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Squash och 
handboll

GOD JUL
och

GOTT
NYTT ÅR

Hammarby
backen
dröm eller verklighet?

Vår handbollsmålvakt, Ri
cardo Entenza, satsar på ett 
kast och målvaktsarbete 
som skall föra laget uppåt i 
seriesystemet.

i närbild
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Djurgårdare — i såväl med- som motvind
Med hänvisning till ovanstående rubrik vill jag uppmana alla DIF:are att 
vara verkliga DJURGÅRDARE i både med- och motvind. Med andra ord 
att hålla på vår förening, även när det går snett och att aldrig ge upp.
Nu senast drabbades vi av bakslaget att vårt älskade fotbollslag misslyc

kades i kvalet. Ett misslyckande som medför att vi får spela i »tvåan« ytter
ligare ett år. Än se’n då? Är vi riktiga djurgårdare, håller vi på DJUR
GÅR’N om de så spelar i gärdsgårdsserien. Visst får man väl känna för
ståelse för att vi kanske alla lite till mans drabbades av en viss förtvivlan 
och sömnlösa nätter efter det som hände i Kalmar. Någon total förtvivlan 
eller panik behöver dock verkligen inte inträda.
Att bära sig åt som vissa supportrar och andra tydligen gjorde efter mat

chen kan aldrig försvaras. Det finns bara ett ord. SVAGT! ! ! Ursvagt till 
och med. Vi räknar inte dem som riktiga djurgårdare. En riktig djurgårda
re kan nämligen ta en förlust och framför allt vara en god förlorare. Kal
mar råkade den här gången vara bättre än oss och det får vi acceptera.

Vi får istället rikta in oss på att komma igen och det är vi ju ganska bra på 
i Djurgår’n. Redan i våras varnade faktiskt vår tränare Hasse Backe för att 
1983 kunde bli en mellansäsong och att 1984 egentligen skulle bli det vikti
ga året när vi skulle gå upp.
Med så många nya spelare ansåg han det som mycket svårt att gå upp i all

svenskan redan 1983. Hasse och spelarna lyckades dock bättre än väntat att 
spela samman laget, så när seriespelet var avklarat och placeringen blev så 
pass bra, blev det självklart så att förväntningarna steg, även om det egent
ligen var ett år för tidigt.
Nu återstår alltså att förbereda sig för säsongen 1984 då de nya spelarna 

rimligtvis spelat sig samman ännu mer, vilket medför att vi bör få ett starkt 
lag. Vi ser därför positivt på framtiden. Överstyrelsen har även diskuterat 
framtiden med fotbollens styrelse och med A-lagets tränare Hasse Backe. 
Man har då gemensamt kommit fram till klara linjer inför 1984. Översty
relsen stödjer det arbete och den planering som utförs av såväl fotbollssek
tionens styrelse som tränaren Hasse Backe. Samtliga har överstyrelsens ful
la förtroende.
Överstyrelsen kommer i sin tur att göra vad den kan för att stötta fotbol

len, även om det givetvis är en hård påfrestning för föreningens ekonomi 
att fotbollen spelar i div II.
Men se bara på ishockeyn. De är ju också bra på att komma igen. Det var 

drygt två år sedan som laget fick kvalspela för att klara sig kvar i elitserien. 
Men ett år senare var man plötsligt svenska mästare. När detta skrivs, 
ligger man liksom förra året och krigar i elitseriens topp. Vi håller 
tummarna och någon gång i mars nästa år får vi väl se om våra innersta 
förhoppningar blivit sannspådda. Mer vågar man väl inte säga. Nåväl det 
svänger. . . Det svänger snabbt och det går alltså att komma igen, även ur 
till synes hopplösa lägen om man arbetar målmedvetet och alla ger allt för 
föreningen.

Så håll huvudet kallt bara. Var djurgårdare och backa upp DJURGÅRN 
i alla lägen.
Med djurgårdshälsningar

HENRIK BROMFÄLT 
sekreterare



TV-Sportens nya sportprogram — 
Lilla Sportspegeln — som sänds 
måndagar, har blivit en stor succé. 
Programmet som är en halvtimma 
långt, vänder sig i första hand till 
den något yngre TV-publiken. In
slagen är också ofta hämtade från 
olika ungdomsaktiviteter. Kan gälla 
såväl träning som tävling. Där 
brukar också förekomma inslag där 
ledarnas situation och arbetsupp
gifter belyses.
Kjell Andersson är en av TV-spor

tens många duktiga kommentatorer 
som arbetar med detta program. I 
slutet av oktober fick vi Djurgårds- 
och brottningsentusiaster en riktig 
godbit serverad i denna sändning 
genom ett inslag signerat Kjell An
dersson.
TV-teamet hade följt vår lovande 

och pigga ungdomsbrottare Jimmy 
Månsson under en tävlingsomgång i 
Stockholms ungdomsserie i brott
ning. Inslaget var mycket »vältaj
mat« och belyste på ett föredömligt 
sätt ungdomsaktiviteten inom 
brottningssporten.
Jimmy kan där framhållas som en 

mycket god representant. Hans pig
ga och orädda brottning, hans 
spontanitet och öppenhet mot TV-
kameror och reportrar bidrog till 
att inslaget verkligen gick hem. En 
bättre propaganda för vår ung
domsverksamhet än detta inslag 
kan vi knappast tänka oss.
Mer av den varan och våra trä

ningslokaler skulle bli välfyllda och 
våra många ungdomsledare få den 
uppmärksamhet som de så väl är 
värda för sitt många gånger sträv
samma och ansvarsfulla arbete.
TACK TV, TACK JIMMY för ett 

trevligt, piggt och roligt inslag.
Jimmy Månsson visar muskelspelet för Djurgårdens internationella och framgångsrika 
brottningsdomare Axel Brun.

Nacksving och maror som 
aldrig förr i Åkeshovshallen
Ett 20-tal pojkar och ungdomar som tillhör Stock
holms bästa är i full gång i träningslokalen i Åkeshovs
hallen under Bengt Fridhs ledning och det är en fröjd 
att se hur dessa pojkar går in för sin sport.

LOVANDE BRÖDRATRIO
Vår lille store brottare, Jonny Månsson, den äldsta av 
tre bröder Månsson, är den som för närvarande är 
föreningens bästa brottare. Han är ute och tävlar mest 
var helg, med fina resultat eller vad sägs om hans se
naste matchresultat. Han började säsongen med att 
vinna Järfällacupen i 52 kg pojkar efter en rad hårda 
matcher. Sedan segrade han i Nobellkampen i Karl
skoga.

Vi i styrelsen var väl lite tveksamma när det kom på 
tal att han skulle starta i Stockholm jun-open, där de 
bästa av Sveriges juniorer var med. Jonny ville själv 
ställa upp och han brottades så bra, att han kom till fi
nal, där han mötte svenska mästaren för juniorer, 
Patrik Magnusson från Örebro. Efter en lite tveksam 
start av Jonny med ett underläge med 4—0 efter första 
perioden, så blixtrade Jonny till med ett nacksving på 
sin motståndare som belönades stort av domarna. 
Jonny hade Patrik i situation över en minut, men or
kade ej fullfölja sitt övertag, utan förlorade i femte 
minuten på fall, inget at säga om det, men en sensation 
var på väg.

REDAN INTERNATIONELLT MERITERAD
Han har vunnit fristils-DM för pojkar och blivit tvåa i 
ungdom. Hans senaste tävling slutade även den i seger 
och det är nog hans största merit hittills, han vann 

nämligen sin klass i Kolbottn-cup i Norge, som är en 
stor internationell tävling för pojkar. Han vann sin 
klass efter en massa hårda matcher.
För en tid sedan TV-filmades Jonnys lillebror 

Jimmy, han är den minsta i familjen Månsson. Han 
var med och tävlade i en knattetävling i Skå, där TV 
var med och filmade Jimmys alla matcher. Han är här
lig att se på, den lille Jimmy som är 8 år, ett brottar
ämne utan like, han har redan vunnit ett antal knatte
tävlingar.

MEN DÄR FINNS FLER FRAMTIDSLÖFTEN
Nu har jag bara skrivit om bröderna Månsson, men vi 
har även många andra fina brottarämnen som 
kommer att få många framgångar på mattan, jag kan 
nämna Rickard Fridh, Ove Karlsson, Anders Ullberg, 
Jonas och Stefan Asp, Krister Westerby som är son till 
gamle storbrottaren Edvin Westerby, DIF:s meste 
svenska mästare. Återväxten är det inget fel på, det 
finns massor av nybörjare under Kalle Månssons led
ning.
Styrelsen har aktiviteter på gång för att få in medel 

till sektionen som till ex en loppmarknad i södra Äng
by skola, där vår sektionsordförande Kronie Åberg, 
Karl Månsson och Bengt Fridh är de drivande krafter
na.
Den sedvanliga julmarknaden på Fältöversten är en 

annan sådan aktivitet och som vanligt är det Lennart 
Öberg som håller i den. Som synes mycket på gång i 
brottningssektionen.

CARL-A HAGLUND

Välkomna till
DIF:s
Lucia-Cup

i grek rom
17 december 1983
i Åkeshovshallen
Där kommer du att få se 
prov på kastvillig och ro
lig brottning av 
Svealandseliten i pojk- 
och ungdomsklasserna.

DJURGÅRDAREN

DIF-Jimmy 
TV-idol



Vill Du veta mera om 
DIF-sektionens verksamhet?
Du som vill veta mer om någon av DIF:s olika sektioner, kanske för 
att själv börja idrotta i DIF, kan kontakta någon av nedanstående 
personer.
Ytterligare namn och adresser kan fås av Stadion-kansliet, tel 

14 37 95 mellan klockan 10.00—12.00.

Bandy
Bert Niska, tel 0764/672 29 bost, 0764/600 00 arb.
Bobsleigh
Carl-Erik Eriksson, 0756/420 56 bost.
Bordtennis
Urban Olsson, 48 35 48 bost, 713 17 16 arb.
Bowling
Kaj Alm, 46 43 41 bost, 785 60 00 arb.
Träningslokalen, 710 38 12.
Boxning
Martin Okmian, 27 06 74 bost.
Träningslokalen, 21 39 16.
Brottning
Kroine Åberg, 32 34 92 bost, 31 78 00 arb.
Träningslokalen, 87 20 36, 87 17 67.
Cykel
J-P Norstedt, 35 39 52 bost, 762 65 01 arb.
Träningslokalen, 751 29 28.
Fotboll
Fotbollskansliet, 14 37 95. Telefontid: 10.00—12.00.
U-fotbollen, 60 61 07, 60 81 87, telefontid: 9.00—12.00.
Fäktning
Béla Rerrich, 63 95 97 bost.
Träningslokalen, 67 14 64
Handboll
Jan-Olof Nilsson, 54 95 75 bost, 714 30 32 arb.
Ishockey
Ishockeykansliet, 39 01 15. Telefontid: 10.00—12.00, 13.00—15.00.
Konståkning
Gertrud Olsson, 48 11 44 bost.
Orientering
Bertil Wiström, 710 49 02 bost, 49 28 50 arb.
Skidor, backe och längd
Sune Hall, 27 38 68 bost, 10 15 59 arb.
Slalom
Ove Christiansson, 96 31 56 bost, 13 19 00 arb.
Squash
Göran Collman, 30 98 39 bost, 786 01 73 arb. 
Träningslokalen, 61 75 60, 61 75 70.

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

IN 
MEMORIAM

Harry Holmberg

Förre vice ordföranden i Djurgårdens Idrottsförening 
Harry Holmberg har efter en tids sjukdom lämnat oss.
Harry Holmberg var en äkta djurgårdare, som redan 

som 14-åring började träna och tävla i boxningsföre
ningen.
Han började sin ledargärning redan på 40-talet som 

ordförande i boxningssektionen och som ledamot av 
överstyrelsen. Han erhöll föreningens hedersmärke 
1948.
Även 1977—1981 var Harry Holmberg ledamot av 

Överstyrelsen och föreningens vice ordförande.
Harry Holmberg var under hela sitt liv en intresserad 

och engagerad idrottsledare och han ledde som ordfö
rande under en följd av år Svenska Boxningsförbundet.
Han var också en tid ordförande i Svenska Cykelför

bundet.
Med sitt engagemang och sin färgstarka personlighet 

gjorde Harry många viktiga insatser för föreningen. 
Han ledde under sina sista år i Överstyrelsen ett arbets
utskott som hade till uppgift att följa upp sektionernas 
ekonomiska planering.
Harry hade en stark tro på idrotten som ett led i ung

domens fostran till starka och ansvarskännande med
borgare och tvekade aldrig att ställa upp och göra en fin 
insats för detta viktiga syfte. Harry var en god kamrat 
och fin idrottsledare.
Vi i Djurgårdens ledning som hade förmånen att sam

arbeta med honom känner saknad och sorg, men beva
rar minnet av en fin idrottskamrat och en riktig djur
gårdare.

HANS ÅKE SAND
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Squashen—ung och fräsch 
DIF-sektion på offensiven
DIF:s Squashsektion är den 
yngsta sektionen i Djur
gårds-familjen. Så sent som 
1976 blev Squash en DIF-
sport. Efter att tidigare varit 
en kvartersklubb från 
Odenplan vid namn Oden, 
så ansökte man om att få gå 
upp i DIF. En ansökan som 

den dåvarande överstyrelsen 
tillstyrkte, då man tyckte det 
var en bra idé och inte minst 
av den anledningen att 
squash var en sport på upp
åtgående.
Tidningen Djurgårdaren har valt 
att i detta nummer titta lite närmare 
på »Squashen« som kanske inte är 

Peter Fendert slår en serve.

så väldigt känd hos det stora flerta
let av djurgårdsmedlemmarna.

Kempementshallen
— DIF:s träningslokal
När vi tittar in i sektionens 
träningslokal (Kempementshallen) 
på Sehlstedtsgatan vid Gärdet en 
fredagskväll, är det full fart på alla 
banor. Det karaktäristiska snärtan

de ljudet från den mjuka gummi
bollen som slås i väggen hörs från 
banorna.
Fredagskvällar disponerar DIF-

Squash hela träningslokalen som 
normalt annars är tillgänglig för all
mänheten. Att DIF disponerar hela 
hallen innebär att man förutom att 
spela squash även kan köra styrke
träning i den mycket högklassiga 
styrketräningsavdelningen. Vill 
man bättra på solbrännan i solariet 
går det också bra. Dessutom har 
man tillgång till en mysig bar/cafe
teria, där man efter en skön bastu 
kan sjunka ner i en mjuk fåtölj och 
få sig någon förfriskning eller enkel 
matbit för självkostnadspris.
En speciell klubbvärd finns till 

hands för att hjälpa de besökande 
tillrätta och se till att alla trivs. Den 
här kvällen är det Hasse Folkesson 
som sköter värdskapet.

Förmånliga erbjudanden
Squashsektionen har fr o m i höst 
gjort en satsning i samarbete med 
hallägaren för att få ännu bättre 
fart på verksamheten och mer triv
sel i sektionen. Fredagskvällarna 
har helt reserverats som DIF:s 
klubbaftnar, vilket gör att stäm
ningen blir extra trevlig och DIF-
vänlig.

Man har också inlett en medlems
värvningsdrive, där man bl a går ut 
i Stockholmsskolorna för att värva 
medlemmar. I syfte att nedbringa 
kostnaderna för medlemmarna har 
man samarbetat med hallägaren, 
som för övrigt spelar med i DIF.
Squash räknas ju normalt som en 

ganska dyr sport för utövaren om 
man vill försöka hålla hög klass. 
Går man med i DIF:s squash kan 
man dock mot en extra sektionsav
gift om 250, 350 eller 500 kr, be
roende på ålder och om man är yr
kesarbetande, komma i åtnjutande 
av ett förmånserbjudande som bl a 
innebär följande:

Gratis spel mån—fre före 16.00.
Gratis spel lör—sön före 14.00.

— Deltaga i poolspel varje vecka.
— Deltaga i turnering varje månad.
— Deltagal klubbkvällar fredagar 

19.00—23.00 med gratis spel.
— Fri tillgång till styrketränings

gymet
— Rabatt i shopen
— Möjlighet att spela i något av 

sektionens lag
— Fri träning för juniorer på sön

dagar
Efter att ha hört efter på några and
ra squashklubbar kan vi bara kons
tatera att det rör sig om ett verkligt 
förmånligt erbjudande. Sektionens 
ordförande Göran Collman hoppas 
att på detta sätt locka fler spelare 
till föreningen och då väldigt gärna 
fler flickor, eftersom pojkarna än

Två spelare ur 1:a laget. Fr v: Lennart Myhrén och 
Peter Fendert.

Klubblokal
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En fartfylld bild från en dammatch.

så länge är i majoritet.
På damsidan har man förresten 

väldigt fina traditioner att försvara. 
För bara något år sedan spelade 
damlaget i allsvenskan med stor 
framgång. I och med att de bästa 
flickorna slutade och fullgoda er
sättare saknades, tvingades man 
tills vidare låta tävlingsverksamhe
ten vila på damsidan. Men detta 
hoppas man kunna ändra på genom 
den pågående satsningen.

En sport i tiden
Tyvärr har det varit så allmänt 
inom squash att efter att ha kommit 
fram med stormsteg i början av 70-
talet har sporten nu stannat upp 
något. Detta tror man beror på att 
det inte är någon publiksport och 
att man inte har några klart lysande 
affischnamn. Internationellt klarar 
sig dock svensk squash hyggligt.
Från DIF:s squashlednings sida är 

man dock full av offensivlusta och 
optimistisk inför framtiden. 
Nyligen har en annan 
stockholmsklubb, Borgen, slagit 
ihop sina påsar med DIF och gått in 
i squashssektionen, vilket man ser 
som positivt. Medlemsantalet i sek
tionen är ca 70 personer och stiger 
stadigt.

Första-laget i »trean«
Sektionen har för närvarande tre 
herrlag, varav lag 1 och lag 2 båda 
spelar i div III. Lag 1 siktar på att 
klättra uppåt i seriesystemet och 
bör klara av det, säger förståsig
påarna. Vi träffade två aktiva spe
lare: Lennart Myhrén och Peter 
Fendert, som efter träningspasset 
pustade ut i cafeterian. Tillsam
mans med Jonas Norell och Bo 
Töcksberg, som saknades denna 
dag, utgör de lag 1 (förstalaget).

Vi frågade Lennart och Peter var
för de håller på med squash?
— Squash har nästan allting, 

tyckte Lennart. Alla slag som bad
minton och tennis har plus ytterli
gare några. Full fart hela tiden, 
men där bollsinnet ändå är oerhört 
viktigt.
— En varierande sport som kräver 

både bollsinne och kondis, tyckte 
Peter. Sporten är oerhört rolig. 
Rekommenderar folk att prova på 
den. Höll på med tennis förut, men 
upptäckte snart att squash var myc
ket roligare.

Hur länge har ni hållit på med 
squash?

— Jag har spelat squash i ca tio år 
och tävlat i sju—åtta år, sa 

Lennart. Spelade tidigare i Lidingö 
och sedan i Boo, men när de lade 
ner verksamheten 1980 gick vi akti
va över till DIF.
— För min del har jag spelat i fem 
år. Gick till Djurgården för tre år 
sedan, efter att tidigare spelat i Bor
gen. Just nu känns det skönt att 
spela. Dels går det bra för mig per
sonligen och dels spelar laget myc
ket bra. Vi har vunnit alla matcher 

SQUASH, c/o Collman, Upplandsgatan 72, 113 44 Stockholm. Pg 
33 96-9.
Ordförande: Göran Collman, Upplandsgatan 72, 113 44 Stockholm,
786 01 73 arb, 30 98 39 bost.
Sekreterare: Lennart Myhrén, Fregattvägen 9, 181 37 Lidingö, 
98 02 35 arb, 767 68 55 bost.
Kassör: Lars Wennerström, Tomtebogatan 41, 113 38 Stockholm.
Övriga styrelseledamöter: Arne Candelius, Kampementsgatan 14, 
115 38 Stockholm, 83 00 20 arb, 61 79 75 bost.
Björn Halling, Malmvägen 59 C, 191 47 Sollentuna, 35 67 01 bost.
Lag 1, lagledare: Lennart Myhrén, Fregattvägen 9, 181 37 Lidingö, 
767 12 08 arb, 767 68 55 bost.
Lag 2, lagledare: Bo Töcksberg, Hagalundsgatan 8, 161 50 Solna, 
730 11 91 bost.
Lag 3, lagledare: Hans Folkesson, Linnégatan 82, 115 23 Stockholm,
787 85 19 arb, 61 47 42 bost.
Träningshall: Kampementshallen, Sehlstedtsgatan 6, Gärdet, 
61 75 60-70.
Träningstider: Fredagar 19.00 sept—maj.

hittills och bör ha stora chanser att 
komma till kvalspel och gå upp i div 
II. Lagen i tvåan är inte så mycket 
bättre än lagen i trean, så vi räknar 
med att klara oss bra om vi skulle 
gå upp, anser Peter.

Peter mest lovande
Peter Fendert som är 21 år, är väl 
den kanske mest lovande spelaren i 
DIF just nu. Sedan i somras har 
han inlett en hård satsning med trä
ning två gånger om dagen sex dagar 
i veckan. En satsning som bör 
kunna ge utdelning längre fram. 
Någon speciell målsättning utom 
att bli bättre, vill Peter inte ange. 
Än så länge spelar han bara för att 
det är roligt. Fast det är klart om 
framgångarna skulle komma så får 
man väl sätta målsättningen högre.

Bli rik på sitt squashspel är dock 
inget att räkna med. Inte ens sveri
geeliten kan tjäna några större 
pengar på sitt spel. I en del tävling
ar finns det visserligen prispengar 
och om man är riktigt skicklig kan 
man faktiskt leva enbart på att 
spela squash. Då måste man dock 
kombinera spelandet med att vara 
tränare. Sveriges bästa spelare just 
nu, Lasse Kvant, är faktiskt proffs i 
Västtyskland, där han också 
arbetar som tränare.
Förutom den allra högsta eliten, så 

är det alltså fråga om total amatö
rism för squashspelarna i Sverige.

Text och bilder 
HENRIK BROMFÄLT

Flickor välkomna
Squash-sektionen har för säsongen 1983—1984 ca 70 medlemmar. Av 
dessa är nästan alla herrar, ty damerna som varit så framgångsrika 
tidigare år, har samtliga lämnat klubben. Därför behöver vi inför näs
ta säsong få igång en ny damsektion med siktet framåt.
På herrsidan är det desto livligare. DIF har tre representationslag i 

de olika divisionerna. Två lag i div III och ett i div IV. Viss förhopp
ning finns att ett av div III-lagen skall kunna avancera upp till div II 
till nästa säsong, där betydligt bättre motstånd finns. Det skulle i så 
fall vara den högsta serien på herrsidan i DIF-squash någonsin.
Det stora antalet spelare bidrar förstås till hård konkurrens om plat

serna i de olika lagen. Varje lag har därför ett väl förberett och väl
tränat manskap inför varje serieomgång. Det kommer att ge fina re
sultat i längden, var så säker.
Till första helgen i december är klubbmästerskapet lagt. Då skall 

klubbmästaren koras. Favorit är förstås Peter Fendert, ankare i förs
ta laget, men det finns en hel del s k »wild-cards«. Det blir en utslags
turnering hela vägen, och finalen spelas på lördag eftermiddag. I mån 
av deltagande kommer även en damturnering att anordnas.
Alla djurgårdare är förstås välkomna ner och se hur vi har det på 

klubbkvällarna, och kanske du också börjar spela squash med tiden.
Squash-sektionen Göran Collman, ordförande i Squashsektionen.
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Skratt och humor—
viktiga ingredienser 

hos ”riktiga” djurgårdare
— När det gäller AIK, så 
har jag ingen humor, sa en 
gång en känd supporter och 
vän av »Gnaget« och det var 
väl ett sätt att göra det så 
lätt för sig som möjligt. För 
en djurgårdare förhåller det 
sig precis tvärtom. Humor 
är ett livsvillkor. Ingen 
skulle kunna orka med att 
hålla på Djurgår’n, utan att 
vara beredd till humoris
tiska och drastiska omför
delningar och utan lugn och 
filosofisk läggning med en 
anstrykning av humor kan 
ingen djurgårdare överleva. 
Två stycken personer har 
försökt och återfinns 
numera och sedan länge hos 
AIK.

Men visst är det långt till 
skrattet och det härliga, rika 
gapflabbet. Visst kan man 
skratta åt AIK och le åt 
Hammarby. Men åt Djur
går’n? Icke. Möjligen gråta, 
men det gör vi inte, för vi 
har ju humorn.
Som nu det här med 

Kalmar på bortaplan med 
ett mål underkänt och den 
»snälle gnagaren« som 
ringer hem på kvällen och 
undrar hur man mår.

— Jo, tack, tänk va’, 4—1 
på Färjestad borta. Och 
Färjestad som ju i alla fall är 
Sveriges näst bästa lag! Just 
det, Djurgår’n är mångfal
den, den trösterika. Visst är 
fotbollen viktigast, men när 
den sviktar blir föreningen 
viktigare.

Och ni som minns 40-talet. 
Fotbollen parkerad i div II
— för evigt trodde vi, ishoc
keyn hade lagt ner verksam
heten för länge sedan och 
bandyn lirade jämnt med 
Snättringe och Dalaföre
ningen. Men vi fann en 
klippa att luta oss mot. 
OLLE TANDBERG. Han 
vann alla SM, EM och

landskamper och när han 
tillfälligt lämnade klubben 
för proffslivet var vi tillbaka 
i allsvenskan och ishockeyn 
hade just inlett sin storhets
tid.

Fotbollen blev alltså kvar i 
div II minst ett år till. Lika 
bra det. Hellre i toppen i 
tvåan än att vara jumbolag i 
allsvenskan. Vi ska vänta in 
den rätta djurgårdsandan, 
som har gett föreningen åtta 
SM och fyra allsvenska seg
rar. Ungdomar som vet vad 
det är fråga om. Inget smo
kinglir, inga kortpassningar, 
inga tjusiga stickare, inga 
direktskarvningar. Nej, 
pang på bara med uppkavla
de ärmar och blåställ och 
helst i busväder. Det är med 
vår bollkultur som med den 
gamla djurgårdseken: den 
kan knäckas av på mitten, 
men den kan aldrig brytas

ner. Djurgårdsandan är den vet att den inte är något 
svårfångad och obeskrivlig, att skratta åt.
men den som fått känna på BENGT GRIVE

TA EN TUR TILL 
ÅKERSBERGA OCH TITTA 
PÅ BANDY
Serie 3A 1983-1984 
Bandyns matchprogram

* Röllingby IP Åkersberga.

Nr Plan Datum Tid Hemmalag Bortalag Res
89 Spånga IP Fredag 9 dec 21.00 DIF Viggbyholms IK —
91 Spånga IP Fredag 16 dec 21.00 DIF Lunda SK —
96 Spånga IP Onsdag 21 dec 21.00 Johannesfred IK DIF —
98 Söderstadion Tisdag 27 dec 21.00 Selaöpojkarna DIF —

102 Röllingby IP Söndag 8 jan 10.00 DIF AIK —
107 Essinge IP Onsdag 11 jan 18.00 Norrtull SK DIF —
110 Röllingby IP Lördag 14 jan 11.00 DIF Storskogens SK —
117 Hägernäs IP Torsd 19 jan 19.15 Viggbyholms IK DIF —
119 Sundbyberg IP Söndag 22 jan 11.00 Lunda SK DIF —
125 Röllingby IP Lördag 28 jan 11.00 DIF Johannesfred IK —
127 Röllingby IP Söndag 5 feb 11.00 DIF Selaöpojkarna —
132 Skytteholm IP Söndag 12 feb 11.00 AIK DIF —
135 Röllngby IP Söndag 19 feb 11.00 DIF Norrtull SK —
139 Sundbyberg IP Lördag 25 feb 10.30 Storskogens SK DIF —

DJURGÅRDAREN

Bengt Grive — urdjurgårdare, medlem 1938, ständig 
medlem 1948, juniormästare i fotboll 1940, svensk och 
nordisk mästare i bordtennis i singel, dubbel och lag 
1951. En man som vet det mesta om vår förening och 
den speciella »djurgårdsandan«.



Ge oss en chans... 
att få träna i Sverige.

Vi måste få samma möjligheter 
som andra elitidrottare.

Visst finns det 
konståkning i Sveri
ge, i synnerhet i 
Djurgården, även 
om vi inte syns i 
pressen så ofta. Det 
är ju tyvärr så, att 
de sk kvinnliga 
sporterna fortfaran
de inte uppmärk
sammas i samma 
omfattning som de 
manliga. Därför vill 
jag ta tillfället i akt 
och här presentera 
vår sport ordentligt.
Konståkning omfattar singelåkning 
för flickor och pojkar, paråkning 
och isdans. I Djurgården förekom
mer endast soloåkning. Man tävlar 
i figuråkning och friåkning. Konst
åkning är en teknik- och precisions
sport som kräver mycket av sina ut
övare. Förutom grace krävs god 
kondition, styrka i muskler och god 
musikalitet. För att nå goda resultat 
fordras många och hårda tränings
pass, så gott som året runt.
Förr i tiden, på naturisarnas tid, 

var Sverige en ledande nation i 
konståkning. Namn som Gillis 
Grafström, Ulrich Salcow och 
Magda Julin, alla världsmästare, 
fanns ständigt med överst i resultat
listorna. Salcow fick även ett hopp 
uppkallat efter sig, som man nume
ra utför som trippelhopp. Även i 
Djurgården!

De senaste decennierna har våra 
resultat internationellt sett varit 
blygsamma. Andra länder har ut
vecklat sporten från hobby till hel
tidsjobb, vilket är, i mitt tycke, en 
tråkig utveckling. I öststaterna 
tränar man målmedvetet från skol
start och har idrott på skolschemat. 
Detta är inte möjligt i Sverige. Vi 
delar ju också isen med ishockeyn, 
vilket utfaller till konståkarnas 
nackdel. I andra länder finns 
ishallar enbart för konståkning. 
Elitåkarna i Sverige är en mycket 
liten del av antalet utövare av spor
ten. Flera av elitåkarna finns i 
Djurgården. Peter Söderholm, 
Anette Olsson, Susanne Seger och 
Ann-Marie Söderholm håller alla 
internationell standard.
För den oinitierade vill jag berätta 

hur en konståkare i Djurgården trä
nar. Detta är av stor betydelse för 
att alla skall förstå vilken krävande 
sport konståkning är. Faktum är att 
landslaget i ishockey ligger i lä, om 
man räknar antalet träningstim
mar. Bakom fasaden har konståk
ning ingenting av det glitter och den 
glamour som man kan ana vid de 
tillfällen när sporten visas i TV. 
Nej, enbart idogt arbete.
Jag har intervjuat en tränare i 

Djurgården som instruerar en 
grupp åkare i åldrarna 6—9 år. Trä
naren heter Tanja Magnusson och 
kommer från Sovjet. Hennes barn 
som satsar seriöst på konståkning 
tränar ca 10 timmar i veckan på is. 
Dessutom har de golvträning en 
gång i veckan. Då tränas 
hoppteknik (rotation). På för- och 
eftersäsongen tränar man även 
balett och konditionsträning. Detta 
är då absolut nödvändigt. Under 
tävlingssäsongen däremot, bör 
ingen konditionsträning förekom
ma, anser Tanja. Gruppen har 
tränat i 3—5 år redan, litet varie
rande. Det allra första året lekte 
man fram träningen på isen. Små

ningom började barnen kunna kon
centrera sig på speciella moment, 
då kunde man börja träna figurer, 
vilket är tålamodskrävande för små 
barn. Huvudmålet med träningen 
är i början att klara vissa tester som 
sedermera öppnar porten till täv
landet. De första tävlingarna är s k 
breddtävlingar och sker på utom
husis. Den mest omfattande av des
sa tävlingar är Kista Cup som håller 
på hela vintern så gott som varje 
helg. Tanja anser att små barn 
måste träna mycket utomhus. I 
Djurgården är utomhustiderna all
deles för få.
De flesta elitåkarna i Djurgården 

har valt att studera på KomVux för 
att få mer tid över för sin träning. 
De tränar 15—20 timmar i veckan 
på is. Detta är emellertid inte till
räckligt. Förutom isträning finns 
konditions- och styrketräning på 
schemat. Samt balett- och stret
ching. Några har också mental trä
ning och avslappningsövningar med

LEIF 
LOCKADES 
MED AV 
SINA TVÅ 
DÖTTRAR
Leif Markusson är vice ordf i Djur
gårdens konståkningssektion. Han 
spelade ishockey DIF:s juniorlag 
åren 1956—58. Sin hustru, Rigmor, 
då aktiv konståkare, (numera trä
nare), träffade han på Nalen 1958. 
Sedan 1959 har Leif jobbat som 
ledare i DIF. Allra först tränade 
han ett pojklag i hockey. Sedan 
blev han materialförvaltare för ju

i sin dagliga planering. Endast en 
månads vila från isen är tillåtet 
under ett år. Man tränar minst sex 
da’r i veckan. Och när isen smältes 
ner här hemma måste elitåkarna 
iväg utomlands för att få intensiv
träning. Då tränar man upp till sex 
timmar om dagen under ett läger. 
För att ta upp kampen med världs
eliten måste vi få mer is — på bättre 
tider, samt konståkning på skol
schemat. Tills dess. . . kämpar vi 
som förut — väl!

GERTRUD OLSSON

niorerna, sedermera för A-laget i 
hockey. I konståkningssamman
hang har han varit med i 12 år, 
genom sina två flickor, som båda 
tränat konståkning, varav den ena 
alltjämt är aktiv. Av de 12 åren har 
Leif arbetat i konståkningsstyrelsen 
i fyra år. De övriga åren har han va
rit en trogen supporter vid sargen.
Numera är Leif även lagledare för 

Djurgårdens veteraner i ishockey. I 
veteranlaget finns sån’a namn som 
Rolle Stoltz, Lasse Björn, Lill-Lulle 
Johansson, Tumba, Knivsta, Ove 
Malmberg och många, många fler.
Leif och Rigmor har också en son. 

Han skall bli ishockeyspelare. Jag 
frågade Leif om han har några 
hobbies. Dum fråga. Hur skulle 
han hinna det? ! I vardagslag 
försöker han hinna med att vara 
elektriker i alla fall.«

GERTRUD OLSSON
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Fotbollslivet rullar vidare
Säsongen 1983 fick 
ett mycket »surt« 
slut för vår del i och 
med kvalförlusten 
mot Kalmar FF.

Om man skall söka 
någon form av 
tröst, så blev vi tvåa 
i serien efter Norr
köping och fick som 
jag anser det, en

Även tjejerna 
missade kvalet
Inte nog med att 
herrarnas A-lag i 
fotboll missade kva
let till allsvenskan. 
Även DIF:s damlag 
missade sitt kval till 
div I.
Damlaget som vunnit sin div II-
serie förkrossande överlägset med 
tabellraden 18 17 1 0 47-7 35 (såle
des inte en enda förlust), skulle i 
kvalet möta likaledes överlägsna se
riesegrarna Bälinge som vunnit sin 
serie med tabellraden 18 16 2 0 76-
14 34.
I den första kvalmatchen uppe i 

bälinge förlorade DIF-tjejerna med 
knappa 2-1 efter stundtals riktigt 
bra spel som lovade mycket inför 
returen på Stockholms Stadion.
Tyvärr visade det sig snabbt att 

DIF-spelet inte alls fungerade lika 
bra på hemmaplan som på borta
plan. Även om inte Bälinge-tjejerna 
heller spelade på topp, så verkade 
de i alla fall ha nerverna bättre i styr 
än de våra. Ju längre matchen led 
och det efterlängtade 1-0-målet 
(som kunde ha räckt) inte kom, så 
mattades inspirationen och spelhu
möret hos DIF-tjejerna.
När sedan Bälinge kunde göra 1-0 

blev de våra tvingade till ett offen
sivt spel. Då gick det som det bru
kar gå när ett lag satsar desperat 
framåt. Bälinge kunde slå in både 
2-0 och 3-0 och därmed var dagen 
och drömmen om div I-spel för
störd.

Vi frågade damlagets tränare, Jör
gen Lindman, om hans intryck från 
de två kvalmatcherna?

gratischans till kval
spel.
Nu blev det så att seriesegrarna helt 
rättvist gick upp i div I. Men själv
klart känns det för såväl oss ledare 
som spelarna, mycket tungt att två 
år i rad på ett mål missa kvalet till 
allsvenskan. *
Säsongen 1983 startade, som jag 

tidigare nämnt i ett antal artiklar, 
med fem nya spelare mot nio som 
lämnat föreningen. Dessutom för
svann Anders Grönhagen efter vår
säsongen. Tålamod måste då till för 
att kunna spela in fem nya killar i 
laget. Men det får givetvis inte ta 
för lång tid, vilket jag heller inte an
ser att det gjort i vårt fall.
Jag valde att ligga lågt inför serien 

eftersom laget var svårbedömt med

— Tja. Det är inte mycket att 
säga. Tyvärr spelade tjejerna sämre 
på hemmaplan än på bortaplan. 
Kan man inte vinna en kvalmatch 
på hemmaplan, så måste vi tyvärr 
inse att vi inte räcker till. En anled
ning till att det inte gick så bra kan 
vara att vi vann vår serie alldeles för 
lätt. I synnerhet på hösten när vi 
hade behövt ett par hårda matcher 
för att skärpa oss, gick det alldeles 
för lätt med ett par storsegrar.

Vad betyder det här inför framti
den?

— Vi räknar med att komma igen. 
Jag tror att laget har stora förut
sättningar att kunna nå kval även 
näst år. Om vi då skulle kunna gå 
upp i div I, tror jag inte att vi skulle 
göra bort oss. Men vi får se. Det är 
dags att köra igång vinterträningen 
nu.
Hur hårt tränar ni?
— Vi tränar relativt hårt. Försä

songsträningen innebär träning fyra 
ggr/vecka, så det blir ett hårt pro
gram för tjejerna.
Dessutom jobbar tjejerna för fullt 

för att bidraga till lagets ekonomi, 
genom att jaga annonsörer till 
matchprogram, servera på Stadion 
vid herrlagets hemmamatcher samt 
vara matchvärdinnor på »hovet« 
m m. Det här är verkligen 
entusiaster som du förstår och skriv 
gärna att vi ledare tycker att de är 
fantastiska.
När vi slutligen frågar Jörgen’ 

vilka av damerna som varit bäst i år 
vill han helst inte peka ut någon sär
skild, även om vissa av dem givetvis 
varit extra duktiga och framstått 
som matchvinnare vid olika tillfäl
len. Han anser att lagkombinatio
nen varit det starka vapnet och att 
alla, var och en på sitt sätt bidragit 
till framgångarna.

HENRIK BROMFÄLT 

så pass många nya spelare. Men 
självklart har vår målsättning hela 
tiden varit att arbeta hårt och mål
medvetet för att gå till kvalspel och 
förhoppningsvis nå allsvenskan. 
Men trots detta har ändå säsongen 
1983 varit något av ett »byggår« för 
framtida framgångar.

I takt med att seriespelet gick så 
bra steg optimismen undan för 
undan. När sedan Norrköping och 
vi gick loss under höstsäsongen, 
kom vi att spela lite utanför 
»toton« så att säga. När det sedan 
blev klart med kvalspel så fick vi 
perfekta förberedelser och har 
ingen anledning att beklaga oss i 
den frågan.
Verksamheten går naturligtvis 

vidare, trots detta svidande bak
slag. Vår målsättning inför —84 

kommer att vara lika intensiv. Vi 
skall se till att vi blir ännu starkare 
och en bättre lagmaskin inför serien 
och ett förväntat kvalspel.
Vad gäller eventuella spelarförlus

ter eller nyrekryteringar, så vill jag 
inte i detta läge göra några uttalan
den. Men självklart är det min för
hoppning att vi får behålla samtliga 
spelare och knyta upp ytterligare 
2—3 mycket bra spelare till den nu 
allt för lilla spelartrupp som behövs 
för att klara en lång säsong med åt
följande kvalspel.
Den kollektiva uppträningen 

startar för övrigt måndagen den 14 
november och fortsätter sedan med 
fyra träningspass i veckan under 
vinterperioden.

HANS BACKE
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VAD GÖR VI NU DÅ?
Bekymrade miner hos våra fotbollsansvariga

”KNIVEN” och BACKE
Detta är en artikel man helst av allt skulle velat slippa 
att skriva. För hur man än vrider och vänder på sa
ken. . . För andra året i rad stupar vi på mållinjen när 
det gäller sista avgörande steget i försöken att åter bli 
en allsvensk fotbollsförening. Bittert, övermåttan 
bittert!

Visst, det finns glädjeämnen och visst, vi hade räknat 
med 1983 som ett mellanår, men ÄNDÅ! Undra på att 
man blivit en smått fanatisk motståndare till allt vad 
kval heter. Inte heller damlaget lyckades ju sätta 
»pricken över i«. Och ekonomiskt kostar det en hel del, 
det är väl knappast någon hemlighet. Att vara kvar i 
tvåan alltså. Ca 500 tkr i direkt mätbara intäkter, 
publik tipspengar m m, en lika stor summa antagligen i 
form av sämre reklamvärde.

Så det blir att kavla upp ärmarna ännu en liten bit, om 
det nu finns något kvar att kavla. Men för att sluta gny 
kan man ju istället ägna sig åt glädjeämnena:
— Vi har under 1983 fått fram ett ungt sammansvetsat 

fotbollslag med väldigt mycket utveckling.

— Vi börjar så sakteliga komma i balans med ekono
min (budgeten för 1984 pekar på ett litet, litet plus).

— U-sektionen var mer framgångsrika än på länge i 
sina tävlingsuppdrag och en hel del stora talanger är 
på väg in i senioråldern.

— Hans Backe och »Kniven« matchade A-laget i ett 
nytt spelsystem, som slog väl ut och som kan vidare
förädlas.

— Vi får behålla nära nog hela laget även om nu Has
se Holmqvist »försvann« och måste ersättas.

Så 1984 skall kunna bli vårt stora år, måste bli helt en
kelt, annars är vi etablerade i tvåan och det tror jag väl 
ingen sann Djurgårdare vill vara med om.
Därmed vill jag tillönska alla läsare en trevlig julhelg 

och hälsa Er välkomna till den fotbollsäsong som skall 
föra vår klubb tillbaka till allsvenskan!

BO ANDERSSON 
ordförande 
DIF-FOTBOLL
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DIF:s bowlare slår 
till i Köpenhamn

”Jätten” 
klar för OS!

Veckoslutet 6—8 maj i år reste våra 
bowlare ner till traditionsenlig 
kamp mot våra bowlingvänner i 
Lyngby Bowling-Club.
Kongens Lyngby, en villaförort 

norr om Köpenhamn, är vänort till 
Huddinge. Många känner kanske 
inte igen Lyngby på den beskriv
ningen. Men säger man Dyrehavs
bakken, eller bara Bakken, så ler 
nog flera igenkännande åt en av 
världens äldsta nöjesparker eller 
Tivoli; bara 400 år i år.
Då DIF-bowlarna numera hör 

hemma i Vårby/Huddinge har på 
kommunernas initiativ ett omfat
tande utbyte skett. Inte minst inom 
sportens område. Lyngby ståtar 
inte bara med en stor, aktiv bow
lingklubb, vilket är förhållandevis 
sällsynt i Danmark — det finns 
bara cirka 20 bowlinghallar i hela 
Danmark — utan är säkert mer 
känt för att ha ett av Danmarks 
bästa fotbollslag.
Alltnog, resan gick bra. Och tacka 

för det. I en fullt lyxutrustad dub
beldäckad buss, värd en artikel 
bara den, åkte drygt 40 glada DIF-
bowlare inte bara till Lyngby, utan 
även våren tillmötes. Genom nyut
slagna bokskogar gled vi fram efter 
Strandvejen mot fjärde mötet på 
lika många år. Av någon outgrund
lig anledning har det alltid blivit 
hemmavinst. Att det goda danska

DIF:s bowling
Hemmamatcher Vårbyhallen, 
våren 1984
Herrar A-lag
14/1 kl 15.00 mot Göta 
21/1 kl 11.15 mot Scheele
28/1 kl 11.15 mot Stureby 
18/2 kl 15.00 mot Skuru
17/3 kl 12.30 mot Fram 
14/4 kl 15.00 mot Lyckeby 
28/4 kl 11.15 mot Pärlan

ölet är en »fullgod« bortförklaring 
för oss svenskar står ju klart. Men 
vad skyller danskarna på? Kanske 
är det inte kun smörrebröd som må 
medhaves.
Inför årets match skulle trenden 

vändas. Efter åtta timmars spel på 
lördagen kunde konstateras att våra 
flickor åter gått segrande ur striden. 
Men vad hjälpte det. Lyngby 
återtog vandringspokalen, 8—6 
»tror jag visst att det var«. På den 
efterföljande banketten tröstades vi 
av Frank Rasmussen, bl a ordfö
rande i Danmarks Bowlingförbund, 
med att vi har hemmamatch nästa 
år. Även klubbens ordförande, 
Jette Rye, uttalade förståelse för de 
påfrestningar, som internationellt 
idrottsutbyte innebär. Därefter 
tråddes dansen långt in i den ljum
ma vårnatten.
Djurgårdare! Till sist ett tips. 

Nästa gång i Köpenhamn, tag en 
avstickare upp till Kongens 
Lyngby. Det mesta av den gamla 
Bondebyens små 200-åriga korsvir
keshus finns kvar, trots att vår jät
tebuss’ framfart säkert innebär 
världspremiär på flertalet av de små 
pittoreska gatorna.
Efter ett avslutande besök på Bak

ken åter genom den skira vårgröns
kan mot Stockholm och SOMMA
REN.

KAJ

Är Carl Erik »Jät
ten« Eriksson klar 
för OS—84 i Saraje
vo med sin fyrmans
bob? När detta 
skrivs har han i 
varje fall tagits ut av 
Svenska Bobsleigh
förbundet som A-
kandidat till OS.
Sveriges Olympiska Kommitté har 
också beviljat 50 000 kr i tränings
bidrag att användas för OS-förbe
redelser. Dessa pengar håller »Jät
ten« nu på att åka upp på tränings
läger och tävlingar nere i mellaneu
ropa. Från den 5 november till den 
20 december befinner sig 4-manna
gänget på turné och krigar mot öst
tyskar, italienare, österrikare med 
flera.
Den 15 december beräknas Sveri

ges Olympiska Kommitté besluta 
om vilka som skall nomineras till 

OS och förhoppningsvis skall då 
Carl-Erik Eriksson, Nils Stefans
son, Ulf Åkerblom och Tommy Jo
hansson (svensk landslagsman på 
100 och 200 m) finnas med i den 
svenska Olympiatruppen. Det 
skulle innebära att Djurgår’n finns 
med när 4-mannaboben avgörs i Sa
rajevo den 17—18 februari 1984.

EN UNIK PRESTATION
Om Carl-Erik tas ut, kommer han 
att bli unik i idrottshistorien. Han 
kommer då att bli den enda idrotts
man i världen som deltagit som 
aktiv i sex (6) Olympiska vinter-
Spel! ! !
En otrolig prestation i sådana fall. 

Idag delar han titeln som »meste« 
vinter-OS-deltagare (5 OS) med den 
svenske skridskoåkaren Örjan 
Sandler. På sommar-OS-sidan lär 
svenske dressyrryttaren St Cyr och 
danske seglaren Elvström också ha 
kommit upp i fem OS.
Vi djurgårdare får verkligen hålla 

tummarna för Carl-Erik och hans 
lagkamrater att de lyckas kvala in 
till OS.

HENRIK BROMFÄLT

Ta familjen till 
FISKARTORPET 
Motion servering naturskönt
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NYA MEDLEMMAR!
Varje dag kommer det in anmälningar om medlemskap. Det är med andra ord 
fint flyt i medlemsvärvningen. Men vi är ändå inte nöjda.
Vi tycker att av alla dessa som håller på Djurgården, är det alldeles för få 

som är medlemmar.

Gör en insats Du också! Värva medlemmar!
Det är mycket lättare än du tror. Det är faktiskt ofta så att de flesta icke
medlemmar aldrig blivit tillfrågade. Fråga ska du få se. På jobbet. Bland 
vänner och bekanta.

Ge bort ett medlemskap i julklapp!
Ett bra tips för värvare. Enkelt, billigt 
och garanterat uppskattat. Vem kan 
säga det om en julklapp innan den är 
mottagen?
Medlemskapet kostar 75:— för vux

na från 18 år. Är man under 18 kostar 
det bara 25:— per år. Avgiften avser 
1984, så ju fortare du gör slag i saken 
— ju mera får du för pengarna.

Delta i medlemsvärvar-tävlingen
Du vet väl att en tävling — där det gäller att värva flest medlemmar pågår som 
bäst. Tävlingen avslutas den sista februari 1984.
Första priset har vi inte avslöjat förut:

Video till bästa medlemsvärvare
Granada Hyr TV och Video står för 
priset — som består av fri hyra av en 
video. Hyrestiden avgör du själv. 
Dock maximerad till 24 månader. 
Vinnaren får nämligen disponera en 
hyr-video i lika många månader som 
det antal medlemmar han/hon vär

var. 12 nya medlemmar räcker för ett 
helt års videotittande.
Priset utgår även till 2:a till och med 

5:e placeringarna på vinnarlistan.
Börja därför redan idag — och kom 

ihåg att sista februari är sista täv
lingsdag.

DJURGÅRDAREN



Längst ned till vänster:
Här skall du som värvar skriva ditt 
namn och adress. Men skriv också 
som på förlagan ovan »värvad av«.

Längst ned till höger:
Medlemskap för vuxna, från 18 år 
är 75:—.
Alla som är under 18 år betalar bara 
25:—.

STARTA I DAG!
Nu inför julen — har du bra tillfällen för att lyckas. Ta vara på de möjlighe
terna.
Alltså — starta redan i dag!

GÖR SÅ HÄR!
Hämta det vanliga postgiroinbetalningskortet hos närmaste postkontor. Fyll i 
blanketten enligt anvisningarna nedan:

Längst upp till vänster:
1. Ange att inbetalningen avser 

medlemsavgift 1984!
2. Den nya medlemmens namn, 

adress och personnummer!

Längst upp till höger:
Djurgårdens postgironummer
50 53 22-8.



Ishockeyn—beviset på att 
långsiktig planering lönar sig

Av LEIF BOORK

Vår ishockey är nu 
inne på det tredje 
året av den satsning 
som började våren 
1981. När en klubb 
nämner ordet 

ÖS DJURGÅRDAREN

satsning, så kan det 
innebära många 
saker, så det kanske 
finns all anledning 
att förklara vad vår 
satsning innebar 

och hur den lades 
upp.
Som ny tränare i Djurgårdens IF 
hade jag naturligtvis en del idéer 
om vad som skulle bevaras och vad 
som skulle ändras i ishockeysektio
nens sportsliga arbete.
Grunden till mina idéer lade jag 

genom att inventera vad som hade 
hänt sedan det senaste SM-guldet 
togs 1963. Dessutom hade jag ju 
varit tränare i Johanneshovs korri
dorer sedan 1970, bl a för Ham
marbys juniorlag och under dessa 
år naturligtvis bildat mig en upp
fattning om Djurgårdens 
ishockey.

Ett lag med 
framtidsutsikter
Vad som är ensidigt rätt eller fel går 
aldrig att säga i ishockey. Däremot 
bör man som tränare på elitnivå ha 
en klar uppfattning om olika delar 
av ishockeyn, våga framföra den 
uppfattningen och sedan stå för 
den.
Mina uppfattningar om Djurgår

dens ishockey var följande: På den 
positiva låg lagets och klubbens 
fighting-spirit-anda. Viljan att lyc
kas och viljan att vinna. Dessutom 

har ju Djurgården en enorm tradi
tion att falla tillbaka på.
På den sidan som kunde förbätt

ras hörde exempelvis: försvarsspe
let, annorlunda modell på försä
songsträningen och överhuvud 
taget mer engagemang i allehanda 
detaljer, både på och utanför isen. 
Dessutom måste man som ansvarig 
hårt trycka på vikten av hårt arbete, 
entusiasm och engagemang.
Av dessa orsaker var just Anders, 

Peter, Pelle och Orvar viktiga för 
oss i Djurgården för att behålla 
kontinuiteten, trots att vi förlorade 
sådana skickliga spelare som Tho
mas Eriksson, Kenta Johansson 
och Bosse Berglund.
Av samma orsak, kontinuitet, är 

det ypperligt att min vän och hyper
lojale Ingvar Carlsson fortsätter 
tränararbetet. Kontinuitet i detta 
fall innebär inte bara nuvarande A-
laget, utan att Ingvar, som ju tränat 
A-juniorerna i tre år, får bygga vi
dare på de spelare han själv fostrat 
och se dem i det trots allt största 
sammanhangen, nämligen Elitse
rien.

Europacupen viktig 
matchning
Ytterligare något som vi fört in i 
målsättningen i år är Europacupen. 



Vi ska till slutspelet där har vi sagt. 
Varför? Är det inte att gapa över 
för mycket. Jo, kanske. Men 
försöker vi inte får vi aldrig reda på 
var svårigheterna ligger. Och svens
ka klubblag måste ut internationellt 
i större omfattning än tidigare. Det 
är trots allt andra miljöer och andra 
omständigheter som matcherna 
skall genomföras på. Och interna
tionellt har svenska klubblag lyc
kats dåligt om man ser bakåt i ti
den.
Årets turnering innebär att vi spe

lar dubbelmöten (hemma/borta) 
mot Feenstra Flyers de holländska 
mästarna. Om vi klarar det spelar vi 
vidare mot de västtyska mästarna 
EV Lanshut. Och klarar vi de mat
cherna är vi i slutspel mot förmod
ligen CSKA Moskva, Dukla JIH
LAVA från Tjeckoslovakien och 
IFK Helsingfors. Den turneringen 
spelas mellan den 8—12 augusti 
1984 i Val Gardena i Italien. Och 
detta är vår målsättning att på 
klubbnivå få känna på de bästa 
klubblagen i Europa, en omgivning 
där svenska lag tidigare mer eller 
mindre blivit utklassade.

En treårsplanering 
med spikade delmål 
Det kanske mest intressanta med 
den senaste treårsperioden är dock 
följande:
Eftersom jag anställdes med ett tre
årskontrakt var det naturligt att jag 
arbetade efter en treårsplan. Den 
gick i grova drag ut på följande:
År 1:
Annorlunda försäsongsträning, 
noggrannhet med detaljer och för
ändring och inriktning på 
ändring och inriktning på försvars
spel.
År 2:
Korrigering av ledarstab och spelar
trupp. Ytterligare ökade krav på 
träningsmängd och dess genomfö
rande (detaljer). Ökad tonvikt på 
styrkan (ishockeystyrka) och som 
följd av det tempo. Förändring av 
rörelsemönster på isen.
År 3:
Betoning på det konstruktiva spelet 
med puck. Ökad kunskap om sig 
själv. Utökade verksamheter på 
perifera områden. (Bokklubb, tea
terbsök, astrologi, grafologi m m).

Förändringar 
medför omställ
ningsproblem
Anledningarna till att vi upplevde 
sådana svårigheter första året var 
naturligtvis många. För det första 
blev det ju en totalkollission vad be
träffar inställningen till ishockeyn 
mellan mig och spelare/styrelse. De 
som hade »tuffat på« i vissa banor 
utsattes nu för en omvandling som 
många hade svårt att vänja sig vid, 
både bland ledare och spelare. 
Ökad träning innebar att belast
ningarna blev stora på spelarna 
jämfört med vad de varit vana vid 
och därför uppträdde vi tempolöst 
och kantigt på rinken under denna 
omställningsperiod. Psykologiskt 
blev det en konflikt mellan viljan

och vinnarinstinkten som fortfa
rande fanns kvar och känslan av att 
träna mer men röra sig långsamt. 
Detta var frustrerande och därför 
blev stämningen spänd både på och 
utanför banan. När sedan poängen 
uteblir ökar naturligtvis trycket på 
laget och försämrar agerandet 
ytterligare. Jag vill nog påstå att så 
dåliga som resultaten blev, var vi 
inte i praktiken. Värt att notera 
under första året är att samtliga 
spelare tränade för sina förhållan
den mycket bra. Dessutom agerade 
laget med bra moral och vilja ute på 
banan. Det fanns en proffsig in
ställning i matcherna, trots eländet.

Ingen framgång 
utan hårt arbete
År 2 skedde en del personföränd
ringar, både bland ledare och spela
re. Bland båda kategorierna behöv
des det ges plats åt människor som 
kunde arbeta ännu hårdare än de 
som slutade. Och på alla platser 
som förändrades tror jag det var en 
lycklig lösning. I och med att vi 
fortsatte att intensifiera detalj ge
nomförandet på alla områden kräv
des människor med stor arbetska
pacitet och vilja. Detta år skördade 

vi frukterna av det första årets slit 
och vi byggde upp en mycket stark 
fysisk och psykisk grund. Det nu 
väl intrimmade försvarsspelet, lag
andan, vinnarinstinkten var grun
den till SM-guldet 1983.
År 3 som ju blir det sista för min 

del i Djurgården bygger på följande 
huvuddelar. Ökad fysisk styrka, 
bättre spel med puck och bättre per
sonlig självinsikt hos spelarna som i 
sin tur skall ge ökad kvalité i 
spelarens individuella träning. Kort 
kan man uttrycka sig så att de 
skall mer och mer lära sig att klara 
sig själva. Och det kan man göra 
när man har lagt övriga grundste
nar som just försvarsspel, arbete, 
vilja, engagemang, klubbkänsla, 
noggrannhet m m. Alltför många 
både spelare och ledare bygger 
tyvärr sina hus genom att lägga på 
taket först.
Mot den här senaste förklaringen 

skall man också se våra nyförvärv i 
år från Hammarby IF. Samtliga de 
spelarna kände jag väl till och de 
kände till mig och mina »metoder«. 
Detta gjorde att det inte behövde bli 
den långa tillvänjningstid som var 
fallet under mitt första år, utan de 
kom snabbt in i verksamheten efter
som de kände till mycket av meto
derna.

Även ekonomiskt 
har vi blivit starkare 
Ekonomin har avsevärt förbättrats. 
Målsättningen har från sektionens 
sida varit att förbättra de idrottsliga 
resultaten och samtidigt förbättra 
ekonomin. Och säg den förening 
som lyckats med det. Ordet 
satsning innebär ju oftast att man 
ökar kostnaderna för att exempel
vis köpa spelare eller på andra sätt 
öka resurserna kring i första hand 
de äldre lagen. Och visst har vi fått 
annorlunda resurser. Men det beror 
inte på att vi ökat utgifterna, utan 
snarare att vi omfördelat de pengar 
som funnits tillgängliga.
De stora segrarna, om man nu får 

kalla dem så, är väl utan tvekan den 
styrelse som ytterst har varit ansva
rig för den här omvälvande 
verksamheten, som trots allt försig
gått de senaste åren. I nöden prövas 
vännen heter det ju, och det kan 
passa in på Djurgårdens ishockey
styrelse som i motgångens stund 
stod rycken och lojalt och säkert 
backade upp de ledare som 
arbetade på fältet. Utan den ryggra
den hade aldrig Djurgårdens IF 
tagit sitt 1l:e SM-guld eller bantat 
miljonskulderna.
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Nu räcker inte gamla merit 
Nu måste vi bygga och arbet
Det är handbollssek
tionens ordförande 
Jan-Olov Nilsson 
som avlossar dessa 
skarpladdade san
ningar.
Han är väl medveten om Djurgår
dens fina handbollstraditioner och 
de skickliga spelare som en gång i 
tiden förde fram laget till svensk 
elitklass. Men det var då, nu är det 
snart 1984 och vi måste arbeta efter 
nuvarande förhållanden och bygga 
vidare från den plattform där vi be
finner oss idag.
För att kunna bedriva en idrotts

gren och locka med ungdomar som 
sedan kan stimuleras och utvecklas 
till skickliga spelare, fordras det än
damålsenliga anläggningar som kan 
utnyttjas under lämpliga träningsti
der. De förutsättningarna har vi 
saknat under de senaste åren. Det 
är bara att konstatera faktum att 
det i denna storstad saknas hallar 
av den dimension som erfordras för 

handboll. Ett annat faktum som 
också står helt klart, är att ju längre 
ned i seriepyramiden ett lag kom
mer desto mindre antal träningstim
mar på olämpliga tider får de.
Efter mycket tjatande har vi inför 

årets säsong lyckats få något bättre 
träningsförhållanden. Herrlaget 
har träningstider i Åsöhallen på sö
der måndagar 18.00—20.00 samt 
tillfälliga extratider i Eriksdalshal
len på onsdagar 17.00—18.00. Våra 
flickor bedriver sin träning i Hag
sätrahallen tisdagar 19.00—20.00 
och en nystartad ungdomsgrupp i 
Södra Latin fredagar 19.00—20.00.
Totalt fem timmars hallträning i 

veckan i fyra olika hallar, är på tok 
för lite och allt för splittrat om man 
vill bedriva en bred ungdomsverk
samhet med sikte på en stabil A-
trupp för att nå elitsammanhang.
Resultatet kan också avläsas i det 

faktum att vi i Stockholm idag inte 
har något allsvenskt handbollslag.

«Basketvågen» 
sköljde över oss!
Vi kan bara konstatera att basket
sportens uppsving i mitten av 70-ta

let, gav oss handbollsledare huvud
bry och hård konkurrens om ung
domen liksom tränings- och spelti
der.

Vi kan bara erkänna att vi kom på 
efterkälken och saknade motvapen 
eller motsvarighet till den proffsiga 
marknadsföring som basketsporten 
förfogade över.
Nu har väl vågen mojnat något 

och handbollen har kommit ur den 
värsta »sjösjukan« och så sakteliga 
börjat återvinna mark. Där har vi 
självklart ett starkt stöd i våra 
gamla traditioner och ett grundmu
rat intresse för handbollen. Men vi 
måste idag söka nya vägar och hitta 
en marknadsföring och en profil 
för vår sport som går hem hos da
gens publikgeneration och aktivi
tetstörstande ungdomar.

Vad ska då vi göra 
med våra 
fem timmar?
Den nuvarande sektionsstyrelsen 
har under de senaste åren försökt få 

bättre aktivitet i sektionen och star
tat upp nyrekryteringar under vissa 
perioder. Vi har i höst startat upp 
en helt ny ungdomsgrupp med 
grabbar födda 1972. Många av des
sa kommer från DIF:s pojkfotboll.

Handbollen är en lämplig vinter
idrott för fotbollspelare som vill 
underhålla konditionen under vin
terhalvåret. Vi hälsar därför flera 
spelare välkomna till våra träningar 
på Södra Latin fredagar.
Träningen där leds av Pierre Ma

genat som systematiskt och meto
diskt lär ut handbollens grunder.

En timma i veckan är självklart för 
lite för att nå resultat och få upp det 
rätta intresset för sporten. Träning
en måste kombineras med annan 
träning under ytterligare två 
kvällar, men måste då ske utanför 
spelplanen.
Ett bättre samarbete med skolorna 

och gymnastiklärarna borde ge 
handbollen större möjligheter att 
komma med och utövas på ordina
rie gymnastiktimmar. Där borde vi 
kunna väcka mångas intresse för 
vår sport.



er längre, 
a för framtiden

Från »gubblag« 
till framtidslag
Vid 80-talets inledning karakterise
rades vi som ett typiskt »gubblag«. 
Ett svårt handikapp för oss och en 
trend som vi var tvungna att arbeta 
oss ur. Därför har vår A-trupp ge
nomgått en generations- och för
yngringsprocess under de senaste 
säsongerna. Från att tidigare legat 
på en genomsnittsålder av 35 år är 
vi nu nere på ca 22 år.
Ett arbete som till största delen 

kan tillskrivas vår lagledare Ove 
Lindberg, som arbetat hårt för vårt 
lag och tillsammans med tränarna 
Per-Erik Bössfall och Runo 
Agerstig ingjutit kunskap, ambition 
och spelglädje i laget.
Det som nu är på gång är ett lag 

för framtiden anser de ansvariga 
som intensivt arbetar för att få upp 
laget till div I inom en femårspe
riod.

Förstärkning 
från Cliff
Några profiler i vårt lag bör fram
hållas och i första hand gäller det 

då vår spelande tränare Per-Erik 
Bössfall. En synnerligen lycklig 
värvning från handbollcluben Cliff. 
Hans sätt att lära och spela hand
boll har betytt och kommer att be
tyda mycket för vårt lag.

I handboll är målvakten en mycket 
viktig länk i laget. Den posten har 
vi också kunnat fylla på ett fram
gångsrikt sätt genom Richardo 
Entenza. En tillgång inte bara 
mellan stolparna, utan också som 
ledare och styrelseledamot i vår sek
tion.
Ulf Runeus tillhör också våra 

främsta spelare, pålitlig såväl i 
anfall som försvar, och flera spelar
profiler är på gång.

Uppföljning 
av skador
Vi har också till vår verksamhet 
knutit en naprapat. Runo Agerstig 
som är en hängiven handbollsentu
siast, tar hand om spelarnas even
tuella skador och skavanker. Han 
svarar också för den viktiga upp
värmningen inför matcherna. En 
uppvärmning som skall förebygga 
eventuella skadesituationer. Hans 

arbete har av spelarna blivit mycket 
uppskattat. De som behöver sjuk
gymnastik och uppföljningsvård 
har fått möjlighet till detta på Ager
stigs praktik på Bondegatan.
Det är således välpreparerade 

spelare som startar upp inför varje 
match.

Tjejerna på väg 
mot trean
Våra flickor har också gjort något 
av nysatsning och fått fram ett ung
domligt lag med goo. När dessa ra
der skrivs toppar man div IV med 
ett spelglatt lag där medelåldern 
ligger runt 18.
Den träningsansvarige och »bur

väktaren« Kerstin Moberg är full av 
optimism och är övertygad om att 
laget nästa år kommer att återfin
nas i div III. Samma förhoppningar 
uttalas av lagledaren Margita 
Edling som också är glad över att 
man nu för första gången på många 
år fått drägliga träningstider och en 
bra träningshall i Hagsätrahallen.

Sponsorsamarbete 
och julbasar
Ekonomin är självklart hårt an
strängd även hos oss. Visserligen 
spelar vi uteslutande mot lag i 
Stockholms-regionen, så reskostna
derna kan hållas nere. Men om vi 
nu siktar på att komma uppåt i se
riesystemet, så kommer betydligt 
större omkostnader.
För närvarande har vi fyra serielag 

i spel och bortsett från resorna så är 
det en mångfald av andra kostnader 
som belastar vår sektionskassa.

Utgifterna klaras delvis genom ett 
sponsorsamarbete som vi har med 
NOKIA. Ett finskt företag med oli
ka produktenheter på sitt program. 
I vårt fall gäller samarbetet med di
visionen för idrottsskor.
Den 10 december arrangerades en 

Julbasar på Stadion (Klocktornet) 
med lotterier, kaffeservering, lopp
marknad m m. En aktivitet som vi 
hoppas skall ge sektionen ett väl
kommet bidrag.
Du som är intresserad av 

handboll, ta kontakt med någon av 
oss i sektionsstyrelsen så skall vi 
informera dig om träningstider och 
vilka dagar vi har nybörjarträning.

Väl mött i handbollshallen eller på 
läktaren.

Sektionsstyrelsen 
för handboll
c/o Birgitta Andersson, Bäckvägen 
49, 126 47 Hägersten.
Ordf: Jan-Olof Nilsson, Kristine
bergsväg 14, 112 42 Stockholm, tel 
714 30 32 arb, 54 95 75 bost.
Vice ordf: Ricardo Entenza, 

Läggestavägen 31, 124 31
Bandhagen, 86 22 42 arb, 99 43 31 
bost.

Sekr: Lars Troedsson, Källängsvä
gen 47, 181 44 Lidingö, 63 01 05 
arb, 765 45 51 bost.

Kassör: B Andersson, Bäckvägen 
49, 126 47 Hägersten, 26 27 95 arb, 
45 39 28 bost.

Herrlag: Ove Lindberg, Bäck
gårdsvägen 40, 143 00 Vårby,
710 88 30 bost.
Damlag: Margita Edling, Råsun

davägen 135, 171 30 Solna,
83 56 31 bost.



HAMMARBY-BACKEN
—Stockholms alpina centrum vinter och sommar

Tävlingen om Hammarbybackens uppbyggnad

Djurgårdens slalomsek
tion har under många 
år drivit på idén om ut
byggnad av nuvarande 
Hammarbybacken, som 
sedan 1964 varit sektio
nens träningspist nr 1.
Under 1969 utformade Slalomsek
tionen tillsammans med arkitekter
na Erling Smedberg och Arne Hag
ängen vid Stockholms Fritidskon
tor ett första utkast till en utbygg
nad av Hammarbybacken omfat
tande tre nedfarter och en höjning 
av backen med 30 m, vilket skulle 
göras genom uppfyllnad med 
800 000 m3 jord.

Projekteringen av utbyggnaden 
slutfördes våren 1983 och handling
arna skickades ut för kostnadsbe
räkning till ett tiotal av Sveriges 
största byggnadsfirmor. Det nya i 
denna förfrågan var att byggaren 
med hjälp av tippavgifter skall fi
nansiera, förutom uppbyggnad av 
själva backen, också liftar, snöka
non, anläggning, belysning och till
hörande lokaler. Efter byggnadsti
dens utgång skall således kommu
nen och därmed alla skidintressera
de få en komplett skidanläggning 
av högsta kvalitet.
Vinnare i den hårda anbudsstriden 

blev SIAB och som många redan 
sett har verksamheten redan startat 
och hela anläggningen skall vara 
klar i slutet av 1987. SIAB kommer 
at bygga Stockholms centralaste, 
största och effektivaste skidanlägg
ning, en utmaning som Stockholms 
skidförbund, Skid- och frilufts
främjandet, Djurgårdens slalom
sektion och alla skidintresserade 

inom Stockholms-området kommer 
att följa med största intresse.

VAD KOMMER ATT ERBJUDAS 
Backen
Först kommer backen att höjas 
med 35 m, från nuvarande platå på 
+ 55 till +90 m. Höjningen görs 
med 800 000 m3 utfyllnadsmassor. 
I backen utförs tre nedfarter. 
Nedfart 1 belägen i nuvarande 
liftläge blir ca 250 m med en lutning 
varierande mellan 1:2 till 1:4. Ned
fart 2 är en förlängning av den be
fintliga nedfarten till en total längd 
av ca 280 m, där lutningen varierar 
mellan 1:2 till 1:5. Båda dessa ned
farter är orienterade rakt mot norr, 
vilket ger längsta möjliga säsong. 

Nedfart 3 blir den längsta, 350 m, 
och snällaste, där lutningen varierar 
mellan 1:3 till 1:8 och kommer att 
gå i riktning nordost mot Nacka-re
servatet. Samtliga nedfarter förses 
med belysning.
Liftar
Mellan nedfart 1 och 2 kommer två 
stycken släpliftar att byggas, vilka 
kommer att kunna transportera 
2 400 personer på en timme till 
toppen, där en härlig åkning bjuds 
på välpreparerade nedfarter.
Snökanonanläggning
Snömaskinerna kommer att få en så 
stor kapacitet att en av nedfarterna 
1 eller 2 kan öppnas efter tre köld
dygn. Backen är då fylld ned minst 
30 cm kanonsnö.
Byggnader och parkering
På nuvarande parkering nära Ham
marby Fabriksväg kommer ett ser
vicehus om ca 200 m2 att byggas. 
Huset kommer att innehålla 
omklädningsrum, personallokaler, 
värmestuga och kiosk. Antalet par
keringsplatser blir 50 st mot Sickla 
Kanal som kompletteras med 
platser i industriområdet på andra 

sidan om Hammarby Fabriksväg.
En signalreglerad korsning har 

redan byggts och gående 
skall även kunna ta sig 
till backen på en gångväg 

under Sickla Kanalbro.

HUR BLIR DET UNDER TIDEN 
UPPFYLLNADSARBETEN 
PÅGÅR
Skidsäsongen 1983—84 kommer 
Hammarbybacken att vara öppen 
för skidåkning hela vintern. Fritids
kontoret har i år satsat på att 
utbilda personal för skötsel och 
drift av både liftanläggning och 
snötillverkning. Kommer kylan så 
kan Slalomsektionen och andra 
nyttjare av Hammarbybacken se 
fram mot en bra skidsäsong. Vi 
inom Slalomsektionen hoppas på 
att få vara kvar i backen under hela 
uppbyggnadstiden.
Förhandlingar om öppethållande 

av backen kommer dock att tas upp 
mellan entreprenören SIAB och fri
tidskontoret inför varje ny vintersä
song. Kan backen ej hållas öppen 
får vi flytta tillfälligt till Högdals
toppen och med i bagaget kommer 
också klubbstugan, som flyttas av 
fritidskontoret.

MATTS 
WASSDAHL 

driftig slalomledare

VISION OM HAMMARBY
BACKENS FRAMTID
Vi inom slalomsektionen är helt 
övertygade att den alpina sidan 
kommer att få ett eldorado med 
utsikt över hela centrala 
utsikt över hela centrala Stock
holm, där tävlingar i toppklass 
kommer att kunna arrangeras. 
Kompletteras anläggningen med 
omklädningsrum, duschar och bas
tu för damer och herrar är steget ej 
långt till en motionsanläggning i 
toppklass för åretruntbruk.
Slalomsektionen vill avslutnings

vis tacka för ett gott samarbete med 
Stockholms kommuns fritidskontor 
och hoppas att vi tillsammans kan 
skapa söders egen centralpark för 
motion och idrott.

Med varma hälsningar från Sla
lomsektionen

ALGIS VILKÉNAS 
MATS WASSDAHL
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Dag-KM
i orientering
Lördag den 15 oktober 1983 kl 
19.00, Fiskartorpets Motionscent
ral.
Karta: 10 000 del, Lill-Jansskogen. 
Banläggare: Bertil Wiström.
I höstvackert väder gick årets KM 
av stapeln i Fiskartorpsterrängen. 
Bäst på att bestiga Lappkärrsberget 
(30 m) och KM-Mästare blev nu 
sektionens ordförande Hans »Lill-
Byss« Hansson, före Anders Bauer 
och Rickard Eriksson.
Av ett 20-tal kallade startade ett 

10-tal.
På långa banan ca 8 km, 13 kont

roller, så avgjordes årets KM.
Kontroll nr 1
En sten på sluttningen strax nedan
för bilparkeringen å Fiskartorpet.
Kontroll nr 2
En stigförgrening hit kom man 
genom att springa ca 1 km. Fina 
vägval.
Kontroll nr 3
Lurig kontroll som var en koj ruin. 
Sedan man tryckt kartan, så har 
man flyttat kojan ett 10-tal meter. 
Kontrollen är märkt, som en koja 
på kartan.
Kontrol nr 4
En brantfot som alla hittade.
Kontroll nr 5
Hit blev det hårdkörning ca 1 300 
m att springa på fina vägar. Kont

rollen var en sten som låg på en 
sluttning. Ingen svår kontroll.
Kontroll nr 6
En liten vattenfylld mosse. För att 
komma hit fick man klättra ca 24 m 
rakt upp, vilket gav många mjölk
syra. Väl uppe på Lappkärrsberget, 
så var det inga större problem att 
hitta mossen.
Kontroll nr 7
På väg till en sten som var kontrol
len, så fick många passera student
bostäderna nedanför Lappkärrs
berget. Kontrollen låg strax i närhe
ten av en brantfot och ingav inga 
problem.
Kontroll nr 8
En brantfot. Hit blev det att 
springa förbi Laduviken och upp 
bland »bergen«. För många blev 
kontrollen lite svår.
Kontroll nr 9
Uppe i Surdragsupprinnelse. Denna 
kontroll låg i skuggan av täta träd, 
men den vita färgen på kontrollen 
lyste upp och underlättade letandet.
Kontroll nr 10
Snabbt förbi Ugglevikskällan till en 
krök på ett Surdrag. Lätt kontroll.
Kontroll nr 11
En brantfot som var väl maskerad 
och som många sprang förbi.
Kontroll nr 12
Förbi järnvägen och upp på en 
höjdplatå, där en sten var kontroll. 
Vissa svårigheter var det då en liten 
sten skymte sikten.

Kontroll nr 13
En brantfot i närheten av hoppbac
ken å Fiskartorpet. Lite marig att 
se.
Kontroll nr 13
En brantfot i närheten av hoppbac
ken å Fiskartorpet. Lite marig att 
se.
1. Hans Hansson, tid 1.15.15, 2. 
Anders Bauer 1.16.30, 3. Rickard 
Eriksson 1.46.20.
Mellanbanan
6 km, 9 kontroller
1. Gunilla Bauer, tid 1.08.55. Stig 
Hammar sprang utom tävln på 
1.02.00.
Korta banan
2 km, 5 kontroller
1. Torsten Gustafsson, tid 45.55.
Efter väl genomförda lopp var det 
dags för en härlig bastu och ett 
dopp i poolen.

BERTIL WISTRÖM

Dag-korpen 
i orientering
Onsdag den 26 oktober 1983, 
Fiskartorpets Motionscentral.

Banläggare: Stig Hammar, karta: 
10 000 Lill-Jansskogen.
I härligt brittsommarväder gick 

Dag-kropen å Fiskis. Djurgårdens 
IF stod som arrangörer, 105 st del
tog och sprang på tre banor. 8 km, 
5 km, 3 km.
För många av deltagarna var ter

rängen lite »nygammalt«. Flera 
hade inte varit å Fiskis på senare år. 
För andra var trakterna runt Uggle
vikskällan kända, då en del »gena
de« genom ett stort hål i stängslet 
vid järnvägen. Sådant kallar vi inte 
fair play. Vissa förordningar måste 
även orienterare följa.

STIG HAMMAR
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En solig 
sommarbild
En trevlig och effektiv söndagsförmiddag i början av 
augusti med flödande sol, träffades grabbarna, ett här
ligt gäng av våra juniorer. De hade hörsammat våra trä
nare Kjell och Steve om en träff. De skulle m a o »ha 
en riktig genomkörare av konditionen«.

Vi samlades utanför Nordiska Muséet, 10 man stark 
var gruppen och, som startade en »snabbpromenad« 
Djurgården runt. Jag visste på förhand att den här trä
ningsrundan inte var någonting för mig och min dåliga 
kondition. Därför ställde jag upp med min gamla cykel 
och kunde därför följa grabbarna på denna söndags
morgontripp.
Först som sist ärade läsare, Ni tror väl inte att det var 

en vanlig familjepromenad vi gav oss ut på. Nej — 
ingalunda!
Efter en snabbmarsch ut och förbi Rosendals slott 

kommenderade vår andretränare Steve grabbarna att 
»nu ska vi ha lite uppmjukningsgymnastik«. Detta 
skedde på den stora grässlätten nedanför slottet under 
livligt påhejande av en hel del söndagsflanörer.
Några av dessa försökte följa med i den hårda 

gymnastiken, men efter någon minut — eller två, drog 
de sig tillbaks, uttröttade.

Språngmarschen runt gräsplanen (ungefär 1 000 
meter) leddes av Thomas, vår duktige mellanviktare i 
mycket god fart. Grabben är visserligen inte junior

längre, men oerhört träningsflitig och försakar aldrig 
ett tillfälle till hårdträning.
Promenaden fortsatte ut till Biskopsudden där vi tog 

en långpaus på 15 min. Grabbarna skulle få tillfälle att 
pusta ut lite, ordna klädseln, som under den, i sanning, 
hårda träningsrundan blivit ganska så oordnad.

Glasskiosken därute gjorde i all hast goda affärer, ty 
grabbarna konsumerade några läskedrycker, godis och 
glass var.

Jo, så var det dags att vända hem till vår träningslokal 
inne i City. Alltså en snabbpromenad dit! Det gick 
undan, må Ni tro. Ömsom språngmarsch — ömsom 
vanlig promenadtakt. Väl hemkommen till vår trä
ningslokal, överraskades vi av att vår duktiga klubb
mästare Aline gjort i ordning härliga smörgåsar och 
kaffebryggaren stod fylld med nybryggt kaffe. Gissa 
om det smakade bra!
Nå, nu fortsätter vi träningen, gastade Kjell och Steve. 

Några man misshandlade sandsäckarna riktigt ordent
ligt. Päronbollen fick sig några verkliga omgångar, ty 
nu hade grabbarna kommit upp i gott tempo. Motions
cyklarna kved ljudligt när de trampades i högsta fart av 
några fortfarande träningsvilliga juniorboxare.
Ett ivrigt smattrande läte från hopprepen, vittnade om 

några grabbar, som likt lärkvingar, nästan svävade 
över golvet på ett elegant sätt hoppade i takt med musi
ken, som strömmade ut från kassettbandspelaren i 
snabb, mycket snabb takt.

Träningen nalkades nu slutet för denna gången. Kjelle 
och Steve hojtade — »slut för idag, bastun och duschen 
väntar.«

Ja, se det var en, för mig solig och rolig sommarbild.
MARTIN
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Åsiktsbutiken
Åh Gud vad härligt!
Nu när jag har chansen vill jag tac
ka Leif Boork och spelarna som 
gjorde en otrolig insats från att 
kvala ena året till att vinna 
elitserien det andra.
TACK, TACK, TACK.
Se’n vill jag till Fotbollarna säga 

att jag tycker att de är starka som 
klarar kval två gånger i rad. Ska vi 
säga tredje gången gillt! ! !
HOPPAS KAN MAN. . .

Tack för ordet 
Mattias Rydberg, Ösmo

TÖNTAR SE HIT!
Om någon nu, mot all förmodan 
skulle byta klubb i och med att DIF 
blev kvar i tvåan, så tycker jag att 
han skall göra det fort för en sådan 
töntig supporter eller mot förmo
dan aktiv medlem, tror jag DIF kla
rar sig utan. Jag har tagit ställning 
— För Sveriges skull, DJUR
GÅR’N! ! !
Rydberg igen.
Tack för att ni på Redax har star

tat denna sida. . .
»MATTE«

Nu måste
DET BLI SAGT! ! !
När en svensk blir upprörd och he
ligt förbannad, så sätter han sig 
ned, sägs det, och skriver en insän
dare. Det ligger säkert mycket i det.

Jag är själv blågul. Blågulröd till 
och med. Dock ej upprörd och he
ligt förbannad, utan snarare tvärt
om. Tycker ändå att en insändare 
kan vara på sin plats.
Man har så lätt att tala om för 

människor när de gjort något miss
tag eller något annat som är riktigt 
dåligt. Själv föredrar jag att tala 
om för dem när de gör något bra. 
Därför känner jag nu »ett påträng
ande behov« av att tacka alla som 
är inblandade i produktionen av 
DJURGÅRDAREN — ingen 
nämnd, men å andra sidan inte 
heller någon glömd — för en verk
ligt bra medlemstidning. Välredi
gerad och innehållsrik, trevlig 
layout, pigg och läsvärd. (Är själv 
journalist till professionen och kan 
därför med viss sakkunskap påstå 
det!)
Det är bara att gratulera till hit

tillsvarande fem nummer och 
hoppas på en fortsättning i samma 
goda anda och stil.

Kåbe Lidén
Ständig medlem av Sällskapet 
Gamla Djurgårdare

Här håller man 
på Djurgården
På Gotland finns det en liten entu
siastisk skara som håller på Djur
gården från kungl huvudstaden. I 
allt, både i fotboll och hockey — 
och hur det än går.
Nu har de trogna till och med gått 

och bildat förening, häromdagen 
skedde det på initiativ av Dick 
Högefors med hustru Inga-Lena. 
»Vi Djurgårdare på Gotland« heter 
sammanslutningen som idag är tio 
medlemmar stor. Fler vill man bli 
förstås, så håller du på Djurgården 
så är det bara att slå en signal till 
Dick på tel 495 73.
Vad sysslar nu Djurgårdsentusias

terna med förutom att hålla på 
Djurgården? Jo, bl a lånar man 
videoinspelningar av Djurgårdens 
matcher, främst i hockey, och har 
alltså riktiga helkvällar med Djur
gården på TV:n.

Skottsund 
22/10 1983
I senaste numret av Djurgårdaren 
görs reklam för djurgårdssouveni
rer. Men bara adresser till butiker i 
Stockholm. Vi är många supportrar 
som bor på (Landsbygden) som vill 
veta var vi skall vända oss för att få 
tag i souvenirer? Tel, adress och om 
vi kan sända efter på postförskott 
och vilka souvenirer som finns. 
Hälsar en sann DIF:are från (lands
bygden).

HANS LIND, Skottsund

***

Tack för din påminnelse och hit 
kan du och dina många djurgårds
vänner vända er för att köpa av vårt 
välsorterade souvenirlager! ! !

TACK FÖR ÖRA SERVICE
Vi är några motionärer som regelbundet frekventerar 

FISKARTORPET. Vi vill tacka för trevligt bemötande 
och bra service. En förnämlig Djurgårdsanläggning 
som borde utnyttjas av flera.

”Tre glada motionärer”

SUPPORTERKLUBBENS

SOUVENIR
SHOP

Stockholmsvägen 60C, 181 42 Lidingö 
TELEFON: 

08/765 50 38
Måndag — fredag 15.00 — 18.00

Kom och hälsa på oss!
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Djurgårdens 
12-timmars

En annorlunda skidtävling som arrangeras vid Fiskartorpets Motionscentral 
LÖRDAGEN DEN 18 FEBRUARI 1984.
En lagtävling där deltagarna skall åka skidor i sammanlagt 12 timmar.
Laget kan bestå av 6, 8, 12, 25 deltagare, beroende på hur länge var och en vill åka. 
START KL 07.00 på morgonen och MÅLGÅNG kl 19.00.
Banan omfattar dels ett elljusspår (under mörker) 1 ½ km och dels en barslinga på 5 
km under dagtid.
ANMÄLAN kan ske på telefon 08 - 10 15 59 eller skriftligen under adress: Fiskartor
pets Motionscentral, Björnnäsbacken 15, 115 42 STOCKHOLM.
VILKA FÅR VARA MED?
Företag, skolor, byalag, kvarterslag, föreningar, fritidsgårdar, daghem, familjer m m. 

Ett speciellt upprop riktas till samtliga DIF-SEKTIONER som bör 
ställa upp med minst ett lag från varje sektion.
UTNYTTJA VÅR FINA ANLÄGGNING för omklädnad, bastu, 

dusch eller ett dopp i POOLEN!!! Ytterligare upplysningar får Du 
genom att ringa Sune Hall, 08 - 10 15 59.
OBS! Skidor i ett begränsat antal kan lånas och hjälp med vallning 

utlovas.
Om nu en segrare skall koras — vilket inte är det väsentligaste — så 

blir det laget etta som kört flest antal varv efter 12 timmar.
ÅK SKIDOR RÄTT PÅ EGET SÄTT ÄR MOTTOT.
Väl mött i skidspåret den 18 februari hälsar arrangörerna Djurgår

dens IF.
FISKARTORPETS MOTIONSCENTRAL
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Onekligen är det så att »bandyfolket« är ett speciellt 
släkte, och något undantag från detta fenomen förelig
ger inte när det gäller »bandyfolket« inom Djurgårdens 
Idrottsförening. Ett klart bevis på detta får man genom 
att närmare bekanta sig med bandysektionens ordfö
rande Bert Niska i Åkersberga.
Denne 37-åring kommer ursprungligen från Torneda

lens pärla, Haparanda. Där fick han den naturligaste 
skolningen i de typiska vinteridrotternas aktiviteter. 
Där utnyttjas den långa mörka vintern till olika former 
av idrottsaktiviteter på det vita eller frysta underlaget. 
Bandysporten har där ett relativt starkt fäste och det 
var ett spel som lockade Niska.
Som så många andra, fick Niska lämna hembygden på grund av för 
få arbetstillfällen. Stockholm blev nästa bestämmelsestation och 
självklart uppsökte han idrotten för att få gemenskap och en me
ningsfull fritidssysselsättning.

1971 kom han med i DIF:s bandylag som aktiv och under sommar
halvåret prövade han också, med viss framgång, på fotboll i DIF:s C-
lag. De dåliga vintrarna i början av 70-talet bidrog tyvärr till att ban
dysporten i Stockholms-regionen fick stora problem med såväl trä
ning som matchning.

— Anser att vi tappade en hel generation på grund av detta. De 
konstfrusna isarna räckte inte till och då blir det svårt att motivera 
och behålla ungdomen.

Sektionsbas 1982
I början av 80-talet var det dålig fart i DIF-bandyn. Dåliga tränings
förhållanden. Sektionens klubblokal på Stadion hade man fått lämna 
ifrån sig. Laget hade rasat nedåt i seriesystemet och entusiasmen och 
uppslutningen var skral och man hade inget riktigt hem, vare sig i 
klubblokal eller seriesystem.

— Ja, vi, några som tidigare varit aktiva, tyckte det var besynnerligt 
att en så traditionsrik och framgångsrik djurgårdsgren höll på att ut
armas. Vi gick samman och diskuterade möjligheterna att förnya sek
tionen och starta upp en aktivitetsökning i första hand då på 
ungdomssidan.

— Eftersom jag arbetade i Österåker och var bosatt i Åkersberga 
kom jag att undersöka möjligheterna för att bedriva aktiviteter där. 
Träningsplan för naturis kunde ordnas, men under förutsättning att 
vi gjorde arbetet själva.

— När detta sedan kom på förslag och fick huvudstyrelsens gillande, 
blev det också så att jag och några andra »bandyfrälsta« i Åkersberga 
fick ta hand om hela sektionen och själv valdes jag till sektionsordfö
rande.

Träning i Åkersberga och spel i Spånga
I Åkersberga fanns väl ingen bandykultur, så det blev väl att starta 
från noll?

— Nej, något organiserat bandyspel hade tidigare inte förekommit, 
men när vi fick ordning på träningsplanen och genom skolorna kalla
de till ett upptaktsmöte fick vi mycket stort gensvar.

— I regionen finns mycket ungdom som på sin fritid har sysselsätt
ningsproblem och när vi gemensamt ställt planen i ordning och spolat 
upp isen blev entusiasmen stor för klubban och det lilla röda 
nystanet.
Men det är fortfarande bara tal om naturis och vädrets makter som 

avgör om ni skall kunna spela och träna på det rätta underlaget?
— Ja, men det är vi vana vid och nu har vi haft några bra vintrar så 

det har gått skapligt. Vi har också fått träningstider i Vallentuna 
Ishall, där vi kunnat isträna i hockeyrinken sedan slutet av augusti.

— Då är det värre när vi skall spela våra hemmamatcher, för det 
måste som regel ske på Spånga konstfrusna bandyplan och i några 
fall på Söderstadion. Dessa två är de enda konstfrysta bandybanorna 
som finns i hela storstockholmsregionen. Är det inte för bedrövligt?

— Bandyfolket måste ha missat i uppvaktningen av myndigheter och 
när det gällt projekteringen av nya idrottsanläggningar.

Spolar och skottar banan själva
Träningsplanen i Åkersberga, sköts den kommunalt eller?

— Nej du, de förmånerna har ännu inte nått bandysporten, i varje 
fall inte på de mindre orterna. Vi går skift under sena kvällar och nät
ter för att spola upp planen. När snön kommer plogar vi själva. Vi er
håller dock vatten gratis och maskinell utrustning ställs till vårt förfo
gande av kommunen. Någon egentlig planhyra har det heller aldrig 
varit tal om, så visst är vi till viss del uppbackade av kommunen.

— Men detta är något som vi bandyledare är vana att leva med. I all 
synnerhet vi som kommer från den så kallade landsbygden. DIF:s 
bandy har på något vis också blivit en samlingspunkt för Haparanda
grabbar. Vi har många f d »Tornedalingar« som är med som aktiva 
och ledare i vårt lag.

BERT NISKA — hängiven bandyledare i 
Åkersberga frågas ut av Olle Larsson

Finns det då några stockholmare med i lagen?
— Jo, i vårt A-lag har vi flera stockholmskillar som åker hit ut och 

tränar och spelar med oss. Men i pojklagen är det nästan undan
tagslöst spelare från Åkersberga-regionen. Vi har för övrigt anmält 
åtta lag till seriespel denna säsong. Förutom A-laget är det ett reserv
lag, ett damlag och fem pojklag.

— Sammanlagt har vi ca 120 aktiva spelare som regelbundet deltar i 
träningen. Av dessa är det ca 20 flickor. Vi har åtta tränare som arbe
tar med de olika grupperna och som organiserar träningsresor, lag
kombinationer m m.

— Under höstsäsongens inledning, då seriespelet inte startat, deltar 
vi i rinkbandy-SM som varje år arrangeras som en cupturnering. I år 
deltar vi också i Jubileums-Cupen som spelas på riktiga planer vec
korna före seriestarten.
Kan inga hemmamatcher spelas i Åkersberga?
— Med åtta serielag i verksamhet kommer vi denna säsong att få ett 

60-tal hemmamatcher. Merparten av dessa måste vi spela på de konst
frusna arenorna. Blir det en bra (kall) vinter kanske vi kan spela i 
varje fall pojklagens hemmamatcher i Åkersberga.

Lotteri ger ekonomisk trygghet
Det blir många resor för spel såväl borta som hemma, och några pub
likintäkter kan det väl inte bli tal om?

— Nej, den vägen får vi inte in många slantar till vår sektionskassa. 
Vi har dock ett bra stöd av huvudföreningen som på alla sätt försöker 
stödja och hjälpa oss.

— Under det senaste halvåret har vi också arbetat hårt med försälj
ningen av vårt stora ungdomslotteri, med en bil som förstapris. För
säljningen har gått förhållandevis bra, mycket tack vare att vi fått 
tillstånd till försäljning vid DIF:s hemmamatcher i såväl fotboll som 
hockey.

— Nettovinsten bör ge oss en grundplåt till hjälp i vårt fortsatta ar
bete med pojk- och ungdomsbandyn.

Och nu skall trenden vändas
Bert Niska tillhör de optimistiska idrottsledarnas skara och han tror 
tveklöst på framtiden och den nya bandygenerationen inom Djur
gården.

— Vi planerar för att nå bandyallsvenskan inom fem år. Nästa år 
bör vi vara uppe i »tvåan« då »trean« bör bli en genomgångsserie för 
vår del.

— Kan vi behålla våra unga lovande spelare och utveckla dem på ett 
positivt sätt och kanske dra till oss någon eller några förstärkningar, 
så är jag och mina styrelsekamrater övertygade om att målsättningen 
skall lyckas.
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Julklappstips
Badhandduk 65:—
Babyhalsduk stickad 25:—

Babymössa stickad 30:—
Helt set 50:—
Collegetröja
Mesta Mästarna från 4 år till XL 110:—
Djurgårdsfana NYHET! 60:—
Haklapp rött eller blått kantaband 15:—
Halsduk stickad NYHET! 50:—
Mössa stickad NYHET! 35:—
ID-Bricka i silver med kedja. 100:—
Jubileumstallrik DIF 90 år 125:—
Mugg med DIF-märke samt årtal 1891. 22:—
Profiltallrik No. 1 = Tumba

No. 2 = Knivsta 115:—
Träningsoverall s - m - l - xl 300:—
Klubbjacka NYHET!
från 140 cl till XXL 325:—
Ölsejdel
med DIF-märke samt årtal 1891 25:—
Öronringar i silver pr. par 60:—
Beställ redan idag!!!!!
Tel 08-765 50 38
Mån-Fred 15-18
Gör gärna ett besök i din egen

DIF-Butik
Stockholmsvägen 60c • LIDINGÖ

Olle Larsson— 
Brottningsordförande

Tidningen Djurgårdarens chefredaktör, Olle Larsson, 
har nyligen valts till ordförande i Svenska Brottnings
förbundet, vilket vi ber att få gratulera till.
Valet skedde ganska överraskande, tom för Olle 

själv, som bara några veckor innan årsmötet inte hade 
några ambitioner på att ta en plats i Svenska Brott
ningsförbundets styrelse. Operation övertalning och ett 
överväldigande stöd av delegaterna vid årsmötet fick 
dock Olle att acceptera det svåra och krävande uppdra
get.

Det är emellertid ingen dununge som nu tar hand om 
ordförandeklubban. Olle har varit tjänsteman vid 
Brottningsförbundets kansli sedan 1968. Han har också 
en aktiv karriär bakom sig och kan så att säga sporten 
utan och innan.
Detta innebär nu inte att Olle slutar som chefredaktör 

för tidningen Djurgårdaren. En omfördelning av hans 
arbetsuppgifter kommer att medföra att han kan få 
ytterligare tid för arbetet med vår tidning. Det tycker vi 
inom Djurgår’n låter bra, eftersom vi är mycket nöjda 
med Olles sätt att sköta tidningen och det redaktionella 
arbetet.
Kanske kan han som nybliven djurgårdsmedlem 

komma med tips och uppslag till vår brottningssektion. 
Där bör finnas mycket av lärdom och erfarenhet att in
hämta vilket vi förstår när vi lyckas dra ur honom, att 
han faktiskt varit svensk juniormästare och t o m be
segrat självaste världsmästaren Pelle Svensson.
Vi tror att brottningsförbundet gjort ett gott val och 

lyckönskar Olle i hans fortsatta arbete inom idrottsrö
relsen.

HENRIK

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