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En sammanfattning över 1982, inte med en massa siffror, vill 
peka på föreningens styrka och dess möjligheter i en omgivning 
som präglas av ekonomiskt snåla vindar.
Bokslutet för 1982 är ännu inte helt klart, men vi kan se en tyd

lig tendens: Föreningen är på god väg att komma ur den tidigare 
ekonomiskt kärva situationen. Och när vi observerar det fina och 
intensiva arbetet som läggs ned i de olika sektionerna, så ser vi 
framtiden an med tillförsikt.
Föreningen — en av de ledande i Sverige med ca 9.000 medlem

mar — representerar en stor mängd idrottsgrenar, och vi har god 
bredd i verksamheten.

Vi kan notera fina framgångar under senare tid i t ex fotboll, 
hockey och fäktning.
Brottningen och cykelsektionen är också på väg uppåt. Bandyn 

— som har högre mål (ekonomiskt självförsörjande) — att vara i 
Allsvenskan inom 5 år. Vilket vi ser fram emot.

Vi vill i det här sammanhanget framhålla vikten av våra ideella 
insatser (av aktiva, ledare och supporters). Utan detta engage
mang är det inte möjligt att framgångsrikt driva vår förening 
vidare.

Postgiro:
50 53 22-8

Annonser:
Kontaktman: Olle Larsson, 08/31 87 30

VÅRA STÖTTEPELARE
Djurgårdens supporterklubb är störst i landet. En otroligt fin re
surs med entusiastiska medlemmar och ledare. Klubben sköter 
t ex helt på egen hand hela souvenirförsäljningen och stödjer 
verksamheten på alla möjliga (och omöjliga) sätt.

Vi vill också här nämna samarbetet med Stockholms kommun 
som en stor tillgång. Vi är mycket beroende av att ha goda 
relationer till kommunen, för att föreningen skall fungera.
Visserligen får vi inte alltid våra (ibland) högt ställda krav 

infriade till 100 %, men vi har förståelse för att kommunen också 
arbetar med ekonomiskt snäva ramar i dagens läge.

Tryckeri:
CEWE-FÖRLAGET 

Box 77 
890 10 BJÄSTA 

Tel 0660/300 52

UTGIVNINGSPLAN

Nr Manusstopp Utkommer

1 10/2 14-19/3
2 14/5 13-18/6
3 26/8 27/9-2/10
4 5/11 8-12/12

Adressändring måste göras skriftligt minst 3 
veckor i förväg under adress:
Djurgårdens IF, Klocktornet, Stadion, 114 33 
STOCKHOLM.

CEWE-TRYCK 1982

LJUSPUNKTER
Hockeyn är f.n. vårt stora glädjeämne. Både Sportsligt, publik
mässigt och ekonomiskt.
Det är ju nu en gång så att ligger vi bland topplagen, så kommer 

publiken och ekonomin säkras. Vi slipper då jobba speciellt med 
att hålla näsan över (den ekonomiska) vattenytan, och kan kon
centrera oss på idrotten, och bli ännu bättre.
Bingo-verksamheten går också bra och ger ett fint stöd åt t ex 

ungdomsidrotten.

REINE GUSTAVSSON
Skattmästare
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IN MEMORIAM
Lill-Einar Olsson

LILL-EINAR OLSSON
Lördagen den 26 februari nåddes vi av budet att vår äldste och kanske 
mest legendariske medlem lämnat oss. Einar eller »Lill-Einar« som han 
alltid kallades, var vid sin bortgång 96 år, född i Stockholm den 18 juli 
1886. Den verkliga »urdjurgårdaren« i vars tävlingsdress han hemfört 
så många segrar och varit trogen under hela sin långa livsbana. Han var 
aktiv under alla år och till för bara några år sedan genomförde han sina 
regelbundna dagsturer på skidor.

De sista åren tillbringade Lill-Einar i sin stuga på södra Ljusterö. Där 
stortrivdes han med de dagliga sysslorna som bestod av fiske, vedhugg
ning, trädgårdsskötsel och skogspromenader.

SVENSK MÄSTARE 16 GÅNGER
Lill-Einar var vår meste SM-vinnare. Under sin långa idrottsbana blev 
han svensk mästare 16 gånger. En unik serie inte minst av den anled
ningen att han blev mästare i så för varandra »främmande« idrotts
grenar som fotboll och backhoppning.
Dom största framgångarna hemförde han i nordisk kombination med 

sammanlagt 7 SM-titlar. Skidbudkavle var en annan gren som han 
utövade flitigt. Trots framgångarna i dessa grenar, så var det framför 
allt hans meriter som backhoppare med 5 SM som gjort hans namn känt 
långt utanför Djurgårdskretsen.
Tre gånger var han med om att föra Djurgårdens fotbollslag till 

SM-seger. Två gånger blev han nominerad till landslaget, men tvingades 
lämna återbud på grund av arbetet som posttjänsteman.
Han var även en duktig gymnast och blev som sådan uttagen till den 

svenska gymnastiktruppen vid OS i Stockholm 1912. Men även vid det 

tillfället lämnade han återbud med följande motivering:
»— Jag var så liten och ful. Trodde jag skulle fördärva helhets

intrycket av truppen om jag ställde upp.«

TÄVLADE ALLTID I KEPS
Lill-Einar var en idrottskämpe av renaste vatten, men aningen originell i 
vissa sammanhang. Kanske var han lite av dåtidens idrottsbohem. I alla 
idrottsaktiviteter, såväl på skidor som på den gröna mattan eller på 
gymnastikgolvet, uppträdde han i keps. Många var förundrade över 
detta, men sent om sider kom Einars förklaring enligt följande:

»— Folk trodde kanske att jag inte var riktigt slug som spelade i keps. 
Nu kan jag avslöja hemligheten. Jag hade så ilsket rött hår som ung och

»— Folk trodde kanske att jag inte var riktigt slug som spelade i keps. 
Nu kan jag avslöja hemligheten. Jag hade så ilsket rött hår som ung att 
jag inte ville visa det...«

Avslutningsvis vill vi än en gång visa målsmans intygan om att Einar 
Olsson, då 13 år, fick deltaga i skidtävlingar vid Fiskartorpet den 1 
februari 1900. Ett historiskt dokument om en idrottsman som nu 83 år 
senare lämnat oss i stor saknad.

Vi vänder på idrottshistoriens blad och går vidare, så är spelets regler. 
Men vi går vidare i saknad av en STOR liten idrottsman och 
Djurgårdsmedlem som gett vår förening så många glädjestunder.
Må minnet av Einar Olsson för alltid finnas kvar i kretsen av 

Djurgårdare.
LENNART ÖBERG
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EN ÄKTA DJURGÅRDARE 
ÄR PESSIMIST!!!

Alla äkta djurgårdare är pessimister. Det är så, jag vet, 
Låt mig dra ett par exempel.
Finalmatch i ishockey på Johanneshov för ett 20-tal år 

sedan. Djurgården leder över AIK med 6—0 och har 
vunnit den första matchen med 7—0. Det var på den ti
den, då SM-finalen spelades i bäst av två matcher. Djur
gården ledde alltså med 13—0 sammanlagt.
Nu är det ett par minuter kvar av matchen, AIK sticker 

upp i ett anfall och gör mål. Ett typiskt s k »tröstmål«. 
Då vänder sig den gamle fine djurgårdaren Arild Waeger 
om, tittar på mig, skakar uppgivet på huvudet och säger:

— Jo, jo, nu börjas det. . .

Gömde sig i biomörkret
Arild Waeger är en djurgårdare av den gamla stammen. 

Givetvis pessimist in i själen. Han satt på kort filmsbio
grafen London i Klara-kvarteren i Stockholm när Djur
gården spelade fotbollsderby mot AIK förr i tiden. Han 
såg ingenting av Kalle Anka eller Tom Jerry eller SF-jour
nalen som var kortfilmsbiografernas utbud innan porren 
tog över. Han såg Råsunda framför sig i mörkret, men 
han vågade inte gå dit. I stället gick han var 10:e minut ut 
i entrén och ringde gode vännen och en annan fin djur
gårds-pessimist Kerj Jonsson. Kerj var inte heller på 
Råsunda. Han vågade inte. Han satt hemma och hade 
telefonkontakt med Fotbollstadion. Han förmedlade ny
heter till Arild, som upprymd eller ytterligare nedstämd 
gick in till Kalle Anka igen. . . Det vill jag kalla äkta 
djurgårdskänsla.
Det finns exempel även från modern tid. Jag stötte sam

man med Ulf Adelsohn på Johanneshov för en tid sedan. 
Djurgården skulle möta Brynäs och det hade ju tagit 
emot präktigt för vårt lag en tid. Utan poäng på fyra om
gångar. Ulf bligade mörkt på mig, stoppade en korv i ena 
mungipan och väste:

— Hur går det här då?
Och utan att invänta svar: — Det går väl åt helvete 

igen. . .

Sorgematcher och 
begravningståg
Orkar ni läsa mer om denna härliga djurgårdspessi

mism? Jo, det var så att jag — trots att jag visste att det 
skulle bli stryk — åkte upp till Sandviken i höstas för att 
se »ödesmatchen«, Sandvikens IF — DIF. Utanför Sand
viken stannade vi för lunch på ett motell. Där satt just 
Arild Waeger tillsammans med den gamle pingisstjärnan 
Stig Elmblad, också han ett klassiskt djurgårdsnamn. — 
Jasså grabbar ni är också på väg till begravningen, hälsa
de jag glatt.

— Du tog orden ur mun på mig, sa Arild.
»Stickan« log brett och instärkte sig till ett »ja, ja, det 

blir nog så.« Nu blev det ju 1—1 i Sandviken och kval för 
gamla Djurgården. Men där kunde det ju bara gå på ett 
sätt — och det gjorde det ju också. . .
För att ett ögonblick övergå till att vara allvarlig: vari 

ligger denna pessimism som sitter djupt hos alla äkta — 
observera äkta — djurgårdsandar? Utan att vara alltför 
psykologiskt djuplodande tror jag att det har att göra 
med att vi så hett vill se vårt Djurgården vinna att vi inte 
tror oss få uppleva detta. Världen ser ju ut som den gör, 
den är inte god. Varför skulle den helt plötsligt stråla mot 
oss och vår förening? Nä, det här håller inte som psyko
analys, men vem håller för en så’n. . .

Djurgården 
på topp i sju serier!
För ett antal år sedan var det ett himmelrike att vara 

djurgårdare. Kommer ni ihåg när — omkring 1959—1960 
— Djurgården en vintermåndag låg i topp i sju serier? 
Om jag inte missminner, ledde ishockeylaget sin serie 
(givetvis), bandylaget ledde div I Norra, pingislagen, 
både herrarnas och damernas toppade sina grupper, bow
larna ledde sin serie, handbollslirarna sin och jag tror att 
den nybildade tennissektionen också gått i topp. Saken 
blev ju inte sämre av att fotbollsgänget på hösten samma 
år vann allsvenskt guld.
Sådana tider får vi ju aldrig igen och då är det ju lika bra 

att ställa in sig på att det — för att bruka Uffe Adelsohns 
vokabular — går åt helvete. Med eller utan musik, es 
spielt keine Rolle.
Alltså: ishockeylaget åker med dunder och brak ut i 

semifinalerna i slutspelet. Fotbollslaget kommer att slåss 
för sin existens i tvåan. Bandyn och handbollen sjunker 
än djupare i dyn. Men det gör inget. »Djurgården är stab
bens och stommans lag«, som Kisa Magnusson sjunger. 
Och mitt!

DJURGÅRDAREN
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FOTBOLLEN 
TAK NYA TAG
Även om vi inte hunnit glömma de försmädliga kvalförlusterna mot 
AIK i höstas så har vi väl trots allt kommit över den värsta grämelsen 
över det missade avancemanget till allsvenskan och börjat sikta in oss på 
en ny säsong i div. II Norra. Detta i varje fall vad gäller A-lagstränaren 
Hasse Backe, när vi träffar honom pulsande i februarisnön i trakterna 
av stadionborgen. Med fotboll i blicken svarar Hasse beredvilligt på 
frågor kring säsong och lag.

Har du och grabbarna kommit igång med 
träningen inför säsongen 1983?
Ja, efter några veckors »semester« med frivillig träning satte vi igång 
redan den 22 november med vad jag närmast vill kalla »underhållande 
träning« fram till jul. Fyra pass i veckan höll vi igång i tältet på Mossen 
och i skogarna kring Fiskis.
Efter nyår startade vi »uppbyggnadsträningen« på allvar och kom då 

också igång utomhus på Stadshagen. Det rörde sig i jan-febr. 
huvudsakligen om förstärkt styrketräning och spelmässigt inriktade vi 
oss i första hand på rent försvarsspel. Det senare främst med tanke på 
att vi har flera nya spelare i truppen i år och det är viktigt att vi tränar in 
dem i det försvarssystem vi kommer att tillämpa. Under mars-april, då 
vi kommit igång med matchträningen, byter vi ett styrkepass mot 
ytterligare ett spelpass och inriktar oss mer på intervallträning.

Det har sagts att du har infört nya idéer för 
styrketräningen och utnyttjat träningsinstitutet 
Nautilus Gym. Vad är det?
Helt rätt. Som första fotbollslag i landet har vi ett femte träningspass i 
veckan förlagt till Nautilus Gym. Där kan vi utnyttja moderna tekniska 
hjälpmedel för styrkeuppbyggnad. Vi har kört där 2 ggr. i veckan sedan 
slutet av december t.o.m. februari och jag hoppas kunna fullfölja med 
ett pass i veckan fr.o.m. mars och säsongen ut. Det hela är en del av den 
skadeförebyggande verksamheten och syftar främst till att bygga upp 
lårmuskelaturen hos grabbarna i avsikt att förbättra den »explosiva 
snabbheten« och totalt öka den fysiska prestationsförmågan hos den 
enskilda spelare. Grabbarna tycks uppskatta denna form av träning och 
flera andra klubbar har börjat »ta efter«. Vi i Djurgår’n är föregångs
män som så många gånger förr och det är kul och inspirerande.

I spalterna har skrivits mycket om spelarförlus
ter och en del om nyförvärv för DIF:s del. Hur 
är det aktuella läget?
Ja, det har rört på sig en del. Vi har förlorat Björn Alkeby — kvarstår 
dock som målvaktstränare, Tommy Berggren, som tycker att »åren 
tagit ut sin rätt« och övergått till tränaruppgifter i Aspudden, Mats 
Aronsson som längtat hem till skåneland (landskrona?), Peter Ström
berg som dock finns kvar i föreningen, men p.g.a. jägmästarutbildning i 
Garpenberg knappast kan försvara en plats i A-lagstruppen, Stuart 
Garnham som kommer att vakta kassen hos Kils AIK.
Förlusten av Anders Grönhagen till GIF Sundsvall — övegången dock 
inte helt klar just nu, men trolig — och Arne Erlandsens återgång till 
Lilleström i Norge är dock de svåraste avbräcken, men är sånt som 
emellanåt händer i fotbollsammanhang och realiteter man måste finna 
sig i. Men vi har en handfull unga och mycket lovande spelare på gång 
som ersättare.

Av tidningarna att döma tycks du få ett mycket 
ungt lag att lotsa fram i år?
Det stämmer. Vi kommer med det material vi just nu disponerar att 
radikalt sänka lagets medelålder. I fjol körde vi med ett lag där 
snittåldern var 26,5 år. I år ser snittåldern ut att ligga kring 23,5 år och 
ändå finns det rutinerade gossar med i gänget. Åldersmässigt ser gänget 
lovande ut på sikt.

Vilka nya kan du då räkna med?
På målvaktssidan kommer nytillskotten från våra egna led. Joakim 
Sjöström (18) och Leif Lövegaard (19) går in i A-lagstruppen. Båda med 
landslagsmeriter och för Jockes del från flera framträdanden i 
juniorlandslaget. Just i dagarna har han för övrigt vaktat målet i 
jun.landslagets matcher i Finland. Leffe är en typisk »linjemålvakt«

Hasse Holmqvist

och Jocke påminner i många stycken om Ronnie Pettersson vår gamla 
stormålvakt som normalt »ägde« målområdet och lite till under 
matcherna. Båda har självfallet vissa rutinmässiga brister, men har alla 
förutsättningar att växa ut och bli »stora« i flera avseenden. Under 
träningsmatcherna på försäsongen kommer grabbarna att få alternera i 
målet och i stort spela varannan match.

De direkta nyförvärven från andra klubbar är alla unga och lovande 
och har under flera år tillhört de mest »jagade« lirarna i stockholmsdi
striktet. Vi har klart med Svante Mjörne (23) från Essinge IK — allsidig, 
teknisk och snabb mittfältare, Stefan Svensson (23) från IFK Västerås, 
alltså inte stockholmare — försvars- och mittfältsspelare, klok, lojal 
och bra lagspelare, som för övrigt redan som 16-åring hann med att bli 
SM-mästare i bandy med VSK. Så har vi fått Tommy Johansson (23) 
från IFK Tumba — mycket snabb forward, bra dribbler och avslutare, 
utmärkt skytt med båda fötterna och trots sin litenhet duktig i 
luftrummet. Han har gjort i snitt 20 mål per säsong under tre tre — fyra 
senaste åren, en mycket attraktiv lirare. Från Vargarna har vi sedan fått 
Lennart Lundin (24) — tung robust centertyp som genom stark 
arbetsvilja även passar in på mittfältet.

Vi har dessutom ytterligare en forward »på gång«, men den 
övergången är inte helt klar och vi får se tiden an ännu några veckor.

Hur har du det då med de »gamla« lirarna, 
finns det några som du räknar med ska »blom
ma ut« i år?
Först och främst räknar jag med att Rolle Aman, Uffe Lundberg och 
Lasse Stenbäck ska komma tillbaka i gammalt gott slag, där finns ju 
rutin i massor att bygga på för laget i dess helhet. Uffe har redan hunnit 
visa fina takter vid de inomhusturneringar vi deltagit i.

Hasse Holmqvist, tvåa i fjolårets skytteliga, har laddat upp till ett nytt 
år i skyttetoppen — 17 baljor förra året tror jag bli över 20 år i år. Det 
har han kapacitet för! Mats Jansson (22) har äntligen blivit av med en 
efterhängsen ryggskada och ser ut att gå mot en bra säsong. Likaså 
hoppas jag mycket på Anders Westberg (20), som hade ett skadefyllt 
debutår 1982, men som nu också han är helt återställda. Han är en 
smidig, löpvillig forward med god teknik som kan slå igenom ordentligt 
i år.
Lasse Sandberg, Roger Casslind och Vito Knezevic tillhör alla 

kategorin säkra, rutinerade spelare att lita på. Mika Leinonen, också 
han skadedrabbad förra året, tror jag ska komma bättre till sin rätt i det 
nya försvarssystem vi håller på att bygga upp. Den gamla »u-landslags
formen« ser ut att komma tillbaka för hans del.
På försvarssidan ska vi inte heller glömma bort Mickael Englund (23) 

som fortsätter att utvecklas till en klok och seriöst satsande lirare — tuff 
i närkamperna och bra huvudspelare som han är.
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Det är, som synes, ett ungt lag vi släpper fram i år, men där finns också 
rutinerat folk och totalblden är just nu mycket positiv.

Det är två lag som går till kval — är DIF ett av 
dem?

Det är svårt att säga, men ingalunda uteslutet. Vi slipper säkerligen 
favoritskapet eftersom det väl närmast är IFK Norrköping som alla vill 
ta poäng av — men en andra plats i serien och kval mot segraren i div. II 
Södra ska vi i alla fall kämpa om på fullt allvar.

Du nämnde IFK Norrköping — vilka andra lag 
ser du som allvarliga konkurrenter?
Jag måste allvarligt varna för Vasalund. Får Bosse Pettersson, 
återbördad som tränare från Östersund, alla sina nio! nyförvärv att 
fungera som en enhet blir klubben farlig också för Norrköping.
Örebro har fått Roy Hodgson, tidigare Halmstads BK, som slavdrivare 

och laget har visat fina takter i »hallsvenskan«. »Skomakarna« kan bli 
en »dark horse« i sammanhanget. IFK Sundsvall och Sandvikens IF är 
båda stabila div. II-lag, som man måste se upp med. Sandviken har 
visserligen förlorat flera spelare — bl.a. Jan Thunell till Gefle IF — men 
laget måste »kryssas« tidigt för att tala »travspråk«.

Det ser tydligen ut att bli en spännande och 
oviss serie.
Ja, tveklöst! Och även om Norrköping är favoriter, så tror jag vi 
kommer att vara flera om budet. Vårt eget lag är intressant ur många 
synpunkter och vi ska försöka bjuda upp till en optimistisk gladfotboll, 
som jag hoppas ska förnöja våra supporters på stadionläktaren.

PS. Säsongens träningsmatchprogram för A-
laget:

26/2 — DIF — AIK, Stadshagen
5/3 — Östers IF — DIF, Växjö
6/3 — Kalmar FF — DIF, Kalmar

10/3 — DIF — Hammarby, Stadshagen
12/3 — DIF — Gefle IF, Stadshagen
20/3 — IFK Norrköping — DIF, Norrköping
4/4 — GAIS — DIF, Göteborg

5-11/4 — Tre matcher mot danska div. I-lag under träningsläger i
Danmark

17/4 — DIF — TPS, Åbo, Stadion

Samtliga matcher spelas som synes mot kvalificerat motstånd för att 
uppnå spelmässigt bästa resultat.

Ronald Åhman

Vito Knezevic

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare
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Deltagarrekord i DIF:s nordiska
Den nya säsongen startade som vanligt med vår egen stortävling »DIF 
internordiska«. I år fick vi 210 startande, vilket är nytt deltagarrekord. 
Förtjänsten på tävlingen med tillhörande lotterier och sponsorbidrag, 
bör därför ge ett netto på ca 3.500:—. I samband med tävlingen 
spelades en klubbmatch mellan DIF och BK Käglan från Göteborg. 
Denna match vann DIF klart.

919 poäng av Dick
I ligan är nu halva serien avverkad och vi kan boka in 6 vinster mot 4 
förluster. På hemmaplan är vi hittills obesegrade och då har vi ändock 
haft besök av topplaget Degerfors. I den matchen dundrade Dick Jen
sen in hela 919 poäng, efter att ha börjat med 298 i första serien. Detta 
toppresultat gör att Dick har bästa ligasnittet på 194,8 före Peter Alm, 
som har 193,7. Sedan följer förra årets toppman Claes Nilsson med 
193,1.

Framgångsrika DIF-tjejer
Våra tjejer som denna säsong kom upp i div 4 tänker tydligen inte nöja 
sig med detta. För här kommer de som nykomlingar till en högre serie 
och har efter halva säsongen inte en förlust utan bara vinster. Bra gjort! 
Hoppas på fortsatt fint spel så är nog div. 3-platsen grejad till nästa 
säsong.

Peter mästare i »Göteborgs Open«
I början av december var så DIF-bowlarna på besök i Göteborg för 
returmatchen mot Käglan. Klubbmatchen gick över 8 serier och var 
mycket jämn. Efter 7 serier så var DIF i ledning, men så i sista serien 
lyckades göteborgarna vända på matchen och vinna med några poäng. 
Men Djurgården blev inte utan framgångar, för i samband med klubb
matchen deltog vi i »Göteborgs Open« och denna stortävling vann 
Peter, som även vann partävlingen tillsammans med Classe. Peter hade 
1720 och Classe 1580. Med på prisplats var även Göran Pilblad som 
hade 1650.

DM-brons i tvåmanna
I DM-kvalet fick Carl Krantz efter en mycket fin spurt ihop hela 1700 
poäng, varför han låg på 3:e plats efter kvalspelet. Tyvärr hade Calle 
sedan en av sina få dåliga dagar då finalen spelades, varför han inte 
lyckades placera sig där. I tävlingen för 2-mannalag spelade Calle 
tillsammans med Peter och de båda placerade sig på 3:e plats, som 
måste vara mycket bra i detta sällskap.

Nya medlemmar välkomna
Så var det här med DIF-medlemmar. Har Du någon bekant som håller 
på Djurgården och önskar bli medlem i föreningen, så slå en signal till 
Peter eller Pelle. De fixar en anmälan och på köpet blir det en slant i 
bowlingkassan, vilket verkligen behövs.

LIGASNITT
Hösten 
-82

A-lags
matcher

Snitt åren: 
81-82 80-81

Trän.
snitt

Dick 194,8 10 192 195,3 181,7
Peter 193,7 10 184,8 189,6 185
Klasse 193,1 10 193 179,8 189,5
Calle 189,6 10 188,6 180,1 188
Eero 188,2 5 172,9 177,2
Pelle 187,3 5 188,7 185,1 179,7
Gunder 186,1 181,7 175,6 175
Gösta 186,1 10 186 182 184,3
Göran 184,1 10 178,5 179 172
Lasse Berka 180,3 3 187,2 183,5 185
Micke 178,2 6 183,2 181,2 179,5
Kenneth S 178,2 178
Bergman 175,7 7 184,2
Rundblad 174,2
Lennart E 174,1 173,6 165,3 180,2
Anders 173,1 1 184,7 176,7 178,2
Frank 171,6 163 164,5
Berndt 170,6 168,2
Arne 169,7 170,2 164,5 170
Lelle H 167,5 157,6 159,7 178,2
Janne B 165,1 166,2
Gurra 163,8 170 177,1 163
Kenneth J 163,1 171,9 179,2 172
Janne M 162,8 156 164,7
Kjelle 158,2 169,5 175,3 165,7
Lasse Löf 157,9 168,2 162,5 168
Thomas 150,0 163
Rolf 131

DM-KVAL
Calle 1701
Peter 1579
Anders 1488
Pelle 1487
Dick 1471
Micke 1425
Classe 1406
Kenneth 1374

DAMER:
19/2 10.00 Vårbyhallen
26/2 17.30 Brännkyrkahallen
19/3 10.00 Vårbyhallen
27/3 13.45 PA-hallen
17/4 13.45 Vårbyhallen
23/4 12.30 Lidingöhallen

OMGÅNGSBÄSTA A-LAGSMATCHER
Hösten -82 MARATONTABELL
Omg: John Ek 301
1. Kalle 873 Gösta Ericson 235
2. Peter 835 Pelle Gustafsson 231
3. Peter 838 Berra Johansson 226
4. Dick 827 »Munko« Lindbergh 187
5. Peter 862 Peter Alm 178
6. Peter 874 Evan Pettersson 154
7. Dick 919 Lasse Bergqvist 149
8. Kalle 833 »Tuppen« Gustafsson 147

Kjell Anjou 129
Fritte Sund 119

MISSTÄVLINGEN Thage Holmlundh 117
Dick 4 Gunnar Bengtsson 107
Lasse Berka 4 Calle Berggren 101
Calle 4 Hasse Samuelsson 101
Pelle 5 Ulf Johansson 96
Peter 5 Böre Gundberg 91
Klasse 5 Ivar Hörberg 86
Gösta 10 Olle Svalborg 85
Bergman 10 Lasse Magnusson 75
Eero 11 Leif Törnestam 71
Lennart E 12 Arne Larsson 70

Mikael Lindquist 64
FRI START DM Dick Jensen 59
Anders 1593 Calle Krantz 55
Eero 1548 Janne Tymark 41
Lennart E 1541 Gunnar Högberg 40
Jann B 1534 Anders Wirhester 40
Peter 1526 Börje Pettersson 38
Kennet S 1488 Klasse Nilsson 33
Bergman 1485 Janne Magnusson 24
Pelle 1476 Göran Pilblad 23
Lasse Lö 1452
Berndt 1425

STRIKETÄVLINGEN TRÄNINGSTOPPAR
Berka 20 HÖSTEN -82
Frank 19 Klasse 916
Dick 19 (2 ggr)
Göran 18 Klasse 887
Bergman 18 Calle 871
Arne 18 Calle 850
Peter 17 Bergman 848
Calle 17 Dick 842
Gösta 16 Berka 839
Pelle 16 Eero 836

Peter 834
JULKLAPPSSLAGNINGEN Gösta 824
Peter 395
Arne 366
Dick 366
Lennart E 360 KOMMANDE MATCHER:
Gunder 346 Herrar:

19/2 11.15 Lidingöhallen
20/2 11.15 Lidingöhallen

DM-KVAL 26/2 12.30 Vårbyhallen
Calle» 1701 19/3 12.30 Vårbyhallen
Peter» 1579 26/3 11.15 Mälarhallen
Anders» 1488 27/3 11.15 Högdalshallen
Pelle» 1487 16/4 15.00 Vårbyhallen
Dick» 1471 24/4 13.45 Vårbyhallen
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Bulletiner från brottningssektionen:

DIF:s LUCIA-CUP
EN ARRANGÖRSFRAMGÅNG
Under december månad har det varit febril verksamhet bland brottarna. 
Man började prata om ett eventuellt tävlingsarrangemang redan under 
oktober månad inom styrelsen. Styrelsen hade flera sammanträden 
under förvintern och diskuterade för och emot, men hur det var så 
beslutades att försöka med att arrangera en tävling för pojkar och 
ungdom.

Tävlingens namn var givet: DIF:s Lucia-cup. Man beslutade att börja i 
liten skala och bara inbjuda Stockholmsklubbarna, Enköping, Söder
tälje, Nykvarn och Upplandsklubbarna och räknade med att få c:a 100 
deltagare. När anmälningstiden var ute så hade 178 st brottare anmält 
sig till tävlingen. Hur skulle vi klara detta? Med mycket bra hjälp av en 
del föräldrar och styrelsen med vår driftige ordf. Rolf Pettersson i 
spetsen så klarade vi av det hela. Vi började kl. 8.00 med invägningen av 
alla brottare, och det blev 134 st. startande. Kl. 10.00 började tävlingen 
på två mattor och höll på i ett kör till kl. 19.00 på kvällen.

Brottningssektionens ordförande, Rolf Pettersson, informerar om 
Djurgårdens brottningssektion vid årets Lucia-Cup.

Uppvisningar och loppmarknad
Brottningssektionen har även andra saker på gång som t.ex. arranger
ande av en loppmarknad den 27 november i Blackebergs skolan som 
inbringade ett fint ekonomiskt tillskott till den magra sektionskassan. 
Åtskilliga sektionsmedlemmar med styrelsen i spetsen var engagerade i 
denna tillställning. Vidare så har sektionen som vanligt varit medarran
gör i julmarknaden på Fältöversten under julmånaden. Där är det 
Lennart Öberg som är den drivande kraften för sektionens del. 
Lördagen och söndagen den 11-12 december så arrangerades uppvis
ningsbrottningar på Fältöversten av sektionens ungdomar, och det 
uppskattades mycket av en taltik publik. Även detta arrangemang med 
julmarknaden ger en del pengar till sektionen.

Sektionens brottare har deltagit i en mängd olika tävlingar både 
nationellt och internationellt med många fina resultat under hösten. Son 
Som synes en stor aktivitet i brottningssektionen.
CARL-A. HAGLUND, sekreterare

Jonny Månsson, Djurgårdens IF, efter en segermatch i Lucia-Cupen. 
Jonny blev klassegrare i 44-kg-klassen.

Månsson klassegrare
212 matcher utkämpades i Åkeshovshallen på lördagen. Tävlingsmäs
sigt så hade föreningen fina framgångar. Jonny Månsson segrade i sin 
viktklass efter en fantastiskt fin final mot Christer Borsén Spårvägen 
som han fallbesegrade, det kan nämnas att de här två pojkarna är bland 
de bästa i Sverige i den viktklassen. Vidare kom Jonas Asp, Jerry 
Månsson och Rickard Fridh på medalj platser i sin respektive viktklas
ser.

Luciasång och prisutdelning 
av jultomten
När tävlingen var över så delade jultomten (Karl Månsson) ut priser till 
de sex bästa i varje klass, hederspriser till de tre bästa och Djurgårdsdi
plom till 4:an, 5:an och 6:an det var mycket populärt med dessa 
Djurgårdsdiplom. Tävlingen kallades ju Lucia-cupen så vi hade även 
Lucia med tärnor, det var fem st. flickor med kassören Rune Isakssons 
dotter i spetsen. Vi hade även underhållning en timma före tävlingen, 
det var två st. grabbar som sjöng och spelade gitarr. Dessa arrangemang 
utanför brottningarna var mycket uppskattade utav de deltagande 
grabbarna. Bland domare och lagledare var det idel lovord för den fina 
tävlingen varför den kommer att arrangeras i fortsättningen.

Många besökare och mycket prylar att ropa på under brottarnas 
»loppmarknad«.
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KONSTÅKNING I TOPP
Att vi är glada och stolta i 
konståkningssektionen just nu 
är ostridigt! Varför? Jo, det 
blev Seger för Seger, dvs årets 
svenska juniormästarinna heter 
Susanne Seger, DIF. Det var ju 
inte oväntat, de två föregående 
åren har hon varit tvåa. Men 
när förväntningarna är stora är 
pressen på den tävlande oer
hörd.
Det gäller att ha nerverna i ordning då och det 
hade Susanne. Det var f ö sista chansen för Su
sanne, ty nästa säsong är hon senior. För att 
känna på konkurrensen och pröva seniorfigu
rer och obligatoriskt program och det en minut 
längre friåkningsprogrammet deltog Susanne 
Seger veckan innan i stora SM i Stockholm med 
en överraskande fin fjärdeplacering som resul
tat, bäst av DIF-arna.

SKENBRIST FÖR ANETTE
Tyvärr hade Anette Olsson, annars vår främste 
seniorflicka utgått på grund av »tekniskt fel«, 
dvs hennes ena skena på friåkningsskridskon 
hade spruckit. Trots försök att svetsa ihop ske
nan lyckades inte detta. För den oinvigde kans
ke skall sägas att man måste åka in skridskon, 
då mycket beror på slipning etc, så det är inte 
bara att åka på första. bästa.; lånade skridsko. 
Dessutom var det så olyckligt att den skena 
Anette använt inte kunde anskaffas i. Sverige. 
Hon låg bra till efter figurerna och de första 
skären hon tog i kortprogrammet lovade fin 
form och ingav stora förhoppningar och så 
gjorde sig skenan påmint och hon måste bryta. 
Stor ledsnad inte bara hos Anette själv, men 
naturligtvis också hos oss alla i sektionen. Tu
ren var alltså att Susanne, som inte hade någon 
press på sig åkte så förnämligt. Hon och Lena 
Jonasson som kom på femte plats var våra 
bästa i SM. I övrigt kan ni se på resultatlistan 
att vi försvarar DIF-färgerna bra.

12-ÅRING FRAMTIDSHOPP
Vi får inte glömma 12'-åriga Ann-Marie Söder

”SEGER FÖR SEGER”
holm, som på JSM, efter att ha legat på 13:e 
plats, efter en helt perfekt friåkning (där hon 
blev trea) i slutresultatet hamnade på fjärde 
plats, närmast prispallen. Ann-Marie fäster vi i 
DIF mycket stora förhoppningar till för framti
den.

STOR BREDD PÅ DISTRIKTSNIVÅ
I junior-DM belade DIF de första fem platser
na och i LM platserna två t o m sju. Segrade då 
gjorde Heléne Persson, SASK, Susannes »ar
gaste« medtävlare i Stockholm, som också blir 
senior nästa år.
På seniorsidan i LM tog vi de första tre place

ringarna med Lena Jonasson, Marie Stoltz och 
Jenny Mattson i nu nämnd ordning. Marie 
Stoltz som inte varit så länge hos oss (kommer 
från Övik) och tränas av Tanja Magnusson är 
en verkligt lovande friåkare. Få se vad nästa sä
song innebär.
Ja, mycket kan sägas om våra duktiga åkare, 

men resultatlistorna på denna sida talar väl för 
sig själv. Skall man åter nämnda det smolk i 
mjölken som finns, så är det återväxten. Det 
finns en lucka i kadern som inte är lätt att fylla, 
så våra framgångar kan inte fortsätta hur länge 
som helst, om vi inte lyckas hitta många nya 
talanger.

FEM DJURGÅRDSÅKARE I NORDISKA
När detta skrivs står Nordiska Mästerskapen 
för dörren. Av det svenska lagets tio deltagare 
kommer fem från DIF, juniorerna Susanne Se
ger och Ann-Marie Söderholm, seniorerna 
Lena Jonasson och Anette Olsson samt Peter 
Söderholm. Skall Anette Olsson ta revansch, 
skall Susanne försvara sin JSM-placering. Det 
får vi se i Göteborg den 20 februari!

Sedan återstår av stora insatser för sektionen 
arrangerandet för fjärde gången av S-TRO
FÉN, vår stora seniortävling den 18—20 mars i 
Stora Mossens Ishall, då vi hoppas det kommer 
många DIF-are och tittar. De främsta svenska 
åkarna och en del utländska gäster brukar del
ta. Så blir det säkert i år också.

LARS-ERIK LÖFMAN

»OMSLAGSPOJKE«
Djurgårdens Peter Söder
holm förevigades i färg på 
omslaget av konståk
ningstidningen nr 1 1983.

TÄVLINGSRESULTAT
1. Kista-Cup den 11—12/12 1982
Klass 1 A, 8 deltagare

3. Martina Lindvall (klar för final)
4. Pernilla Stjernfelt

Klass 1 C, 8 deltagare
4. Christina Halmi

2. Junior-VM i Sarajevo/Jugoslavien 
den 14—19/12 1982

Flickor, 22 deltagare
16. Susanne Seger

3. Tuna-Cup i Vallentuna den 5—6/1 1983
Klass 2, 16 deltagare

1. Anneli Zvejnieks
13. Eva Albinsson
16. Lena Lindberg
Klass 3 Pojkar, 4 deltagare

1. Peter Söderholm
Klass 3 Flickor, 12 deltagare

1. Lena Jonasson
10. Ann Sundberg

4. Stockholmsmästerskapen (LM) i Vallentuna 
den 8—9/1 1983

Seniorer damer, 10 deltagare
1. Lena Jonasson
2. Marie Stoltz
3. Jenny Mattson
8. Ylva Markusson
9. Camilla Dahlqvist

Seniorer herrar, 1 deltagare
1. Peter Söderholm

Juniorer flickor, 18 deltagare
2. Susanne Seger
3. Ann-Marie Söderholm
4. Elisabeth Milton
5. Leena Mattinen
6. Maria Mattinen
7. Yvonne Dahlström

13. Ann Sundberg
14. Lotta Tegnér

1. Kista Cup 13—14/11 1982
Klass 4 A, 8 deltagare

1. Anneli Zvejnieks
Klass 4 B, 10 deltagare

3. Lena Lindberg
5. Eva Albinsson

2. B-DM 20—21/11 1982
Seniorer damer, 2 deltagare

1. Camilla Dahlqvist
Juniorer damer, 15 deltagare
2. Anneli Zvejnieks

11. Eva Albinsson

3. Kista Cup 27/11 1982
Klass 2 A, 8 deltagare

3. Jan Christiansson
5. Martina Hafdell

4. Kista Cup 28/11 1982
Klass 2 B, 10 deltagare
7. Cecilia Strömbom

5. DM Juniorer 4—5/12 1982
14 deltagare

1. Susanne Seger
2. Ann-Marie Söderholm
3. Leena Mattinen
4. Maria Mattinen
5. Elisabeth Milton
7. Lotta Tegnér

10. Ann Sundberg

6. Björkcupen 4—5/12 1982
Grupp 1, 10 deltagare

6. Anneli Zvejnieks
Grupp 2, 15 deltagare
14. Lena Lindberg
Grupp 3, 12 deltagare

6. Pernilla Stjernfelt

Forts på nästa sida
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Guld och silver i SM
SVENSKA MÄSTERSKAPEN I KONSTÅKNING 
1983

SLUTRESULTAT

Deltagare: DAMER Poäng
1. Catarina Lindgren, Piteå KK.......................... 5,0
2. Karin Starzmann, Skövde KK.......................... 5,6
3. Lotta Falkenbäck, IFK Helsingborg.............. 6,6
4. Susanne Seger, DIF.......................................... 7,8
5. Lena Jonasson, DIF........................................... 14,0

12. Marie Stoltz, DIF............................................26,4
14. Jenny Mattson, DIF........................................... 34,6
24. Ylva Markusson, DIF.......................................44,6
30. Camilla Dahlqvist, DIF..................................... 58,4

FLICKOR
Red Placering

plac-poäng Fig Kort Fri

JSM 1983 KARLSTAD

1. Susanne Seger, Djurgårdens IF................ 3,0 1 1 2
2. Birgitta Andersson, Mölndals KK............ 5,4 6 2 1
3. Helénè Persson, Stockh Allm SK.............. 7,4 3 4 4
4. Ann-Marie Söderholm, Djurgårdens IF . . 13,8 16 3 3
5. Inez Klubal, Mölndals SK.......................... 14,2 12 5 5
6. Carin Näslund, Göteborgs KK.................. 14,4 8 9 6
9. Elisabeth Milton, Djurgårdens IF............ 18,0 11 6 9

10. Leena Mattinen, Djurgårdens IF.............. 18,0 7 7 11
12. Maria Mattinen, Djurgårdens IF.............. 22,6 9 13 12
16. Yvonne Dahlström, Djurgårdens IF........ 32,2 13 16 18

POJKAR
1. Peter Johansson, Mariestads KK.............. 2,0 1 1 1
2. Emanuele Ancorini, Stockh Allm SK .... 5,0 2 2 3
3. Jaan Wirma, Boo SK.................................. 5,4 3 4 2
4. Fredrik Rosén, Lerums KK........................ 8,2 5 3 4
5. Henrik Norin, KK Lutz.............................. 10,6 6 5 5
6. Per Sörme, Stockh Allm SK...................... 10,8 4 6 6

Deltagare: HERRAR Poäng
1. Lars Åkesson, Malmö KK................................ 2,0
2. Peter Söderholm, DIF...................................... 4,0

Framgångsrik 
squash-säsong
Hittills har vår tävlingssäsong varit övervägan
de framgångsrik: efter spelomgången 29 janua
ri ligger vårt div III-lag på andra plats, med 
möjlighet till avancemang.

Tabelltoppen ser ut som följer:
1. Skellefteå 15 poäng 27— 5
2. DIF 14 23—17
3. Roslagen 2 12
4. Luleå 12
Bara det vinnande laget får kvalspela till div II, 
så vi får hålla våra tummar.
Vår div IV-lag ligger även det i toppen av sin 

serie, med klar chans till kvalspel. Tyvärr har 
det inte gått att få fram en aktuell tabell i skri
vande stund.

Inför hösten håller vi på att undersöka möjlig
heten till flyttning av vår klubbkväll från sön
dag till fredag. Om det går, hoppas vi kunna 
göra lite trevligt, spela squash och umgås inför 
helgens andra förströelser. Går våra planer i 
lås, kan vi kanske bjuda på enkel förtäring för 
de som enbart vill umgås. Vi kommer också att 
börja satsa mer på ungdomsverksamhet, det är 
ju det enda sättet att få sektionen och sporten 
att leva vidare på lång sikt. Hjälp redan nu till 
genom att »skicka« ner ditt barn till oss. Vi ska 
ta hand om/instruera efter bästa förmåga. 
Även damer är välkomna, då kraftig brist rå
der. Adressen finns i slutet på detta meddelan
de.
Nu i vår, närmare bestämt 18—19 mars skall 

vi arrangera en motionstävling för icke licens
spelare. Förbundets sanktion är ännu inte helt 
klar, men vi räknar med att ha det klart inom 
någon vecka. Tävlingen kommer att spelas på 
vår hemmahall Kampementshallen.

Så slutligen adressen till vår hemmahall: Kam
pementhallen, Sehlstedtgatan 6, Gärdet i 
Stockholm.

Vi spelar varje söndag mellan 18.00—ca 
21.00.

Du, som vill prova detta spel innan du kom
mer med i vår sektion är välkommen som gäst. 
Avgiften är då 25:— för hela kvällen. Ta med 
kläder och handduk. Racket får du hyra å 
10:—. Välkomna!

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare
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HÅRDSATSNING PÅ EGNA PRODUKTER 
HOCKEYNS MELODI FÖR FRAMTIDEN

Den 3/5 träffades ledare samt juniorspelare och 
gick igenom de riktlinjer som lagts upp på en 
3 års-period. Elitgruppen från föregående år 
har övergått till en massiv satsning på junior
hockeyn inom föreningen. Målsättning är att 
med denna trupp få fram spelare till ELITLA
GET.
Ledarna skall med en målinriktad utbildning utveckla sina adepter så de 
är väl förberedda för kommande uppgifter mot den inriktning vi tror 
oss veta ishockeyn är på väg mot. Detta bör ske genom teori, taktik (vil
ket spelsystem vi skall använda).
Att bli smidigare, rörligare, spänstigare, starkare, mer uthållig, 

kvickare samt förbättra spelsinnet. Dessutom förbereds spelarna på de 
krav och problem som dagens samt morgondagens elitspelare ställs 
inför.

UPPBYGGNAD MED FJÄLLVANDRING
försäsongen bedrevs parallellt med seniorerna på Fiskartorpets Fritids
anläggning. En vecka innefattande mellan 4-6 träningspass. (1,5-2 tim).
Framför allt tränades smidighet, rörlighet, spänst, spelsinne, styrka 

samt uthållighet. Detta följdes upp med tester av olika slag.
Försäsongen avslutades med ett veckoläger på Vemdalsskalet. Där 

fanns bra träningsmöjligheter och med fjällvandringar blev denna vecka 
ett fint avbrott på vardagen samt ett tillfälle för grabbarna att lära 
känna varandra bättre.

ELDDOP I MALMÖ
Under julhelgen fick 10 juniorer följa med seniortruppen till BPA-tur
neringen i Malmö. Två träningspass per dag samt match. Juniorerna 
fick under dessa dagar känna på den verklighet de så hårt eftersträvar 
att få tillhöra DIF:s Elitlag.

Truppen:
Målvakter: Michael Westling 1964, Magnus Frisk 1963, Erik Ek 1965. 
Backar: Stefan Jansson 1966, Mats Edholm 1965, Tony Harken 1964, 

Björn Haglund 1965, Christian Henriksson 1964, Björn Thorell 1964, 
Dick Larsson 1965, Arto Blomsten 1965.
Forward: Tomas Stansé 1964, Jan Viktorsson 1964, Pontus Molander 

1964, Erik Ahlström 1964, Joakim Jansch 1964, Peter Redner 1964, 

Tomas Linder 1964, Åke Eksell 1964, Roger Hedström 1965, Peter 
Söderkvist 1963, Mats Westerberg 1963, Jeff Hällegard 1963.
Lagledare: Ragne Ek.
Material: Johan Kellerstam.
Tränare: Lars-Fredrik Nyström, »Putte« Carlsson.

PÅ IS SEDAN AUGUSTI
Isträningen påbörjades den 9/8 på Hovet.
Inriktning har sedan dess nästan uteslutande varit utbildning med 

tyngdpunkt på teknik och detalj träning. Dessutom en tung fysisk be
lastning, samtidigt med övningar med hög svårighetskrav i olika delmo
ment. Spelarna har förutom is haft styrketräning 2-3 ggr i veckan. Ett 
fyrpass har dessutom varit legio före träning eller match.
En vecka kan innefatta 9-12 pass.
Vi har valt ett spelsystem som kräver mycket av varje spelare i alla 

situationer. Detta för att utveckla spelarna. Har detta påverkat resultat i 
Junior-allsvenskan samt Stockholms Elitserie?
Vi inom juniorsektionen är övertygade om att ett sammansvetsat lag är 

den bästa garanti för ett bra resultat. Därför satsar vi på djurgårdare i 
DJURGÅRDEN. Inom en stark grupp växer lagmoral fram, som i sin 
tur skapar framgångar.
Vi kan idag efter att ha följt gruppen levt och tränat ihop märka en 

klar förbättring. Framförallt har denna trend varit klart märkbar efter 
jul. Det visar samtidigt matchresultaten.

Ingvar »Putte« Carlsson

ALLSVENSKA JUNIORSERIEN:
Brynäs IF................................................................. 13 10 1 2 68-44 21
Hammarby IF......................................................... 12 9 0 3 72-44 18
AIK.......................................................................... 12 5 3 4 73-50 13
Mora IK................................................................... 13 6 0 7 50-53 12
VIK Hockey............................................................. 13 5 2 6 42-54 12
Färjestads BK........................................................... 13 5 1 7 46-47 11
V:a Frölunda IF....................................................... 13 5 1 7 47-58 11
Djurgårdens IF................. ...................................... 13 4 2 7 49-59 10
Södertälje SK........................................................... 13 4 2 7 56-74 10
Leksands IF............................................................. 13 4 2 7 61-81 10

Omgång 1 i J-SM
OSBY—DJURGÅRDEN 6-10
Åttondelsfinal: DJURGÅRDEN—VÄSTERÅS 5-4.

En väl sammansvetsad juniortrupp samlad efter ett träningspass. Häri
från skall framtidens Elitspelare till Djurgårdens A-trupp hämtas.

DJURGÅRDAREN
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HAMMARBYBACKEN
Stockholms nya alpina centrum

Nu är det klart med utbyggnaden av 
Hammarbybacken. Den kommer att 
bli Stockholms alpina centrum och 
Slalomsektionen är med i planeringen. 
I förra numret av Djurgårdaren skrev 
vi vad som skett den senaste tiden, an
gående Hammarbybackens utbygg
nad. Vi kan nu lite mer i detalj pre
sentera de konkreta planerna som 
finns.
Bl a kommer backen att bestå av tre nedfarter 
mellan 300—600 meter och med en nivåskillnad 
på ca 90 meter. Algis Vilkenas, som lagt ner ett 
stort arbete på backens utformning, har genom 
sitt arbete och kunnande gett landskapsarkitek
ten värdefulla synpunkter och uppgifter i den
nes planeringsarbete.

NEDFARTERNA
Den kortaste nedfarten, 300 meter, kommer att 
bli träning- och tävlingspist för våra aktiva 
medlemmar.

Mellersta nedfarten kommer att bli ca 450 me
ter lång. I denna har vi tänkt oss att bedriva 
träning och tävling i storslalom för ungdomar. 
Här kommer vi också att ha invigningstävling
en om ca tre år då backen beräknas vara ut
byggd.

Den längsta nedfarten, som kommer att bli ca 
600 meter, är tänkt att användas för skidskole
verksamhet och övningspist.

TEKNISK UTRUSTNING
Kommunen har anlitat en konsult, Sven Blom
qvist, Liftbyggarna AB i Östersund, för att lösa 
frågorna med snökanoner och liftar. Han har 
vid kontakt med Matts Wassdahl, ordförande i 
sektionen, frågat om vilka behov och önskemål 
vi har i dessa frågor.

LIFTSYSTEMET
Vad gäller liftar har han kommit fram till att en 
4-stolslinbana och en barnlift skulle täcka be
hovet, ca 2 000 personer/timme. Varför han 
valt en linbana beror på att det dels är ett 
säkrare sätt att transportera åkarna, med tanke 
på den kraftiga stigning som nuvarande upp
fart har, och dels att man sparar mark och 
slipper göra större ingrepp i naturen. Genom 

denna lösning tillmötesgård man skönhetsrå
dets krav.
Snökanonerna föreslås vara av det senaste sla
get. Dvs en högtrycksanläggning där sprut
munstyckena försetts med en känselkropp som 
känner av luftens temperatur och relativa fuk
tighet och anpassar förhållandet luft- och vat
tenmängd efter de erhållna värdena. Anlägg
ningen kan köras upp till —2° C och får en 
kapacitet som gör det möjligt att belägga en 
pist med snö ca 75 timmar (tre dygn).

BYGGNADER
Sektionen har framfört önskemål om lokalbe
hov. Detta bör vara två sekretariatbyggnader 
på vardera 10 m2, förråd för slalommaterial, 20 
m2, och en serveringsstuga på ca 200 m2. Nuva
rande klubbstuga, vilken ägs av supporterklub
ben, behålls och kommer att användas enbart 
av medlemmar. Dessutom har önskemål fram
förts om omklädningsutrymmen med dusch
möjligheter så att vi kan bedriva barmarksträ
ning i backens omgivning.

PARKERING
Vilka parkeringsytor det kommer att bli är 
ännu ej helt klart. Vi hoppas emellertid på att 
denna fråga får en så god lösning som möjligt. 
Vi förväntar oss många bilburna besökare med 
tanke på det stora intresse det finns för denna 
sport. Av denna anledning får vi hoppas på 
goda parkeringsmöjligheter.

AKTIVITETER
Som nämnts i tidigare nummer av Djurgårda
ren står sektionen inför en generationsväxling. 
Genom utbyggnaden av Hammarbybacken 
kommer vi att under utbyggnadstiden få be
gränsade möjligheter att bedriva snöträning på 
hemmaplan. På grund av dessa förhållande 
kommer sektionen att få svårigheter att expan
dera medlemsmässigt och hålla aktiviteter på 
en önskad ambitionsnivå. Vi kommer förmod
ligen ej att kunna anordna tävlingar på na
tionell nivå, utan får istället inrikta oss på att 
våra aktiva ungdomar får tävla och träna så 
mycket som möjligt på bortaplan. Detta kom
mer att bli en stor belastning på sektionens eko
nomi, men vi får väl acceptera svårigheterna 
och tänka på de möjligheter vi kommer att få i 
framtiden.
Den tävling som vi skulle ha anordnat den 25 

januari, DM i slalom för äldre juniorer, fick 
ställas in på grund av snöbrist. Den tävling som 
vi skall ha den 2 februari, slalom H 15-A, vet vi 
i skrivandets stund inte om den kan genom
föras av nämnda orsak. Ambitionen är dock 
att genomföra tävlingarna även om båda måste 
senareläggas. Vi får hoppas att tävlingen den 
13 mars, slalom H 15-B och D 15, kan genom
föras planenligt.
Våra aktiva åkare är i full gång med tävlande i 

de backar som är åkbara. När detta nummer 
utges har vårt »downhill team« bestående av 
Benny Lindberg, Mats Flodin, Odd Brådhe och 
Bebbo Nordenskiöld, deltagit i SM i störtlopp. 
Vi får hoppas att det gått bra för dem, förhopp
ningsvis individuell seger och lagguld. Vi får 
även hoppas på att några av våra ungdomar 
har kvalificerat sig till något av Kalle-Anka fi
nalerna, samt att någon av juniorerna kvalifi
cerat sig till junior-SM.

Vår största grupp, skol- och motionsgruppen 
(SM-gruppen), har genom den snöfattiga vin
tern stora problem. De försöker lösa dessa 
genom att anordna helgläger i Norrland.

FRAMTIDENS ORGANISATION
En översyn av styrelsen och övriga organ kom
mer att ske med tanke på att kommunen har 
önskemål om att klubbarna i samarbete med 
kommunen driver anläggningen. Styrelsen an
ser att detta är ett steg i rätt riktning. Genom 
ett sådant samarbete får man enligt sektionens 
uppfattning ett bra utnyttjande av backen, som 
ej enbart skall gagna medlemmarna utan även 
allmänheten. Samarbetet mellan kommunen 
och sektionen gör att driften kan bedrivas mer 
organiserat och rationellt samt att de av kom
munens anställda som sköter anläggningen får 
inblick i klubbens verksamhet och behov och 
därigenom förståelse för våra problem.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Sektionen håller årsmöte den 18 maj 1983. Sty
relsens sammansättning till dess framgår av 
vidstående uppställning.
Ordförande:
Matts Wassdahl, Lövholmsv 81, 117 45 Stock
holm, 744 33 11 b, 68 85 54 a.
Kassör:
Mona Höglund, Rågången 101, 145 60 Nors
borg, 0753/801 88 b, 68 03 45 a.
Sekreterare:
Ove Christiansson, Industriv 47, 191 47 Sollen
tuna 96 31 56 b, 13 19 00 a.
Bengt Werner, Nybohovsbacken 77, 117 44 
Stockholm, 19 14 35 b.
Göran Hjelm, Stugvägen 14, 161 44 Bromma, 
26 43 57 b.
Lars Moback, Fredrika Bremers Gata 28, 
126 63 Hägersten, 46 50 22 b, 743 03 00 a.
Lars-Eric Pettersson, Domherrestigen 19, 
144 00 Rönninge, 0753/549 86 b, 25 30 80 a.
Nyrekr kontaktman:
Lars Gustavsson, Bogsätravägen 72, 127 38 
Stockholm, 46 10 37 b.
Utbildningsansvarig:
Jan Sjöstedt, Hampvägen 35, 178 00, 0756/ 
338 37 b, 25 71 16 a.
Träning:
Hammarbybacken, månd-torsd 18.30—21.00. 
Hammarbystugan: Tel 40 02 72
Sektionens adress: Se sekreteraren. 
Postgiro 19 32 64-9.
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Visst kan man bli ny Stenmark 
om man är stockholmare

Djurgårdarna har alltid varit 
ett skidåkande folk, såväl på 
tvären som på längden och fly
gandes. Inom Slalomsektionen 
var man med så att säga från 
början. När Svenska Mäster
skap för första gången arrange
rades 1937 togs rubbet hem av 
Djurgården. I herrklassen seg
rade Harald Hedjersson och på 
damsidan triumferade Inga Sö
derbaum.
Detta blev upptakten till en intensiv verksam
het och popularitet bland »utföråkarfolket« i 
Stockholm i allmänhet och Djurgården i syn
nerhet. Sedan dess har det gått åtskilliga turer i 
med och motgång. Med jämna mellanrum har 
Djurgården stuckit upp och satt den övriga 
eliten på plats. På såväl herr- som damsidan 
har man försvarat slalomtraditionerna så gott 
det nu gått efter de lokala förhållandena.

Från Saltis till Hammarby 
Tillgången på höga backar är starkt begränsad i 
Stockholmsregionen. På Solsidan i Saltsjöba
den finns en av de naturliga backarna som 
intensivt utnyttjas av slalomfolket. Den var 
också under många år Djurgårdens »hemma
backe« och träningsplats.
Sedan fem år tillbaka är det Hammarby

backen som blivit vår slalomsektions fasta 
punkt i tillvaron. Här har man funnit sig väl 
tillrätta och fått förutsättningar som varit 
acceptabla. För tre år sedan fick man också en 
egen klubbstuga med servering, vilket ytterliga
re bidragit till klubbkänsla liksom en viss in
komst från serveringen som drivs i egen regi.
Backens banor och fallhöjder är kanske inte 

de allra bästa men detta har kompenserats med 
regelbundna träningsläger på annan ort.

Lasse P — Hammarby
backen framtidens paradis 
En av de många eldsjälarna inom Slalomsektio
nen under senare årtionden är Lasse Petters
son. Bördig från Sundsvall kom han till huvud
staden 1956.

— Eftersom jag ville fortsätta med mitt stora 
fritidsintresse — slalom — när jag kom hit, så 
uppsökte jag DIF:s slalomsektion som jag 
sedan tidigare haft vissa kontakter med. Var 
aktiv åkare under några år, men insåg snart 
min begränsning och övergick till ledarskapet.

— Visst var det motigt med skral snötillgång, 
för korta backar, långa resor till bättre förut
sättningar, men vi har hankat oss fram, menar 
Lasse. Den senaste femårsperioden sedan vi 
kom till Hammarbybacken har varit bra och 
där kommer vi att få Stockholmsregionens 
bästa förutsättningar om de planerade utbygg
naderna som nu skisserats går i lås.

I Ingemars kölvatten
Vad har då Ingemars framfarter på kontinen
ten och i TV-rutan betytt för slalomsporten 
inom Djurgården?

— Självklart har intresset ökat markant tack

Slalomentusiasten Lasse Pettersson i instruktionstagen i en snöfattig backe. En syn som han 
hoppas slippa se när den nya Hammarbybacken står klar.
vare detta. Idag kan vi inte ta emot alla som vill 
börja i våra slalomskolor. Vår kapacitet räcker 
inte till under den korta säsong vi har till vårt 
förfogande. Visserligen har snökanonerna för
längt den något, men denna säsong har kano
nernas kapacitet icke utnyttjats på rätt sätt. 
Där är vi tyvärr lite missnöjda med kommu
nens insatser och engagemang för att ge oss 
bästa tänkbara förutsättningar i vår ungdoms
verksamhet.

— Förra vintern var desto bättre och då fick vi 
med många ungdomar som under denna säsong 
visat stor träningsflit och ambition. Susanne 
Andersson och Jonas Hällgren är två namn ur 
den stora kull på ungdomsåkare som nu tränar 
regelbundet i Hammarbybacken.

Generationsväxling
Det namn som i dag nämns inom Djurgårdens 
slalomsektion är väl fartfantomen Benny Lind
berg, men vad finna bakom honom?

— Vi är inne i en generationsväxling men har 
många lovande förstaårsjuniorer på gång, me
nar Lasse.

— Vi har fem stycken mycket tränings flitiga 
14-15-åringar som med all säkerhet kommer att 
låta höra tala om sig i framtidlen. Vad vi är lite 
oroliga för är den tunna återväxten på flick
sidan. Där har vi inte haft någon riktig topp 
sedan Kathinka Frisk blev 6-faldig SM-mästare 
på 60-talet.

— Tillgången på duktiga instruktörer ger oss 
också förhoppningar inför framtiden. Benny är 
ofta med på våra träningsläger och ger de yngre 
åkarna goda tips om teknikens svåra konst. 
Odd Brådhe är vår huvudansvarige tränare för 
närvarande och han gör ett mycket bra arbete 
som säkert kommer att ge resultat.

— I den här sporten handlar det dock väldigt 
mycket om den enskilde individens förmåga 
och intresse att underkasta sig all den träning 
som fordras för att nå framgång. Det är så 
många moment som måste tränas, och för att 
nå nationell elit räcker inte backarna i Stock
holm till utan då måste man upp på högre 
höjder. Det innebär oftast dyra resor till såväl 
träningsläger som tävlingar. Föräldrarnas med
verkan och engagemang blir ett måste för att en 
ung begåvning skall lyckas.

— Vi skall också vara medvetna om att 

intresset för sporten markant har ökat över 
hela landet, t o m i de sydligaste delarna. Detta 
i sin tur innebär givetvis att konkurrensen 
hårdnat i samma utsträckning.

Oldboysen håller stilen
Inom Slalomsektionen har man ett träningsfli
tigt och åkglatt gäng av oldboysåkare som med 
den äran försvarar Djurgårdens slalomfärger. I 
den gruppen ingår Lasse Pettersson som en av 
pådrivarna.
— Ja, det är riktigt att vi är några stycken som 

håller på att åka mest på skoj. Men märkligt 
nog känns det som om man åkte bättre nu än i 
ungdomen. Beror väl förmodligen på utrust
ningen och kanske det att man känner det mera 
lustbetonat nu då inga högre krav ställs.
Ni har ju SM-meriter att försvara?
— Visst, vi åker till oldboys-SM i Hagfors i 

slutet av mars för att försvara fjolårets fram
gångar. Och om vi får ta resultaten från årets 
Stockholms-DM så verkar vår form vara i topp 
— för där tog vi rubbet...
Det stora målet och framtidsuppgiften under 
de närmaste åren är självklart färdigställandet 
av Hammarbybacken, ett arbete som är plane
rat för en treårsperiod. Skall ni upphöra med 
verksamheten under den perioden?

— Nej, definitivt inte. Vi har andra backar att 
åka i under dom åren, och vår förhoppning är 
att vi i varje fall delvis skall kunna utnyttja 
backen under ombyggnadsarbetena.

— Vi har självklart högt ställda förväntningar 
på den nya backen när den skall stå klar om tre 
till fyra år. Där kommer att finnas banor på 
mellan 450-500 meter.

— Med sådana förutsättningar kommer vi 
också att kunna arrangera större tävlingar och 
kanske mästerskapstävlingar. Tänk dig ett sla
lom-SM i Hammarbybacken t ex för att cele
brera 50-årsminnet av våra första SM-guld från 
1937. Eller som jubileumsarrangemang när 
föreningen fyller 100 år, 1991!!!
Sedan kan man dra sig tillbaka från ledar

uppgifterna med gott samvete, avslutar en 
verklig slalomentusiast.

OLLE LARSSON

DJURGÅRDAREN



NY SM-MEDALJ FÖR
BENNY LINDBERG

Benny Lindberg, Slalomsektio
nens »fartfantom« försvarade 
Djurgårdens färger vid stört
lopps-SM i Björnrike. En 
knapp ledning efter första åket 
förvandlades till en slutlig sil
vermedalj i det andra.
Men det var inte bara Benny som gjorde väl 
ifrån sig i Björnrikebackarna. Laget där Odd 
Bådhe och Bobbo Nordenskiöld också ingick 
kom på andra plats. Lite försmädligt att det 
inte blev en lagtriumf, de tre hade nämligen de 
klart bästa träningstiderna under förträningen.
Två silvermedaljer är ändå något att glädjas åt 

i denna för Stockholmsförhållanden något 
ovanliga sport. Hela laget lovade också va
randra dyrt och heligt att komma igen nästa år 
och då förpassa årets segrare Åre till andra 
plats.

200 KM I TIMMEN
Av dagens utförsåkare är det Benny Lindberg, 
som är den mest meriterade och kände inom 
DIF. Framför allt är det hans insatser på 
»flygande kilometern« som bidragit till detta. 
Där handlar det om otroliga farter upp mot 200 
km för att man som Benny skall gå segrande 
från såväl EM som VM.
Benny är »stockholmskis« från barnsben och 

såg dagens ljus på söders höjder den 6 juni 
1949. Idrottsintresset var medfött och fartens 
tjusning upplevde han i backarna runt Stock
holm.
Som 15-åring kom han under specialträning 

och fick den rätta skolningen. Men vid sidan 
om skidåkandet pysslade han också med hand
boll och karate. Snabbhet, styrka och balans 
var viktiga träningsmoment och de två idrotter
na var lämpliga komplement till utförsåkning
en.

PROFFS I FYRA ÅR
Snart nog fann han backarna i Stockholm allt 
för korta och flacka. Då avståndet ner till de 
Europeiska alperna inte var mycket längre än 
till de svenska fjällen, beslöt han sig för att 
satsa på en internationell karriär.
Den ekonomiska sidan är ju ofta ett problem i 

denna sport. Är man dessutom bosatt i Stock
holm tillkommer långa och kostsamma resor 
till de »stora stupen«. Proffslivet var ett alter
nativ som lockade.

1978 förverkligades drömmen och under en 
fyraårsperiod upplevde Benny den internatio
nella skidcirkusen i såväl Europa som USA, 
Kanada och Japan. Det var där han kom i 
kontakt med tävlingsformen på den »flygande 
kilometern«, en tävling där det gäller att stå 
rätt på skidorna och att ha en perfekt utrust
ning.
Ekonomiskt blev det inga större tillgångar, 

men genom reklamavtal med olika fabrikanter 
erhöll åkarna fri utrustning liksom ersättning 
för resor och uppehälle. Vissa former av pris
pengar gjorde att det sammantaget blev eko
nomiskt genomförbart.
1982 lämnade Benny proffslivet och återvände 
till fosterlandet och huvudstaden. Vid 33 års 
ålder tävlar han nu endast i nationella samman
hang. Något som han tänker hålla på med i 
ännu många år. I varje fall fram till 40, om han 
får vara fri från skador och kan hålla sig bland 
de 10 bästa i landet.

Han tycker att slalomsporten fått en otroligt 

fin utveckling i Sverige. Främst beroende på 
Ingemar Stenmark förstås, men det finns en 
uppsjö av unga lovande åkare bakom honom. 
Tyvärr har inte störtloppsåkningen rönt samma 
intresse som slalom, men det kanske kommer 
nu när allt fler ungdomar söker sig till våra 
skidbackar.
För Stockholm och Djurgårdens del ser han 

mycket positivt på den kommande utbyggna
den av Hammarbybacken. Det kommer att bli 
ett förnämligt alpint center med förutsättning
ar långt över det vi varit vana vid sedan 
tidigare. Här får våra unga lovande talanger 
möjligheter att träna och tävla i branta och 
långa banor och de kostsamma resorna norr 
eller söder ut kan därigenom nedbringas.
En anställning vid brandkåren ger Benny den 
ekonomiska tryggheten för närvarande. Och 
fritiden — ja, den ägnas naturligtvis åt skid
åkning och då i första hand störtlopp. Han är 
också engagerad som instruktör vid olika trä
ningsläger när han inte själv tränar för att 
bevisa att han fortfarande tillhör den svenska 
eliten.
Efter den aktiva karriären tänker Benny 

återvända till sitt gamla hederliga yrke som 
skomakare och kanske som instruktör på fritid 
i den nya Hammarbybacken.

OLLE LARSSON
Benny Lindberg
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GAMLA BOXNINGSMÄSTARE 
MATCHAR NY GENERATION

Boxningssektionen har för närvaran
de något som väl kan karaktiseras 
som en mellan- och återhämtnings
period. Efter bröderna Kalervo och 
Ari Alanenpääs fina insatser för 
Djurgår’n med SM-tecken, lands
kamps- och OS-deltagande (Kalervo) 
som bevis, är nu en generationsväx
ling på gång. Båda bröderna har 
flyttat från Stockholm och helt slutat 
med boxning, bl a beroende på efter
hängsna skador. Särskilt när det gäl
ler Kalervo är detta att beklaga då 
han stod på topp och tillhörde Euro
paeliten i sin viktklass.

Detta har medfört att Djurgårdsboxningen har 
fått börja om från nybörjarstadiet, vilket på 
kort tid gett resultat i ett gäng träningsflitiga 
och lovande ungdoms- och juniorboxare. 
Matchrutinen saknas kanske och framgångar 
på seniorsidan kan påräknas först om några år. 
Men den ambitiösa satsningen från såväl ledare 
som aktiva lovar gott inför framtiden.

JSM-BOXNINGARNA GAV BESKED —
VI ÄR PÅ GÅNG...
För Antonio Magnusson (17 år) som vann 
Svenska Ungdomsmästerskapen i lätt welter
vikt 1982 har det under hösten varit lite trögt 
rent resultatmässigt. Vid JSM-boxningarna 
förlorade Antonio mycket knappt första mat
chen. Det visade sig dock att alla boxare i 
klassen var mycket jämna, varför vi har anled
ning tro att det inte skilde särskilt mycket 
mellan Antonio och slutsegraren. Ett annat 
problem för Antonio är att han saknar mot
ståndare. Hans normala motståndare i ung
domsklassen vill gärna inte möta Antonio efter 
hans seger i Ungdoms-SM. De boxare som nu 
vågar gå upp i ringen är betydligt äldre och 
alldeles för kvalificerade. Detta har fått till 

följd att Antonio trots sin ålder mött fyra av 
landets fem högst rankade boxare i sin vikt
klass. Knappa förluster mot dessa har dock 
visat att avståndet till svenska eliten krympt 
och fortsätter Antonio i samma stil, har han 
snart kommit ikapp dem.

TALVITIE FÖLL MOT FAVORIT
Liksom Antonio förlorade friskusen Reijo 

Talvitie första matchen i JSM, men mot en av 
huvudfavoriterna. Det var framförallt match
rutin som saknades i den svåra inledningsmat
chen. En brist som har samma orsaker som 
Antonio, nämligen avsaknaden av jämnbördi
ga motståndare. Reijo har bara varit i ringen 
vid ett par tillfällen under hösten och vunnit 
säkra segrar. En bidragande orsak till avsakna
den av motståndare kan möjligen bero på att 
Reijo har rykte om sig att vara en knock-out-
boxare, vilket inte direkt lockar motståndare.

SILVERMEDALJ FÖR BRAUN
Så det bästa till sist, nämligen Jonny Braun i 
mellanvikt som blev silvermedaljör och därmed 
lyckades bäst av våra Djurgårdsboxare. Jonny 
vann sin första match på knock-out. I junior
sammanhang räknas dock inte knock-out som 
vinstgivande, varför det officiellt blev en po
ängseger.
Senare i finalen förlorade dock Jonny på 

poäng mot en Falkenboxare. Jonny imponera
de tydligen i alla fall på landslagsledningen som 
nominerade honom som reserv till den svåra 
juniorlandskampen mot Finland. När det se
dan blev klart till match fick Jonny ta på sig 
landslagströjan och hoppa in som reserv i lätt 
tungvikt!!!
Det blev en nyttig och lärorik landslagsdebut 

som Jonny dock förlorade mot en betydligt 
mer rutinerad och något tyngre motståndare.

RUTINERADE »RÄVAR«
I övrigt pågår tränings- och tävlingsverksamhe
ten för fullt. Förutom de ovan nämnda boxar

na har vi flera lovande knatte- och ungdoms
boxare, av vilka kan nämnas Kent Pira 14 år 
och Vagn Ekeroth 17 år. Vårt egentligen tyng
sta kort, mellanviktaren Tomas Åström, lurar 
också i vassen och siktar in sig på en SM-start 
där han bör ha goda chanser till framgång.

Vi har dock inte bara unga lovande och 
kommande boxare i vår träningslokal Drott
ninggatan 88. En del av våra allra mest kända 
»föredettingar« finns också på plats för att 
med tips och goda råd bistå ungtupparna när 
inte de ordinarie tränarna Steve Winquist och 
Kjell Hauptman hinner med. Äldst och klokast 
är mästerboxaren från 20-talet, Harry Wolf, 
som enligt dåtidens tidningar gjorde boxningen 
till en skön konst. En balettmästare kunde inte 
ha bättre fotarbete. Harry nu 77 år studerar 
dock för fullt varför besöken i träningslokalen 
inte kan bli helt regelbundna.

»PATTE« OCH »PINNEN« KAN ÄN
Vår senaste riktigt stora stjärna med bl a 

5 SM, Carl Axel »Putte« Palm, dyker också 
upp åtminstone en gång i veckan och försöker 
överglänsa våra nu aktiva. Den allra flitigaste 
»oldboyen« är dock Hans »Pinnen« Pincoffs 
(4 SM-titlar) som fortfarande tränar så gott 
som dagligen. »Pinnen« var mera slugger än 
boxare och propagerar därför ivrigt för lite 
tuffare boxning.
Dessa gamla stjärnor bidrar förutom med 

goda råd om boxning, även till att skapa en god 
kamratskap och Djurgårdsanda i hela gänget, 
vilket vi anser vara ett av de viktigaste målen i 
vår verksamhet. Fler gamla Djurgårdsboxare 
är därför välkomna att motionera hos oss.
Men självklart vänder vi oss till nya boxnings

intresserade ungdomar. Kom med i Djurgårds
boxningen — Du blir väl omhändertagen och 
får deltaga i en allsidig träning i boxningens 
ädla konst.
Vår träningslokal finner Du på Drottningga

tan 88 (Centralbadet) och ytterligare upplys
ningar kan Du få genom att ringa 21 39 16.

Henrik

»Det gamla gänget« och en blyg ungdomsmästare. Fr v: Harry Wolff (20-talet) 2 SM-tecken, Hans Pincoffs (60-talet 4 SM-tecken), Kalervo 
Alanenpää, lättviktsmästare —81 och Antonio Magnusson svensk ungdomsmästare 1982.
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BANDYSEKTIONEN I SERIETOPP
Tidningen Djurgårdaren har 
ringt upp DIF:s bandysektions
ordförande, Bert Niska, för att 
höra hur det står till på bandy
fronten efter flyttningen till 
Åkersberga.
— Tack bara bra, svarar Bert på vår fråga. 
Flyttningen var ju bl a föranledd av våra urusla 
träningsförhållanden i Stockholm och på den 
punkten har det verkligen blivit en förbättring. 
Detta har också medfört en nytändning hos 
spelarna.

Totalt har nu bandyn ca 90 spelare igång på 
träningarna och så mycket kan inte Bert dra sig 
till minnes att DIF-bandyn någonsin haft tidi
gare.

ÅTTA LAG I SERIESPEL
Tävlingsverksamheten har också gått bra. För 
närvarande har man åtta lag igång i seriespel. 
Förutom A-lag, har man även reservlag, 
damlag och fem pojklag. Speciellt glada är man 
åt pojklagens framgångar. Bl a visade D-poj
karna framfötterna nyligen mot Vettershaga 
som på bortaplan besegrades med hela 19—0.

A-laget som denna säsong håller till i div 4 B 
har också visat »Djurgårdsklass«. När två mat
cher återstår leder man serien och har endast 
tappat en poäng. Om detta håller och man 
klarar hem seriesegern innebär detta direkt 
uppflyttning till div III.

Samtliga A-lagsspelare har hållit stilen under 
säsongen och presterat jämn form, vilket gett 
oss en stark lagkombination. Om nu någon 
skall nämnas framför de andra så är det väl la
gets skyttekung Jussi Sjöblom. Han är ett av 
våra nyförvärv från Hammarby och har i myc
ket hög grad bidragit till lagets offensiva och 
målgivande spel.

Förutom Jussi fick vi ytterligare en förstärk
ning från Hammarby och en från Astor inför 
denna säsong. Alla tre har funnit sig väl tillrät
ta i Djurgårdsdressen och bidragit till att 
spelkvaliteten höjts. Till nästa säsong räknar 
man med ytterligare 2—3 förstärkningar, vilket 
kan bli nödvändigt om man siktar uppåt i serie
systemet — och det gör man.

EKONOMISK TRYGGHET 
JÄTTELOTTERI
Bandysektionen består av ett helt gäng eldsjälar 
som med Bert Niska och kassören Karl Innala i 
spetsen verkligen arbetat och slitit hårt för att 
få fart på DIF:s bandysektion. Det stora pro
jektet nu är försäljningsarbetet med det jätte
lotteri som sektionen beviljats och som skall 
skapa ekonomisk grund för framtida verksam
het. Fina vinster att vinna varför Bert uppma
nar alla Djurgårdare att köpa lotter och där
med också stödja bandyverksamheten och då i 
första hand på ungdomssidan. Om Du av en 
händelse inte skulle bli uppvaktad av någon av 
våra många lottförsäljare, kan Du även ringa 
och beställa lotter. Kassören Karl Innala tar 
emot telefonbeställningar på tel 0764/219 59.

MÅNGA KAN BLI FLER
Men självklart är det den idrottsliga verksam
heten som är det väsentligaste. Som vi nämnde 
inledningsvis, så har vi idag en bred verksam
het, men det finns, trots detta, plats för flera 
ungdomar. En bandyplan är stor och där kan 
många olika träningsmoment utövas i mindre 
grupper och på mindre ytor.

Röllingbyplan i Åkersberga är platsen där vi 
tränar och spelar våra hemmamatcher. Du som 
vill vara med i träningen kan titta ner någon 
vardagskväll vid 19-tiden och anmäla Dig. Om 
Du önskar ytterligare upplysningar kan Du 
kontakta Karl Innala på tel 0764/219 59.
Som åskådare hälsas Du också välkommen till 

våra hemmamatcher i lokalpressen kan Du se 
när våra hemmamatcher äger rum för de olika 
lagen.

Henrik
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Här är gänget som håller igång Djurgårdens 
Ishockeykansli på Paternostervägen 24, Jo
hanneshov.
Fr v: Anders Kellerstam, materialansvarig för 

A-truppen, Ingvar Carlsson, assisterande A-
lagstränare och ansvarig för A-juniorerna, Leif 
Boork, A-lagstränare och kansliansvarig, och 
så kvinnan och kansliets allt i allo Karin Sved
berg.

TRIVSAM ARBETSMILJÖ
Karin är »äldst« i gården. Kom med i arbetet 
1974 då kansliet var beläget på Bergsgatan 27. 
Dåtidens hemvist för alla hockeyfrälsta Djur
gårdare.

— Det var trevliga lokaler som stod öppna för 
alla, minns Karin, men nu trivs vi bra här också 
och framför allt har vi betydligt bättre med 
utrymmen. Fyra kontorsrum, sammanträdes
lokal och arkivutrymmen, vilket är en nödvän
dighet för den omfattande verksamhet som vi 
har idag.
Och det är väl i första hand av utrymmesskäl 

som ishockeykansliet fått flytta utanför »Sta
dionborgen« och kanske något beroende på att 
hemmaarenan och ishockeyns »heliga plats« 
Johanneshovs Isstadion, ligger söder om Slus
sen.
Närheten dit är viktig, instämmer samtliga. 

Det är trots allt där det händer och kring den 
rinken vi samlas såväl spelare, ledare som 
publik.

LYCKLIGA ARBETSKOMBINATIONER
Samtliga vid hockeykansliet utom Karin, har 
dubbla arbetsuppgifter. Det vill säga arbets
uppgifter såväl på det administrativa planet 
och som instruktörer eller materialförvaltare. 
Alla är eniga om att detta är en lycklig 
kombination. Vi blir involverade i den totala 
verksamhetens olika skeden och får på så vis 
också större ansvar och förståelse för arbets
uppgifterna.
Karin har hand om medlemsregistret för is

hockeysektionen och håller i största allmänhet 
ordning på grabben och kansliet, vilket inte 
minst gäller blomsterfloran. Får även tjänst
göra som något av växeltelefonist när anhop
ningen av telefonsamtal blir allt för intensivt 
efter lagets framfart i serien.
När vi besöker kansliet några veckor före slut

spelsstarten, formligen drunknar Karin i bil
jettbeställningar inför slutspelsmatcherna.

— Jag trivs med arbetsuppgifterna liksom 
grabbarna som är trevliga arbetskamrater. Den 
arbetsfördelning som vi nu tillämpar fungerar 
också bra mellan oss fyra.
Ingvar »Putte« Carlsson har också ett flertal 

administrativa sysslor under förmiddagarna 
innan han tar »Hovet« i besittning för att i 
första hand träna A-juniorerna.
Ingvar, med förflutet som A-lagsspelare i 

såväl ishockey som bandy, är något av »Boorks 
öga« och assistent under A-lagsmatcherna.

— Vi har ett fint samarbete och kompletterar 
varandra såväl under träning som matchning, 
menar »Putte«. Har varit med i gänget sedan i 
höstas, men tycker att jag kommit in fint i 
arbetsuppgifterna som anställd. Det känns för 
mig mycket stimulerande att arbeta med ju
niortruppen och följa upp våra många lovande 
ungdomsspelare. Framgångarna för A-truppen 
stimulerar självklart arbetet i samtliga led ända 
ner till de yngsta knattelagen. Vår målsättning 
är också att genom satsningar på våra egna 
produkter, kunna bli »självförsörjande« på 
A-lagsspelare.
Anders Kellerstam är en viktig kugge i 

»hockeyteamet«. Arbetar första säsongen som 

huvudansvarig för A-lagets material. Detta 
innebär icke bara att hålla reda på alla prylar, 
han är också tillsammans med lagledaren Björn 
Rylander, ansvarig för alla inköp och firma
kontrakt.
Han skall se till så att allt är rent, lagat och 

slipat inför såväl träningspass som matcher. 
Bara att hålla reda på varje spelares klubbor är 
ett konststycke i sig. Uppgiften medför också 
många och långa resor där prylarna skall be
vakas i varje ögonblick och alltid finnas till 
hands i rätt ögonblick till rätt spelare.

— Vi har nu ett inarbetat system som fungerar 
bra och där utrustningen utnyttjas maximalt, 
anser Anders. Det handlar om ganska stora 
belopp för inköp under varje säsong. En 
komplett utrustning räcker normalt under en 
fyraårsperiod. A-laget byter varje år och från 

A-truppen övertas utrustningen av A-juniorer
na som året efter överlämnar till B-juniorerna. 
Det som sedan finns kvar går under den fjärde 
säsongen till ungdomslagen.
Leif Boork jobbar med dom övergripande 

frågorna och planerar för framtiden. Mycket 
tid går åt till telefonsamtal och kontakter med 
spelarna. I framgångens stund blir man oftast 
ett jagat villebråd, vilket han i år fått känna på.

— Visst är det stressigt emellanåt, men jag 
trivs ganska bra när det »fläktar«. Inbillar mig 
också att jag har en förmåga att hålla det hela 
på någorlunda distans, menar den som en 
filbunk lugne Boork.

— Bra medarbetare, en hängiven styrelse och 
en sammansvetsad spelartrupp gör att det här 
är en ganska behaglig arbetsuppgift, slutar Leif 
samtidigt som två telefoner ringer för full hals.

OLLE LARSSON
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Det våras på Fiskartorpet!

Sandra och Sune har startat vårstädningen på Fiskartorpets Motions
central. Poolen — som varit igång hela vintern är för övrigt Stockholms 
enda vinterpool — skall ses över och rensas.

»Långskubbarnas« paradis
Nu under våren ökar besöken markant på Djurgårdens Motionsanlägg
ning vid Fiskartorpet. Motionärerna strömmar till i stora skaror och 
framför allt är det långdistansmotionärerna som här funnit ett paradis.
— Men det är ingen risk, alla får rum, säger anläggningens eldsjäl och 

föreståndare Sune Hall.
Här finns plats för ca 150 personer samtidigt. En modern anläggning 

med fina omklädningsrum, rymliga bastuanläggningar för såväl damer 
som herrar. Styrketräningslokal och två solarium för dom som vill 
hjälpa upp vårsolbrännan.

I de vackra omgivningarna finns ett otal vägvalsmöjligheter. Marke
rade spår från 1,5 km upp till 7,5 km. Flera välpreparerade med 
sågspånsunderlag. Därutöver stigar, vägar och ängsmark för promena
der.

Djurgårdsloppet — skidsuccé
Vinterns största händelse på »Fiskis« var Djurgårdsloppet på skidor. En 
24-timmarstävling öppen för alla. Den skrala snötillgången höll på att 
stoppa arrangemanget. Men den borne optimisten Sune vacklade aldrig 
inför genomförandet. Och det blev en tävling som blev uppskattad av de 
12 lag och sammanlagt ca 350 deltagarna som genomförde loppet 
fredagsnatten den 18 och lördagen den 19 februari. 65-talet funktio
närer var i arbete mestadels då från skidsektionen. Och förutom 
skidåkningen så bjöds där korvgrillning, stockvedsbrasor och pjäxdans 

till diskomusik. Således en minnesrik natt på »Fiskis« där alla tycktes 
trivas och där ingen trötthet kunde märkas bland vare sig åkare eller 
funktionärer trots ett dygns åkskicklighet och konditionsstarkt 24-
mannalag.
Lite smålk i bägaren tycker Sune att det ändå blev därför att det blev 

ett så svagt gensvar och deltagande av våra olika sektioner inom 
Djurgården. Endast folket från skidsektionen syntes till och så Henrik 
Bromfäldt från överstyrelsen. Med lite entusiasm och engagemang 
borde många sektioner bildat lag och deltagit i tävlingen.

— Kom igen nästa år, manar Sune. Det här skall bli en tradition och 
årligen återkommande skidfest. Nästa år skall t ex lokalradion sända 
från tävlingen och kan vi dessutom räkna med bättre snötillgång före 
tävlingen så att deltagarna kan träna, då tror jag på 50-talet deltagande 
lag, tippar arrangemangets initiativtagare och arbetsmyra.

I vår springer vi 12 timmar
Nästa storarrangemang blir Djurgårdsloppet i löpning som skall 
arrangeras som ett 12-timmarslopp med start kl 06.00 och målgång kl 
18.00. Varje deltagare springer 30 min på en varvbana och i övrigt efter 
samma regler som vinterns skidlopp.
Datumet för detta arrangemang är i skrivande stund inte fastställt, 

men inbjudningar kommer att distribueras i god tid.

16.000 träningsbesök
Sune räknar med att årets träningsbesök skall komma upp till minst 
16.000, vilket innebär en markant ökning från tidigare år. De flesta är 
stamkunder som regelbundet motionerar och utnyttjar vår anläggning.

ÖPPET
Måndag 11.00-20.00 
Tisdag 7.00-20.00 
Onsdag 11.00-20.00 
Torsdag 11.00-20.00 
Fredag 7.00-14.00 
Lördag 9.00—13.00 
VÄLKOMMEN!

Priser:
Engångsbesök............................................ 6:—
Veckokort................................................. 15:—
Månadskort............................................... 40:—
Årskort....................................................... 250:—
Solariet....................................................... 25:—/halvtimman

Specialpriser för skolor med lärare 50% rabatter som bedriver
organiserad träning under längre perioder.
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Svalt intresse för våra »helgnötter«
När tidsfristen för insändande av svar på »helgnötterna« gick ut, 
fredagen den 14/1, var det inte många som tagit itu med proble
men. Det är tydligt så att Djurgårds-medlemmarna sjuder av akti
vitet och inte har tid att sitta stilla och grubbla över historiska frå
gor.
Den rätta raden såg ut så här:
x x 1 2 1 2 x 2 1 2 +
ÅTTA RÄTT BÄSTA RESULTATET!
Av de inkomna svaren var det inte någon som lyckats pricka in 11 
rätt! ! !
Den uppmärksammade läsaren märkte säkert att fråga nr 2 fallit 

bort, varför det endast fanns 11 frågor att besvara.

PRISER ATT HÄMTA! ! !
Rolf FLodin, Huddinge och Peder Dahlman, Stavsnäs har båda 
tippat åtta rätt och har priser att hämta.
Kontakta Olle Larsson på tel 08/31 87 30.

DE FEM FELEN PÅ BILDGÅTAN VAR FÖLJANDE:
Ishockeymålvakten hade tomtemask.
Fäktaren hade ishockeymålvaktens hjälm. 
Snusdosa i stället för puck.
Anette bar herrlagets tröja och byxor samt gymnastikskor i stället 
för fotbollskor.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS 
ÅRSMÖTE 1983

äger rum måndagen den 25 maj kl. 19.00 
på Fältöversten 

Dagordning enligt stadgarna 
Till ett välbesökt årsmöte inbjudes 

alla medlemmar.
ÖVERSTYRELSEN

Ny fart i Orienteringssektionen
»Skärmletarna« inom vår förening kommer åter att låta höra talas om 
sig. Detta om man får tro de förslag som framlagts till överstyrelsen 
som vid sitt sammanträde den 21 februari gav klartecken till ett åter
upplivande av sektionen. Vi återkommer med närmare information om 
sektionens aktiviteter i ett kommande nummer.

Till våra nya medlemmar!
Med anledning av att vi fått så stor anhopning av nya medlemmar måste 
vi tyvärr meddela att det för närvarande tar ca 3-5 veckor innan Du som 
ny medlem får Ditt medlemskort i brevlådan.

Vi hoppas på överseende med denna »administrationspropp«. Håll 
ut... Den som väntar på något förnämligt — väntar aldrig för länge!!!

Nytt År med Supporterklubben
Efter en egendomlig vinter så tar vi nu nya tag inför 1983.

Vår Ishockeysektion är bara att gratulera till framgångarna, men kan 
jag inte i skrivande stund gotta mig hur mycket som helst.

Boork och grabbarna har i alla fall gett oss en fantastisk glädjeyra på 
Johanneshovs Isstadion och även på de flesta bortaarenorna.
Vid vårt årsmöte på Stadion den 23 mars får vi väl se vilken som blir 

denna säsongs ISHOCKEYIDOL.
Men nu gäller det att vi när vårsolen kommer och läderkulan sätts 

igång finns på plats för att stödja de BLÅRANDIGA till stordåd även 
de. Jag hoppas och tror att Hasse Backe skall kunna se ett gott resultat 
när så småningom serien är genomgången.

Jag vet att både Hasse och hans grabbar har väl förberett den kom
mande säsongen och dessutom har nu laget så vitt jag vet fått en hel del 
nya unga äregiriga spelare och det om något tror jag skall ge resultat.
Våra fotbollsgrabbar skall veta att runt samtliga matcharenor, där finns 
vi som älskar er och som jobbar i bakgrunden för er.

Det är livsviktigt att vi som älskare av Djurgår’n nu finns på plats inga 
glesa läktare får finnas denna sommar på STADION och hellre inte vid 
bortamatcherna.

Vår egen verksamhet sjuder idag av liv där djurgårdare i mängder 
ansluter sig till oss och på många andra sätt stöder vår verksamhet 
vilken skall ge Djurgår’n ett välkommet stöd, såväl publikt som eko
nomiskt. . .

Vi glömmer heller inte de övriga sektionerna och vill gärna gratulera 
deras aktiva till mycket goda och glädjande resultat dels under det år 
som gått och dels nu under vintersäsongen.

Vi kan bara se på den smått fantastiska bandysektionen som fick starta 
på nytt från noll och som har visat sig verkligen framåt, dessa frivilliga 
krafter i dess styrelse är bara att gratulera.
Konståkningssektionen har också denna vinter visat sig på den styva li

nan, vilket vi bockar oss djupt för. Ja ingen sektion skall känna sig bort
glömd av Supporterklubben, personligen är jag mycket glad och tack
sam för den fina kontakten jag alltid har med de s k små sektionerna 
och hoppas också att i framtiden få vara tillsammans med er vid den ena 
eller andra sammankomsten.
Med Djurgårdshälsningar

Sven Öberg
ordf

Brevmärkesköpare
Vi har under hösten satt Brevmärken till ett otal Djurgårdare, vilka vid 
köpet erhöll ett lottnummer och där har det nu varit dragning och de tre 
utlovade priserna (tre tavlor) har vunnits av följande:
Lott nr 118 Mats Adolfsson, Arkadvägen 7, Johanneshov.
Lott nr 538 Karl-Erik Eriksson, Ynglingagatan 26, Stockholm.
Lott nr 977 Karl-Harry Karlsson, Utkiksbacken 22, Stockholm.
Vi säger GRATTIS till vinnarna samt tackar varmt alla Er som genom 
att köpa dessa brevmärken har gett oss ett mycket stort ekonomiskt till
skott.

Styrelsen

Genom denna 
Svarsförsändelse 
kan du beställa 
våra två 
profiltalrikar!

Se nästa sida!
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PROFILTALLRIKAR

Djurgårn’s driftiga Supporters Club har nu utgett två PROFILTALLRIKAR. Detta 
som ett led i föreningens kommande 100-årsjubileum.
En profiltallrik skall utges varje år från 1981.
TUMBA på tallrik nr 1 som utkom förra säsongen.
KNIVSTA på tallrik nr 2 som nu ligger klar för distribution.
PRISET ÄR SÅ LÅGT SOM 115 kr/st.
Nettot på försäljningen går oavkortat till Clubbens verksamhet för att stödja 

DJURGÅR’N.

DE TIO FÖRSTA TALLRIKARNA MED KNIVSTA ÄR NUMRERADE OCH 
SÄLJS TILL HÖGSTBJUDANDE — ANBUD LÄMNAS SENAST DEN 1 
APRIL 1983. Lämna Ditt anbud på beställningskupongen här nedan.

Undertecknad beställer härmed
PROFILTALLRIKAR enligt följande:
..... st Nr 1 »Tumba« à 115 kr
..... st Nr 2 »Knivsta« à 115 kr
Lämnar följande anbud på en av de tio numrerade tallrikarna med »Knivsta« 
kr:......................
Namn:........................................................................................................................
Gatuadress:................................................................................................................
Postnr.:.......................Postadress:..........................................................................

telef.:.............../...............

□ Samtidigt har jag insatt kr...........på pg 35 21 20-0 (portofritt)
□ Sänd ovanstående per postförskott (porto tillkommer)

KLIPP UR KUPONGEN OCH 
POSTA REDAN IDAG!!! 
Portofritt!!

PS! Du förstör ingen text i tidningen 
genom att klippa ur denna kupong. 
DS.
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MEDLEMSVÄRVNINGEN
Gav 1.000 nya medlemmar

Steriokasettradion gick till Wilhelm Bäckström.

Kansliet rapporterar att det varje dag kommer in nya ansökningar om 
medlemsskap. Detta har pågått sedan medlemsvärvningskampanjen 
drogs igång i september förra året. Det innebär att kampanjen blivit en 
succé. Det visar också att det är drag i Djurgården just nu. Hur många 
som värvar medlemmar vet vi inte men 313 värvare deltager i själva 
tävlingen. Hittills.
ÄR DU EN AV DE 7.000 SOM ÄNNU INTE VÄRVAT NÅGON 

MEDLEM?
När medlemsvärvningskampanjen startade så var vår målsättning att 

varje medlem skulle bidraga med minst en ny medlem. På så sätt skulle 
antalet medlemmar dubbleras. Så om Du ännu inte dragit ditt strå till 
stacken så gör det nu. Även om det alltid är lätt att värva medlemmar 
till Djurgården så har det väl aldrig varit så lätt som nu. Så kör hårt.
Anmälningsblanketter finner Du i förra numret av tidningen Djur

gårdaren. Du kan också ringa kansliet och beställa blanketter. Ett 
alternativ är att du använder en vanlig postgiroblankett på posten. 

Glöm då inte att ange den nya medlemmens personnummer. Vårt 
postgironummer är 50 53 22-8. Avgiften är 75:— för de som i år fyller 
18 år eller är äldre. 25:— för de som är yngre. Ständigt medlemsskap 
kostar 1.000:—.
Stenhårt i toppen!
10-i-topplistan per den 31 januari:

1 Wilhelm Bäckström 19 st
2 Tom Agnblad 17  st
3 Olle Bäckström 16  st
4 Lars Reuterhäll 10  st
5 Stefan Sundin 9 st
6 H G Bamegård 8  st

Inger Blomström 8 st
Thomas Lagerquist 8 st
Peter Stenholm 8 st

10 Mikael Andersson 7 st
Elof Ekman 7 st

Björn Hansson 
Ulrica Johansson 
Per Samaras 
Anders Reistam 
Aya Unger
Bo Öhman

Dessa deltager också i tävlingen, där vinster utlottas till alla som värvat 
minst en medlem.
Patrik Alm
Aina Andersson-Carlsson
Catrin Bohagen
Roger Ellvin
Henric Grönberg
Annelie Lindström
Stig Månsson

SE TILL ATT DITT NAMN KOMMER MED BLAND DESSA!

Nytt etappris
Juryn har bestämt att i fortsättningen dela ut ett etappris till någon 
av dem som värvat en medlem. Det är således frågan om ett nytt 
pris. Vem som vinner avgörs av lotten. Nästa etapp gäller fram till 
maj då nästa nummer av Djurgårdaren utkommer. Priset denna 
gång är en elborrmaskin från Brobergs Byggmarknad i Länna.

Italienresa i pris!!!
Vi kan nu avslöja att första pris är en resa till Italien. Vinnare blir den 
som vid tävlingsperiodens slut har värvat flest medlemmar. Flera fina 
priser finns till dem som sedan belägger platserna närmast segraren. 
Dessutom deltager som tidigare meddelats alla värvare i en utlottning av 
priser. Det innebär att alla som värvar medlemmar har chans att vinna 
pris.

Det kom ett brev från Arvidsjaur
Även i Lappland ”diggar” man Djurgården

Hej Henrik!
Jag vet inte om Du kommer ihåg vem jag är, men vi hade en hel del 
med varandra att göra, när jag var sekreterare i Stockholms 
Boxningsförbund. Faktiskt har jag varit styrelsemedlem något år i 
DIF också, i boxningssektionen på 70-talet.

Under vinterperioden läser man mycket här uppe och nyligen 
läste jag DIF:s jubileumsskrift, och då fick jag för mig att rita 
några rader till Dej och berätta om hur jag blev DIF-are.

1948 flyttade jag från västra Sörmland till Solna och hamnade i 
3:e klass i Råsunda kommunala Folkskola nära fotbollsstadion. I 
samma klass gick Lennart »Liston« Söderberg och i en parallell
klass Ingemar Johansson. Tre år senare hamnade jag i Solna 
läroverk. Klasskamraterna hette då »Lill-Garvis« Carlsson, Jan 
Nildén. I en av parallellklasserna gick Anders Parmström, Göran 
Svensson och Lennart Selander. AIK:s »kycklingkedja« i hockey. 

Vidare i samma skola Börje Fridlund som då var AIK:s reserv
målvakt i fotboll.
Alla dessa var hårt engagerade i AIK redan då, så Du kan tro att 

det pratades bara AIK hela tiden. Efter ett år i läroverket 
markerade jag mitt oberoende och blev DIF-are. När sedan min 
fru födde våra tvillingpojkar blev givetvis även de DJURGÅR
DARE, vilket de nu varit i 17 år och är mycket stolta över.
Här uppe existerar annars bara Skellefteå AIK och varje gång 

DIF är i Skellefteå och spelar åker vi givetvis de 15 milen för att 
titta på våra kämpar. Vi får hoppas att det går bra för dem under 
fortsättningen av årets elitserie och att det slutligen blir en triumf i 
slutspelet.

Ja, det var några rader från några DIF-supporters i Lappland.
Många hälsningar från Dan Hammar

Arvidsjaur.
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Vi gratulerar
50-åringar:
Åke Wilhelmsson, 1/2, hängiven Djurgårds
supporter.

Sven Jansson, 5/3, föreningens sakliga och 
kunniga revisor.
Björne Mellström, 10/3, bordtennisvirtous 

från tiden då »ping-pong-spelet« stod på topp 
inom Djurgården.
Ove Malmberg, 17/5, tillhör gruppen 

»hockeylirare«.
Liselotte Dolderer, 25/5, tidigare ledamot av 

överstyrelsen.
Bo Finnhammar, 5/6, framstående fotboll

spelare och ledare.

60-åringar:
Dan Netzell, 4/1, tillhör »skidfolket« som 
långflygare i backe.

Carl-Gunnar Palm, 2/3, mest känd som 
pappa till vår framgångsrike boxare »Putte« 
Palm.
Gunnar Hofverberg, 6/4, tidigare ledamot av 

överstyrelsen.
G B E Dahlfors 8/6, tidigare ledamot av 

överstyrelsen.

65-åringar:
Ane Grunander, 28/1, legendarisk ishockey
general.
Hans Stelius, 29/3, verksam inom fotboll

sektionen.
Harald Gustafsson, 2/4, framgångsrik ung

domsledare i fotboll.
Gunvor Janson, 11/4, tillhör konståkarnas 

sektion.
Sten Rydholm, 27/4, tillhör fäktarnas fram

gångsrika skara.

70-åringar:
Karl-Erik Nordlund, 26/1, tidigare ledamot av 
överstyrelsen.

Tack!
Tack snälla Överstyrelsen för er uppvaktning 
och närvaro på min högtidsdag!

Tack också snälla ishockeysektion för att ni 
kom och firade mig med blommor och pre
senter!

Och tack A-lagstrupp och tränare i fotboll för 
uppvaktning och present!

ÅKE WILHELMSSON

LENNART ÖBERG, 70
en brottningens "Ståtfarfar”

Lennart Öberg, 3/4. En av Djurgårdens verk
liga trotjänare. Bördig från Viby församling i 
Örebro län. Kom till Stockholm 1930, medlem i 
DIF 21 april 1931. Då som aktiv brottare i den 
anrika träningslokalen på Döbelnsgatan. Aktiv 
under 20 år, JSM-mästare 1937 och tvåa på SM 
1948 och nominerad som reserv till OS i 
London samma år.
Roligaste segern? När Stockholm vann A-fyr

stads i Malmö 1942.
Jobbigaste uppdraget? När jag 1950 var leda

re för Stockholms B-fyrstadslag och samtidigt 
aktiv i mellanvikt samt domare i de matcher 
där inte Stockholm var med.

43-årig ledargärning
Lennarts ledarbana startade 1940 då han blev 
invald i brottningssektionens styrelse. Blev dess 
ordf 1944, en post som han satt kvar på i 27 år 
tom 1972. Ingick under ett flertal år i över
styrelsen som sektionsordf. och dels som ad
jungerad ledamot.

Idag upptas hans mesta tid av arbetet med 
Djurgårdens bingo- och lotteriverksamhet, ett 
uppdrag som Lennart sköter med erfarenhet, 
ambition och noggrannhet.

Brottningens »stålfarfar«
Den uppgift som Lennart inte prövat på inom 
brottningssporten, finns inte. Den aktiva ba
nan har vi talat om, men innan den var slut var 
han redan en etablerad domare. I början av 
60-talet tillhörde han landets ledande. Uppdrag 
vid såväl EM som VM vittnar om det.
Roligaste minnet? De årliga landskamperna 

mot Finland. Där gavs och togs med hårda 
nypor. Jag var mer eller mindre permanent som 
svensk domare i dessa kamper. Speciellt i 
Finland hade man behövt ishockeyhjälm på sig 
vid dessa tillställningar under 50- och 60-talet.

Vid flera tillfällen fick vi bryta matcherna då 
det var fullständigt uppror mellan ledare, 
tränare, aktiva och inte minst publiken. Det var 
en något förfelad utveckling av idrottsutbytet 
mellan de båda »stormakterna« på brottnings
arenan, men på något vis stimulerande, och jag 

kan garantera att om dessa kamper TV-sänts 
skulle det blivit en bejublad underhållning på 
många sätt.

Ungdomsbrottningen 
»skötebarnet«
När ungdomsbrottningen började rota sig i 
början av 60-talet blev Lennart en av för
grundsfigurerna. Han var en av initiativtagarna 
till bildandet av Sv Brottningsförbundets ung
domskommitté 1962. Han var med och upp
vaktade TV-sporten för att få igång de popu
lära TV-cup-brottningarna för ungdom i mit
ten av 60-talet. Han arrangerade ungdoms
läger, ungdomstävlingar för dom årsgrupper 
som senare skulle bilda stommen i svensk brott
nings seniorlandslag.

Ledaruppgifterna mest 
stimulerande
Lennart kan inte slita sig från detta med ledar
uppdrag inom idrotten. Förutom engage
manget inom DIF är han ordf i Stockholms 
Brottningsförbund, domarinstruktör m m. 
Han sticker heller inte under stol med att det är 
just arbetet som ledare som varit det mest 
stimulerande under hans långa idrottsbana.

Visst har det många gånger stormat kring 
namnet Lennart Öberg och visst har man 
ifrågasatt vissa av hans insatser. Men det vore 
onaturligt om så inte skett. Han har ju arbetat 
över tre till fyra generationer av ledare och 
aktiva. Och den ledare som skulle gått igenom 
så skiftande ledaruppgifter under så lång tid 
utan kritik — ja, han finns bara inte. Man kan 
inte vara alla till lags, men skulle vi sakligt och 
grundligt notera alla hans betydelsefulla och 
för idrotten positiva insatser, ja, då skulle 
listan bli lång och med all säkerhet ta ut det 
mesta av det som varit negativt.

OLLE LARSSON
Lennart i typisk pose. Bestämda steg, 
vakande blick och pipan i beredskap 
för att dirigera brottarna på mattan.
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Född »söderkis« i det brokiga 40-talets 
sista år. Ishockeyfantast från födseln. 
Startade en mindre lyckad karriär som 
aktiv och nu ansvarig tränare för Djur
gårdens anrika hockeylag.
Vem är han? Vad har han som tränare, som inte andra har? Ja, 
frågorna är ganska många inför mötet med denna något annorlunda 
tränare i en av dagens hårdaste och elitpräglade idrotter i vårt land.
Frågorna blir inte färre och finner inga direkta lösningar vid samman

strålningen på hockeykansliet. Inga hockeyklubbor, inga svettiga 
träningsgrejor, inga skridskor, ja — inte ens en snusdosa inom synhåll. 
Några tavlor med skämtteckningar om »stenålderns« Djurgårdslirare 
som Tumba och Rolle, vittnar ändå om att man kommit rätt.
Själv sitter han där vi det välansade skrivbordet i kavaj och välpressade 

byxor. En klädsel som nästan får ses som ett hån mot yrkeskåren som 
annars brukar vara utstyrda i det allra senaste från de reklammajnade 
idrottsfabrikanterna.
Nej, visste jag inte vem han var, kunde han för mig presenterats som 

konfirmationspräst, bokhållare, ekonom eller något liknande admi
nistrativt uppdrag.

Varför nu detta med ishockey?
— Blev intresserad av sporten som liten grabb. Var med i olika kvarters- 
och klubblag utan större framgång. Saknade förutsättningar och fick 
arbeta hårt för att lyckas med finter och dribblingar som för andra kom 
av sig självt.

— Kunde ändå inte släppa kontakten med idrotten och beslöt mig för 
att satsa på domaruppdrag inom fotboll och handboll. Men efter några 
säsonger som »rättskipare« började jag söka andra uppgifter och 
återigen var det ishockeyn som lockade. Tränaruppgiften kändes 
lockande och samtidigt som jag så smått funderade över olika spel
system, anmälde jag mig till grundkurserna för tränare.

Till Hammarby
Efter genomgångna kurser och tränaruppdrag i några mindre förorts
klubbar hamnade Leif hos »Hammarbyiterna« säsongen 79/80. Det 
blev en snabb tränarkarriär?

— Ja, men jag hade också arbetat ambitiöst med min nya ledaruppgift 
och säsongerna i Hammarby var lärorika och gav mig nyttiga erfaren
heter.

Men det var först när Du kom till Djurgården som du lät höra talas om 
dig i större sammanhang, och då i negativa ordalag.

— Jo, men då hade jag funnit min rätta tränarfilosofi så det var för 
mig personligen inga större problem. Jag gick in för uppgiften med 
öppna ögon och var medveten om riskerna för kritik mot de tränings
metoder som jag bestämt mig för att tillämpa. Min filosofi var den, att 
för att kunna arbeta sig upp från ett underläge måste man tillämpa nya 
system och inte köra i de gamla vanliga fårorna. Något nytt måste till 
för att ändra trenden. Dessa nya inslag fick lite väl stora dimensioner 
och förkastades från vissa håll innan dom ens hunnit praktiseras.

Förste elittränaren utan aktiv bakgrund
Du är en — och kanske den ende elitserietränaren som saknar bakgrund 
som elitspelare. Hur känns det?

— Ingen större skillnad tror jag. Det gäller för oss tränare att få 
spelarnas förtroende och bevisa att metoder och spelsystem är genom
förbara och funkar i verkligheten. Samtidigt gäller det att få träningen 
stimulerande och motiverande så att samtliga i laget känner att det är 
meningsfullt och ger utbyte i förbättrad kondition, teknik och spel
system.

— Varje detalj måste analyseras noggrannt och anpassas till det egna 
spelarmaterialet för att kunna utnyttjas i stressade spelmoment. Alter
nativa varianter måste också finnas intränade om någon blir skadad och 
då framför allt om det drabbar någon av nyckelspelarna.

Inte bra med för mycket 
»hockeytänkande«
Du har också lanserat nya metoder för att få laget i bästa tänkbara form 
inför matcherna. Vad går detta ut på?

— Vi får inte bli för ensidigt inriktade på uppgiften som ett 
framgångsrikt ishockeylag, eller de uppgifter som väntar inför mat
cherna. Det gäller att avleda de högt ställda förväntningarna och ge 
hjärncellerna andra uppgifter än »hockeytänkande«.
— Som botemedel för detta arrangerar vi oftast tips- och fråge

tävlingar på resorna till matcherna. Det kan gälla frågor angående 
sevärdheter och historia om den staden till vilken vi är på väg för match. 
Vid några tillfällen har spontana uppläsningar av diktskrivning och

LEIF BOORK
tränare för Djurgårdens 
elitserielag i ishockey 
frågas ut av Olle Larsson

limrikar förekommit. Inför nästa säsong planerar vi att starta en bok
klubbscirkel som ett led i detta arbete.

— I vår färdbuss har vi också tillgång till video-TV, inte för att 
analysera tidigare matcher utan fast mer av underhållande och stimule
rande karraktär. Musik-, natur- och samhällsvetenskapliga program.

Varför detta?
— Jag är av den fasta övertygelsen att spelarna är bättre rustade inför 
matchen och kommande svåra matchsituationer om de har en bredare 
referens. Livet består inte bara av ishockey. Det finns ett liv utanför 
rinken. Ett liv som i många stycken kan överföras på idrotten och vars 
erfarenheter kan vara till stor hjälp i de svåra och ofta överraskande 
moment som uppstår i en ishockeymatch. Detta gäller inte minst 
relationerna spelarna emellan och förmågan att tolka motståndarnas 
reaktioner i olika situationer.

Samarbete med fotbollen
Man fraperas över de många likheterna i synen på idrotten och arbets
metoder mellan dig och fotbolltränaren Backe. Samarbetar ni på något 
sätt och utbyter erfarenheter och träningsmetoder?

— Frågan är befogad men jag måste erkänna att vi hittills inte 
tillämpat några former av samarbete. Vi har bara som hastigast stött 
samman på stan och växlat några ord om våra tränaruppgifter. 
Personligen är jag av den uppfattningen att vi borde utbyta erfarenheter 
och samarbeta då vi båda tillhör samma generation och är verksamma 
inom två av Djurgårdens traditionsrika lagsporter. Vi får se vad som 
händer i framtiden när vi rotat oss lite bättre, vi är ju fortfarande i ett 
inledningsskede båda två.

Ett lag för slutspelet
Vad är din sammanfattning efter två säsonger i Djurgården. En i 
motvind och en i medvind?

— Jag har trivts i Djurgården sedan första träningspasset. Den 
beryktade »Djurgårdsandan« liksom de aktivas ambitioner och styrel
sens arbete och uppbackning, har passat väl in i mina idéer och tränar
ambitioner.

— Jag är också förhoppningsfull inför det stundande slutspelet. 
Systemet passar oss väl. Vi skall känna motståndarnas andhämtning i 
nacken för att ytterligare lyfta oss och prestera stordåd i viktiga och 
avgörande matcher.

— Och vinner vi inte i år så startar det en ny säsong om några 
månader.
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HISTORISKA ÖGONBLICK 
I DAMFOTBOLLEN

Med anledning av vår artikel i förra numret 
(2-82) om damfotbollen och de inledande ra
derna om dess tillkomst, har vi fått anledning 
att återkomma med några synpunkter.

Den historiska tillbakablicken blev något kort
fattad och gav dålig rättvisa åt dem som under 
flertalet år så intensivt arbetade med denna del 
av vår verksamhet.

I artikeln nämndes namnet Anna Dettner. En 
legendarisk ledarprofil och förspråkare för 
damidrotten inom vår förening, själv aktiv 

under många år i såväl lagspel som individuella 
grenar.

Men vid genomgång av vårt arkiv framförallt 
under 60-talet, finner man ytterligare en driftig 
ledare för damidrotten i allmänhet och dito 
fotboll i synnerhet. Hennes namn var Aina 
Ekvall. Säkert känd i de flesta kretsar och 
medlem i Djurgården sedan 1929 och ständig 
medlem sedan 1967. Damsektionens ordf 1962-
70.
Vidstående tidningsurklipp vittnar också om 

dåtidens framgångsrika Djurgårdsflickor i såväl 
fotboll som handboll.

Vem lade grunden 
till detta?
Denna »kampbild« har varit införd i en tidigare 
Djurgårdstidning och då med underrubriken: 
»Så här började damfotbollen i Djurgården för 
åtskilliga år sedan«. Vem eller vilka var de 
framsynta ledarna? Vilka är flickorna på bil
den? Kanske kan någon i läsekretsen ge oss svar 
på frågorna?

26 DJURGÅRDAREN



5 min. före
PRESSTOPP

Hjerpe etta i VM-test

En trött men lycklig Kent Hjerpe efter två intensiva fäktdagar i Stock
holm som båda slutade med segrar.

Kent Hjerpe i ett segerrikt framträdande på fäktpisten.

Helgen den 26—27 februari avgjordes SAF-pokalen på värja i Stock
holm. SAF-pokalen kan betraktas som säsongens starkaste svenska täv
ling då hela svenska eliten plus norska och finska eliten fanns på plats. 
Tävlingen avgjordes genom två separata tävlingsdagar, där den fäktare 
som efter båda dagarna erhållit lägst platssiffra utsågs till sammanlagd 
segrare.
Tävlingen samlade cirka 95 deltagare per dag, av vilka ett femtontal 

representerade DIF, detta var ungefär lika många som från arrangörs
klubben SAF (Stockholms Allmänna Fäktförening), från Finland och 
Norge kom sex respektive 10 fäktare.
Alla svenska VM-kandidater utom vår egen Jonas Rosén ställde upp. 

Jonas har varit förhindrad från att tävla en längre tid p g a en lårskada. 
Den ende av Djurgårdens VM-kandidater som deltog var alltså Kent 
Hjerpe.

Olympiske mästaren detroniserad
Kent var också den ende djurgårdare som nådde lördagens final på åtta 
man. Finalen avgjordes med 10-stötsmatcher i cupform. I kvartsfinalen 
fick Kent möta den bäst placerade norrmannen Bård Vonen, vilken fick 
stryk med hela 10—3. I semifinalen väntade så tvåan på JVM 1981, VM-
kandidaten Jerri Bergström från SAF. Denna match blev mycket lång 

och dramatisk då man måste vinna med två stötars marginal ända upp 
till 12—12 då det räcker med en stöt, denna avgörande stöt fick Kent in 
och vann med 13—12, efter att ett tag legat under med 7—9. I finalen 
fick han sedan möta Olympiske mästaren från 1980, Johan 
Harmenberg, vilken besegrades relativt enkelt med 10—6.

Starkt psyke och fysisk urladdning
Till söndagens final var det också bara Kent av DIF:arna som kvalifice
rade sig. Denna final bestod av en grupp på sex fäktare där alla mötte 
alla och innehöll, förutom Kent, VM-kandidaterna Åke Landfors Umeå 
FK, Jerri Bergström SAF och Greger Forslöv FFF och dessutom Johan 
Bergdahl Jönköping och Johan Harmenberg FFF.
Kent vann samtliga matcher med 5—4 och gick obesegrad genom fina

len. Förutom att det måste betraktas som fysiskt sett mycket starkt att 
vinna två så hårda tävlingar två dagar i rad, måste det också ses som ett 
tecken på ett mycket starkt psyke att vinna alla matcher i en final med en 
så liten marginal som 5—4.
Dessutom kan tilläggas att Kent under båda tävlingsdagarna endast 

förlorade fyra matcher. Slutställningen sammanlagt blev: l:a Kent 
Hjerpe DIF, 2:a Johan Harmenberg FFF, 3:a Jerri Bergström SAF. 
Därmed leder Kent uttagningslistan inför VM i Wien i sommar.

HENNING ÖSTERBERG

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

DJURGÅRDAREN 27




