga
Leif Hellstenius
Stockholm
Kjell Jagerfors
Hägersten
Thomas Lagerquist
Rosersberg
Beata Locynski
Norsborg
Göran Smedjer
Hägersten
Harald Svanberg
Östhammar
Gabriel Ågren
Björnlunda

VEM VINNER DETSPECIELLA
ETAPP
RISET?
DET ÄR INTE FÖR SENT ATT BÖRJA NU
- VINN NÅGOT AV ETAPPRISERNA!
Så här enkelt är det. Använd bifogade inbetalningskort, där du skriver den nya medlem
mens adress och personnummer. Skriv också ditt eget namn på avsedd plats. Samt det
antal medlemmar du värvat. Den summan ökar du för varje ny medlem du värvar.
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:—

ALLA HAR CHANS VINNA PRIS
Vi lottar nämligen ut priser till alla som värvat minst en medlem. Men dom riktigt fina
priserna hittar du naturligtvis bland dom som värvar många. Etappris är stereokassettradio.
Dessutom klockradio, mikrokassettspelare, bastutillbehör, elborrmaskin, olika slag av
verktyg och trädgårdsartiklar.
Första priset, avslöjar vi inte ännu. Men utgå från att det blir något alldeles särskilt.

SÅ SÄTT IGÅNG REDAN I DAG!

DIF-dagarna i Gallerian-ett lyckat jippo
Den 23-25 september arrangerades DIF-dagar
na i Gallerian som ett av Stockholms »hetaste«
köpcentra. Under dagarna tre gjorde Djurgår
dens sektioner PR för sig själva och för före
ningen. Djurgårdens IF kunde på detta sätt visa
upp en bred DIF-kavalkad för allmänheten
med aktiva från olika sektioner.
Bland sektionerna märktes förutom ishockeyoch fotbollssektionerna som gjorde populära
framträdanden även fäktningssektionen som
visade hur man behandlar en värja. DIF-boxar
na var också på plats och demonstrerade ett
träningsprogram innehållande sparring, skugg
boxning, rephoppning m m. Den förtjusta pu
bliken kunde även notera att tre tjejer var med.
På direkt fråga från speakern Åke Wilhelms
son förklarade de dock att någon boxnings
karriär satsade de inte på. De hade gått med i
boxningssektionen för att de tyckte träningen
var så allsidig och bra. Boxningssektionens
framträdande avslutades med en allmän gratis
utdelning av varm korv som fick besökarna att
ställa sig i vad som bör ha varit Gallerians
längsta kö genom tiderna. Även cykelsektionen
hade dykt upp från Kista där de normalt håller
till och visade upp bl a cykeltävling på rulle mot
klockan.

Souvenirer och cocosbollar
De olika sektionernas framträdande varvades
med artistuppträdande (bl a Rolf Björling och
Harry Dahlgren) och tävlingar där allmänheten
kunde vinna priser från Gallerians olika buti
ker. Ett speciellt medlemsvärvningsstånd fanns
också där intresserade kunde skriva in sig som
medlemmar i DIF. Genom souvenirförsäljning
av supporterklubbens glada tjejer och killar

Boxarnas allsidiga träningsprogram blev uppskattat och då inte minst av flickornas medverkan.
Foto: Bo Björk
samt genom fotbollssektionens försäljning av
insats och vill i det sammanhanget framhålla
såväl litografier och lokalmynt som cocosbollar
att DIF är en förening med både bredd och elit
och choklad kunde även några kronor i intäkt
och att hos oss är alla välkomna. Även passiva
räknas in i kassan.
medlemmar då de med sin medlemsavgift
Även om det är tacksamt med lite intäkter från
förstärker Djurgårn’s möjligheter att hålla
en sådan här tillställning var det dock inte
verksamheten igång.
huvudsyftet med jippot. Vi frågade DIF-dagar
Tycker du att det här arrangemanget var
nas »general« Lars Magnus Wester från fot
lyckat?
bollssektionen som ansvarade för det praktiska
— Jag tycker med tanke på den korta tid som
arrangemanget.
vi fick på oss för förberedelser att arrange
— Huvudsyftet med arrangemanget var inte
manget blev lyckat även om det fanns vissa
att tjäna pengar utan att göra propaganda för
praktiska detaljer som kunnat fungera bättre.
Djurgårdens IF vilket jag tror vi lyckades med.
Jag hoppas också att vi kan göra flera sådana
Vi vill visa att hos DIF kan idrottsintresserade
här propagandatillställningar som på sikt kan
ungdomar finna en meningsfull fritid. Vi tror
ge mycket för föreningen, avslutar Lars
att idrottsföreningar gör en samhällsnyttig
Magnus.

DJURGÅRDAREN

STOCKHOLMS
STADION
—där är Djurgår’ns hjärta!
— Av OLLE LARSSON —

Detta behöver väl inte tas om igen — men det var faktiskt så att Stockholms Stadion byggdes inför
de Olympiska Sommarspelen i Stockholm 1912. Således icke för Djurgårdens IF:s räkning, även
om de mest hängivna fanatikerna vill göra detta gällande.
Den äldre generationen av »Djurgårdssparkare« vet att den verkliga »Djurgårdsmyllan« ligger i
Traneberg. Denna gamla anrika idrottsplats som nu är nedlagd, men lik väl finns kvar! Och som
en gång i sekelskiftets början byggdes av Djurgårdens IF och dess medlemmar. Vill Du veta mer
om denna anläggning kan Du med fördel läsa Kalle Liljequists artikel i 1981 års jubileumsskrift.

Till stadion 1936
Sista matchen spelades på »Tranan« den 29 september 1935 och när sedan läktarbyggnaden, där
DIF:s kansli var inrymt, jämnades med marken, erbjöds klubben några kanslirum i Klocktornet.
Där har man sedan dess varit rotad och i dag är man mycket fast förknippad med Stadionborgen.
Till en början var den hemmaarena, för såväl fotboll, som bandy och hockey (i ståplatskurvan).
Men nu är det endast bollsparkarna, som såväl tränar, som spelar hemmamatcherna på stadion
planen.

Fäktarena 1912
I bottenvåningen på Klocktornet där DIF nu har sitt sammanträdesrum, arrangerades de Olympis
ka fäktningarna 1912. Då såg det helt annorlunda ut med läktare och två våningars höjd i tak. I
Klocktornets övriga våningsplan var sedan huvudsekretariatet för de Olympiska Spelen inrymt.
Flera ombyggnader har sedan skett under årens lopp innan det fått den kontorsmiljö som i dag
råder. Djurgården disponerar de två första våningsplanen, för sitt huvudkansli och sammanträ
den.

Kanslilokaler i idrottskulturens valv
Om det någonstans i detta land kan talas om idrottskultur, så måste
det vara på Stockholms Stadion. Det var här den svenska idrottsrörel
sen fick sin första stora »puff«. Det är från 1912 års OS på Stadion
som den moderna idrottsrörelsen byggdes och organiserades.
Och mitt i dessa valv administreras i dag — 70 år senare — en av lan
dets största och framgångsrikaste föreningar. Här har man ett för
nämligt sammanträdesrum med en unik prissamling. Kök och matsal.
En trappa upp finns fem kontorsrum, pentry och souvenirshop. Från
dessa fönster kan man beskåda den arkitektoniskt vackra arenan och
åt andra hållet den pulserande trafiken på Lidingövägen.
Tre tjänstemän arbetar för närvarande på stadionkansliet. Ishockeyn
har eget kansli på annat ställe, vilket vi får återkomma till i ett
kommande nummer.
BERTIL PETERSSON är kanslichef fr o m 1 januari 1982. Var ti
digare kamrer för ishockeysektionen i tre år. Har tidigare arbetat i 29
år inom resebyråbranschen. Är ytterst ansvarig för överstyrelsens och
hockeysektionens bokföring samt sammanställningar av övriga sek
tioners bokföring för anpassning till databehandling. Närvarande vid
samtliga sammanträden och svarar för budget och ekonomiska redo
visningar. Kassör i sällskapet Gamla Djurgårdare och Supporterklub
ben. Ansvarar för alla utbetalningar i samband med matcher. Är
huvudansvarig för de sammanlagt 42 värdar som arbetar vid hemma
matcherna på hovet. Utarbetar instruktioner och arbetslistor. Gäller
även parkeringen.
JEANETTE WESTERGREN är anställd på halvtid fr o m 15 okto
ber. Ansvarar i första hand för medlemsregistret. Arbetar också som
skrivhjälp i olika sammanhang. Spelar korpfotboll på lediga stunder.
MARGARETH ERIKSSON arbetar åt fotbollsektionen med en 85 %
anställning. Har varit anställd sedan 1977. Handhar bokföringen för
den totala fotbollverksamheten i samarbete med resp kassörer. Verk
ställer fotbollsektionens beslut. Är något av allt i allo vid de egna ar
rangemangen. Kalla domare, speaker, vakter och ansvarig för biljett

försäljningen. Förbereder och kallar till sammanträden samt utskrift
av protokoll. Svarar för matchprogrammen, såväl redaktionellt som
annonsanskaffning.

MARGARETH ERIKSSON fotbollens allt i allo.

JEANETTE WESTERGREN kanslist och medlemsrigistrator

KANSLI Tel. 08/143795
Tider:

Mån—torsd. 10.00—12.00
14.00—15.30
Fredagar
10.00—12.00

BERTIL PETERSSON ekonomi- och kanslichef.

En del av den förnämliga prismonter till vilken många idrottande djurgårdare bidragit med svett, kamp och vilja.

Det starka och det sköna
Säsongen har börjat tillfredsställande, när det
gäller tävlingsresultaten. Men det är ju inte
bara inledningen på vår verksamhet. De vikti
gaste tävlingarna för vår del, LM, SM och JSM
kommer först i början på nästa år.
Anette Olsson och Peter Söderholm tävlade i
Prag (PRAG SKATE) första veckan i novem
ber. Anette slutade på 10:e plats bland damer
na och Peter på 11:e i herrarnas. Peter är f ö
just när detta skrivs i Zagreb för att tävla. Och
december styr Susanne Seger färden till Sara
jevo i Jugoslavien för att delta i juniorvärlds
mästerskapen!
Som sagt, läget är gott utom på en punkt.
Nybörjare!!! Alla Ni DIF-are som har egna
barn och barnbarn, vänner och bekanta med
telningar, sprid vårt budskap. KONSTÅK
NING ÄR KUL. Anmälningar och frågor i
nybörjarspörsmål riktas lämpligen till Carin
Johansson, tel 711 91 51. Hon har hand om
rekryteringen.
Lars-Erik Löfman

JIMMY POPULÄR KNATTE
BROTTARE
Knattebrottarnas aktiviteter på brottarmattan är alltid roligt att
bevittna. Vid knattetävlingarna i Gustavsberg framstod Djurgårdaren
Jimmy Månsson (7 år) som den stora publikfavoriten. Han segrade i
den lättaste viktklassen 24 kg!!! Enligt vad vi erafarit är Jimmy
därmed den yngste och lättaste segraren genom tiderna i Djurgårds
trikå. Det skall börjas i tid... som bekant.
Ytterligaren en Djurgårdssegrare fick vi i denna tävling genom Jonas
Asp i 32 kg och i 40 kg blev Magnus Åleby 3:a.
Månssonbröderna är framgångsrika. Jimmys två äldre bröder har
haft framgångar vid olika tävlingar. Jerry blev 2:a såväl vid
Mälarcupen i Västerås som en stor ungdomstävling i Eskilstuna.
Äldsta brodern Jonny blev 3:a i 44 kg vid Mälarcupen.
Rekryten Jan Stenneck kunde inte försvara sin JSM-titel i fristil från
ifjol då årets mästerskap avgjordes i Nybro den 20-21 oktober En
dåligt tränad Stenneck fick nöja sig med silvermedaljen.

Säkert skrivs det på annan plats i DJUGÅRDAREN om Kalle.
Utförligt, bättre och insiktsfullare. Vi i konståkningssektionen kände
oss i alla fall på ett alldeles särskilt sätt respekterade, omhuldade och
gynnade av honom. Som mångårig kontaktman visade han inte bara
intresse för sektionen och dess utövare, han gjorde också handgripliga
insatser av stort värde. Vi är glada att vi hann göra honom till den
förste hedersledamoten av konståkningssektionen. Tack Kalle och vila
i frid önskar alla DIF:s konståkare.
Tävlingar med deltagande från DIF, som går i Stockholm under
våren:
Januari:
5-6 Tuna Cup, Vallentuna Ishall
8- 9 LM, Vallentuna Ishall
15-16 Kista Cup
22-23 SM, Stora Mossens Ishall
29-30 Grafströmspokalen, Sollentunavallen
29-30 Kista Cup

Februari
5-6 Boo Cupen, Nacka Ishall
12-13 Kista Cup
12-13 Lilla LM, Stora Mossens Ishall
18-20 DASK-tävlingen, Stockhagens IP, Stocksund
26-27 Kista Cup

Till vänster visar 24 kg-knippet Jimmy prov på muskelspelet medan
äldre brodern Jerry gör V-tecknet för sina två silvermedaljer vid
höstens ungdomstävlingar.

Mars
5- 6 SKF-trofén, Stora Mossens Ishall
12-13 Kista Cup, final
18-20 S-trofén, Stora Mossens Ishall (arr. DIF).

TÄVLINGSRESULTAT
Klubbtävling DIF-Helsingfors SK-Turun Riento, Åbo, 18-19/9
Juniorer flickor under 14 år: 1) Ann-Marie Söderholm, 2) Leena
Mattinen.
Juniorer flickor: 1) Susanne Seger, 3) Maria Mattinen, 6) Yvonne
Dahlström.
Seniorer damer: 1) Anette Olsson, 2) Lena Jonasson.

3-stadsmatch Stockholm-Helsingfors-Leningrad 2-3/10
Juniorer flickor: 5) Susanne Seger, 8) Ann-Marie Söderholm, 9)
Maria Mattinen, 10) Leena Mattinen, 11) Elisabeth Milton, 14)
Yvonne Dahlström.
Stadsmatch Stockholm-Göteborg i Göteborg 16-17/10
Seniorer damer: 2) Lena Jonasson.
Seniorer herrar: 1) Peter Söderholm.
Juniorer flickor A: 2) Susanne Seger, 3) Ann-Marie Söderholm.

DM-seniorer 23-24 oktober
Damer: 1) Susanne Seger, 2) Anette Olsson, 3) Lena Jonasson, 6)
Jenny Matsson, 7) Ylva Markusson.
Herrar: 1) Peter Söderholm, 2) Michael Wischnowski.

DJURGÅRDAREN

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

DJURGÅRDAREN

HELGNÖTTER

Som avbrott i allt nötknäppandet och helgmaten rekommenderar vi lite hjärngym
nastik och kontroll av de grå minnessellerna. KLARAR DU TOLV RÄTT OCH
BILDGÅTAN? ? ?Ja, då kan Du vara med och vinna fina priser! ! !
Sänd in Ditt svar senast fredagen den 14 januari under adress: Djurgårdens Idrotts
förening, Klocktornet, Stadion, 114 33 STOCKHOLM.

1
1. »Djurgårdsstenen« finns som bekant på Skansen. Där denna sten
står, startades den första tävlingen i Sverige i en viss idrottsgren,
vilken?
1. Längdtopp på skidor
x. Backhoppning
2. Bågskytte

3. Benny Lindberg, Djurgårdens IF blev Svensk Mästare 1981. I vil
ken gren?
1. Squash
x. Störtlopp
2. Bobsleigh
4.
1.
x.
2.

Hur många SM-titlar har Djurgårdens cyklister hemfört totalt?
8
16
10

5. Britt Elfing är en av Djurgårdens framgångsrikaste på damsidan
med bl a fem SM-titlar. I viken idrottsgren tävlade hon?
1. Fäktning
x. Konståkning
2. Bordtennis

6. »Lill-Einar« är en av DIF:s framgångsrikaste och legendariska
idrottsmän. Sammanlagt har han vunnit 16 SM och han har tagit
dem i två helt olika idrottsgrenar. Vilka?
1. Fotboll—backhoppning
x . Bordtennis—backhoppning
2. Konståkning—skidor
7. Om Du som aktiv begär och slår en let boll, vilken idrottsgren
utövar Du då?
1. Rugby
x. Amerikansk fotboll
2. Squash

8. DIF-aren, TV-kommentatorn och konståkningsexperten Bengt
Grive har blivit svensk mästare i DIF-färger. I vilken idrott?
1. Konståkning
x. Bordtennis
2. Tennis

9. Årets publiksiffror i fotboll tillhör inte någon av de bättre år
gångarna. Publikrekordet för en DIF-match lyder på 48 894 beta
lande. Från vilket år?
1. 1964
x. 1966
2. 1959
10. »Bågspännaren«, en av Djurgårdens symboler, står som staty på
ett av Stockholms torg, vilket?
1. Kornhamns torg
x. Mossebacke torg
2. Norrmalms torg

11. Tre lagspelare framstår som verkliga legender och trotjänare inom
vår förening. Vem av de tre har gjort flest landskamper totalt?
1. Rolle Stoltz
x. Gösta Sandberg
2. Sven Tumba

12. Olle Tandberg, en av våra legendariska »handskfäktare«. Olle har
fem SM-tecken. Men vilken boxare erövrade DIF:s första SM i
boxning?
1. Oscar Källander
x. David Lidén
2. Nisse Rahm
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X

2
Då går vi över till bildgåtan. På denna tidnings
förstasida ser Du tre aktiva Djurgårdare. Var
och en representerande sin idrottsgren. Men
något fel är det! Ja, sammanlagt skall Du
kunna finna fem fel. Vilka?

1...........................................................

2...........................................................
3 ...........................................................

4 ...........................................................
5 ...........................................................

Raden insänd av:.............................................

Adress:.............................................................

Postadress:.......................................................

GOD
JUL
och
GOTT
NYTT
ÅR
önskas
alla DIFmedlemmar

I VÄNTAN
PÅ SNÖ
Vi står inför en ny vinter
säsong. Inför denna har vi
under hela hösten bedrivit
barmarksträning
både
inomhus och utomhus. Nu
väntar vi på att snön skall
vara oss lika gynnsam som
solen var mot oss under
sommaren som gick.

tvingar oss från Hammarbybacken.
Den backe som vi närmast är intresserad av är
Högdalstoppen, då vi anser att Blommens
bergsbacken ej uppfyller de säkerhetsmässiga
krav som vi kan ställa på en backe med hänsyn
till de olika åkarnas skicklighet.

TRÄNINGSLÄGER
Vi har på försäsongen planerat tre tränings
läger, varav två weekendläger i Tandådalen och
ett veckoläger i Klövsjö. Det första weekend
lägret som skulle hållas den 19-21 november
har måst inställas p g a snöbrist. Lägret
kommer att flyttas fram i tiden men skall ändå
komma till stånd.
De två andra lägren hoppas vi att vi ej skall
behöva ändra på, weekendlägret den 3-4 de
cember och veckolägret den 17-23 december.
Eftersom de flesta av våra unga åkare fort
farande går i skolan så har veckolägret förlagts
så sent som möjligt på höstterminen.

Vi kommer att fortsätta vår träning under
vintern som vanligt och då snö finns i Ham
marbybacken kommer vi att träna varje kväll
måndag till torsdag. Mellan »träningsvarven«
kan skaffning och värme erhållas i klubbstugan
där vi serveras kaffe med bröd, saft, varm korv
m m.
TÄVLINGAR
Sektionen kommer att under säsongen arrange
ra tre tävlingar samt den stora utförsåkardagen
enligt nedan:
1) DM juniorer den 25 januari
2) Stora utförsåkardagen den 30 januari
3) Nationell A-tävling den 5 februari
4) Nationell B-tävling den 13 februari
Alla är välkomna att titta på tävlingarna.
PS. Har Du bytt adress, glöm inte att meddela
till sektionen. Om Du inte vill skriva och
meddela kan Du ringa till Lasse Pettersson om
Din nya adress på tel nr 0753/549 86.

Det ser lite betänkligt ut för närvarande men
ändan brukar inte vara början sig lik. Det
sistnämnda kunde vi se i somras. Den började
inte så särskilt bra den heller.
HAMMARBYBACKEN
Rubriken säger att Slalomsektionen går i vän
tans tider. Förutom att vi väntar på snö och bra
underlag för åkning väntar vi även på Ham
marbybackens utbyggnad om vilken vi kan
meddela glada nyheter som ger oss goda
förhoppningar om framtiden.
Den 4 november 1982 uppvaktades borgar
rådet Ingemar Josefsson av representanter för
klubbstyrelsen. Initiativtagaren till detta möte
varvår ordförande Matts Wassdahl. Sektionen
(Matts) framförde sina synpunkter angående
backens utbyggnad och där vi även framförde
önskemålet om att få utveckla ett samarbete
med kommunen när det gäller planläggning,
utbyggnad och skötseln av backen
Ingemar Josefsson, som
ställde sig positiv till
våra förslag, sände med anledning
av vår uppvaktning en skrivelse
den 11 november 1982 till fritids
förvaltningen där han poängterade
att ett samarbete med sektionen
bör utvecklas vad gäller plan
läggning, utbyggnad och skötsel
av backen. Vidare sägs i skriv
elsen att sektionen även bör få
hjälp under tiden då tippningen

Årets skidfest 1983

DJURGÅRDSLOPPET!!!
18-19 februari (fredag-lördag)
Djurgårdsloppet innebär 24-timmars skidåkning för 24-mannalag.
Start kl 17.00 på fredagen och målgång kl 17.00 på lördagen.
Förbered redan nu ditt lag till vinterns stora skidfest runt LADU
VIKEN — STORA SKUGGAN — FISKARTORPET.
Några krav på åkskicklighet existerar inte. Åk skidor rätt på eget sätt
— är mottot.
SAKNAR DU SKIDOR? Spelar ingen roll, vi har stort urval av
skidor och stavar att låna ut vid start- målområdet...
VILKA FÅR ÅKA? Djurgårdsloppet är öppet för alla stora som
små. Skolor, firmor, byalag, fritidsgårdar, dagis, affärer, grupper,
klubbar, ja — praktiskt taget för alla som kan ragga ihop 24 personer
får vara med. Vi garanterar en lättåkt bana med välpreparerade spår.
PRISER! Diplom till alla deltagare och en mångfald av extrapriser.
Arrangör: Djurgårdens IF och Fiskartorpets Motionscentral. An
mälningslistor liksom PM för deltagare finns på Fiskartorpets
Motionscentral. Ring 10 15 59 så skickar vi information eller titta upp
till Fiskis.
VI HAR EN HEL DEL ATT BJUDA PÅ FÖR AKTIV FRITID.

VÄLKOMNA TILL ÅRETS SKIDFEST!!!
Skidhälsningar
Sune Hall
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Matchens lirare—Bosse Berglund!
Vi har hört det där några gånger nu. Bosse
Berglund, 27, har gått en ny vår till mötes i det
Djurgården som leder elitserien (när detta
skrivs i november) i ishockey, och verkar
tämligen klara för slutspel.
En ganska blygsam person är han dock, den
f d ångermanlänningen:
— Tjaa, det går väl lite upp och ner. Det är
svårt att vara bra i varje match. Och för min
del anser jag nog att förra året var mitt bästa
någonsin...
Men i år, när laget som helhet spelar mycket
bättre och säkrare än i fjolårets lindansarserie,
har en ny »dimension« kommit in i Bosses till
varo — kamraterna i femman:
— Även om det kan vara
upp och ner för mig
själv, så presterar
femman som helhet
mycket bra hockey i
varje match. Det är
den absolut bästa femma jag
någonsin spelat i, säger Bosse.
Kamraterna — det är Stefan
Perlström, Kalle Lilja, Håkan Eriksson och
Hans Särkijärvi.
Tillsammans med Bosse har de fört Djur
gården upp till tätpositionen:
— Ja, som lag betraktat är Djurgården långt
bätte än vad vi var ifjol.

»Det finns många orsaker«
Vad beror då detta på? Lagmoralen? Djur
gårdsandan? På att övriga lag blivit
sämre? Eller på Leif Boork...?
— Det finns många orsaker, anser Bosse. Leif
Boork är väl en, om än en tungt vägande. Han
har ju varit övertygad om sin linje ända sedan
han kom till klubben. Och det verkar ju som
om han hade rätt...

När Leif Boork kom till Djurgår’n förra året
betydde hans entré trassel. Åtminstone såg det
ut så — då! Idag vet alla bättre. Den linje som
Boork hävdat med envisheten hos en drucken,
som försöker komma in på systemet en
söndag morgon, har burit frukt:
— Visst diskuterades det mycket om Boork
förra året. Han kom in i ett gäng och försökte
bestämma över 20 man, som kanske varit vana
att göra saker och ting på ett annat sätt. Det
måste vara svårt, säger Bosse. Nu går det ju
26
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bra och det innebär i sin tur att pressen
släpper, allt blir positivt, det går lättare...

Snart färdig civilingenjör
Lättare för Djurgår’n, alltså! Men hur går det
för Bosse Berglund själv? Hur många säsonger
till skall ståplatssupportrarna få sjunga sitt
»Bosse vinka, Bosse vinka...« för att utbrista i
ett våldsamt jubel när Bosse verkligen lyfter
armen för att hälsa sina fans?
— Den som visste det ändå. Jag pluggar på
Tekniska Högskolan, blir färdig civilingenjör
till våren. Och hur det blir då — det vet jag
faktiskt inte.
Hittills har Bosse skjutit problemen framför
sig. Men till våren är ett beslut lika nödvändigt
som det SM-guld supportrarna kräver efter
fotbollslagets sorgliga öde. Och allt detta
innebär att Bosse hamnat s a s på två stolar:
— Dels vill jag ju gärna fortsätta spela elit
hockey. 27 år är ju ingen ålder i de här
sammanhangen. Dels måste jag tänka på mitt
jobb. En sak är helt klar — att spela elithockey
och jobba heltid går inte!
Så det gäller alltså för
Djurgårdens vanligtvis
driftiga ledare att
hjälpa Bosse att skaka
fram en arbetsgivare,
som kan låta honom
jobba deltid några
framöver. Och som
helst skall vara djur
gårdare också.
Lägger Bosse av med
elithockeyn och satsar
på jobbet, så innebär
det mer tid också för
sambon Kristina och
sonen Viktor, två år
gammal. Hittills har
de dock stått ut med
pappas hockeyspelande,
och Bosse verkar inte
betvivla att de gör det
ytterligare några år.

Känner fortfarande för MoDo
Bosse Berglund har alltså hunnit bli 27 år
gammal. Han kommer från Örnsköldsvik

och MoDo:s olika pojklag. Kom till Djurgår’n
för sex år sedan. Har ett delat hjärta — ena
halvan kvar i Ö-vik hos MoDo, den andra på
Hovet hos Djurgår’n.
— Fast mest hos Djurgården, säger han när
artikelförfattaren hovsamt påminner om att
intervjun faktiskt görs för tidningen »Djur
gårdaren«.
Några konflikter behöver han inte tänka på.
Hittills har DIF inte haft några problem med
serienian från Ö-vik. Och Bosse har spelat bra.
Där är det inga problem.
Problemen på djurgårdshimlen finns, om de
finns, på närmare håll. Leksand och AIK blir
farligast i slutstriden:
— Jag tror det. De verkar starkast, menar
Bosse.
Och i botten? Där MoDo återfinns?
— Det ser mörkt ut för Hammarby. Jag
trodde de skulle klara sig bättre. De skulle nog
behövt lite fler poäng än vad de har just nu.
Så tycker han alltså, säsongens kanske bäste
djurgårdare. Bara en fråga vill han inte svara
på — den om hur han gör om Djurgården har
möjlighet att spela antingen Hammarby eller
MoDo kvar i elitserien.
Hammarby kvar innebär välfyllda derby
läktare och en glad kassör i Djurgården.
MoDo kvar innebär något personligt för Bosse.
— Ja, det var ju också en fråga att svara på.
Jag törs väl inte säga nå’t... Jo förresten, jag
skall göra mitt allra bästa vem vi än möter.
Och det tror vi säkert!
JANNE BENGTSSON

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

Sven Tumba:

Simma lugnt grabbar,
min ande svävar över er!

»Mr Djurgården« då och nu — Sven och Tumba och Bo Berglund, li
rare i ordets rätta bemärkelse. Men det var inte lätt att träffa DIF-
stjärnorna samtidigt. Då måste det bli av på en golfbana — förstås. . .

Vi får som hastigast tag i Tumba på Ullna Golfbana. Det blir ett
för Tumba typiskt »tvåtelefonsamtal«, där han i ena luren klarar av
ett golfprojekt samtidigt som han snackar DIF-hockey med
undertecknad i den andra.
Var Du på derbyt mot AIK?
— Nej, ja vågar inte gå på hovet av två orsaker: För det första
brukar det som regel gå dåligt för grabbarna när jag dyker upp på
läktaren och för det andra har jag så otroligt svårt att sitta stilla.
Det rycker och sliter i hela kroppen och man skulle nästan ge vad
som helst för att få vara med. Har Du sett han snubben i TV? Han
som skall in och rida på åsnan trots att han är 150 bast. Lika dant
är det för mig, dom skulle få anställa extra vakter för att hålla mig
utanför sargen.
— Och det blir ju inte bättre när man ser att dagens hockey skulle
passat min spelstil exakt....
Men Du måste väl vara glad över lagets framgångar på sistone?
— Glad — jag är överlycklig över att hockeykillarna kommit
igång igen och fått fart under skrillorna. Vilket härligt lag där
disciplinen och lekfullhet blandas med enorm vilja. Vi har fler
individualister än dom andra lagen förstår du, och där ligger
styrkan nu liksom på min tid. Boork har gjort ett mycket bra jobb
som fått grabbarna så samspelta och disciplinerade på plan.
Du träffar ju Bosse Berglund före derbyt mot AIK. Vad tycker Du
om dagens elitspelare?
— Härliga grabbar med framåtanda och mycket hockeykunnan
de under hjälmen. Ja, du vet man blir smått nostalgisk när man
ser dom och tänker tillbaka på tiden i Djurgården och landslaget.
Gosse vilka minnen och vilka matcher. Men dom är säkert bättre i
dag. All idrott utvecklas och blir bättre och vilken utrustning dom
har.
— Men nu skall dom bara simma lugnt och inte förta sig, en allt
för säker serieledning kan få negativa effekter på spelarna det har
vi upplevt förr.
— Jag vill inte sia om utgången i slutspelet, men jag tror att det
här laget kommer att ge oss ishockeyfantaster många glädjestun
der inte bara denna säsong utan flera år framåt.
— Nu måste jag ut och jobba på banan, men hälsa grabbarna att
jag är med dom och att överstyrelsen kan förvänta sig en ny
sektion ... Golfsektionen !!!

OLLE LARSSON
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5 min. före
PRESSTOPP
—då går slutsignalen efter

18 MATCHER UTAN FÖRLUST

Rolf Riddervall, en av de stora
poängräddarna i Djurgårdens
elitserielag i ishockey.

Garvade »rinkrävar« och kritiska publiksupporters ses ta fram näsdu
ken efter några svettiga avslutningsminuter och möjligen för att torka
bort en glädjetår.
Vi klarat! Rekordet är ett faktum och Djurgår’n är i våra hjärtan.
Vilka killar, vilken lagmoral och vilka kämpar. . .
Ja, det finns inte nog av superlativer i denna stund av framgång.
Grabbarna har kommit in i ett »stim«, var det någon som uttryckte
sig. Någon replikerade att det var något »stimliknande«, även förra
säsongen, men då åt andra hållet. En ond trend som inte gick att
ändra. Trenden av i dag vill vi inte ändra.

Riddar’n räddare. . .
Det var en hård batalj. Några av spelarna var nere på knä, men höll
spelet uppe. Och på något underligt sätt har vi i kritiska matcher alltid
haft någon räddande hjälte. Denna gång var det Rolf »Riddar’n« Rid
dervall som framstod som vår räddning. Med ett näst intill formida
belt målvaktsarbete höll han kassen ren när Skellefteå-spelarna var
som aggressivast under slutminuterna.

Ett lagarbete
Den här framgången för Djurgårdshockeyn är mångas förtjänst. Det
är en stark lagkombination ända från reservbänken via den för mat
chen aktuella »liraren« till coachen Leif Boork och bort till material
förvaltaren. Ett enormt lagarbete, vilket är en förutsättning för att nå
framgång i dagens hårda elitidrott.
Såväl spelare som ledare besitter också ett mycket starkt psyke, vilket
är en mycket viktig faktor i medgångens stund, då fortsatt framgång
förväntas och motståndarna gör allt för att bryta trenden.
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Genom ekluten
Tränaren Leif Boork är värd all beundran. Alla minns vi fjolårssä
songen, då lovorden inte var så många vare sig om spelare eller
tränare. En eklut som tydligen stärkte och inspirerade laget till fortsatt
hårdkörning och taktisk uppläggning enligt påbörjat mönster. Ur
denna bykluten kommer sedan ett väl sammansvetsat gäng till årets
säsong med en ledarprofil i spetsen som med fast hand lotsar de sina
på vägen mot framgång. En ny Arne Strömberg om man så vill.
Boork arbetar dock efter eget huvud och en jämförelse med dagens
hockey mot den som spelades på Strömbergs tid, är orealistisk.
Det finns heller inga givna vägar till framgång.
Alla vägar är bra, utom de dåliga, alla tränings
metoder är bra så länge de ger framgång och
samma gäller för de taktiska dragen. På samtliga
dessa områden, framstår Boork som något av
den »kloka gubben«.
När Du läser detta är det idrottshistoria och inte
en siffra stämmer i serietabell eller matchresultat.
Men Du följer självklart våra kämpars förehavanden och är väl för
trogen med dagsläget. Och skulle Du inte tillhöra dem som finns med
på Hovets läktare kan vi rekommendera ett besök vid nästa hemma
match. Där är en fest och stämning som saknar motstycke. Än är vi
bara halvvägs, så Du har fortfarande många tillfällen att se våra puck
lirare i aktion.
Vi behöver dem och de behöver oss på läktaren.
FÖRSÄKRA DIG OM BILJETT TILL NÄSTA HEMMA
MATCH! ! !
OLLE LARSSON

HÄR HÄNDER DET
OCKSÅ SAKER
BORDTENNIS
Det första sammandraget
i Div 2 norra spelades
30-31 oktober i Gävle.
Resultatmässigt blev det
en besvikelse, endast 2
poäng på 4 matcher.
Detta placerar oss för
närvarande precis under
nerflyttningsstrecket. Segern kom mot Bor
länge med 8-4, förlust blev det mot Solna med
2- 8. Kebnekajse med 4-8 och mot BOO med
3- 8. Individuellt lyckades Lars Jonsson bäst
med matchkvoten 6-5. I laget spelade dessutom
Thomas Karlsson, Michel Hebert och Per
Nilsson.
Nästa sammandrag spelas 4-5 december ända
uppe i Kiruna. Spelprogrammet är då något
lättare. Vi möter nuvarande 4:an, 5:an och
6:an. Siktet är att kravla oss upp över det
otäcka nedflyttningsstrecket. Vi måste då vinna
ödesmatchen mot Falun. Att ta poäng mot
Råcksta och Urnan ska heller inte vara någon
omöjlig uppgift.

SQUASH
För vår squashsektion
har tävlingssäsongen
börjat bra.
Div 3-laget har spelat 1
omgång: DIF-Skellefteå
2-2, DIF-Norrort 4-0, DIF-Wasa 3-1.
Div 4-laget har spelat 2 omgångar: DIF-Li
dingö 4-0, DIF-Enköping 4-0, DIF-Segeltorp
4-0, DIF-S:t Erik 2-2.
Som synes ingen förlorad — ännu.
Nästa seriehelg för div 3-laget kommer 13-14
november och 18 december. Div 4-laget spelar
14 november och 19 december. Vi hoppas på
fortsatt framgång.
Men squashsektionen har också en motions
del. Varje söndagkväll kl 17.30 spelar vi mot
varandra så länge banor och motståndare
räcker. Alla djurgårdare är hjärtligt välkomna.
Så är naturligtvis också »blivande« sådana. Vi
ställer gärna upp med instruktion och motstånd
för nybörjare. Speciellt är damer och juniorer
välkomna, då vi för närvarande har brist på
just dessa.

AKTUELL SERIETABELL
Kebnekajse............................ 4 4 0 0 32-18 8
Solna...................................... 4 4 0 0 32-20 8
BOO...................................... 4 2 1 1 28-24 5
Urnan .................................... 4 2 0 2 23-24 4
Råcksta.................................. 4 1 1 2 24-25 3
Falun............. . .................... 4 1 0 3 24-28 2
DIF........................................ 4 1 0 3 17-28 2
Borlänge................................ 4 0 0 4 13-32 0
Våra ungdomar tränar nu som bäst inför
bland annat S:t Erikscupen, men vi ser gärna
att flera intresserade börjar träna pingis. Det är
framför allt de yngre vi hoppas på, det är där
återväxten skall tryggas.
För närvarande har vi nybörjarträning mån
dagar och onsdagar mellan kl 18-20. Vi håller
till i Enskedehallen nära T-bana Gullmarsplan.
Djurgården ligger i toppen på maratontabellen,
så vi har fina traditioner att försvara och bord
tennis är internationellt en stor sport där
Sverige ligger väl till med bland annat en
europamästare.
Vid eventuella frågor ring Tobias Olsson på
tel 91 51 51 eller Urban Olsson tel 48 35 48.

SQUASH-SEKTIONEN
Styrelse säsongen 1982-1983
Ordförande: ROLF KARLSSON, Sollentuna
vägen 89, 191 40 Sollentuna, tel b 08/96 91 66,
arb 08/781 82 32.
Kassör: LARS WENNERSTRÖM, Tomtebo
gatan 41, 113 38 Stockholm, tel bost 08/
34 89 57, arb 08/769 05 66. LARS BRYNGELS
SON, Bergsundstrand 34, 117 38 Stockholm,
tel bost 08/68 32 82, arb 08/763 50 00.
Sekreterare: BJÖRN HALLING, Valhallavä
gen 148 B, 115 24 Stockholm, tel bost 08/
61 48 83, arb 08/730 07 00.
Ansvarig externa individuella tävlingar-lic.
spelare: LENNART MYHREN, Fregattvägen
9, 181 37 Lidingö, tel bost 08/767 68 55, arb
08/767 12 08.
Ansvarig klubbkvällar: ULF ROOS, Grafik
vägen 10, 121 43 Johanneshov, tel arb 08/
23 73 60, bost 08/81 34 62.
Suppleanter: Jonas Norell, Nybergsgatan 3,
114 45 Stockholm, tel bost 08/63 35 27. Hans
Folkesson, Linnégatan 82, 115 23 Stockholm,
tel bost 08/61 47 42, arb 08/787 85 19.

BOWLING
Bowlingsektionen består av ett 80-tal medlem
mar, varav ca 50 licensierade.

Herrarnas A-lag spelar i bowlingallsvenskans
div II Västra. De har i skrivande stund tagit 10
poäng på 9 matcher och har en placering i
mitten av tabellens 12 lag. En ligamatch åter
står att spela före juluppehållet, och sedan drar
serien igång igen i januari. Matchprogram se
nedan. Killarna har även två 8-mannalag i
reservlagsseriens klass 1 resp 8.

Våra bowlingtjejer har verkligen visat fram
fötterna det senaste året. Säsongen 81/82 kriga
de vi till oss en 2:a-plats i Stockholmsseriens
div V, vilket resulterade i ett kliv uppåt till div
IV. Där är nykomlingarna hittills obesegrade
och leder serien med 14 poäng på 7 matcher!
Klubbrekordet har förnyats ett flertal gånger,
nu senast söndag 14:e november, då vi slog
5378 hemma i Vårby mot Ringen, vilka hade
5192. Tjejerna har också ett 8-»manna« B-lag,
som spelar i reservlagsseriens klass 2.
Kom gärna till Vårby Bowlinghall och »heja«
på oss då vi har match! Eller du kanske vill
börja spela med oss? Kontakta då Peter Alm på
Vårby, tfn 08/740 44 34, eller Eva Stengård tel
arb 08/97 04 20. Du är hjärtligt välkommen till
Djurgårdens Bowling!

Matchprogram för
Djurgården bowling
Herrarnas A-lag:
lörd 15/1 11.15Vårbyhallen mot Finess
lörd 22/1 12.30 Filipstad mot Aspen
lörd 22/1 17.30 Karlskoga mot Nobel
lörd 29/1 13.45 Vårbyhallen mot Almen
lörd 19/2 11.15 Lidingöhallen mot Göta
sönd 20/2 11.15 Lidingöhallen mot OS
lörd 26/2 12.30 Vårbyhallen mot Spare Club
lörd 19/3 12.30 Vårbyhallen mot Göta
lörd 26/3 11.15 Mälarhallen mot Hammarby IF
sönd 27/3 11.15 Högdalshallen mot Stureby
lörd 16/4 15.00 Vårbyhallen mot Jösse
sönd 24/4 13.45 Vårbyhallen mot OS
Damernas A-lag:
sönd 9/1 12.30 Åkeshovshallen mot Traneberg
lörd 15/1 10.00 54:an (Hornsg.) mot Gröndal
lörd 22/1 12.30 Vårbyhallen mot Mälarhöjdens IK
lörd 20/1 12.30 Nynäshamn mot Drop In
lörd 19/2 15.00 Vårbyhallen mot Duvbo
sönd 27/2 13.45 Högdalshallen mot Smile
lörd 19/3 16.15 Vårbyhallen mot Hammarby IF
lörd 26/3 11.15 Vårbyhallen mot Ringen
lörd 16/4 11.15 Täbyhallen mot Tibble
sönd 24/4 15.00 Vårbyhallen mot Gröndal

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

STOR
HANDBOLLSSATSNING

—men vi behöver fler damspelare
Inför säsongen 82/83 har det
satsats hårt i handbollssektio
nen. En satsning som bl a resul
terat i ett tiotal nya spelare på
den manliga sidan. Tyvärr fick
vi inte samma gensvar på dam
sidan, men satsningen fortsät
ter och nya handbollsintresse
rade hälsas välkomna.
På herrsidan inleddes säsongen i augusti med
uteträning för att bättra på konditionen. När vi
väl kom in i hall, visade det sig att vi som
vanligt fått en träningstid i veckan, dessutom
på dålig tid... Detta har bidragit till att vi för
dyra pengar tvingats till att hyra extratid i olika
hallar.
Detta problem — med träningstider och hallar
— är ständigt återkommande, och man får
beklaga att de »höga herrar« som fördelar
tidelrna inte inser att klubbar i lägre divisioner
någon gång måste få chansen att träna på
vettiga tider och i rimlig omfattning.
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Trots ovan relaterade problem kämpar vi inom
handbollssektionen vidare. Det man inte får på
hemmaplan får man se till att få på andra håll.
Således arrangerades ett träningsläger för A-
truppen i Flens kursgård i början av september.
Det blev ett lyckat läger med mycket träning
samt matcher och framför allt genomfördes en
betydelsefull samträning med de nya spelarna.
Här fick man chans att lära känna varandra
och öva in olika spelsystem.
Det var således ett vältränat och inspirerat
handbollsgäng som återvände och som sedan
dess tränat hårt och målmedvetet på de tider
som stått till vårt förfogande. Vår nya lagle
dare Ove Lindberg är hittills mycket nöjd med
spelarnas träningsambitioner och han har inte
haft det lätt att välja ut laget bland gamla
rutinerade och unga äregiriga spelare.
TABELLTVÅ I DIV III
Seriespelet har också kommit igång och det har
hittills gått hyfsat för de våra. I skrivande
stund ligger herrlaget på andra plats i div III.
Våra hemmamatcher spelar vi som regel i
Eriksdalshallen eller Västertorpshallen och alla
handbollsvänner är välkomna att heja fram
vårt lag.

HANDBOLL EN LÄMPLIG DAMIDROTT..
Ja, det tycker i varje fall vi som sysslar med
handbollen inom Djurgården. Det är därför
något förvånande att vår nysatsning inte gav
bättre resultat på damsidan. Nu är det inte så
att vi är i akut brist på tjejsidan, men många
fler kan vara med och leka med den runda
bollen och finna en gemenskap och menings
fylld fritidssysselsättning. Våra ledare med
damhandbollens allt i allo Enge Watz i spetsen
står till ert förfogande.
Även vårt damlag håller till i div III men har
så här i seriestarten halkat efter något. Trä
ningsfliten är dock stor och när man fått ord
ning på anfallsspelet kommer säkert också
segrarna.

DU ÄR VÄLKOMMEN...
Du som länge tänkt starta med någon aktivitet
— handboll är en lämplig sådan. Kontakta
Jan-Olov Nilsson på telefon 54 95 75 så får Du
ytterligare upplysningar om vår verksamhet.
Den förväntade medlemsökningen kräver
också fler ledare, kanske Du kan hjälpa till?
Jan-Olov kan lämna upplysningar även i denna
fråga.
LARS TROEDSSON

Fäktare på Åbo-turné
—övertygande segrar
Fredagen den 22 oktober reste
en trupp på inte mindre än 18
fäktare och Bela till Åbo för att
delta i Åbos årliga internatio
nella fäktturnering. Denna täv
ling samlar varje år ett stort
antal fäktare från de nordiska
länderna samt från Polen och
Sovjet.
I den individuella tävlingen som
ägde rum på lördagen lyckades
inte någon av djurgårdsfäktarna
särskilt bra. Ingen lyckades nå
final och tävlingen vanns av sv
enske landslagsmannen Göran
Malkar från SAF i Stockholm,
tvåa var Vladimir Lisentsiev från
Leningrad. Bäst av djurgårdarna
lyckades Ulf Hagberg och
Alexander Oxenstierna som blev
utslagna i omgången innan final
och fick placeringar mellan nio
och tolv.
På söndagen var det så dags för lagtävlingen.
Man fäktar i denna tävlingstyp med tremanna
lag. I varje lagmöte fäktar man alla mot alla,
detta ger sammanlagt nio matcher, det lag som
först når fem segrar har alltså vunnit.

DIF ställde upp med hela fem lag, fyra på värja
och ett på damflorett. Flickorna, som samtliga
fäktade utomlands för första gången, gjorde
mycket bra ifrån sig. De vann flera lagmöten
innan de i kvartsfinalen stötte på det sedermera
segrande sovjetiska laget och blev utslagna.
I värjtävlingen där 25 lag deltog var DIF i
fjärdeseedat och blev indelat i en kvalificerings
grupp med Leningrad, Stockholms Studenters
IF och SAF IV där de två bästa lagen gick till
åttondels final.

Djurgårdens lag 1.
St fr v: Henning Österberg, Kent Hjerpe.
Sittande: Ulf Hagberg och saftblandaren
Christer Lundin.

REVANSCH I LAGTÄVLINGEN
DIF I som bestod av Kent Hjerpe, Ulf Hagberg
och Henning Österberg fick en mycket bra start
och gick med tre raka segrar vidare till nästa
omgång. Andralaget med Alex Oxenstierna,
Magnus Tesch och Ulf Lundvall klarade sig
också mycket bra och gick via Helsingfors 5-0
och Göteborg 5-1 vidare. Även tredje- och
fjärdelagen klarade av sina kvalificeringsgrup
per och gick till åttondelsfinal.
I åttondelsfinalen fick DIF I möta F20 från
Uppsala vilka besegrades relativt enkelt med
5-2. Andralaget däremot fick en mycket jämn
match mot Leningrad som de slutligen lyckades
vinna med 5-4. Även tredjelaget gick efter seger
över Oslo med 5-4 vidare till kvartsfinal.
Fjärdelaget däremot fick respass mot Helsing
fors moderna femkampare, och undgick där
med att möta förstalaget som nu istället fick ta
sig an det svårfäktade femkampslaget. Mot
dessa kom förstalaget snabbt i ett underläge
med 0-3 men genom en extra skärpning lycka

des de vända detta och vinna med 5-3.
Både andra- och tredjelagen åkte ur tävlingen
i denna omgång. Andralaget mot AZS från
Warsawa och tredjelaget mot SAF I med de
svenska landslagsfäktarna Göran Malkar och
Jerri Bergström.
Förstalaget som nu verkligen fått upp värmen
besegrade Helsingfors fäktare i semifinalen
med hela 5-1 och fick i finalen möta AZS
Warsawa. Dessa polacker gavs heller ingen
chans utan fick stryk med 5-1 även de. Efter
detta kände de sig nog ganska snopna då de
slagit förstaseedade, favorittyngda SAF i semi
finalen. Djurgården vann alltså tävlingen och
bröt därmed Göteborgs segersvit efter tre år.
Även om denna tävling tas mest på skoj och
inte har någon direkt betydelse, ska det med
bakgrund av denna seger bli spännande att se
vad Djurgår’n kan uträtta på Lag-SM då vi
även kan räkna med förstärkning i laget av
landslagsmannen Jonas Rosén som inte var
med i Åbo.
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30-årig tränarbegåvning som startade sin tränarutbild
ning 1975. Kombinerade med aktivt spel i Spånga IS,
div III och BP, div II. Mittback och mittfältare.
Spelande tränare i Bro IK 1979-81. Visade vinnaregen
skaper. Förde Bro från div V till div III på tre säsonger.
Har på egen hand studerat fotboll i Holland, Tjecko
slovakien och Brasilien.
Intresserad av den mentala träningens möjligheter.
Som aktiv fostrades Hasse i AIK. Spelade från pojklag
upp till A-trupp, 1963-72. Kalenderbitare. Aktuell för
TV:s 10.000:— fråga i ämnet Engelsk fotboll. Halvtids
anställd som tränare i DIF. Försäkringstjänsteman.
Hur känns det för dig som ansvarig tränare nu när fotbollssäsongen är
slut och det inte »höll« riktigt ända fram till allsvenskan?
— Ganska bittert måste jag erkänna. Att vara så nära med ett så
entusiastiskt lag och så missa på ett mål. I den första matchen mot
AIK stämde det inte för oss rent spelmässigt medan det i returmötet
lossnade i spelet på plan men knöt sig i de viktiga avgörandena
framför mål. Men vare sig jag eller några av spelarna hänger läpp för
detta utan kommer igen.
Hur upplever du stämningen bland spelarna och vad har ni kommit
överens om inför nästa säsong?
— Stämningen är mycket god vilket den varit under hela säsongen.
Samtliga har gjort sitt bästa i nästan varje match. Kamratanda, spel
glädje och tesen en för alla och alla för en, har svetsat samman laget
till en enligt mitt tycke mycket stark lagkombination.
— Även om nu några »åldermän« som Berggren och Alkeby tänker
lämna oss för att »varva« ned i någon lägre serie, så kommer vi inför
nästa säsong att få behålla de flesta i denna lagstomme, och i den vet
jag att man kommer att satsa till 100 % under nästa säsong för att nå
kvalet och den hägrande allsvenskan.

Ständigt vaken för nya impulser
Du är just hemkommen från en av dina studieresor inom fotbollen
som denna gång gick till Brasilien. Vilka är dina intryck?
— Under 14 dagar fick jag förmånen att bevittna 7 ligamatcher och ett
10-tal träningspass dels i Sao Paulo och dels med Flamingo i Rio de
Janeiro som väl för närvarande får betraktas som världens bästa
klubblag.
— Och jag kan försäkra att det var stimulerande 14 dagar i ett helt
otroligt fotbolltokigt land. Det spelas fotboll överallt och i alla ålders
grupper. När skymningen faller över den välkända Copacabana, där
fotbollspel pågått hela dagen, förflyttar man sig upp till stadens gator
där man sedan i gatlyktornas sken fortsätter hela nätterna igenom. Att
spela på en kritad gräsplan med regelrätta målburar är för dessa
ungdomar något av det lyxigaste dom kan tänka sig. Men vilken
improvisation och spelglädje dom kan prestera. Där förekommer inga
köer med kolonnövningar eller styrt spel på ungdomsnivå. Nej, där
spelas fotboll — eller kanske rättare leks fotboll — efter fritt mönster
med lekfulla finter, snabba ryck och en otrolig bollkänsla.

Vi är fel ute inom ungdomsfotbollen
— Organiserat lag- och seriespel kommer dessa grabbar i kontakt med
först i 12-årsåldern. Och där tror jag att svensk ungdomsfotboll är fel
ute. Vi driver en tävlingsinriktad systemfotboll i allt för tidiga år. Man
praktiserar kolonnuppställningar och positionsfotboll, som ofta låser
de unga bollbegåvningarna i ett visst mönster för att passa laget och
därigenom nå snabba segrar till lagledares och föräldrars stora för
tjusning.

Träningsmässigt ligger vi ganska lika
— När det gäller ligalagens träningsmetoder så ligger vi varandra
ganska nära. De träningspass jag fick bevittna skiljer sig inte speciellt
från våra svenska förhållanden. Möjligen då att man i Brasilien ägnar
mera tid och intresse för styrke- och rörlighetsträning. Man strävar
också i mycket hög grad efter att göra träningen underhållande,
motiverande och stimulerande.
— Jag anser att vi i Sverige hänger väl med i utbildningen av tränare
och på det sätt som dessa sedan arbetar i respektive klubbar. Kanske
den internationella och då i synnerhet den latinamerikanska fotbollen
är något aggressivare och snabbare än den vi ser här i nordeuropa.
Kan du nu som tränare omsätta dessa erfarenheter i Djurgården?
— Som fotbollsentusiast strävar man hela tiden efter att förbättra sina
kunskaper och förnya träningsuppläggningen. En sådan här studie
resa bidrar i allra högsta grad till detta även om det mesta av det jag
sett var känt sedan tidigare. Kontakten med nya miljöer och samtal
med internationellt meriterade och erfarna ledare/tränare är alltid
stimulerande och jag kommer att i möjligaste mån försöka omsätta
etta till vår träning inom DIF-fotbollen. Bl a kommer den styrke- och
smidighetsträning som vi startade under denna säsong att intensifieras
under vårvintern då vi skall bygga grunden för den kommande
säsongen.

HANS BACKE
tränare för Djurgårds
fotbollens A-trupp
frågas ut av Olle Larsson
Idrotten får inte ta överhand
Hur ser du på elitidrott kontra utbildning?
— I de flesta fall blir skolan eller yrkesutbildningen lidande för den
ungdom som vill satsa helhjärtat på elitidrott. Här måste vi i ännu
större utsträckning än tidigare sträva efter att finna lämpliga
kombinationer i relationen elitidrott/utbildning som bör gå hand i
hand.
— Inom Djurgårdsfotbollen försöker vi att kombinera detta och
uppmuntra de spelare som i samband med sin fotbollkarriär även
seriöst vill satsa på en gedigen utbildning. I de flesta fall har detta
kunnat kombineras mycket bra.

Vad är drivfjädern i ditt arbete som tränare för DIF:s A-lag?
— Jag har funnit en mycket fin klubbkänsla inom Djurgården och
mina arbetsuppgifter är stimulerande liksom samarbetet med ledarna
inom fotbollsektionen och överstyrelsen. Vi har en härlig samman
hållning i truppen och vi arbetar målmedvetet såväl under träning som
matchning.
Du är bara halvtidsanställd — hur får du tiden att räcka till?
— De anställningsförhållanden som jag nu har med ett civilt arbete
vid sidan om fotbollträningen passar mig bra. Det ger mig en behövlig
distans till tränarsysslan som annars kan bli allt för intensiv och
påträngande. Det är bara nyttigt att ibland röra sig bland folk som
inte bara snackar fotboll och serietabeller, om Du förstår vad jag
menar.
Vad tror du att Hammarbys framgångar i år kan betyda för Stock
holmsfotbollen i stort?
— Ett bevis för att Storstockholm hänger väl med i de stora lagidrot
terna. Ta som exempel DIF och AIK som nu toppar Ishockeyns
elitserie. Årets SM-slutspel blev också en succé för den offensiva
publikvänliga fotbollen. En paroll som vi inom DIF-fotbollen hävdat
sedan länge. Senaste säsongen gjorde vi 50 mål vilket är mer än något
annat lag presterat i Allsvenskan eller div II.
— Den offensiva fotbollen kommer vi att fortsätta med och detta
inte minst för att ge vår publik full valuta under våra matcher.

Vad är din önskelista inför nästa säsong?
— Ett mellanår som skall resultera i serieseger och kvalseger så att vi
1984 åter finns med i allsvenskan. Att vi lyckas knyta värdefulla
förstärkningar av unga lovande spelare till vårt lag som goda ersättare
till dom som nu av olika anledningar beslutat sig för att lämna
A-laget. Att vi får ett fortsatt helhjärtat stöd av vår publik liksom våra
sponsorer.
Med dom förutsättningarna kan vi inte misslyckas!!!

