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VAD SKALL DET BLI AV DIF-HOCKEYN NÄR BOORK LÄMNAR SKUTAN?
Vår framgångsrike A-lagstränare Leif Boork har åter blivit rubrikernas man sedan det kungjorts 
att han nästa vår skall överta ansvaret för Tre Kronor.
Självklart är det då många som undrar vad det skall bli av Djurgårds-hockeyn.
Visst är det så att mycket om och kring vår A-lagstrupp byggts upp och lanserats av Leif. Men tro 

för den skull inte att han varit ensam. Ingvar »Putte« Karlsson har följt Leif tätt i hälarna och de 
båda har genomfört ett intimt lagarbete.

Leif kommer för övrigt att stanna kvar under hela säsongen fram tom Europacupen nästa höst. 
Det blir således ytterligare ett års intensivt samarbete mellan de två, innan »Putte« tar vid efter 
Leif som ansvarig för vår A-trupp.

Vi får en fullärd, kunnig och erfaren tränare som kan laget och det spelsystem som nu byggts upp 
och som under de senaste säsongerna gett framgångar och utveckling av våra spelare.

Den svåraste att ersätta i detta läge blir kanske juniortränaren efter »Putte«. Men även till den 
viktiga posten har vi goda förutsättningar att finna en ersättare.

EN ÖVERGÅNG I BÄSTA SAMFÖRSTÅND
Det är också här på sin plats att deklarera att Leifs övergång till landslagskapten skett med helt 
öppna kort och i bästa samförstånd mellan förbundsledningen och DIF:s hockeysektion. Vi är 
också de första att gratulera Leif till en arbetsuppgift, där han får ytterligare möjligheter att för
verkliga sina hockeyteorier.

Lika självklart som vi är måna om att våra spelare skall utvecklas och få möjligheter att byta 
klubb och kanske pröva lyckan som proffsspelare, lika självklart är det att våra ledare skall få 
motsvarande möjligheter.

Vi vet också att Leifs hjärta även i fortsättningen kommer att klappa för Djurgårds-hockeyn och 
att han med stort intresse kommer att följa lagets utveckling och bistå med synpunkter och råd för 
att förverkliga det långsiktiga mål som är planerat.

MEN FÖRST VÄNTAR FOTBOLLSKVALET
Personligen gläds jag över vårt fotbollslags positiva utveckling och framgångar. När detta skrivs 
ligger laget fast förankrat som tabelltvåa och vissa förhoppningar föreligger om ett kvaldeltagan
de.

Vår tränare Backe har verkligen lyckats få en slagkraftig lagkombination av de unga lovande 
spelarna. Framfusigheten är också imponerande, trots att några av våra mera rutinerade spelare 
lämnat oss under säsongen.
En kvalseger och återkomst till allsvenskan skulle verkligen sitta fint under höstspurten. På något 

vis känns det som att det är där vi hör hemma. Inte minst vår fotbollskassör borde bli glad över en 
sådan framgång. Ekonomin är nämligen ett stort bekymmer för fotbollssektionen efter de två åren 
i div II.

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

ÖKAD AKTIVITET OCH HÖGRE MÅLSÄTTNING
Trenden bland våra övriga sektioner visar också på en genomgående ökad aktivitet. Sektionssty
relserna arbetar på de flesta håll mycket hängivet. Som exempel kan nämnas brottarna som med 
en treårsplanering målmedvetet beslutat arbeta för att återta positionen som en av Stockholms och 
landets bästa klubbar.

Vi gläds också åt orienteringssektionens återuppståndelse. En traditionsrik och framgångsrik 
»Djurgårdsgren« som vi med all säkerhet kommer att få glädjas åt under kommande år.
Livsandan inom Djurgår’n är således stark och om nu inte alla sektioner kan redovisa elitresultat, 

så har vi en breddverksamhet och en ungdomsaktivitet som medför respekt på ett annat, men 
minst lika viktigt plan.

BENGT BROBERG 
ordf
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Trogen • Självsäker • Viljestark • Stöddig
Ja, omdömena om hockey
tränaren Leif Boork är 
många. Han har alltid gått 
sina egna vägar. Han har in
te varit rädd för att tala ut 
och delge sina synpunkter. 
Han är med andra ord kont
roversiell och en tränare/le
dare som går, så att säga, 
lite utanpå. Vid 34 års ålder 
är han väl egentligen i inled
ningen på sin tränarkarriär, 
men är redan kontrakterad 
som chefstränare för lands
laget Tre Kronor.
Tack vare sin utåtriktade 
läggning, allsidighet och fri
språkighet har denne 
»idrottsfilosof« uppmärk
sammats, även utanför rin
ken och Hovets branta läk
tare. Hans friska debattin
lägg och förmåga att formu
lera sig, har medfört att han 
blivit uppmärksammad, 
även utanför idrotten.
Det var därför ingen över

raskning när han en varm 
sommardag dök upp som 
sommarpratare i riksradion. 
Ett program med ovanliga 
inslag och synpunkter som 
kanske inte är så vanliga i 
idrottskretsar. Nej, han ta
lar gärna och länge om 
knark, politik, mygel, peng
ar och blir på så vis en frisk 
fläkt i den allmänna debat
ten. Risken att bli feltolkad 
eller felciterad är uppenbar, 
men det tar han med samma 
jämnmod.
PUBLIKBRÅKET 
MÅSTE STÄVJAS
Även i lokalradion har hans 
stämma hörts. På ett nästan 
blygsamt sätt framförde han 
där sitt lags förutsättningar 
och möjligheter att upprepa 
fjolårets bedrift.
Publikreaktionerna i SM-

slutspelet kom självklart 
upp i det telefonväkteri som 
gick i lokalradion. Boork 
var där mycket angelägen 
om att fördöma dessa pub
likyttringar som då före
kom.

— Vi är väldigt tacksamma 
och beroende av ett kom
pakt publikstöd i våra hem
mamatcher, men de yttring
ar som då kom fram från 
vissa lektarsektioner är icke 
önskvärda av vare sig aktiva 

eller oss ledare inom Djur
gården.
VAD BLIR DET NU AV 
DJURGÅRN
EFTER BOORK?
Bengt Broberg hockeysek
tionsordförande, var den 
som upptäckte Leif och fick 
honom att flytta över från 
Hammarby till DIF för tre 
år sedan.

Jo, Leif Boork — den annorlunda hockeycoachen kan fak
tiskt åka skridskor och behärskar den rätta klubbföringen. 
Om nu någon trodde något annat.

— Jag tyckte hans sätt att 
arbeta och träna spelarna 
var tilltalande. Han har en 
hög ambition och ställer 
krav på spelarna. Långsiktig 
planering och individuell 
uppföljning av varje spela
re, utnyttjandet av de olika 
lagkombinationerna och 
spelsystemen, tyckte jag 
också var riktiga. Så, var 
också var riktiga. Så, det 
var självklart att jag ville få 
över honom till Djurgården. 
Det låter nästan som din 
bästa värvning någonsin?
— Ja, det var nog en myc

ket lycklig investering. Men 
självklart är Leif beroende 
av ett bra spelarmaterial för 
att lyckas. Och även detta 
har vi fått fram, dels genom 
vissa värvningar, men fram
förallt genom att våra egna 

produkter lyfts upp och ut
vecklats under Leifs led
ning.
»PUTTE« TAR VID
Det blir med andra ord ett 
stort tomrum nu när Leif 
går över till Tre Kronor?

— Självklart skulle vi helst 
sett att han stannat kvar hos 
oss ännu några år. Det lång
siktiga program vi lagt upp 

är långt ifrån genomfört.
—. Men Ingvar »Putte« 

Carlsson blir en fullgod er
sättare och eftersom han va
rit med en tid nu och känner 
till det sätt på vilket vi arbe
tar, är jag övertygad om att 
han kommer att lyckas.

— Leifs hjärta kommer 
förhoppningsvis också att 
finnas kvar i Djurgården, 
varför vi kan räkna med 
hans hjälp och goda råd, 
även i framtiden. Personli
gen tror jag också att svensk 
ishockey kommer att må väl 
av coachskiftet för Tre Kro
nor vilket medför att Leif 
får större möjligheter att 
förverkliga sina hockeyteo
rier.
INTE BARA HOCKEY
Leif har en rad annorlunda 
funderingar och åsikter om 

idrotten och dess utövare. 
Ta bara hans filosofi om 
hur spelarna bör utnyttja sin 
fritid. Själv är han en stor 
»bokmal« och samlar på fri
märken och lerkrus på sin 
fritid, förutom intresset för 
den egna familjen. Man 
måste komma bort från 
hockeytänkandet emellanåt 
och utsätta hjärnan för and
ra påfrestningar, menar 
han.
Han försöker på samma 

sätt avleda spelarna inför 
viktiga matcher med olika 
aktiviteter. Böcker och vi
deofilmer i bussen, liksom 
olika studiebesök är oftast 
inbokade i samband med re
sor och olika turneringar.

— Ett brett intresseregister 
och större kunskap om olika 
saker, även utanför idrotten 
och i samhället i stort, bi
drar till att spelaren får stör
re förmåga att agera och 
tänka på egen hand i hoc
keyrinken, är en av hans för 
idrotten ganska ovanliga fi
losifier.
OFTA OMSKRIVEN 
OCH CITERAD
Han tillhör också den typ av 
ledare som får pressen och 
massmedia att lyssna och 
intressera sig för hans åsik
ter och hans person. Kanske 
ett måste för att kunna föra 
fram laget och sporten så 
som man vill att den skall 
framtonas. Säkert kommer 
han att utnyttja denna för
del som kommande för
bundskapten och var så sä
ker på att det kommer att bli 
framtoningar av något an
norlunda slag.

Kanske kommer »kronor
na« att sitta och knyppla 
eller läsa stadskunskap på 
flygresorna till och från 
landskamperna i framtiden, 
för att nu riktigt spetsa till 
det. Men även om så skulle 
bli fallet, så kommer det 
med all säkerhet att ingå 
som ett led i den långsiktiga 
planeringen för att få ett 
bättre landslag som inom en 
fyraårsperiod skall trona 
överst på den internationella 
hockeyscenen.

OLLE LARSSON
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Funderingar kring DIF:s fotboll
När detta skrivs återstår sex omgångar av serien och fem 
poängs ledning före tredje laget, kan se betryggande ut.
Varje match är dock en helt ny, med nya förutsättningar, 

så mycket kan hända.
När du läser detta hoppas jag att vi i praktiken har en klar 

kvalplats.

Intensivt matchande
Under hela augusti och halva september är vi inne i ett myc
ket tätt matchande. Vi spelar varje söndag—onsdag—sön
dag. Beroende på att vi är kvar i Svenska Cupen (åttondels
final) och Stockholm Cup.
Jag är själv en ivrig förespråkare av tre matcher i veckan 

under vissa perioder av året. Typ maj och augusti (de bästa 
publikmånaderna).
Problemet för oss är de långvariga skadorna vi drabbats 

av. Samma spelare får därför spela hela tiden och det kan 
bli tungt.

Skotträningen en nog så viktig detalj i DIF-arnas träning, 
det är, som bekant, målen som räknas.

Träningen får inte bli lidande
Till detta kommer givetvis träningen (mån—tis—tors—fre) 
som på inget vis får bli lidande.
Onsdagar använder vi till specialträning för spelare indivi

duellt och vissa lagdelar.
Jag har av tidningsredaktionen blivit uppmanad att redo

göra för hur ett normalt träningspass kan se ut under 
matchsäsong, vilket jag gärna gör.

Tidslängd: Varierar mellan 90—120 minuter.
Vi delar sedan oftast upp passen i fyra faser.

A. Uppvärmning:
— Innehåller: Löpning — stretch — tänjningar — rör

lighet — någon form av styrketräning och gärna nå
gon lekvariant. Jag tror att spelare någon gång då 
och då måste få glömma allvaret. Om man placerar 
leken i uppvärmningen eller om avslutning spelar nog 
ingen större roll.

B. Momentträning: (rent försvarsspel eller anfallsspel).
— Kan även innefatta taktisk träning om vi tycker att vi 

behöver förbereda oss inför kommande motståndare.
C. Spel i någon form:

— Kan vara smålagsspel med begränsat antal tillslag.
— Eller spel över full yta med givna förutsättningar.

D. Nedvarvning/avslappning:
— Vissa pass prioriteras förbränningsträning och andra 

moment.
Jag vill samtidigt tillägga att två pass i veckan bör vara 
120 min. Under ett 90 min pass får man bara ca 60 min 
effektiv fotbollträning beroende på att uppvärmningen 
tar minst 20 min.

Vid ett 120 min pass får man 90 min effektiv träning, vil
ket är lika med full matchtid.

B-lagspel en viktig utbildningsfas
När det gäller B-lagets insatser så här långt, så får de fullt 
godkänt. När spelåret 1
godkänt. När spelåret 1983 inleddes var vi helt klara på att 
trupperna skulle ha följande utseende:

A-truppen: 16 spelare + 2 målvakter. 
B-truppen: 14 spelare + 1 målvakt.

Man ska ha klart för sig att B-lagsspel är en utbildande 
verksamhet i första hand, det är därför mycket beklagligt 
att inte B-truppen fick förfoga över de uppgjorda förutsätt
ningarna.
På grund av »lump« och skador och utan målvakt, reduce

rades truppen till 8—9 spelare. Man har dock genomfört 
träningar och matcher på ett mycket bra sätt och ska ha en 
stor eloge för sina insatser.

Ny organisation inför 1984
Detta gör att organisationen säkert kommer att se annorlun
da ut inför säsongen 1984.
Ett alternativ är att spela med två B-lag och hoppa av en 

juniorserie. Anledningen är att fler spelare måste få smaka 
på seniorfotbollen.
Stockholms-distriktet dominerar pojkfotbollen upp till 16 

år, men sedan tar det stopp. Tittar man runt om i landet på 
elitpojkläger m m upptäcker man att dessa spelare vid 
16—17 år redan spelar seniorfotboll.
Jag är övertygad om att detta är en av orsakerna till att de 

går förbi oss och får en snabbare utveckling och övergång 
till seniorleden.

Sammanbitna miner uppvisas av de för djurgårdsfotbollen 
ansvariga Hans Backe och Gösta »Knivsta« Sandberg.

Jag tror på Muhammad
Jag vill avsluta med ett citat ur boken DEN STÖRSTE, av 
boxaren Muhammad Ali och speciellt då hans teser om att 
utveckla individen. »Man skapar inte mästare på tränings
institut, mästare formas av något som de bär djupt inom sig 
själva. EN LÄNGTAN, EN DRÖM, EN VISION.

De måste ha uthållighet intill sista sekunden, de måste vara 
lite snabbare än alla andra, de måste ha förmågan och vil
jan, men viljan måste vara starkare än förmågan.

Många boxare har förlorat mot mindre skickliga motstån
dare, som hade viljan att vinna och var fast beslutna att inte 
ge upp. Vi är resultatet av vad vi tänker (Buddha).

HANS BACKE
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INFÖR HÖSTSPURTEN
I fjol vid den här tiden — slutet av augusti 
— spekulerade vi i dessa spalter om kval. 
Skulle vi gå till kval? Skulle vi få möta 
AIK, Norrköping, Kalmar FF eller Åtvida
berg?

Det blev som bekant AIK och, som alla vet, kvartsittning i div II. Nu är det 
dags igen! Skall det bli kval?

I söndags kärvade det till sig. Örebro vann på Stadion och »skomakarna« 
ligger nu »bara« fem poäng efter och har ett återstående matchprogram, 
som på papperet ser ganska »lätt« ut. Ska de gå ikapp i slutändan?

Hasse Holmqvist avstängd
Vårt eget program innehåller bl a returmatch mot Norrköping och där 
finns inga s k säkra poäng att räkna med. Detsamma gäller för mötet mot 
Vasalund, och besöket uppe i Östersund mot uppåtgående Ope blir säkerli
gen en svår nöt. September kan m a o bli en prövningens tid — precis som 
förra året.
Som en ytterligare belastning kommer så — förmodligen fr o m matchen 

mot Vasalund den 30 augusti — en mycket trolig avstängning av Hasse 
Holmqvist, som i Västerås »utan egen förskyllan och värdighet« blev in
blandad i något som mest påminde om brottning tillsammans med VSK:s 
Kenneth Nilsson. Även om Hasse vann den »matchen« på poäng, blev 
både han och Kenneth utvisade och får avstå från fotbollsspel några mat
cher under september. Ett allvarligt avbräck för våra »blåränder« i 
kampen om kvalplatserna.

Lån från IFK Göteborg
Vi tror dock att grabbarna skärper till sig, trots Hasses frånvaro och und
viker att trampa på utlagda minor.
Från det »blåvita« lägret i Göteborg har man »sträckt ut en hand« de 

senaste av dessa dagar. Mycket lämpligt med tanke på vad som väntar 
Hasse H. Man har lånat ut 27-årige mittfältaren Glenn Holm, som med all

svensk erfarenhet förmodligen går in i laget under seriens slutmatcher. Vi 
tackar förre djurgårdaren och SM-guldlagledaren Anders Bernmar och 
hans styrelsekamrater för den handen och hoppas på ett för alla parter 
lyckligt utfall.

Vad finns bakom?
I förra numret av Djurgårdaren presenterade vi de tre musketörerna på 
materielsidan bakom A- och B-lagen, Stig Annerhög, Sven Jonsson och 
Torbjörn Waax. Idag ska vi titta lite på vad som sker på ungdomssidan, 
bland de små tjejerna och de små killarna.

Jörgen Lindman — ungdomskanslisten
»VD« på ungdomssidan är Jörgen Lindman. Om honom vet vi följande:
Född: 51.08.07 i Ormsjö, Västerbotten.
Aktiv: spelade aktivt i div IV för hemortens lag, Ormsjö IF Uven för att 

sedan flytta till Lycksele och div II, varefter han 1972 följde broder Sven — 
kom redan sju år tidigare — till Stockholm och Djurgården.

Div I-debut: debuterade för DIF i allsvenskan 1974 i match mot MFF 
(0-0).
Antal allsvenska matcher: för DIF hann Jörgen sedan spela 80 matcher i 

allsvenskan innan han 1979 försvann till Vasalund, där han spelade div II-
fotboll 1980—1982.
Civilt: Bosöns Idrottsfolkhögskola blev sedan under två år, 1981—1982, 

hans huvudsakliga arbetsområde och nu hittar vi Jörgen sedan den 1 
januari 1983 som heltidsanställd konsulent och kanslist uppe på Hjortha
gen, där ungdomsfotbollen har sitt högkvarter.
Med denna bakgrund finns ingen som bättre kan ge oss en bild av vad som 

sker i kulisserna där våra dam-, flick- och pojklag håller till än just Jörgen. 
Vi passar bollen till honom och väntar på ett inlägg!
Innan bollen spelas tillbaka vill vi passa på att påminna de som inte kän

ner till det, att Jörgen »extraknäcker« som tränare för vårt mycket fram
gångsrika damlag. De leder idag sin div II-grupp och går säkerligen till all
svenskt kval i mitten av oktober. »Dyrt men kul«, brukar ungdomskassö
ren Björn Lindbergh säga när de tankegångarna kommer på tal. Vi önskar 
Jörgen och hans damer lycka till på färden! Och här kommer nu Jörgens 
inlägg — en crosspassning från den gamla backplatsen kan man kanske 
vänta sig.

Situationsbild från fotbolltruppens viktiga uppladdning inför slutspelet i serien och eventuellt kvalspel.
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Djurgårdens 
Ungdomsfotboll
PRESENTATION OCH MÅLSÄTTNING
Den grundläggande tesen är att alla ungdomar 
som vill spela fotboll i DIF-tröjan skall få möj
lighet till detta. Vi startar lag om det finns bra 
ledare, träningstider och tillräckligt antal 
spelare.

Verksamhetens mål är uppdelat i bl a följande 
delmål:
— elitverksamhet som skall ge spelare till senior

lagen;
— breddverksamhet med bra ledare som erbju

der ungdomarna en meningsfylld fritidssys
selsättning;

— fostran av ungdomar till hyggliga och trevliga 
människor med vilja och förmåga att känna 
och ta ansvar för sig själv och andra.

Djurgårdens ungdomsfotboll är en stor och vik
tig del av fotbollssektionen. U-fotbollen har 
egen styrelse, som ansvarar för verksamheten, en 
separat budget upprättas som dock måste god
kännas av fotbollssektionen och ÖS. U-fotbol
lens styrelse består av följande medlemmar: 
Johan Björkman (ordf), Björn Lindbergh (kas
sör), Lennart Andersson, Jan Lilja, Lars-Mag
nus Wester och Jörgen Lindman (adj sekr).

Hjorthagen U-fotbollens »hjärta«
Vårt kansli, klubblokal med materielförråd och 
omklädningsrum är beläget vid Hjorthagens IP. 
»Hjortis« är medelpunkten i vår verksamhet, 
här arbetar den heltidsanställde konsulenten (un
dertecknad) och förra året utökades personal
styrkan med Ann-Marie Karlsson. Hon har en 
halvtidstjänst med Hacke-cupen som speciellt 
ansvarsområde.
Från Hjorthagen administreras Dam- och flick

lagen, C-laget, juniorlagen samt alla pojklag ned 
till sju års ålder. Totalt ca fyrtio lag som deltar i 
seriespel.

LEDARE OCH PENGAR
För att driva denna omfattande verksamhet 

krävs det en stor mängd ideellt arbetande kraf
ter. I detta forum vill jag nu passa på att tacka 
alla dessa människor som offrar så mycket av sin 
tid för U-fotbollen. Damlaget och J 1-laget trä
nar och spelar sina hemmamatcher på Hjortha
gen. A-pojklagen har också träningstider på 
»Hjortis«. Flera av våra sjumannalag tränar och 
matchar på Hjorthagens utmärkta grusplan.
U-fotbollens verksamhet kostar mycket pengar 

och det är ett tungt arbete att dra in alla dessa 
slantar. Största inkomstposterna är kommunala 
och statliga bidrag, egna turneringar, lotterier 
och sponsorer. Att det krävs arbetsinsatser för

Jörgen Lindman, ungdoms
fotbollens »VD« och dri
vande kraft. Yngre broder 
till Sven Lindman och bör
dig från Ormsjö i Västerbot
ten.

utom vad den anställda personalen orkar med 
förstår väl alla. Arbetsuppgifterna är bl a därför 
fördelade på olika kommittéer: Ekonomikom
mittén, tävlingskommittén, materielkommittén, 
blårandskommittén och marknadskommittén.

Ekonomikomittén basar Björn Lindbergh för. 
Det har fungerat bra i många år nu, trots att det 
periodvis är stora problem med likviditeten.
Tävlingskommittén har som främsta uppgift att 

rekrytera ledare och spelare samt sköta den in
terna utbildningen av våra ledare.
Materielkommittén handhas av Jan Lilja. Att 

planera inköp av material och vårda densamma 
kräver också sin man. Därför har Sven Jonsson 
skött den detaljen i åtskilliga år, förutom att han 
har hand om all tvätt på Stadion.
Blårandskommittén ansvarar för utgivningen 

av vår sektionstidning Blåranden. Den skall ut
komma med sex nummer per år och arbetet med 
att få in manus samt fylla den med annonser är 
inte helt problemfritt.
Marknadskommittén, med Lennart Andersson 

i spetsen, har den tunga uppgiften att »ragga« 
sponsorer. De har många friska idéer i den grup
pen, men de är öppna för alla fräscha initiativ, 
idéer och förslag som föräldrar och andra har att 
bidra med.

1 000 DELTAGARE I FOTBOLLSKOLA
900 LAG I HACKE-CUPEN
I år har mycket arbete ägnats åt fotbollskole

verksamhet. Drygt 1 000 killar och tjejer har 
drillats av våra kunniga instruktörer på idrotts
platser runt om i sta’n samt på Barnens Ö, 
Väddö.
Snart är det dags för julkalenderlotteriet, även 

detta arbete administreras från »Hjortis«.

Hacke Cupen och Starlet Cup är två stora tur
neringar som vi arrangerar i samarbete med Se
mic Press AB. I Hacke Cupen deltar ca 900 lag 
från Stockholm med omnejd.
Förhoppningsvis har Ni fått en liten bild av hur 

U-fotbollens verksamhet fungerar och hur den 
är organiserad.

VÅRA TJEJER BORDE FÅ STÖRRE 
UPPMÄRKSAMHET

Avslutningsvis vill jag bara nämna några ord 
om Djurgårdens damlag i div II som jag tränar 
vid sidan om mitt ordinarie arbete. Här har jag 
stor hjälp av min lagledare Bengt Högström, 
med förflutet i supporterklubben, som lägger ner 
enormt mycket tid för att allt skall fungera på 
bästa sätt.

I fjol vann damlaget serien, men missade lite 
snöpligt i kvalet mot Brage. I år var målsättning
en att tillhöra de tre främsta lagen i serien. Det 
har gått bättre än väntat bl a med tanke på att 
fyra helt ordinarie spelare slutat i DIF sedan 
förra året. Två av dessa, Anette »Silen« Nilsson 
och Maria Svensson spelar i div I i år.

Vi har en trupp på 18 tjejer i A-laget som ägnar 
sig åt fotboll fyra gånger per vecka. Ibland kan 
veckoprogrammet bli ännu hårdare. De flesta av 
dessa tjejer i A-truppen är mycket ambitiösa och 
målmedvetna och förtjänar större uppmärksam
het. I jakten på intäkter arbetar de själva hårt 
för att finansiera kostnaderna.
Utvecklingen inom damfotbollen går stadigt 

framåt och det kommer att krävas alltmer av 
tjejerna för att hänga med inom toppfotbollen. 
Vad det innebär för DIF:s damfotboll får fram
tiden utvisa.

JÖRGEN LINDMAN
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Nu skall Djurgårdsropen skalla mellan skärmarna
Djurgårdens orienteringssektion har 
varit vilande några år, men i skogarna 
skymtar ändå djurgårdsorienterare 
här och var. Lätt förklädda i främ
mande klubbdräkter. Skall de någon
sin löpa in i en gemensam målfålla i 
en pånyttfödd orienteringssektion?
JA! säger nyvalde orienteringsord

föranden Hans »Lill-Byss« Hansson 
och kommer med följande appell:

Hör upp gamla orienterare! Nu skall vi dra 
igång orienteringen på allvar igen, men då gäl
ler det att alla gamla aktiva ställer upp och 
hjälper till.
Under 1950—1970-talen flyttade alla ut till 

våra förorter, men nu har trenden vänt. En ny 
generation har börjat återflyttningen till inner
staden till alla ombyggda hus. Här finns många 
barnfamiljer som vill komma ut i naturen — 
Lill-Jansskogen är då en lämplig plats för alla, 
oavsett ålder. Får vi ut barnen, så kommer för
äldrarna också, som då kan hjälpa till.
Du som är orienterare kan hjälpa till att dra 

igång det hela med hjälp av idéer, information 
och reklam. Vi kan börja att »missionera« på 
Östermalm, Gärdet, Djurgården, Vasa-sta’n 
och Birka-sta’n m fl platser.
Reklam kan Du göra för Fiskartorpets 

Motionscentral, som har mycket att erbjuda, 
där finns bl a löpslingor, trim-orienteringsba
nor, elljusspår. I motionscentralen finns bastu, 
motionshall och ute-pool.
För Er som en gång har varit aktiva, så är det 

viktigt att man inte lägger av, utan fortsätter. 
Det kan ske i form av joggning eller promena
der. Att en och annan gammal rotsnubblare 
som uppnått pensionsåldern och därför lägger

SÅ VAR DET DÅ. . .
T V: Arne Bogren, tre gånger klubbmästare under 30-talet, men framförallt en duktig kanotist, där 
han blev Världsmästare på 10 000 m 1938.
Den kepsprydde mannen är den legendariske »Stor-Byss« Hansson. Skärmletare av elitklass på 30-
talet, även duktig bandyspelare. Mycket utnyttjad som banläggare och instruktör. Foto: Stig Hammar

Tre av nuvarande sektionsstyrelsen:

Ordförande: Hans Hansson Sekreterare: Bertil Wiström Kassör: Anders Hasselqvist

av, är fel. Kroppen fordrar motion. Det beror 
på Dig själv hur Du mår. Uppvärmning av 
leder och muskler är något som många slarvar 
med, gör man inte det, så kan det bli skador 
och då är det inte lika roligt längre. Resultatet 
av dålig uppvärmning kan ta sig uttryck i 
sträckningar och stukningar — ja t o m ben
brott. Jag har en lång erfarenhet av detta, då 
jag vid sidan av orientering även utövar Judo 
sedan 25 år tillbaka. Jag är Judo-tränare och 
har mästargraden.
Orientering är den bästa konditionsträningen 

man kan få. Man får en god kroppsbalans, bra 
fysik, frisk luft i lungorna och rensning av 
kroppen från gifter. Visste Ni att orienterare 
har den bästa syreupptagningsförmågan bland 
idrottsmän, tack vare stor lungvolym. Träna 
rätt. Väl mött i skog och mark.

NY SEKTIONSSTYRELSE VALD
Vid sektionens årsmöte under våren 1983 val

des en ny sektionsstyrelse, där posterna förde
lades enligt följande:
ORDFÖRANDE HANS »LILL-BYSS« 
HANSSON.

46 vårar och »infödd« djurgårdare. Son till 
»Stor-Byss«, legendarisk orienterare och ban
dyspelare för Djurgården på 30-talet.
»Lill-Byss« förde arvet vidare och är en 

mångsysslare av rang. Förutom detta med 
orientering har han varit en baddare på att 
»klämma lagg«.
Rubrikernas man blev han 1958 då han ledde 

»10-mila« som gick i trakterna kring Flen. En 
stockholmstidning skrev på sin löpsedel att 
Djurgår’n leder.
På äldre da’r har han också med framgång 

prövat på Judo.
SEKRETERARE BERTIL WISTRÖM 
Årsbarn med »Lill-Byss« kom med i oriente
ringen 1964 och var en kort tid under 60-talet 
sektionens ordförande. Han håller också i tå
tarna för sektionens förnämliga medlemstid
ning »Mellan Skärmarna«, vilken nu åter 
börjat dimpa ned i brevlådorna efter några års 
vila.
KASSÖR ANDERS HASSELQVIST
Ålderman med sina 63 år, men fortfarande stil 
going strong. Vet det mesta om orientering och 
kom med i sektionen 1947. Har deltagit i ett 
flertal »10-mila« och andra stortävlingar under 
åren som gått.

FISKARTORPET
— SAMLINGSPUNKTEN
Fiskartorpet har blivit den naturliga samlings
punkten för den nyfödda sektionen. Där bedri
ver man träning i olika former. Underbara 
skogsmarker med fin orienteringsterräng. Där 
genomfördes också en skolpropaganda under 
våren och samma bana fick sedan våra svenska 
hockeymästare pröva på under ett ovanligt, 
men uppskattat träningspass.

NU KOMMER FÖRSTA 
TÄVLINGSARRANGEMANGEN
Stig Hammar, en av de verkliga trotjänarna 
inom Djurgården och orienteringssporten med
delar att sektionen under hösten kommer att 
arrangera tre orienteringstävlingar.
Den 20 november kl 10.00 kallas till start för 

den traditionella »ÄRTRUNDAN«. Dessutom 
kommer man att arrangera »UGGLESKUB
BET« och en KM-DAG.
LÄGG ER I HÅRDTRÄNING ALLA 

ORIENTERINGSSUGNA DJURGÅRDARE 
FÖR NU BJUDS TILLFÄLLEN ATT UT 
OCH LETA SKÄRMAR.
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Sällskapet 
Gamla Djurgårdare

169 verkliga djurgårdsentusiaster är idag stolta 
medlemmar i något av det förnämligaste som 
finns, nämligen att vara medlem i Sällskapet 
Gamla Djurgårdare.

En förening i föreningen som bildades den 12 
mars 1920 på initiativ av bland andra »Acke« 
Schörling och Harald Andrén. Den första styrel
sen fick följande sammansättning: ordf Johan G 
Jansson, sekreterare Harald Andrén och 
kassaförvaltare V N Petsén.

En handlingskraftig styrelse som omgående upp
rättade stadgar och målsättning för detta totalt 
mansdominerade sällskap.

VISSTE DU DETTA OM SGD?
Vilka som får bli medlemmar:
Medlemskap i Sällskapet erhåller enligt stadgarna endast medlemmar i 
Djurgårdens IF, vilka uppfyller nedanstående fordringar:
att medlemmen är fyllda 35 år;
att ha tillhört och sedan minst 10 år fullgjort sina skyldigheter till DIF som 

årligen betalande medlem, eller
att ha varit ständig medlem i DIF i minst fem år.
På förslag av styrelsen kan även andra, som på ett värdefullt sätt stött DIF 
och redovisat starkt intresse för föreningens verksamhet, inväljas i sällska
pet.

Vad som är sällskapets ändamål:
att vårda Djurgårdens Idrottsförenings traditioner;
att vara en sammanhållande länk mellan äldre och yngre »djurgårdare«; 
att stödja föreningen och verka för ett gott kamratskap.

Sällskapets årliga aktiviteter:
att högtidlighålla föreningens födelsedag 12 mars 1891, genom samling på 

Skansen vid Djurgårdsstenen och därefter avtåga till Stadion med mål
tid och underhållning. Till denna traditionella sammankomst är alla 
djurgårdare välkomna, men alla 9 000 brukar inte komma;

att arrangera vårträffen som antingen innehåller trekampstävling på Sta
dion eller utflykt med buss eller båt till sevärda och intressanta platser 
kring Mälaren och i skärgården;

att bjuda till höstträffen med ärtor och punsch och trevlig underhållning.

Att hålla traditionens fana högt
Sällskapets målsättning är således att hålla Djurgårdens Idrottsförenings 
historia levande genom att så ofta som möjligt samla stora och små stjär
nor inom föreningens olika sektioner och återuppliva bragder, roliga episo
der på tävlingsbanor och spännande poängsituationer där djurgårdsfärger
na varit inblandade.

I sällskapets styrelse måste alltid finnas någon eller några som aktivt täv
lat för DIF och dessutom haft viktiga andra uppgifter inom föreningen. 
Detta för att få tyngd, instinkt, kunnande och attraktiva inslag när sam
lingar sker.

Vilka har varit och är då i ledningen 
för detta förnämliga sällskap?
Som framgår av ovanstående har styrelseposterna i Sällskapet Gamla Djur
gårdare blivit något av reträttuppdrag för framgångsrika ledare och aktiva 
inom DIF.
Ordförande-klubban har svingats av tio väl kvalificerade personer: av vil

ka följande kända och framgångsrika djurgårdare kan nämnas: Nils A 
Hedjersson, Axel Schörling, Bertil »Nocke« Nordenskjöld, Ingvar Norén, 
Karl Liljequist (1976—82) och Rudolf Walldén (endast 1983 inval och ett 
sammanträde p g a dödsfall).

I dagsläget svingas klubban av viceordf Hilding Lövdal, som fick ta vid 
efter Walldéns hastiga bortgång.

Fyra djurgårdspionjärer och styrelseledamöter i Sällskapet 
Gamla Djurgårdare. Fr v: Sekr Nils-Gunnar Wåhlberg, 
ordf Hilding Lövdahl, kassaförv Bertil Petersson och leda
moten Lennart Öberg.

Lövdal var en framgångsrik brottare på 30-talet (SM-silver och ett flertal 
DM-tecken). Fick bland annat stå modell tillsammans med brottarnas le
gendariske rikstränare Robert Oksa, när Brottningsförbundets utmärkel
seplakett skulle utformas.
Var också djurgårdsbrottarnas tränare under många år i den anrika trä

ningslokalen på Döbelnsgatan. Dit kom också fotbollsspelarna för att 
bygga upp sin fysik och där skapades grunden för de då beryktade »järn
kaminerna« som blev signifikativt för Djurgårds-elvan.
Den tionde sekreteraren i ordningen lystrar till namnet Nils-Gunnar 

Wåhlberg. En administrativ trotjänare framförallt inom fotbollssektionen. 
Kom in via Supporterklubben i början av 50-talet.
Framgångsrik gymnast under 40-talet i den då framgångsrika gymnastik

klubben Hermes. Är nu också revisor i huvudstyrelsen och Supporterklub
ben.
Kassakistan förvaltas av DIF:s kanslichef och ekonom Bertil Pettersson 

sedan 1976. En kunnig och noggrann kassör som förvaltar det mesta av 
ekonomin inom Djurgårdens Idrottsförening. Har tidigare arbetat inom 
resebyråbranschen, men är nu fast anställd på Stadion-kansliet sedan 1982.
Övriga ledamöter i styrelsen är Gunnar Dyvik och Lennart Öberg.

Så var det detta med kvinnorna
I över 50 år var portarna till Sällskapet Gamla Djurgårdare endast öppet 
för manliga medlemmar. Påtryckningar hade vid olika tillfällen gjorts från 
föreningens kvinnliga medlemmar, men alltid avslagits vid Sällskapets års
möten.

Så här i efterhand kan man ju förundras över detta med tanke på Sällska
pets stadgar och målsättning: att värna om tradition och vara en samlande 
länk mellan gammal och ung, mellan ledare och aktiv.

I mitten av 70-talet gjordes en ny framstöt som fick ett helhjärtat stöd av 
några manliga medlemmar som Gunnar Rinnman och Karl Liljequist. För
slaget om att även kvinnliga medlemmar kunde inväljas i Sällskapet, gick 
igen och hela den sittande styrelsen avgick i protest och med motiveringen 
att trivseln på Sällskapets träffar nu skulle gå förlorad.

Anna Dettner klubbmästare
Den kvinna som kom in och som skulle förstöra all trivsel var Anna Dett
mer. Kanske mer »född« djurgårdare än någon annan. Hängav sig i unga 
år åt idrottsliga lekar. Sprinter och landslagskvinna i friidrott. Nominerad 
till OS-deltagande redan 1928! ! ! Bandyfantast och blev något av damban
dyns upphovs»man« i såväl Stockholm som hela landet. Var själv aktiv un
der många år. Trots 19 yngre syskon fick Anna möjligheter att idrotta, 
vilket inte var så vanligt på den tiden (20-talet).
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Klubbmästaren Anna Dettner, 
Djurgårdsveteran med en gedi
gen bakgrund dels som aktiv 
och dels som ledare. En pigg 
och alert 75-åring (17/10) med 
synpunkter på det mesta inom 
Djurgården.

Vi kan bli många fler!
Sök medlemskap Du också!
Inom vår förening finns det många medlemmar som 
uppfyller stipulationerna för att bli medlem i

SÄLLSKAPET GAMLA DJURGÅRDARE
Den sittande styrelsen vädjar därför till alla sektionssty
relser att propagera för Sällskapets verksamhet och or
ganisera medlemsrekrytering.

30 KR I ÅRSAVGIFT
Årsavgiften är så låg som 30 kronor och ansökan om 
medlemskap kan ske genom sektionsstyrelserna eller 
personligen direkt till Sällskapet Gamla Djurgårdare, 
Klocktornet, Stadion, 114 33 STOCKHOLM.
Önskar du ytterligare upplysningar om vår verksamhet 
kan du ringa Hilding Lövdahl, 08/62 97 04 eller Nils-
Gunnar Wåhlberg 08/717 34 24.
VÄLKOMNA I EN FÖR DJURGÅRDEN 

VÄLKOMNA I EN FÖR DJURGÅRDEN 
BERIKANDE VERKSAMHET

Denna kvinnliga »idrottsprofil« fick 1976 säte i det dittills »enkönade« 
Sällskapet. Klubbmästare blev hennes kommande funktion. En syssla som 
hon skött med bravur, även om detta med att »stå vid spisen« inte varit 
Annas fasta punkt i tillvaron. Nej, hon om någon har väl varit med och 
kämpat på barrikaderna.
Men fortfarande denna dag är Anna ensam kvinna i styrelsen. Där borde 

finnas minst en till anser hon själv. Hon menar också att det är minst lika 
viktigt att klubbens damverksamhet dokumenteras och framhålls som 
något annat.
Anna är känd för att framföra sina synpunkter rakt på sak och utan om

svep. Hon har också många synpunkter på DIF:s totala verksamhet och är 
fast övertygad om att dessa kan förverkligas, men då måste vi bli några 
kvinnor till på styrande befattningar i flertalet av Djurgårdens styrelser.

Utmärkelser för att manifestera och uppmuntra
Sällskapet har också instiftat en utmärkelse »SGD:s plakett« av år 1936 
som tillkom på initiativ av styrelsen efter en av Axel Schörling utarbetad 
idé.
Plaketten präglas i valörerna guld, silver och brons.
Plaketten utdelas årligen vid Djurgårdens IF:s årsmöte, under förutsätt

ning att styrelsen i Sällskapet jämte ordföranden i DIF:s överstyrelse anser 
att lämplig kandidat finns.
För de olika valörerna stipuleras nämligen följande:

Guldplakett: seger eller framskjuten plats vid OS, VM, EM, landskamp 
eller svenskt mästerskap.

Silver- och bronsplakett: framskjuten placering i landskamp eller svenskt 
mästerskap, seger i DM eller annan betydande nationell tävling.

Våra två profiltallrikar 
Sven Tumba

Gösta Sandberg
Beställ redan idag!!!!!
Tel 08-765 50 38
Mån-Fred 15-18

Du djurgårdssupporter —börja boxas hos DIF
Är Du djurgårdssupporter och mellan 13—20 år och tror att 
boxning kan vara en sport för Dig, så är Du välkommen till 
boxningssektionen för att pröva på en annorlunda sport. 
Du kommer inte att ångra Dig. De som håller på med 
boxning tycker att det är en mycket omväxlande och rolig 
all-round sport, där såväl teknik, smidighet, styrka och 
kondition tränas.

Djurgårdens boxningssektion som är en av Sveriges genom 
tiderna bästa boxningsklubbar tänker i höst utöka sin ung
domsverksamhet och vänder sig särskilt till Dig som inte 
prövat på boxning förut.

Fr o m 1 september börjar säsongsträningen i sektionens 
träningslokal som ligger på Drottninggatan 88 (Centralba
det). Mån-, ons- och fredagar kl 18.00 är det nybörjarträ
ning.

Har Du aktivt hållit på med någon annan sport är det ett 
plus, men inte nödvändigt. Även »rena« nybörjare är väl
komna. Du behöver inte ens vara särskilt stark, då boxning i 
första hand är en teknik- och viljesport.

T-shirt, jympabrallor och skor (plus duschgrej or) är allt 
Du behöver ta med Dig. Utrustning i övrigt finns i lokalen. 
Är Du dessutom redan medlem i DIF är det gratis.

Boxningssektionen vänder sig till riktiga djurgårdssuppor
ter (Blue Saintsmedlemmar är alltså välkomna), då vi tror 
att en riktig djurgårdskänsla också skapar en bra 
klubbanda och stämning.

Som sagt, vi ses i träningslokalen på Drottninggatan 88, 
mån-, ons- och fredagar kl 18.00. Telefonnumret är 
21 39 16.
Hälsningar från boxningssektionen genom Henrik Bromfält
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Bélas falk- och fäktögon se
Enorm intensitet och disci
En förtätad stämning. En dimridå av svett
fuktig luft. Blixtrande värjor. Slag av 
klingor. Sladdar och lampor. Ja, det är nå
got av det man möts av vid ett besök i fäkt
sektionens träningslokal vid Ropstens tun
nelbanestation i Hjorthagen.

Ja, så Bela förstås. Mitt inne i hopen av 
fäktande matadorer går denne fäktarle
gend och instruerar. Hans falkögon ser allt 
som händer på de sex pisterna i den av
långa lokalen. Inga felaktigheter går hans 
ögon förbi. Alla uppmärksammas och till
rättavisas.

Hans personlighet, hans röst, hans aukto
ritet bidrar till att det aldrig råder någon 
tvekan om vem som är »fältherren« i den
na lokal. 16 fäktare matchar samtidigt på 
de åtta pisterna.

EN TRÖTT MEN GLAD FÄKTARTRUPP
Stående fr v: instruktören Bela Rerrich i sin specialkomponerade »fäkt
mästarväst«, Carl von Essen, Ulf Hagberg och Alex Oxenstjärna. På knä 
fr v: Kent Hjärpe och Henning Österberg.

Detta är alltså Djurgårdsfäktarnas 
hem. Flertalet av elitgruppen är här 
dagligen. Ja, ibland två till tre 
gånger per dag. Här lärs grunderna 
ut, här finslipas detaljer, här tränas 
kondition och spänst. Med andra 
ord, man blir ingen riktig fäktare 
förrän man gått igenom den av
långa fäktsalen och Bélas special
träning.
Ett faktum som bland andra 

»Brasse« och Lasse Åberg fick er
fara i förberedelserna för fäktsce
nerna i filmen Kalabaliken i Ben
der.

Som oinvigd i denna sport förvå
nas man över den intensitet och dis
ciplin som råder under träningens 
gång. Den som oförskyllt skulle 
förlöpa sig med tre ord, främman
de för sporten, får genast en tillrät
tavisning av Béla. Här gäller effek
tivitet och koncentration från förs
ta värjslaget till de sista avslapp
ningsövningarna.

Fäktning från morgon till kväll
30 till 40 tränande fäktare ryms i 
denna lokal varje träningspass.
Men då aktiviteten är mycket stor 
och antalet tränande under säsong
en ligger runt 170, måste det till en 
välplanerad organisation för att 
alla skall få sin berättigade trä
ningsdos.

Béla formligen bor i denna lokal. 
Han är där kl 07.00 varje morgon 
då första gruppen anländer. Sedan 
avlöses grupperna under dagens 
lopp. Där kommer studerande, 
halvtidsarbetande, skolor, elitkillar 
som tränar upp till tre gånger per 
dag och först vid 21.00-tiden 
stänger Béla lokalen som siste man.
Hur orkar han denne »stålslipa

de« fäktkonstnär? I en ålder av 66 
år är han fortfarande lika entusias
tisk och målmedveten i sin träning. 
De aktiva är fulla av beundran för 
hans sätt att leda träningen och 
hans stora kunnande. Kraven är 
högt ställda från båda håll och man 
får en känsla av att här slumpas 
inget bort. Här nöts varje detalj 
tills dess att det perfekta rörelse
mönstret kommer och den personli
ga stilen får sin fulländning.
Fäktare är inga dussinvaror. Varje 

fäktare har sin stil, såväl i anfall 
som försvar. Tränaren måste där
för vara speciellt känslig för fäkta
rens rörelsemönster och förutsätt
ningar för att kunna ge honom den 
rätta undervisningen. Béla kan det
ta.

Man måste ha anlag
Hur ser man då om en elev har an
lag för fäktningssporten?

— Det är svårt att direkt avgöra. 

Men får jag möjlighet att studera 
honom eller henne under några lek
tioner, se rörelsemönstret och reak
tionsförmågan, så kan jag ganska 
snabbt avgöra förutsättningarna.
Hur rekryterar ni nya förmågor 

till fäktningen?
— Vi arbetar uteslutande genom 

personliga kontakter. Våra fäktare 
är ofta studerande och kommer då i 
kontakt med många jämnåriga. Vi 
pratar om vår sport och inbjuder 
dem att komma med. Samma sak 
gäller med arbetskamrater eller vå
ra vänner i bekantskapskretsen.

— På så vis får vi årligen den ny
rekrytering som vi behöver och som 
vi har möjlighet att ta emot i denna 
lokal.
Har ni inte en ganska trång och 

olämplig lokal för fäktning? Lång
smal, dålig ventilation och utan 
fönster.

— Då skulle du besökt oss när vi 
höll till uppe på Stadion, skrattar 
Béla. Här har vi det bra. Här är in
timt och robust, och framförallt är 
vi väldigt nöjda med golvet som är 
viktigt för oss. I en mindre lokal får 
man ställa större krav på ordning 
och reda, och det är krav som är 
bra för en idrottsman. Hård 
idrottsträning skall inte ske i lyxiga 
glaspalats, den skall ske i lokaler 
som anpassats till grenen och där 
inga ovidkommande faktorer dist
raherar.

— Men självklart skulle jag vara 
tacksam för flera pister så att vi 
kunde ta emot flera elever varje trä
ningspass. Ventilationen kunde va
ra bättre liksom omklädnad och 
duschutrymmena.

De verkliga amatörerna
Efter att ha studerat förhållandena 
och fått möjlighet att prata med 
några av fäktarna, framstår fäktar
na som de verkliga amatörerna i 
svensk idrott. Skogskarlar och var
pakastare i all ära.
Hur ofta tävlar Djurgårdens fäkt

elit?
— Som regel rör det sig om minst 

en stortävling var fjortonde dag un
der den intensiva säsongen. För att 
vi skall få råd att åka på så många 
tävlingar som möjligt utnyttjar vi 
oftast de billigaste hotellen eller 
pensionaten vid våra resor.

— Du förstår vi kommer då också 
bort från barer, spelbord, dans, 
lekfulla kvinnor och många andra 
störande moment och som regel 
brukar porten stängas kl 22.00, ler 
en erfaren Béla.

— Våra träningsläger, såväl i 
klubben som i landslaget arrange
rar vi ofta på något av landets rege
menten där vi har såväl träningslo
kal som förläggning och utspisning 
på samma ställe. Men under myc
ket spartanska förhållanden kan 
jag garantera dig.
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fäkta med och i egen utrustning.
Vad kostar sådant?
— Mellan 1 500 och 2 000 kr per 

år måste våra flitigaste fäktare sat
sa på utrustningen dels för nyinköp 
och dels för reparationer av värjor, 
skyddsklädseln, masker och hands
kar.
— Jag har dock hört att några av 

våra bästa i år fått speciella fäkt
skor av Tiger, men i övrigt betalar 
var och en oavsett om man är VM- 
eller DM-mästare.
Hur är nu detta möjligt? Pratar 

aldrig fäktare med andra idrotts
män, så att de får reda på under 
vilka förutsättningar som de utövar 
sin sport? Finns det inga sponsorer 
inom fäktning?

— Detta är helt och hållet en fråga 
om förutsättningar och på vilket 
sätt man vill utöva sin sport. Per
sonligen tror jag på den spartanska 
linjen, där utövaren själv måste va
ra med och satsa sig själv inte bara i 
träning och tävling, utan även när 
det gäller förutsättningar, utrust
ning, resor och i viss mån andra 
kostnader.

— Vi får en bättre anda och sam
hörighet, liksom kärlek till vår 
idrott på detta sätt. Jag vill heller 
inte ha en massa sponsorer som 
springer här nere och marknadsför 
sina varor. Vi skulle bli störda i vår 
träning och samma förhållande 
skulle gälla under tävling. All rek
lam på fäktardräkten är också en
ligt internationella förbundet, för
bjuden.

— Vi arbetar så, vi tränar så och 
vi har som du ser många utövare

TVÅ AV KLUBBENS DUKTIGA FLORETTFÄKTERSKOR 
Fr v: Marie Nilsson och Cherstin Polsaar.

NEJ, DETTA SER INTE BRA UT. . .
Utrustningsdetaljerna är viktiga för fäktaren. Här granskas den unge lo
vande 16-årige Markus Rönnmarks värja av fr v: veteranen Calle von Es
sen och läraren Bela Rerrich, som visar upp sura miner.

Betalar själva sin utrustning
Utrustningen då? Den håller väl 
klubben med?

— Varje fäktare som finns i denna 
hall har betalat sin egen utrustning. 
Första gången kan de få låna 
några äldre utrustningar som vi har 
liggande här för att få känna på 
sporten. Men när den regelbundna 
träningen sätter igång, då vill man 

och de har på inget sätt lyckats 
sämre än några andra idrottsutöva
re inom Djurgården eller i lands
lagssammanhang .

17 guldmedaljer i VM och OS
Det är svårt att säga emot denne 
Béla Rerrich som besitter en sådan 
auktoritet. Han bör också veta vad 
han talar om. Sedan han kom till 

Sverige från Ungern 1956 och var 
med om bildandet av DIF:s fäkt
sektion 1957, har sporten haft otro
liga framgångar. Många är de fäk
tare som skolats av denne mästare. 
Ja, inte bara fäktare, utan också 
femkampare som Björn Ferm och 
Anne Ahlgren som nu senast blev 
silvermedaljör vid moderna fem
kamps-VM för damer i Göteborg. 
Självklart vann hon fäktmomentet, 
liksom Björn Ferm under många av 
sina starter i internationella mäster
skapstävlingar.
Carl von Essen och Hans Jacobs

son är två värjfäktare som har 
högsta internationella status och 
som gått Bélas skola med allt vad 
detta innebär. Sammantaget har 
Bélas elever hemfört 17 guldmedal
jer i VM och OS.

En ny generation av mästare
Hur ser då dagsläget ut i den fram
gångsrika fäktsektionen? Under 
den intensiva träningen får några 
av de framgångsrikaste några mi
nuters ledigt för en intervju.
JONAS ROSÉN född —58 kom 

från Stockholms FF till Djurgården 
1975. Tränar sex dagar i veckan 2,5 
timmar varje dag. Arbetar som för
säljare och genomför ca 14—15 
större turneringar per säsong. Har 
denna säsong siktet inställt på att 
försöka kvala in i OS-truppen.
KENT HJÄRPE, född —58, stu

derande på fäktlinjen vid GIH. Sat

sar nu helhjärtat på fäktningen och 
tycker att stämningen i DIF-lägret 
är mycket bra och att där alltid 
finns jämnbördig sparring under 
träningspassen. Kent var med i VM 
1983 och kom till tredje omgången. 
OS —84 är målet under —84.
ULF HAGBERG, en mycket bra 

humörfäktare som i sina bästa 
stunder gör jämna matcher mot in
ternationella eliten.
ALEXANDER OXENSTJÄRNA, 

en härlig fighter som aldrig ger 
upp. Satsar stenhårt i alla lägen och 
är kanske den mest positiva fäkta
ren i sektionen.

BO DANIELSSON, karakterise
ras som en slitvarg och träningsnar
koman och fortsätter denne 21-
åring i samma stil måste han om 
några år få »bra betalt« för sin 
målmedvetna träning.
HENNING ÖSTERBERG tillhör 

också de lovandes skara med ambi
tionen att nå eliten. Henning har 
under några år också ingått i sek
tionsstyrelsen som sekr. Ersattes i 
år av Fredrik Swahn, då han fann 
det omöjligt att kombinera styrel
seuppdrag med hårdträning som 
aktiv.
Henning anser vidare att fäktspor

ten borde vara en mycket lämplig 
TV-sport, vilket faktiskt är fallet 
på kontinenten. Trots våra interna
tionella framgångar så har inte

Forts på nästa sida
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Forts från föreg sida

svensk TV upptäckt detta fortsätter 
Henning.

— Kanske beror detta delvis på 
oss själva. Marknadsföringen av 
vår sport från centralt håll har väl 
inte varit den bästa. Man har kört i 
gamla hjulspår och traditioner.

— En generationsväxling på ledar
sidan skulle kanske inte skada och 
borde medföra ett nytänkande i för 
sporten angelägna frågor.
Men i Djurgården är det bra?
— Vi har en väldigt fin samman

hållning i klubben. Vi är många 
som tränar och sparrar varandra. 
Sektionsstyrelsen med Oscar Ber
nadotte i spetsen arbetar bra och 
ger oss aktiva sitt fulla stöd. Visst 
finns det mycket som skulle kunna 
förändras även hos oss, men aktivi
teten är nu så intensiv och kräver så 
stora arbetsinsatser att det tyvärr 
inte blir mycket tid över för nytän
kande.

— Så har vi då det kanske bästa av 
allt — Béla Rerrich. En helt under
bar människa som tränare, ledare, 
inspiratör och rådgivare. Vi yngre 
fattar inte hur han orkar att under
visa oss under de många tränings
pass som han genomför varje dag. 
Men han kan sin sak och undervi
sar med mycket stor auktoritet till 
allas vår belåtenhet.

— Självklart har vi också god 
hjälp av framgångsrika och erfarna 
elitfäktare som Carl von Essen som 
ofta är här för att »tämja« oss 
»ungtuppar« som han brukar säga.

Men här finns även flickor
Även den feminina sidan finns rep
resenterad i DIF:s fäktarhall. Dessa 
graciösa varelser ägnar sig uteslu
tande åt florettfäktning. Damfäkt
ningen är dock inte lika utbredd, 
men vid varje träningspass finns 
alltid några flickor med.

— Kanske har vi ägnat allt för 
stort intresse för våra pojkar, me
nar Béla, men talar samtidigt med 
stolthet om flickornas framgångar i 
nationella sammanhang. Många 
SM- och JSM-titlar har hemförts 
av duktiga djurgårdsflorettflickor.

Kerstin Palm har också varit en 
ofta sedd träningsgäst, trots att hon 
tidigare tävlade för FFF och nu
mera för Aramis i Bjuv.

Första skolningen i Hjorthagen
När är det då lämpligt att starta sin 
fäktkarriär?

— De allra yngsta och nybörjarna 
i ålder 7—14 år tränas i Hjortha
gens Fäktklubb. Vi har ett fint sam
arbete med denna klubb som för 
några år sedan hotades av nedlägg
ning. Där drillas våra yngsta utöva
re av duktiga ungdomstränare för 
att sedan flytta över till fäktsalen i 
Ropsten när kunnande och trä
ningsflit så medger.

— Fäktning är för övrigt en myc
ket lämplig ungdomsidrott. Många 
mammor kanske blir ängsliga när 
deras barn delger sitt intresse för 
fäktsporten. Oron är dock helt 
obefogad. Träningsmomenten sker 
successivt och skyddskläder, 
liksom masker garanterar att ut

TVÅ AV DAGENS ELITFÄKTARE. Fr v: Kent Hjärpe och Jonas Rosén.

övandet blir helt ofarligt.
— Skaderisken är mycket minimal 

och när den inträffar beror det näs
tan uteslutande på att den skadade 
slarvat med sin klädsel, säger Béla 
irriterat och visar på några typiska 
slarvdetaljer.

Lång väg till eliten
Ambitionsnivån är mycket hög 
bland djurgårdsfäktarna och alla är 
fast beslutna om att traditionen 
som elitklubb skall behållas. De 
unga förmågorna ser upp till de 
äldre elitfäktarna och får av dessa, 
såväl lärdom som erfarenhet.

Den nya generationen sporrar 
också varandra till hårdare satsning 
på såväl träning som tävling. Hen
ning Österbergs teorier verkar vara 
signifikativa för de flesta:

— Om jag denna säsong hårdsat
sar med målsättning att komma 
med i landslaget, har jag, även om 
jag missar målet, stor nytta av den
na träning till kommande säsong 
som då kan ge mig fördelar gent
emot mina motståndare.
En framsynt inställning av en am

bitiös idrottsman som borde ge re
sultat i framtiden. Och med tanke 
på framtiden och vetskapen om att 
fäktarens bästa ålder ligger mellan 
25—35 år, så ser det verkligen ljust 
ut för Djurgårdens fäktare. Vägen 
är således lång, men innehåller ock
så många roliga och stimulerande 
upplevelser av vilka tävlingsfram
gången är en. Och framgångarna 
kommer var så säkra.

EN INVECKLAD SITUATION AV ANFALL OCH FÖRSVAR Text: Olle Larsson
Ulf Hagberg och Bo Danielsson i en intensiv fäktduell. Bilder: Björn Tilly
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Två trotjänare har slutat

De flesta djurgårdare har säkert märkt att två av fotbollslagets förgrunds
figurer sedan många år saknas i vår elva, nu när det drar ihop sig till slut
strid i div II. Att det rör sig om TOMMY BERGGREN och ANDERS 
GRÖNHAGEN förstår väl alla.

De båda kämparna har nu lämnat Djurgården för Aspuddens IK 
respektive GIF Sundsvall och tidningen Djurgårdaren har fått en pratstund 
och något av »avskedsintervju« med de två.

»Baloo« till Aspudden (div VI)
Hej Tommy! Hur känns det nu när du får titta på Djurgår’n från läktar
plats i stället för att vara med på plan?
— Jo tack. Det känns bara bra, även om jag ibland längtar efter att få vara 
med igen. Genom att jag »varvat« ner så har jag fått mer tid över för famil
jen och mitt civila arbete, vilket känns väldigt positivt.

— Fotbollen har jag dock inte släppt för den skull, utan är nu spelande 
tränare i Aspuddens div VI-lag. Dessutom tränar jag faktiskt fortfarande 
med Djurgårdens A-lag.
Om du ser tillbaka på din tid i Djurgår’n, vad framstår då som dina bästa 

minnen?
— Jag har ju varit med i Djurgården i 20 år, så det finns jättemycket roligt 

att minnas. Alltifrån den första träningen med A-laget då jag i den första 
brytningen tacklade dåtidens center Peder Persson så att han flög fem—sex 
meter och fram till säsongen 1978 då jag vann skytteligan och var med i 
landslaget.
— Man har också fått många resminnen och framför allt träffat många 

trevliga människor, såväl aktiva som ledare, vilket betytt mycket för mig 
personligen.
Apropå det, är det några speciella profiler som du särskilt kommer ihåg?
— Det är svårt att peka ut någon speciell. Givetvis minns man särskilt de 

grabbar som var med när man själv var ny i laget som Jan Erik Sjöberg, 
Janne Öhman, Peder Persson, Kay Wieståhl m fl. Svenne Lindman och 

Grönhagen är väl andra killar som hade något extra, men det finns ju 
många, många fler.

Har du något tråkigt minne från DIF-tiden?
— Tja säsongen 1979 var väl inte så rolig. Jag hade vunnit skytteligan 

1978 och hela laget var på gång, men se’n hände inget mer. Jag blev skadad 
och hela säsongen blev mer eller mindre spolierad.

Vad tror du om DIF:s framtid — går laget upp i allsvenskan i år?
— Jag hoppas verkligen det, men man måste komma ihåg att det blir oer

hört svårt. Först att ta sig till kval och sedan att klara av två nerviga kval
matcher är inte lätt.

— I ett kval kan vad som helst hända, men det skulle vara jätteroligt om 
grabbarna klarar det, för jag tycker att de och Djurgår’n hör hemma i all
svenskan.

Någon tränare som varit bra?
— Bengt Persson är väl den som betytt mest för mig. Hasse Backe är 

också bra. Pigg på nya idéer, vaken och ärlig. Det uppskattar man som spe
lare.

Hur tycker du Djurgårdens IF varit som förening?
— Efter att i 20 år tillhört föreningen måste jag säga att jag är mycket nöjd 
med DIF. Tillvaron i DIF har betytt mycket för mig. Tror även att jag i det 
civila haft stor nytta av min tid som fotbollsspelare. Tycker att det varit en 
fin tid.

Anders till div III och GIF Sundsvall
Hur känns det nu då Anders Grönhagen att efter sju år i Djurgår’n dra sig 
norrut till Sundsvall och »Giffarna«?

— Det känns faktiskt lite vemodigt. Jag har trivts bra i Djurgår’n, men 
det börjar bli dags att tänka på framtiden. Jag har fått en heltidstjänst som 
idrottslärare i en liten skola i Sundsvall och det hela verkar väldigt bra.

— Det är roligt och tillfredsställande att få ett arbete som man utbildats 
för, en möjlighet som tyvärr var näst intill omöjlig i Stockholmsregionen. 
En fast tjänst ger, trots allt, en trygghetskänsla som är värdefull.

Du har ju redan hunnit debutera för GIF Sundsvall. Hur gick det?
— Ja, det är riktigt jag har redan hunnit spela några matcher för »Giffar

na« och det har gått relativt bra. Tyvärr ligger vi lite för långt efter seriele
darna för att kunna hoppas på uppflyttning till tvåan.

— Tror förresten att det här unga laget bara mår bra av en säsong till i 
trean för att mogna.
Hur tycker du tiden i Djurgården varit rent Sportsligt?
— För mig personligen tycker jag att den varit bra. Jag har nog fått ut vad 

jag velat. Under djurgårdstiden fick jag bl a vara med i landslaget 18 
gånger.

— En missräkning var väl säsongen 1979, då vi efter bra spel 1978 hade 
hoppats på bättre utdelning än vad som blev fallet.

Har du något speciellt roligt minne från din djurgårdstid?
— Det är svårt att peka ut något särskilt. Det finns så enormt mycket som 

varit skojigt. Alla resorna och de minnen som är förknippade med dem. 
Minnen som är kul att ha så här efteråt. Kamratskapet i laget minns man 
också som en mycket stor tillgång.

— Många fina grabbar har man också haft förmånen att spela tillsam
mans med i DIF-dressen. Och var och en har på sitt sätt bidragit till att det 
mestadels varit roligt att »lira boll«.

Är det något du ångrar?
— Så här i efterhand måste jag väl erkänna att jag ångrar att jag inte tac

kade ja till proffserbjudandet från Mexico 1978. Jag kände mig då lite osä
ker på förhållandena där borta och gick väl med förhoppningen att någon 
europeisk klubb skulle höra av sig.

— Tyvärr blev den följande säsongen mindre lyckad för oss i DIF, och nå
got mer proffserbjudande kom aldrig. Det återbudet ångrar jag nog lite för 
det skulle varit roligt att även pröva på detta med fotboll på heltid.
Någon särskild spelarprofil eller tränare som du vill nämna?
— Jag vill väl egentligen inte framhålla någon särskild spelare framför nå

gon annan. Alla har på sitt sätt varit en profil och bidragit till lagets fram
gångar.

— Bland tränarna skulle jag vilja framhålla Bengt Persson och Hans 
Backe som bra tränare med bra idéer.

Har du något gott råd till Djurgår’n inför framtiden?
— Ja. För det första bör man försöka behålla Hasse Backe som tränare. 

Med tanke på att spelartruppen är lite för liten bör man också tänka på att 
förstärka den med någon etablerad spelare.

— En eller två etablerade spelare måste nog »köpas« in varje år. I synner
het om man vill spela allsvenskt igen. Då måste man ha en stor och jämn 
spelartrupp med tanke på skaderisker, sjukdomar, ev avstängningar m m.
Till sist, hur tycker du att DIF varit som förening?
— Jag är mycket nöjd med tiden i Djurgården och känner mig smått stolt 

över att ha varit »djurgårdare«.
— Mindre bra var väl tiden med tränarbyten och tidningsskriverier, vilket 

tyvärr även påverkade laget i negativ riktning. Nu tycker jag dock att det 
verkar bra igen och jag önskar föreningen all lycka i framtiden.
Tidningen Djurgårdaren och alla djurgårdare kan bara återgälda detta 

och önska Anders och Tommy lycka till i framtiden, samtidigt som vi tac
kar för deras många år i vår fotbollselva.

Utfrågare: HENRIK BROMFÄLT
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Nya friska piruetter inom 
Konståkningssektionen
Konståkningssäsongen är sedan länge igång. Redan i juni åkte de aktiva 
iväg på träningsläger för att ladda upp för höstens och vinterns tävling
ar. Några nöjer sig med att träna tre veckor i Sverige, medan elitåkarna 
ger sig ut i vida världen. Några tränar ända upp till 11 veckor. Inget 
sommarlov där inte. Konståkning är en mycket krävande sport på 
många områden och det går inte att ta några längre uppehåll i träningen 
om man vill hålla internationell standard. Susanne t ex har tränat i 
Canada och är nyss hemkommen, Anette har tränat i USA hos den 
världsberömde Carlo Fassi och Elisabeth har varit i Polen. Men allra 
helst skulle man vilja träna i Sverige. Men då krävs mera is under fötter
na!

Ny ledarstab
Konståkningssektionen fick vid årsmötet i maj en så gott som helt ny 
styrelsesammansättning. Lars-Erik Löfman, som varit verksam som 
ordförande i hela åtta år hade avsagt sig vidare engagemang, för att 
ägna sig åt annan verksamhet på sin fritid. Ryktet säger att han skriver 
på en bok och det måste förstås finnas många idrottsliga minnen från 
hans aktiva tid som styrelseordförande att sätta på pränt. Ulla Seger och 
Sune Dahlström, som under många år lagt ner ett enormt arbete i sektio
nen, hade också tackat nej till omval. En stor uppgift för valberedning
en. Här vill jag ta tillfället i akt att från alla sektionens medlemmar 
framföra ett varmt tack till alla i den »gamla styrelsen« för förtjänstful
la insatser. Samtliga har dock lovat att även i fortsättningen hjälpa till i 
någon form.

Utbildningsstipendium till Anette
RF:s elitidrottsutbildningsstipendium har tilldelats Anette Olsson. Sti
pendiet är till för att möjliggöra studier och yrkesutbildning parallellt 
med intensivsatsning på idrott. RF har fått en del av intäkterna från två 
tipsomgångar och p g a detta instiftat detta utmärkta stipendium.

Så en liten presentation av sektionens nya ordförande:
GÖREL HYDÉN är en välkänd profil i konståkningskretsar. Som flicka 
var hon aktiv konståkare i Djurgården och har många fina resultat att 
tänka tillbaka på. Bl a en andraplacering på SM. Hon deltog också i in
ternationella tävlingar vid flera tillfällen. När hon slutade sin karriär 
som tävlingsåkare var hon verksam som tränare under några år för att 
därefter utbilda sig till domare, Görel har genom idogt arbete avancerat 
till en av landets mest kvalificerade domare med licens att döma interna
tionellt. Och i år firar hon 10-årsjubileum inom denna bana. En gång 
tidigare har Görel varit aktiv i DIF:s konståkningssektions styrelse 
under ett år. Därefter övergick hon till att arbeta med Svenska Konståk
ningsförbundets styrelse, där hon tillhört dels tävlingskommittén, ut
bildningskommittén och domarkommittén. Som Ni förstår kan hon vår 
sport till alla punkter.
Hjärtat tillhör dock Djurgår’n och nu har hon lovat att hjälpa och leda 

vår verksamhet, vilket vi uppskattar mycket.
I det civila arbetar Görel med marknadsföring av läromedel för låg- 

och mellanstadiet, på Esselte Studium. Tidigare var hon lågstadielärare, 
så vana med barn och ungdom har hon. Och man skall ju gå före ungdo
men med gott exempel, så Görel springer långa rundor i Tyresö, där hon 
bor, och har utmärkt kondition. Hänger gärna med våra aktiva närhelst 
tillfälle bjuds.
Om hon till äventyrs skulle få någon fritid läser hon helst en god bok, 

tar en cykeltur eller påtar i trädgården.
Görel och de övriga i styrelsen går in för sin nya uppgift med stort int

resse och alla är positiva inför den tävlingssäsong som just har börjat.

DIF:s konståkare tillhör de allra bästa i landet, så det finns all anledning 
att hoppas på många fina prestationer i bästa Djurgårds-anda.
För den som är intresserad vill jag meddela att DM för seniorer går av 

stapeln den 23 oktober. Och DM för juniorer den 4 december. Plats och 
tid meddelas i dagspressen. Välkommen!

GERTRUD OLSSON

Styrelsesammansättning: 1983/84
Görel Hydén Ordförande
Leif Markusson Vice ordförande
Alice Sandström Sekreterare (sektionens post)
Inger Blomström Kassör
Märta Jonasson Nybörjarrekrytering
Josef Halmi Nybörjarrekrytering
Christina Gustavsson Klubbmästare, uppvisningar
Lars Hafdell Suppl Resurser
Gertrud Olsson Suppl PR, Information. Sax-Bladet

Det var då de’, Görel Hydén som aktiv på isovalen. I dag står hon i spet
sen för DIF:s konståkningssektion, där hon kommer att arbeta för att 
försvara klubbens fina konståkningstraditioner.

Ta familjen till 
FISKARTORPET 
Motion servering naturskönt
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Köp mer Köp mer Köp mer! 
Klä hela sta’n i Djurgårds-souvenirer...

Ja, den appellen kommer självklart från den entusiastiske 
ordföranden i DIF:s Supporters Club och tillika butiksfö
reståndaren i DIF-butiken, Stockholmsvägen 60 C på Li
dingö.

Här kan du köpa djurgårdssouvenirer
Kungsholmen Hantverkargatan 47 Tippoteket
Norrmalm Drottninggatan 35 Tobaksaffären

Drottninggatan 112 Kjells Tobak
Hötorget PUB:s Sporthörna
Klarabergsgatan 62 Crazy House
Sergelarkaden 2 Crazy House
Sergelgatan 11 John & Henrys Tob.

Söder Folkungagatan 126 Hasses Sport
Götgatan 69 Dahlbergs Tobak
Götgatan 90 Wänlunds Sport
Hornsgatan 52 Tidningshörnan
Hornsgatan 64 Tobaksboden
Långholmsgatan 5 Högalids Tobak

Vasastan Karlbergsvägen 65 Birka Tobak
Kungstensgatan 14 Tobaksaffären
Odengatan 106 Rutans Tobak
Surbrunnsgatan 29 Bensin Palm
Upplandsgatan 52 Sumitas Tobak
Upplandsgatan 64 Sandströms Tobak
Vanadisplan 3 Salong Klippet

Östermalm
Ynglingagatan 1 Lasses Hörna
Fältöversten Perssons Bokhandel
Klocktornet Stadion DIF-Shopen
Nybrogatan 65—67 Tobaksaffären
Storgatan 12 Cederholms Tobak

Bandhagen Vrenavägen 3 Susannes Tobak
Bromma Ståltrådsvägen 27 Susannes Tobak

Ulvsundavägen 42 Ulvsunda Färgh.
Knivsta

Enebyberg Eneby Torg Eneby Tobak
Farsta Farsta Centrum Domus Sport
Fruängen Fruängsgången 10 Fruängens Tobak
Jakobsberg Kvarnplan 8 Kvarnplans Tobak

Riddarplatsen 13 Riddarplatsens Tob.
Kista Kista Centrum Kista Tobak

Kista Centrum Perssons Bokhandel
Lidingö Baggeby Torg Baggeby Tobak

Stockholmsv. 60 C DIF-Butiken
Rotebro Rotebro Centrum Rotebro Tobak
Skärholmen Bredholmsgatan 1 Averstedts Tob. AB

Skärholmens Centr. Domus Sport

SVEN ÖBERG
som visar upp några prov på olika souvenirer.

Sollentuna Sollentuna Centrum Perssons Bokhandel
Solna Huvudstagatan 11 Huvudsta Tobak
Sundbyberg Järnvägsgatan 70 Norra Tobakshand.

Sturegatan 30 Halldins Tobak
Upplands Väsby Ardennergatan 1 A Vilunda Kiosken
Vårberg Vårbergs Centrum Vårbergs Tobak
Vällingby Grimstagatan 151 Grimsta Tobak

Lyckselevägen 34 Wahlbergs Tobak

Åkersberga
Vällingbyplan 1 
Centralv/Trevebov.

Totospecialisten 
Minigolfgrillen

Tunavägen 32 Tuna Tobak

En äkta djurgårdare 
stänker inte skit 

på medtrafikanter!!!

Nu har årets säljsuccé kommit till vår

SOUVERNIRBUTIK

Stänkskydd med präglat DIF-märke i våra tradi
tionella färger.

60:—/st eller 120:—/paret är priset!!!
Självklart skall alla djurgårdare ha stänkskydd 
på sina bilar, även om det enligt den nya lagen 
icke är något tvång.
Och Du som har gamla slitna som håller på att 
falla av — fräscha upp Din bil med nya stänk
skydd...DJURGÅRDSSTÄNKSKYDD...
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Åtta bandylag i spel
Från bandysektionen i Åkersberga rapporterar Bertil Niska att aktivi
teten är i full gång och att läget är under kontroll.
A-laget som varit på is sedan mitten av augusti räknar med att kunna 

göra bra ifrån sig i div III. Första anhalten på vägen från den nesliga 
vistelsen i fyran till högre divisioner.
Eventuellt kommer man att hamna i samma serie som AIK. Bäddat 

för derbyn alltså. Det är även klart att hemmaarenan denna säsong, lik
som förra året blir RÖLLINGBYBANAN I ÅKERSBERGA. Intresse
rade djurgårdare rekommenderas ett besök vid någon av hemmamat
cherna.

A-LAGSTRUPP PÅ 22 SPELARE
Spelartruppen är ovanligt stark i år. A-lagstruppen består av hela 22 
man, så där finns att ta av, om nu mot förmodan oturliga skador skulle 
inträffa. En så stabil A-trupp har inte bandyn förfogat över på många 
år och flyttningen till Åkersberga blev verkligen ett lyckokast för den 
hårt prövade bandysektionen. Här har man tillgång till bra träningsti
der och spelarmaterialet är mycket gott. Ett faktum som bevisas av att 
man planerar för åtta lag i seriespel. Däribland ett damlag och 
fyra—fem pojklag.

Vinn en bil genom bandyns jättelotteri
För att förbättra ekonomin i första hand för ungdomsbandyn har man 
dragit igång ett eget jättelotteri som just nu tar den största tiden i an
språk för den hårt arbetande styrelsen.
Genom vår tidning vill vi uppmana ALLA DJURGÅRDARE att 

stödja bandysektionen genom att köpa lotter.
Lotterna som kostar 25 kr/st kan du beställa genom att ringa 

kassören Karl Innela på telefon 0764/219 59. Du kan också rekvirera 
lotter genom att sätta in pengar på bandysektionens postgirokonto 
35 92 49-0 och på talongen ange antal lotter å 25 kr + porto 2 kr.
OCH DU — DU KAN JU VINNA EN BIL! ! !

Vinstlistan i sin helhet ser ut som följer:
DIV BANDY UNGDOMSLOTTERI

Priser Vinstvärde
1 Toyota Starlett...........................................................63 000:—
2 Florida-resa, 2 personer, 14 dagar.............................. 16 000:—
3 Video, Philips.............................................................10 000:—
4 Text-TV 26”, Philips................................................... 8 000:—

5— 7 Stereo Recorder, Philips............................................ 2 850/st
8— 10 Bilstereo, Philips......................................................... 1 000/st

11—45 Klockradio, Philips..................................................... 275/st
46—85 Transistorradio, Philips.............................................. 200/st

Börja spela squash
I sista sekunden innan pressläggningen stormar 
Hasse Folkesson in på redaktionen på en lödd
rig springare med en depesch från squashsektio
nen.

Squashen kommer fr o m höstsäsongen att er
bjuda sina medlemmar en massa nyheter med 
bl a KLUBBKVÄLLAR varje FREDAG i 
KAMPEMENTSHALLEN.

Erbjudandet gäller också en massa GRATIS
TIDER och andra FÖRMÅNSERBJUDAN
DEN för nybörjare.
En REKRYTERINGSKAMPANJ har också 

inletts för att få med fler spelare och motionä
rer. Du som läser detta och kanske har lust att 
pröva på squash bör därför snarast ta kontakt 
med sektionen avslutar Hasse, som också lovar 
att i nästa nummer av tidningen DJURGÅR
DAREN berätta utförligare om nysatsningen.
Upplysningar lämnas av Hasse Folkesson, tel 

61 47 42.
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Medlemsvärvningen
Nya fina priser att vinna för den som värvar flest medlem
mar.

Så är det dags igen, att värva nya medlemmar. Vi startar 
en ny tävling liknande den som pågick hela förra vintern. 
Den här tävlingen pågår till den SISTA FEBRUARI 1984. 
Den som då har värvat flest medlemmar har vunnit.

Sätt igång omedelbart. Det finns så många som håller på 
Djurgården i olika sammanhang, men alla är inte 
RIKTIGA djurgårdare, tyvärr. Inte ännu, men de ska bli.
Att det blir fina priser är klart. Men vilka de blir avslöjar 

vi först i nästa nummer av Djurgårdaren som för övrigt 
kommer ut till jul.

Detta får du som medlem
Om Du blir medlem nu, så får Du fritt medlemsskap till 
årets slut. Du betalar således medlemsskap till och med 
december 1984. Som medlem får Du tidningen Djurgår
daren fyra gånger om året. En medlemstidning som alltid 
är aktuell och som meddelar vad som händer bakom ku
lisserna. Sådant Du normalt inte finner i dagspressen. Du 
som håller på Djurgården BLI MEDLEM, BLI EN 
ÄKTA DJURGÅRDARE.

Vi gratulerar
60-åringar:
BENGT STAGMAN, 24/8 (f d kanslichef) 
ÅKE MAGNUSSON, 27/8 (bordtennis) 
BERNDT IVEGREN, 21/9 (fotboll) 
GILLIS FLORSJÖ, 24/9 (handboll)

65-åringar:
OLLE TANDBERG, 12/10 (boxningslegend) 
STIG ELMBLAD, 18/10 (bordtennis)
ROLF THEBLIN, 23/10 (f d överstyrelsen)
TORSTEN ADENBY, 2/12 (fotboll)
YNGVE ARNELL, 7/12 (fäktning)
BIRGER SANDBERG, 19/12 (fotboll)
PER EDBERG, 24/12 (ishockey)

Tack
för uppvaktningen på min bemär
kelsedag.

Roland Niklasson

Flaggan i topp
En djurgårdare med snopp 

83.01.07
Alf och Charlotte

70-åringar:
CURT BERGGRÉN, 11/10 (revisor)

75-åringar:
ANNA DETTNER, 17/10 
(legendarisk damidrottsledare)

80-åringar:
GÖSTA BERG, 20/8

90-åringar:
GERHARD JOHANSSON, 24/9
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VI MINNS DET MED STOLTHET
slutfasen i fjolårets SM-slutspel

VAD HAR VI ATT VÄNTA DENNA SÄSONG? 
Pucken är i spel och våra spelare rustade för en lång 
och intensiv elitserie med ett hägrande SM-slutspel.

Inga onödiga baklängesmål med »Riddarn« i hög

Foto: BJÖRN TILLY 
Stockholm

form och täckande backar.
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NU BLIR DET FEST PÅ HOVET!!

Djurgårdens matcher i elitserien
To 22/9 Brynäs—DIF Sö 23/10 Leksand—DIF Sö 27/11 DIF—Södertälje Sö 22/1 DIF—Skellefteå
Sö 25/9 DIF—MoDo To 27/10 DIF—Färjestad To 1/12 Björklöven—DIF To 26/1 MoDo—DIF
To 29/9 DIF—Björklöven Sö 30/10 AIK—DIF Sö 4/11 Brynäs—DIF Sö 29/1 DIF—AIK
Sö 2/10 Södertälje—DIF To 3/11 DIF—Västra Frölunda To 8/12 DIF—Leksand To 23/2 Färjestad—DIF
To 6/10 DIF—Skellefteå To 10/11 Skellefteå—DIF Fr 6/1 Västra Frölunda—DIF Sö 26/2 DIF—Västra Frölunda
Sö 9/10 Västra Frölunda—DIF Sö 13/11 DIF—Södertälje Sö 8/1 DIF—Färjestad To 1/3 Leksand—DIF
To 13/10 DIF—AIK To 17/11 Björklöven—DIF To 12/1 AIK—DIF Sö 4/3 DIF—Brynäs
Sö 10/10 Färjestad—DIF Sö 20/11 MoDo—DIF Sö 15/1 DIF—MoDo To 8/3 DIF—Björklöven
To 20/10 DIF—Leksand To 24/11 DIF—Brynäs To 19/1 Skellefteå—DIF Sö 11/3 Södertälje—DIF
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MEN DETTA VILL VI HELST SLIPPA!!!
Lös Boorks brev till Djurgårdssupportrarna under SM-slutspelet..

Stockholm 1983-03-21

TILL ALLA DJURGÅRDSFANS 
SOM KÄNNER SIG TRÄFFADE!

I dag utmålas Ni Djurgårdssupportrar av många 
tidningar som avskum som ska få matchstraff.

Förmodligen blir Ni innerligt förbaskade när Ni 
läser det. Ni har ingen lust att bli offentligt 
bespottade. Det har ingen människa lust att bli, 
vare sig hockeyspelare eller någon annan. Med 
bespottad menar jag nedvärderad, förlöjligad och 
vidrigt behandlad.

En del av de ramsor som Ni, vår hemmapublik, 
presterar är så usla att varje människa med 
självaktning helt enkelt skulle finna det omöjligt 
att prestera de ordkombinationerna.

Ni vet vilka ramsor jag menar, eller hur?
Ni vet vad självaktning är, eller hur?
Som jag ser det, är det att känna sig stolt över 

att man är den man är, så att man inte ger andra 
gratischanser att ringakta en eller att trampa en 
under klacken.

Med Era snuskiga ramsor ger Ni andra den 
chansen att se ner på Er, på oss som Djurgårda
re.

Jag vill att Ni ska vara stolta över vårt 
ishockeylag. Jag tror Ni är det. Vi är stolta och 
beroende av Er.

Men jag och vi inom laget tänker inte finna oss 
i att vara symboler för något som andra männi
skor föraktar och ringaktar.

Jag är beredd att ställa upp i alla sammanhang 
och diskutera det jag står för både i ishockeyspe
lets värld och vad beträffar publikuppträdande!

Fram tills en sådan inbjudan kommer från Er, 
förutsätter jag till att börja med ett korrekt 
uppträdande i Göteborg i finalen från alla Djur
gårdsfans.

Javisst, jag vet vad Ni tänker. Hur behandlade 
Umepubliken Bosse Berglund? Hur uppträdde 
den välklädda Karlstadspubliken?

Visst, de uppträdde till vissa delar lika veder
värdigt. Men det är inget försvar eller förklaring 
till vår publiks äckelramsor eller andra tilltag.

Vi sopar upp framför vår egen läktare först, så 
kan vi med gott samvete kritisera andra sen.

Tänk om man fick höra talkörer i Scandinavium 
på torsdag:

"Vi sköter oss, vi sköter oss." Då har vi vunnit 
en match i alla fall.

Med önskedrömshälsningar 
(SM-guld och god ordning)

(Tränare för A laget i ishockey)

snusk 
för
nedrar 

oss"
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5 min. före
PRESSTOPP

Blev det kvalklart
för vår 
fotbollsleva
Inför säsongens rekordpublik på 5 769 personer togs Norr
köping emot på Stadion. En match som kom att bjuda på 
det mesta, men som framförallt blev en dålig andra halvlek 
för de våra.
Ledningsmålet blev dock DIF-arnas genom Lars Sandberg 

i den 33:e minuten. Första halvlek dominerades av djurgår
darna, men oturligt nog lyckades Norrköping kvittera med 
en nick strax före pausvilan.
Den andra halvleken vill man kanske helst glömma och 

Hasse Backe såg bekymrad ut på bänken. Allt för många 
missar och tabbar noterades innan slutresultatet fastställdes 
till 1—4.
Trots förlusten blev det dock klart med kvalspel, eftersom 

Örebro och Brommapojkarna endast lyckades få oavgjort i 
sina matcher. Fem poängs försprång är ointagligt i de åter
stående två omgångarna och som det ser ut när dessa rader 
skrives blir det kvalmatcher mot södertvåan Kalmar FF.
DIF börjar hemma den 8 eller 9 oktober med retur 15 eller 

16.
Då bättrar vi på publiksiffran ytterligare! ! !

Här följer serietabellen efter 20 omgångar med Norrköping 
och DIF i topp och klara för kval:

Norrköping........................................ 20 14 3 3 59—14 31
Djurgården........................................ 20 12 4 4 43—20 28

Örebro................................................. 20 8 7 5 31—26 23
Brommapojkarna............................ 20 10 3 7 31—28 23
Västerås SK........................................ 20 8 5 7 35—36 21
Sandviken IF.................................... 20 8 5 7 24—25 21
IFK Sundsvall.................................... 20 8 4 8 29—26 20
Vasalund............................................. 20 6 7 7 25—31 19
Karlslund........................................... 20 4 8 8 22—31 16
IFK Västerås...................................... 20 6 3 11 25—43 15
Eskilstuna........................................... 20 4 4 12 13—40 12

Ope..................................................... 20 3 5 12 19—36 11

Seger
i serieupptakten
Årets elitserie har startat. Bortamatch mot Brynäs för de 
våra i första omgången. En svår match. Två vältränade och 
tungt spelande lag. Kampen blev hård och bevittnades av 
6 573 personer.
Första målet till Djurgården genom nyförvärvet från Ham

marby Pelle Göransson på en liten fräck styrning framför 
brynäskassen. Även andra målet kom från denne lille åk
starke lirares klubba.
Brynäs kom igen och hämtade in de två ledningsmålen och 

i tredje periodens slutskede var ställningen 3—3. Då kom 
han, Djurgårdens matchvinnare, i form av Jan Claesson 
som nätade in segermålet som gav slutresultatet 4—3.
En för denna match nykomponerad segerfemma som efter 

denna fina insats (samtliga fyra mål) kan bli permanent.
Boork var nöjd med matchens förlopp och spelarnas insat

ser.
— Våra nyförvärv visade att de håller elitserieklass. Vi fick 

jobba hårt för segern, men pallade för det. Framförallt 
gläds jag åt Jens Öhling (ett mål) som den här säsongen med 
all säkerhet kommer att få sitt stora genombrott. Det skulle 

förvåna mig om han inte kommer att återfinnas i Tre Kro
nor innan vintern är slut.

Segersviten har startat. Hur länge skall den hålla? Det är 
go’ i laget och självförtroende saknas inte. Det kan bli en 
rolig hockeysäsong för oss djurgårdare.

HUR SKALL DE LYCKAS OCH VAD HAR DE FÖR 
TAKTISKA DRAG INFÖR ÅRETS ELITSERIE?

Ingvar »Putte« Carlsson och Leif Boork. Sista säsongen till
sammans. Nästa säsong tar »Putte« över och »Boorken« tar 
hand om »kronorna«.
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Han kom in i kylan. Han tog på sig ett otacksamt 
jobb, men upplevde det som en utmaning. Han 
var ung, äregirig, men erfaren, dels som aktiv ut
övare och dels som föreningsledare.
Valberedningens Sigge Bergh pratade väl för ho

nom och fotbollsektionen valde honom till sin le
dare.

— Vi blev många nya i sektionen, nya och för
väntansfulla på att vända trenden och återerövra 
en plats i allsvenskan. Vårt mål är inte nått och 
ännu återstår mycket arbete, men vi upplever 
verksamheten meningsfull och stimulerande och 
vi tror oss vara på rätt väg.

Den vi talar om och med är fotbollssektionens 
ordförande sedan 1981, BO ANDERSSON.

Det var i Floda, utanför Katrineholm, som nedkomsten skedde för 35 år 
sedan. Idrottsintresset väcktes tidigt, men kom i första hand att inriktas på 
den fria idrotten, där han visade talanger som längdhoppare (över sju m) 
och stavhoppare (4.20 som personligt rekord).

— Fotbollen kom jag i kontakt med först i 15-årsåldern och gick direkt 
från några skolmatcher in i Malmköpings A-lag som 16-åring. Malmkö
ping spelade då i div III, så det var ganska hårda tag till en början.
Efter att några år arbetat som allmänreporter och lokalredaktör för Es

kilstuna-Kuriren, beslöt sig Bo för att studera till gymnastiklärare vid GIH 
i Örebro.

GIVEN I RESERVLAGET
— Väl kommen till Örebro uppsökte jag självklart Sportklubben och deras 
fotbollsträning. ÖSK låg på den tiden i allsvenskan och förfogade över en 
stabil A-lagstrupp. Några gånger fick jag medverka som avbytare, men för 
det mesta kom det att handla om reservlagsspel för min del.
Därefter kom du att söka dig till Skåne. Var det för att få ett bättre fot

bollsklimat?
— Nej, de tankarna fanns väl inte riktigt med i spelet, det var väl mera ett 

tilltalande arbete inom företagshälsovården på Eurock i Bromölla som loc
kade.
Men väl där kom fotbollen att ta mycket av din tid i anspråk?
— Ja, nästan för mycket. Jag blev ordinarie i A-laget och efter några år 

övertalades jag att ta ordförandeposten i huvudföreningen. I tre år kämpa
de jag med detta »treskiftsjobb« (ordinarie arbete, spel och träning, styrel
sejobb).

— Men det var en rolig tid. Framförallt då vi tillsammans med fotbolls
förbundet fick förtroendet att arrangera Svenska Cupen 1978 och två ung
domslandskamper 1978 och 1979.

TVÅ SABBATSÅR
1979 styrde du kosan mot kungliga huvudstaden, men då fast besluten att 
inte engagera dig i något föreningsarbete, om jag förstått rätt?

— Vid den tidpunkten var jag ganska trött och sliten och kände att jag be
hövde koppla av från idrotten ett tag. Det blev närmare bestämt i två år, 
till den dag då Sigge Bergh från DIF:s valberedning kontaktade mig i ett 
som han sa angeläget ärende.

— Jag hade läst om problemen inom fotbollsektionen och den stora besvi
kelsen över nedflyttningen till div II. Men föga anade jag då att jag skulle 
bli en av de ansvariga inom DIF-fotbollen.

SVÅRT HÅLLA SIG FRÅN IDROTTEN
Du fick ta kommandot över skutan som sektionsordförande direkt. Var 
inte det lite väl våghalsigt?

— Nej, du vet vi idrottsfanatiker, vi har det ganska svårt att avstå från 
detta med idrottsledarskap. Det ger så mycket och blir på något sätt en livs
filosofi som ger balans i tillvaron.

— Uppdraget som ordförande kunde väl ses som en vågad uppgift. Men 
vad hade vi att förlora? Som det nu var upplevde jag det mer som en utma
ning. Det fanns så mycket att göra och vi kunde så att säga starta om på 
nytt.
— Det kanske största problemet i inledningsskedet var att vår allt i allo på 

administrationssidan, Åke Barrling blev sjuk. Detta medförde ett stort av
bräck och ytterligare arbetsbördor för oss övriga.

NYTT UNGDOMLIGT LAG MED FRAMTIDEN I ALLSVENSKAN
Hur går det nu då? Klarar ni serien och kvalet, så att det blir allsvenskt 

spel nästa säsong?

BO ANDERSSON
Fotbollssektionens dynamiske ordförande 
frågas ut av Olle Larsson.

— Min personliga övertygelse är att våra grabbar kommer till kvalet och 
går upp i allsvenskan. Kalmar FF kan bli svåra, men vår träning är redan 
nu inriktad på kvalspel och våra unga äregiriga spelare kommer att dra 
längsta strået i kvalkamperna.

— Medelåldern i laget ligger på 22—23 år och det här laget är ett kom
mande allsvenskt lag. Backe är en mycket duktig tränare och med ytterliga
re några förstärkningar kommer vi att kunna göra bra ifrån oss i allsvens
kan.
— Steget dit upp är för övrigt ett måste. Vi kan inte »dra det runt« rent 

ekonomiskt med det skrala publikstödet (snitt på 2 000) som vi har i div II.

VI MISSAR I MARKNADSFÖRING OCH UPPFÖLJNING
Vad är det då i första hand som du anser måste förbättras och arbetas hår
dare med inom DIF-fotbollen?

— För mig personligen framstår tre mycket viktiga målsättningar som vi 
måste lösa inom en snar framtid.
A. Att återkomma till allsvenskan. Men det skulle vi klara som jag nämnde 

tidigare.
B. Bättre uppföljning av de många löften som kommer från vår egen ung

domssektion.
— Jag är övertygad om att vi missar många talanger och bollbegåvning
ar från våra egna led. Det brister nämligen i vår uppföljning från ung
domslagen via junior- och reservlagen upp till A-lagstruppen. Mera ar
bete och tid måste ägnas dessa spelare för att vi i framtiden skall kunna 
bli självförsörjande och få en bred och allsidig A-lagstrupp. Där ersät
tare alltid skall finnas när oförutsedda skador, sjukdomar eller andra 
återbud dyker upp.

C. Marknadsföringen av fotboll i allmänhet och Djurgården i synnerhet.
— Vad vi saknar är en ledarkraft som kunde hjälpa oss att marknadsföra 
vårt lag. Dra publik till våra matcher. Hitta samarbetsuppslag med sponso
rer och företag som kunde ge oss en trygg ekonomi.

— Vi själva orkar inte med denna bit. Vi är också för inkörda i de många 
andra problem som vi ständigt har att ta itu med.

— Nej, den kraft jag tänker på skulle komma utifrån och in i verksamhe
ten utan skygglappar eller fördomar. Se idrotten från ett annat håll och ta 
fram fördelar och säljbara moment som vi inbitna och inkörda ledare/trä
nare/funktionärer/aktiva/domare m fl aldrig ser eller har förmåga att ut
veckla.

— Det gäller argument och uppslag som publiken vill ha, som företagen 
vill ha, som pressen vill ha, som kommunen vill ha, som tjejerna vill... ja, 
vad du vill bara vi får till ett nytänkande och vågar förändra det som varit 
lego i mannaminne.

— Se’n är det självklart att man skulle vilja få tag i den där spelaren som 
vore född till målgörare, som har förmågan att lyfta ett helt lag, som får 
publiken att resa sig bara han får bollen framför fötterna.
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14-årige JOHN BROVALL, DM-trea för pojkar i sommar, är ett fint cykellöfte i Djurgårdens unga lovande stall.

Generationsväxling i cykel
Djurgårdens cykelsektion har varit en av de dominanta cy
kelklubbarna, när det gäller juniorcyklister. Nu är man inne 
i en generationsväxling.

Djurgårdens cykelsektion firade sina stora triumfer i bör
jan av 60-talet. Det var då SM-gulden ramlade in — liksom 
massor av topplaceringar.

När den eran var över, har det, trots tappra försök, varit 
svårt att komma igen. Även om ambitionsnivån hos cykel
ledarna inom klubben varit hög — så har inte minst ekono
min haft en bromsande inverkan på känslorna.

Det är bara att konstatera att det kostar pengar att bedriva 
idrott på elitnivå. Och fler sektioner inom klubben har 
erfarit att steget upp till de stora höjderna är både jobbig 
och dyrt.

1983 — ETT MELLANÅR!
Djurgårdens IF har under ett par år varit en av de domine
rande stallen — åtminstone i Svealand. Och det har främst 
varit ungdoms- och juniorcyklisterna som visat framfötter
na. Av våra juniorer tog flertalet i fjol steget upp i eliten, 
dvs klass A. Det gjorde att Djurgården ifjol förfogade över 
flest A-klassare i stockholmsdistriktet. Men. . . så kom det 
här med militärtjänst. Eftersom de är i samma åldersgrupp 
ligger allihop inne och gör sin värnplikt.

Det går inte att kombinera militärtjänst och cykelåkning 
på elitnivå.

NYA UNGDOMAR KOMMER STORMANDE
Djurgårdens ungdomsverksamhet fortsätter — och under 
Berthold Helgessons ledning kommer nu nya intressanta cy
kellöften fram. Bland de färska löften som börjat i år, bör 
nämnas 14-årige John Brovall, som visat att han kan bli 
något stort med lite mera rutin. En tredjeplats på DM för 
pojkar är inte dåligt första säsongen. Roger Martinsson, är 
ett annat löfte som Djurgården förväntar sig skall blomma 
ut under kommande säsong. Också han är bara 14 år.
Tillsammans med Jesper Markusson kan det här bli ett bra 

lag att ställa upp med i U-klassen 1984.

STARK JUNIORKLASS1984
Fredrik Wredmark har fått något av genombrott i år — och 
visat att han är en mycket lovande linjeåkare. Samma gäller 
också Per Anders Norstedt som gått mycket framåt med 
flera goda placeringar.
Djurgården kommer väl rustat på tränarsidan. Nu startar 

vinterträningen inför kommande säsong. Den leds av fler
faldige Landslagscyklisten Mats Ericsson tillsammans med 
Berthold Helgesson, även han elitcyklist. Så cykelledningen 
i Djurgården hyser förhoppningar om att snart kunna ta 
steget upp i den verkliga cykeleliten.
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Åsiktsbutiken
Det har kommit många brev med synpunkter kring före
ningens verksamhet. Beröm och kritik. Vi på redaktionen 
tycker det därför är dags att släppa loss åsikterna. Därför 
startar vi nu en åsikts- och insändarspalt — och du är väl
kommen med ditt bidrag.
Skriv om sån’t du tycker är bra — om sån’t du har förargat 

dig över — ja om precis vad som helst.
Adressera brevet till Tidningen Djurgårdaren, Box 21072, 

100 31 Stockholm.
Vill du inte skriva ut ditt namn får du gärna — använda 

signatur. MEN — och det är viktigt, du måste tala om för 
oss på redaktionen ditt rätta namn.

Vi kommer inte att publicera anonyma insändare.

Tryck till ledarna i Hammarby!
Man blir arg när man läser i tidningen att två så stora klub
bar som Hammarby och Djurgår’n inte kan hålla sams. Jag 
tycker det är fånigt av Hammarbys ledning att hindra de 
här fyra hockeyspelarna att byta klubb.
Man är väl inte livegen.
Killarna tänker ju på sin egen utveckling — då håller det 

inte att harva i div I. Titta på Pekka Lindmark.
Fram för mer sportslighet — och titta inte så mycket på 

pengarna.
F D HAMMARBYARE

Djurgårdare — kom till fotbollsmatcherna
Det är bedrövligt att en förening som har nära 10 000 
medlemmar bara ska ha dryga 1 000-talet åskådare på sina 
hemmamatcher.

I det lilla samhälle där jag växte upp gick vi man ur huse 
för att titta på fotboll i div V.
Så ryck upp er alla djurgårdare.
Visa mer klubbkänsla — för med litet mer publikstöd har 

vi våra fotbollsgrabbar snart uppe i allsvenskan.

GEORGE W

Var är alla tjejer i Djurgården?
Var håller alla tjejer hus. Det är sällan man läser en sport
sida och hittar något överhuvud taget om tjejidrott från 
Djurgården. Var håller Ni hus?
Antingen är vi tjejer motarbetade i klubben — eller också 

har vi dålig fart på träningen. I den sektion där jag nyss 
har börjat är det ingen som uppmuntrar till att det ska 
bli fler tjejer.

BESVIKEN

Sluta med buslivet på läktaren
Kan inte ni i er förnämliga klubbtidning vädja till publiken 
att sluta busa på läktarna vid DIF:s hemmamatcher. Stäm
ningen på Hovet är ofta mycket bra och publikens entu
siasm för DJURGÅR’N är inte att ta miste på.

Men varför detta bus och småslagsmål som förekommer 
vid nästan varje match. Vi många trogna »läktsittare« vill 

njuta av spelet och lagets framgångar. Låt oss göra det till
sammans under värdiga förhållanden utan nedbusning och 
slagsmål. Då blir hockeyn roligare och vi kommer att få 
ännu mer publik till våra hemmamatcher.

STILLSAM HOCKEYVÄN
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