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Djurgårdens Ishockey avslutade i dagarna ett treårigt samarbete med Leif Boork 
och Ingvar ”Putte” Carlsson. Facit av dessa tre år är imponerande. Kvalspel första 
året. Ett år som alltid är svårt för en ny tränare. Guld andra året efter fem 
finalmatcher mot Färjestad. Silver i år efter förlust mot AIK i drömfinalen. Grattis 
till ett värdigt mästarlag!

Silver trots allt
Årets resultat skall spelarna i laget ha mycket beröm för. Under hela säsongen 
har de varit jagade svenska mästare. I slutfasen av serien samt i själva slutspelet 
stördes förberedelser och harmoni av en hel del yttre omständigheter. Styrelsen 
för ishockeyn beslutade om och accepterade Leif Boorks dubbelarbete och något 
annat beslut hade inte varit rätt. Leif fick dock en enorm dubbelbörda med resor 
till Sovjet, Canada, USA och Sarajevo samt planering för sitt nya arbete som 
förbundskapten.

Tack Leffe och Putte
Silvermedaljerna till ishockeylaget visar allt nog en styrka i laget, som gör att 
framtiden för hockeyn känns trygg. Vi tackar nu både Leif Boork och Putte Carlsson 
för starka arbetsinsatser och välkomnar samtidigt Gunnar Svensson till en ny 
treårsperiod med Djurgårdens Ishockey.

Överstyrelsens roll
Föreningens årsmöte den 7 maj innebar för mig personligen att jag överlämnade 
ordförandeklubban till en ny hand. De två år jag haft förmånen att sitta ordförande 
har givit mig insikt och kunskap om vår stora förening. Ett bestående intryck 
är att vår Överstyrelse måste ha som mål och inriktning för sitt eget arbete att 
verka för sektionerna. Lite tillspetsat vill jag formulera det så här:

Sektionerna är Djurgårdens IF
ÖS är till för sektionerna.

Jag kommer att följa det fortsatta arbetet inom ÖS med stort intresse i min 
egenskap av ordförande för ishockeysektionen. Utvecklingen de närmaste åren är 
viktig. Stockholmshockeyn har kommit ikapp landsorten igen och det grepp vi 
har idag får icke slappna. Det gäller inte bara att hänga med - det gäller framför 
allt för Djurgårdens IF att ha förmågan att se framåt, att våga ta initiativ, att 
vilja ligga först i spåret.

Det gör vi idag och det skall vi göra i morgon också.
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Som väl alla misstänker pratas det en hel 
del ekonomi på överstyrelsens sammanträ
den. Även om sådana saker som medlems
värvning, marknadsföring, myndighetskon
takter, policyfrågor, lotterier m.m. tar en 
hel del tid i anspråk så hinner man även 
med de frågor som har direkt anknytning 
till den sportsliga verksamheten.

När det gäller ekonomiska frågor så är 
det givetvis främst de två stora sektionerna 
fotboll och ishockey som är föremål för 
debatt och beslut. Även på den sportsliga 
fronten kommer dessa två sektioner i 
förgrunden.

För att komma den idrottsliga verksam
heten i de mindre sektionerna närmare, 
beslöt överstyrelsen att förlägga ett av sina 
styrelsesammanträden hos en av de mindre 
sektionerna.
På sekreteraren Henrik Bromfälts inrådan 

beslöts att göra ett studiebesök hos boxarna 
i deras träningslokal på Drottninggatan 88 
d.v.s. gamla Centralbadet.

ÖS-ledamöterna bleka av 
sparring
Innan överstyrelsens direkta sammanträde 
startade fick man vara med om ett 
träningspass där boxarna körde igenom ett 
traditionellt träningsprogram med gymnas
tik, rephoppning, slagträning mot päron
bollar och sandsäckar m.m. Man fick också 
bevittna en sparringboxning mellan sektio
nens lovande boxare Antonio Magnusson 
och Reijo Talvitie.
Sparringen blev stundtals så intensiv att 

en smygtittande observatör kunde notera 
att han aldrig sett så bleka överstyrelse
ansikten någon gång tidigare. Inte ens när 
föreningens årsbokslut diskuteras brukar 
herrarna se så bleka ut.
Åsynen av lite näsblod kan tydligen få de 

till synes starkaste att darra. Detta trots 
att dessa herrar är härdade från flertalet 
hockeymatcher på Hovet där man inte bara 
använder handskar utan också har farliga 
tillhyggen som klubbor och skridskor.

• •

Överstyrelsen testar boxbollen

Fr v Bo Andersson, Lennart Öberg, Bertil Petersson, Berth Sundin, Åke Sand, Mats 
Wassdahl, Anders Reistam, Kaj Alm, Jan-Olof Nilsson och Sture Danielsson. Saknas 
gör Bengt Broberg (som var sjuk), Reine Gustavsson samt Henrik Bromfält som höll 
i kameran.

Ingen mer sparring tack!
Efter träningspasset vidades ÖS-ledamöter
na runt i träningslokalen av Henrik som 
har boxningsförflutet och bl.a. varit ord
förande i boxningssektionen. Man fick 
också möjligheter att pröva på olika 
redskap.

Ett erbjudande från Henrik att den som 
ville kunde få pröva en sparringrond mot 
honom uppe i ringen antogs försiktigtvis 
inte av någon. Inte ens Lennart Öberg som 
dock nästan varit svensk mästare i brott
ning.

Ett positivt mottagande
Boxningssektionens ordförande Martin Ok
mian, kassören Torsten Almqvist och 
klubbmästarinnan Aline Almqvist-Lind
berg passade på att göra god PR för 
sektionen genom att bjuda på fika och 
mackor samt informera om sektionens 
dagsläge.

Därefter var det dags för överstyrelsen att 
starta sitt sammanträde i boxningssektio
nens lokaler. Förhoppningsvis kommer 
överstyrelsen att på liknande sätt besöka 
flera sektioner i framtiden för att på 
närmare håll se hur den dagliga tillvaron 
är inom Djurgårn’s olika sektioner.

Sparringboxning mellan Reijo Talvihe med vit tröja och Antonio 
Magnusson.

Åke Sand provar ”päronbollen”.
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DET GÄLLER FIN FORM - NÅGOT FÖR OSS ALLA

Startkortet gäller också 
som entré till Gröna Lund
Vi har tänkt oss en bana på Kungliga 
Djurgården (var annars?) som mäter ca 5 
km. Vi skall sälja startkort som ger 
deltagaren rätt att medverka, och ett 
nummer på startkortet som ger Dig 
möjlighet att vinna pris.

Vi förväntar oss att alla potentater såsom 
kungligheter, politiker, kändisar kommer 
att gå bara för att få ett alldeles eget FIN 
FORM-diplom, som också gäller som 
inträdesbiljett på Gröna Lund omedelbart 
efter genomförd runda.
Gröna Lund bjuder inte bara på de vanliga 

attraktionerna, utan vi får möjlighet att 
träffa de FIN FORM-profiler som kommer 
att pryda allt kampanjmaterial.

FIN FORM
MED DJURGÅRDEN 27 MAJ
Du som har några år på nacken kanske 
har upplevt eller hört talas om Riksmar
schen som pågick i början av 40-talet.

Det finns planer på att ånyo starta något 
som har anknytning till Riksmarschen, dvs 
att få alla människor, gammal som ung, 
att deltaga i att gå en bestämd bana med 
given längd en och samma dag i hela 
Sverige. Det är det som kallas FIN FORM.
Joggingvågen i all sin ära vänder sig i 

huvudsak till folk som är relativt vältränade 
och välmotiverade att aktivt röra på sig. 
Det finns väl underbyggda uttalanden som 
säger att många som dragits med i 
joggingvågen drabbas av skador av olika 
slag, främst orsakade av felaktig träning 
eller dålig utrustning.

Men hur får vi ut de övriga 95% av 
befolkningen i aktiva övningar?

Alla djurgårdare ska ställa upp!
Sv. Gångförbundet med den så bekanta 
gångaren Bo Gustavsson i spetsen har länge 
funderat på detta, och fattat beslut om att 
genomföra en FIN FORM-dag i landets 
samtliga kommuner under namnet FIN 
FORM på en och samma dag, nämligen 
söndagen den 27 maj. Mors Dag infaller 
den 27 maj, så varför inte låta far ta mor 
och barnen med på en FIN FORM-dag.

Hela projektet kommer att få uppback
ning från massmedia; rikspress, lokalpress, 
radio, TV etc.

Sv. Gångförbundet är en relativ liten 
organisation och kan omöjligen klara av allt 
själva. De har därför bjudit in idrottsför
eningar och kommuner att på lokal nivå 
stå för arrangemanget.

Vi inom Djurgården fick förfrågan om vi 
var villiga att ta det absolut största 
arrangemanget, som skall ske i Kungliga 
Huvudstaden. Vi inom föreningen blev 
naturligtvis både smickrade och glada att 
först få förfrågan. Vårt svar kom snabbt, 
och svaret var ”Vi tar på oss ansvaret att 
arrangera FIN FORM dag i Stockholm”.

Vad kan detta ge för föreningen Djurgår
dens IF? Jo, vi vill i likhet med andra 
föreningar ha något som är unikt för oss 
(andra föreningar har Midnattsloppet, 
Stockholm Maraton, Dagbladsstafetten 
etc), och som kan bli tradition och 
återupprepas. Det ger oss den publicitet 
som vi så väl behöver och det kan, om allt 
görs rätt, ge ett ekonomiskt tillskott till vår 
förening.

FINA
FORM-PROFILER

Vilka är då FIN FORM-profiler? Jo, inte 
mindre än den populära Elisabeth Andreas
son och den lika så populära gruppen 
Herreys, som veckorna innan tävlat i 
Melodifestivalen.
Var tror Ni alla familjer med barn 

kommer att fira Mors Dag? Jo, på 
Djurgården så klart!
Du, som medlem i Djurgårdens IF, skall 

naturligtvis gå FIN FORM-rundan och ta 
med Dig vänner och bekanta; ja, även 
AIK-are och Hammarbyare är hjärtligt 
välkomna. Sprid informationen vidare på 
Din arbetsplats och i skolan, så vi får ett 
deltagarantal som gör det till den folkfest 
som vi så gärna vill, nämligen att FIN 
FORM förknippas med ett bra arrange
mang av Djurgårdens IF på Kungliga 
Djurgården med Gröna Lund som avslut
ning.
Än en gång, ställ upp och visa vår styrka 

genom att gå man ur huse och visa att vi 
inte tillhör släktet stugsittare.

ANDERS REISTAM 
DJURGÅRDENS IF 

Överstyrelsen

DJURGÅRDAREN 5



Att vara djurgårdare ”på bystan” är 
egentligen samma sak som att vara AIK-are. 
Ja, det låter hemskt, att påstå något sådant, 
men, se utanför Stockholm gör man inte 
så stor skillnad - alla som håller på 
Djurgår’n, eller, hemska tanke, AIK, är 
”stockholmsdjävlar”. Och så är det inte mer 
med det.

Om man dessutom är sportjournalist blir 
det ännu mer komplicerat. Här ute på landet 
håller man antingen på sitt lokala lag eller 
också är man okunnig.

Medlidande en självklarhet 
Kritik är skitsnack
Massmedia ute i landet tvingas av diverse 
skäl, inte minst kommersiella, att vara 
subjektiva, det har säkert stockholmsklub
bar fått erfara. En sportjournalist i lands
orten, han skriver för hemmapubliken, för 
dom som har varit ”på Vallen” och sett 
matchen. Förutom det skriver han för ”sitt” 
lag. Ve den nye, oskuldsfulle, reporter som 
kommer till en plats med elitlag och börjar 
vara objektiv! Han får snart svårt med 
kontakten med klubben. Där gäller bara 
en sak: Beröm och medlidande är självklart, 
kritik är skitsnack. Och att då dessutom 
vara djurgårdare ... Ja, det är väl närmast 
en form av martyrskap.

För det är ju det här med att skära över 
en kam. Om nu AIK råkar ha en ”Black 
Army” som stundom tager sig en pilsner 
för mycket, gäller publikens ovilja även 
Djurgår’ns fans, och alla som håller på 
Djurgården:
- Det är väl samma sak, Djurgården 

eller AIK?
I det läget försöker man förklara. Man 

börjar med att berätta om hur fint det är 
att vara djurgårdare, vilka traditioner 
klubben har o.s.v.
Man berättar att Djurgårdare, det ÄR 

man, AIK-are det är en form av utveck
lingsstörning.

ATT VARA 
”DALMAS”-
DJUR
GÅRDARE

Åke Strömmer, snabbpratande ”Urdjur
gårdare”.

A sa detta med fotbollen
Lätt är det inte alla gånger. Mina första 
tre år i Dalarna kom t.ex. Djurgården 
aldrig närmare en vinst i Leksand (i 
ishockey, alltså) än 3-6, och det fick man 
ju veta. Enda försvaret var att varje ny 
match med samma optimism förklara för 
leksingarna, att nu skulle dom få se hur 
det går till att piska bonnläppar. Allt sagt 
med glimten i ögat, förstås, för Leksand 
har också en liten plats i hjärtat. Dom 
spelar ju inte ALLTID mot Djurgår’n.

Och i Borlänge är det värre ändå. Dom 
har Brage där och deras fans kommer på 
måndagarna med tidningen i nypan och 
visar på serietabellen för Allsvenskan. Och 
så säjer dom:

- Hörru, Djurgården, hade dom inte 
fotboll på programmet en gång i världen?
Ja, vad svarar man på sån’t? Man är ju 

för ung för att komma ihåg? HADE dom 
inte det?

Man måste bekänna färg
Nu har jag suttit här och erkänt igen att 
jag håller på ett lag, jag som är sportjour
nalist. De stora pennorna stoltserar med 
att dom inte håller på någon. Om det är 
att säga två saker:
A/ Dom är fega
B/ Dom ljuger, för hur i hela fridens namn 

kan man bli expert på idrott, om man 
är så ointresserad att man aldrig har 
hållit på någon?

Sedan är det en annan sak, att om man 
verkligen kan sitt yrke så dämpar man 
sympatierna, om man är i tjänst. Kan man 
inte det, måste man nog sluta att skriva 
eller prata om sitt favoritlag.

Eller flytta ut på bystan och hålla på 
hemmalaget.
Nä, jag fortsätter allt att hålla på 

Djurgår’n, i varje fall när jag är ledig. Vem 
vet, en vacker dag tar dom kanske upp 
fotboll på programmet igen!

Åke Strömmer

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare
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Hockeysäsongen 83/84 var till stora delar 
ett framgångsrikt år, men ändå samtidigt 
ett år där vi inte riktigt orkade ända in i 
mål.

A-laget föll lite snöpligt i tre raka 
finalmatcher i den så länge efterlängtade 
drömfinalen. Våra A- och B-juniorer gick 
till semifinaler i junior-SM och blev utslag
na. Av ungdomslagen nådde fem av sju lag 
semifinaler i S:t Erikscupen varav två gick 
till final, (våra duktiga 69-or och 73-or). 
Där föll vi dock mot AIK respektive 
Södertälje Sportklubb.

Det såg alltså länge ut som det skulle bli 
en riktig fullträff för våra pojklag där vi 
hade en hård kamp att kämpa mot 
Huddinge och SSK om att bli årets 
framgångsrikaste klubb. Vi hade tyvärr inte 
marginalerna på vår sida i slutomgångarna 
och fick nöja oss med en tredjeplats. Totalt 
sett måste vi dock vara nöjda med 
resultaten som helhet från den gångna 
vintern.

HOCKEYFINALER 
I MASSOR
Vilken bredd vi har!
Målsättningen med vår ungdomsverksam
het är naturligtvis att kontinuerligt kunna 
förse vårt A-lag med egna spelare, s k 
riktiga Djurgårdare, i så stor utsträckning 
att vi blir självförsörjande på spelarsidan. 
Detta kräver ett enormt engagemang från 
såväl ledare, spelare som föräldrar. Vi har 
det ju tyvärr inte lika väl förspänt som 
många av våra konkurrenter i grannkom
munerna. Våra spelare kommer från olika 
delar av Storstockholm, vilket innebär att 
mammor och pappor får ställa upp 4-5 
gånger per vecka för att skjutsa sina barn 
till match och träning. Vi ska då också ha 
klart för oss att våra träningar oftast är 
förlagda till sena kvällar och tidiga helg
morgnar.

Tänk - om vi kunde få 
mer tid på is!
Det är naturligtvis ett måste för att utbilda 
och träna våra unga hockey-ungdomar. Det 
är idag ungdomshockeyns största problem 
i Stockholmsregionen. Våra lag tränar och 
spelar på Johanneshovs Isstadion, där vi 
slåss om tider med Elit- och Div-1-lagens 
A- och Junior-lag. Med tre stycken ishallar 
inom Stockholms kommun (Johanneshovs 
två hallar och Stora Mossen) behöver man 
inte vara någon större matematiker för att 
förstå att det inte blir så värst mycket kvar 
åt våra ungdomar eller vad sägs om ett 
normalt veckoschema för ett av våra äldre 
pojklag?

Måndag: Väckning, 07.00, isträning
21.30-23.00,  hemma 24.00

Tisdag: Väckning 07.00, match
21.00-22.30, hemma 24.00 

Onsdag: Väckning 07.00, Ledig kväll
Torsdag: Väckning 07.00, isträning

21.30- 23.00, hemma 24.00
Fredag: Väckning 07.00, Ledig kväll
Lördag: Väckning 06.00, isträning

08.00-09.00
Söndag: Väckning 06.00, isträning

21.00-22.30, hemma 23.30
Måndag: Väckning 07.00 och en ny

skoldag.

Det inträffar också emellanåt att 5-7 
dagar kan gå utan en enda isträning. Jag 
vill med andra ord påstå att behovet av 
fler ishallar i Stockholms kommun är 
mycket, mycket stort.

Med detta som bakgrund förstår var och 
en vilket jättejobb alla våra duktiga ledare 
och spelare gör under hockeysäsongen, där 
vi trots allt år från år tillhör de allra 
främsta inom ungdomsishockeyn. Vi käm
par vidare och lurar lite i vassen så kanske 
vi framledes kan fortsätta att meta fram 
en och annan ”Mört” från våra duktiga 
pojklag.

Tänk om vi fick en egen ISHALL.

ULF PILÖ, 
ungdomshockeyn

På nästa sida presenterar vi våra sju äldsta 
pojklag.
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DIF
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DIF 68

DIF 69 DIF 70

DIF 71 DIF 72

DIF 73 DIF 74
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Djurgårdens ungdomshockey 
söker ungdomsledare
Vill Du vara med och arbeta med vår ungdomshockey, som 
är grunden till våra seniorframgångar, kontakta då vårt 
kansli telefon 08-39 01 15.

DIF 72 Magnus Bringefors jublar efter ett av sina mål i S:t 
Erikscupens kvartsfinal mot SPAIF

DIF 72 Alla håller undan när Joakim Söderholm kommer 
stormande

DIF 73 Nära ett DIF-mål i S:t Erikscupfinalen på JohanneshovDIF 73 Ett väl samlat SSK-försvar när Ralf Lithén o Co går 
till anfall

DIF 74 Peter Pilö drar en GT-80-spelare som båset följer med 
spänning i blick

DIF 74 Målglädje för DIF, deppat för RA 73 när DIF försvarar 
titeln i Bålstacupen för andra året i rad
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Gunnar Sigurdsson domare och äkta Djurgårdare
Den 2 november 1912 föddes i Färjelande, 
Dalsland en pojke som fick namnet Gunnar. 
Pappan var rektor vid lantmannaskola och 
hade sin arbetsuppgift just på denna plats. 
Pappan grundade sedermera ett ungdoms
förbund, Jordbrukarungdomens Förbund 
J.U.F, vilka är mycket verksamma ännu i 
dag. Gunnar hade två bröder. Tillsammans 
med 4 andra pojkar från trakten bildade 
de ett lag som sysslade med allehanda idrott. 
Bandy och backhoppning var dom stora 
sporterna, men 5- och 10-kamp var flitigt 
förekommande. Släggan var rena mordred
skapet, en stor sten med ett rep om. 
Diskusen var tillverkad av kakburkslock 
med fyllning. Pojkarna hade tur, inga 
olyckor hände med redskapen och man 
tränade upp både styrka och teknik.

Konståkning på spiskrokar
Gunnar hade inte så bra skridskor för 
bandyspel (sk. spiskrokar), men dom var 
mycket bra i ett annat sammanhang. 
Konståkning. Ljusnan har två små sjöar, 
Vågen och Varpen. Där åkte en konstnär 
och herre klädd i hög hatt och med käpp, 
vackra åttor, valssteg och ibland gjorde han 
ibland treahopp. Gunnar var stor beundrare 
av denne herre och försökte göra likadant. 
Konstnären blev intresserad av Gunnar och 
lärde honom en hel del konståkning. 
Därmed var konståkningskarriären inledd.

Backhoppning och konståkning
1928 flyttade familjen till Lidingö. Där 
fanns Stig Storenfeldt från SASK svensk 
mästare i paråkning. Han blev läromästare 
till Gunnar i konståkning. År 1933 bildades 
IFK Lidingökamraterna med en ordf. som 
även var direktör för tidningen Idrottsma
gasinet. En stor gren var backhoppning och 
Gunnar Sigurdsson blev IFK Lidingös 
första klubbmästare i backhoppning och 
kombination. Det var på den tiden när de

Gunnar Sigurdsson som aktiv backhoppare för DIF 1936

Gunnar Sigurdsson int konståkningsdoma
re 1984.

tävlande fick göra i ordning backen själva 
natten före varje tävling.

1934 blev Gunnar Djurgårdare. Och har 
sedan dess varit Djurgården trogen.
Gunnar ville bli ingenjör och för det 

behövdes spec skola i Örebro. Men först 
krävdes praktik. Gunnar hamnade i Skel
lefteå som parktikant på Boliden. Där fanns 
fina chanser till backhoppningsträning och 
Gunnar blev bättre och bättre i denna gren. 
Vid en tävling i Elfsborg deltog 3 bröder 
Schön samt Viktor Clock som vann. Viktor 
Clock blev världsmästare året efter. (Se 
bilden) observera den eleganta stilen.

Krig och elände
Så blev det ingenjörsskolan i Örebro. 
Examen blev fördröjd till 1942 för kriget 
kom emellan och Gunnar blev inkallad år 
1939. Till Mattila i Haparandatrakten. 
Han erbjöd sej som frivillig Finsk Soldat 
vid Salla-fronten. Det var vid några 
tillfällen - 48 grader kallt. Usch och fy! 
Efter soldattiden och med avklarad examen 
fick Gunnars sitt första jobb vid ammu

nitionsfabriken i Karlsborg och sedermera 
blev han statstjänsteman i lång och trogen 
tjänst.

Tre flickor och konståkning 
för hela slanten
Gunnar gifte sig med hustru Ulla och de 
fick tre flickor. Barbro, Gunilla och Görel. 
(Just precis Görel som nu är vår ordföran
de.) Flickorna började åka konståkning. 
Görel 2:a på SM flera år i rad. De två 
sista åren tränades hon av pappa Gunnar 
med hjälp av filmkamera och mycket sunt 
förnuft lärde de in en massa saker. 
Butterfly övades in över pappas knä. Men 
som så många andra föräldrar undrade 
Gunnar hur egentligen bedömningen vid 
konståkningstävlingar gick till. Så han 
anmälde sig till domarkurser. Först svens
ka. Sedan internationella. Och under 
många år blev Gunnar vår mest kände 
svenske domare. SM-domare blev han i 
slutet av -60 talet. Internationell domare 
1975 och ISU-mästerskapsdomare 1977. 
Han har deltagit vid EM och VM-tävlingar. 
Varit skiljedomare vid ett fleratal Nordiska 
Mästerskap samt dömt många stora inter
nationella tävlingar. Ex. Moskva, Lenin
grad, Prag, Zagreb.

Många minnen och 
internationella uppdrag
Tävlingen i Zagreb var ett särskilt äventyr. 
Den gick strax före jul och det var så 
mycket dimma vid hemfärden så tåg och 
flyg kunde inte gå. Man höll helt enkelt 
på att inte komma hem till jul. En bit av 
resan gick med Boing 747. Nästan första 
gången det startade. Ett historiskt ögon
blick i det hela. Det blev massor av tåg 
och flygpass och efter många strapatser 
kom man hem i sista minuten för julfirande.
Ett av många spännande minnen genom 

åren.
Gunnar är känd som en mycket korrekt 

domare och det är både han och vi i 
klubben mycket stolta över. Han har 
åkarnas förtroende och vid internationella 
tävlingar har särskilt omnämnade gjorts att 
”den svenske domaren är mycket korrekt”. 
Bättre betyg kan en domare inte få. Nu 
är Gunnar pensionerad såväl från sitt 
arbete som sin domaruppgift. Dock har han 
lovat hjälpa Stockholmsungdomen även i 
framtiden och gissa om dom är glada för 
det. I vinter har han engagerats av 
Stockholms Konståkningsförbund för att 
hålla i förbundets verksamhet på isen, där 
Stockholms bästa konståkare tränar. För 
oss är han fortfarande Gunnar - domaren 
som alla litar på. Hoppas det får så bli 
många år framåt. Och idrottsintresset, det 
håller i sej har han lovat.

”G10”
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Hans ”Gubben” Lindh, 53 år, är stor grabb i konståkning

Som 10-åring började han sin karriär. Då 
bar man in honom på Stadions is. Året var 
1940. Fru Karlsson hade ”raggat upp” 
Hasse i Vasaparken. Så småningom åkte 
han av egen maskin och 1943 började 
framgångarna. Hasse blev Sveriges förste 
juniormästare i parkåkning. För Äppelvi
kens SK.
Som 16-åring fick Hasse dispens att tävla 
Senior-SM. Åldersgränsen var på den tiden 
18 år och det var mycket ovanligt att man 
beviljade dispens. Alltnog. Det blev SM-
vinst. Den första av 11 raka. Elva alltså! 
Sista SM:et Hasse deltog i och vann, gick 
i Malmö år 1957. Det var åska och slagregn 
hela tävlingen igenom. Men vad hindrar det 
en stor grabb som tävlar sin sista tävling!?

Dom var publikmagneter
När Hasse inte tävlade åkte han uppvis
ningar. Turnerade runt i Sverige i tvåvec
kors perioder. Massor av publik. Första 
uppvisningen i Vasaparken hade publiksiff
ran 10.000! Dagen efter hade DN hela 
första sidan fylld med nyheten! Uppvisning 
på Bislet, Norge hade en publik på 22.000 
personer och på Stockholms Stadion ex. var 
det ca 7 - 8.000 personer vid varje tillfälle. 
Bättre än nutidens slutspelsmatcher i 
ishockey! Varför kommer det inte någon 
publik idag? Vad har hänt med svensk 
konståkning? Undrar Hasse och alla vi 
andra.

En förnämlig Djurgårdstränare
Hasse är nu, sedan 23 år tillbaka den mest 
framgångsrike tränaren i Djurgårdens 
konståkningssektion. För 23 år sedan 
tränade han ”urdjurgårdaren” Christina 
Karlsson som blev vår första mästarinna 
i konståkning genom att vinna JSM och 
JNM. Ordf. då var herr Back och kassören 
hette fru Karlsson.

I styrelseprotokollen beslöts och skrevs ner 
följande: ”DIF:s konståkning är en elit
klubb med tävlingsverksamhet. Hårda krav 
skall sättas på de aktiva.” Detta beslut 
gäller fortfarande . . .

Hasse var alltså vår förste tränare. Några 
år senare kom Gundi Busch med sina 
elever: Britt Elving, Görel Hydén (Sigurds
son) nuv. ordf i sektionen, Eva Hermansson, 
Ulla Örnmarker, Lena Håkansson. Alla 
mycket välkända och framgångsrika damer 
i konståkningsvärlden. Djurgårdens konst
åkningssektion var Sveriges bästa.
- Åren har gått och Hasse har nått 

många fina framgångar med sina elever 
både på junior och seniorsidan. Hasse är 
känd som en mycket god tekniker, specialist 
på figurer och hoppteknik. Nu idag, 23 år 
rikare på erfarenhet är han fortfarande lika 
efterfrågad och ”i stöten”. Han arbetar 
även med instruktörsutbildning och för
bundssammanhang.

Hans Lindh som aktiv och i dagsläget som hängiven tränare och ledare.

Nya tag med ny generation
Nu tränar Hasse bl.a. Peter Söderholm som 
har segrar från både Junior-SM och 
Junior-NM i sin meritlista. Och så tränar 
han Anette Olsson som är åter i faders
huset. Hon har tävlat för Djurgården i 14 
år och har bl a hunnit med att vinna 
Nordiska Mästerskapen för juniorer. Med 
dessa båda och ett antal andra elever 
hoppas Hasse att kommande säsonger i DIF 
skall bli roliga, positiva och framgångsrika.

Helhjärtat samarbete 
och mera istider
När vi talar om framtiden blir dock Hasse 
oroad. Han vill gärna vara med och jobba 
för att DIF åter skall bli Sveriges bästa 
konståkningsklubb. Skall det finnas minsta 
möjlighet till detta, menar Hasse, ”MÅS
TE VI HA HJÄLP TILL FLER OCH 
BÄTTRE ISTIDER.” Han anser nämligen 

att verksamheten de tre sista åren gått 
bakåt. ”Dessutom behövs ett rejält nappa
tag med nyrekryteringen tas. Vi behöver 
massor av nya ungdomar som kan träna 
mycket på utomhusbanor runt om i 
Stockholm” Och så sist men inte minst. 
”Ett helhjärtat samarbete mellan alla i 
sektionsstyrelsen och alla tränare är grun
den för ett bra resultat”, säger Hasse. Och 
det instämmer vi alla i. Med dessa 
önskemål inför nästa säsong avslutar Hasse 
årets idrottsliga gärning. Han lovar att 
komma igen till hösten med stor tillförsikt 
och redo för hårt arbete, ”enda sättet för 
framgång”. Låt oss alla hjälpa honom i den 
ambitionen! För Djurgårdens och ungdo
marnas skull.

”G10”
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Varma Bandyhälsningar KARL INNALA

DIVISION III A
Selaöpojkarna ................................... 14 13 0 1 120-24 26
Johannesfred .................................... 14 12 1 1 107-66 25
Storskogen ......................................... 14 6 1 7 71-87 13
Norrtull ............................................. 14 5 2 7 46-67 12
DJURGÅRDEN ............................. 14 5 2 7 60-83 12
AIK .................................................... 14 5 1 8 50-52 11
Viggbyholm ...................................... 14 3 1 10 44-91 7
Lunda ................................................ 14 3 0 11 34-89 6

DIF:s A-lag kom 5:a i Div III. Stående från vänster: Bo Wärme, ordf Bert Niska, Gunnar 
Stenberg, Jussi Sjöblom, Anders Spolander, B-E Majberg, Roger Carlsson. Undre raden 
från vänster: Rolf Sandelund, Mikael Medström, Erik Klockare, Mikael Sjöblom, Hans 
Innala, Karl Innala.

Div 3 även nästa år för bandyn
Bandysäsongen 83/84 är till ända och man kan utan överdrift påstå att någonting STORT 
är på gång. I vinter har vi haft tio lag i verksamhet, nämligen ett A- och B-lag, Damlag, 
Utvecklingslag samt 6 pojklag i grupp A-C. Jämfört med säsongen 81/83 då vi bara 
hade ett A- och B-lag och där A-laget åkte ur III:an håller ovannämnda profetia. Nu 
är vi tillbaka i III:an, där vi delade en slutlig 5:e plats. Denna placering får vi vara 
nöjda med ty ett annat ”storlag”, AIK delade platsen närmast under oss. Till 
nästkommande säsong kommer vi att förstärka och föryngra laget i förhoppning att kunna 
nå en bättre placering.
Efter seriespelet avslutade säsongen genom deltagande i Blidösund Cup med deltagande 

lag från Roslagen. Av 5 startande lag delade vi 3:e platsen. Här fick vi möjlighet att 
testa blivande nyförvärv samt några A-pojkar, som spelar med sådan respektlöshet och 
auktoritet att de nästa säsong återfinns i seniortruppen.

En liten bandykuriosa: I cupspelet utgjordes halva laget av en brödrakvintett, bestående 
av Sigurt, Nils, Hans och Bo Innala samt Karl Innala.

Avslutningsvis kan nämnas att tränare för A-laget har varit Jussi Sjöblom och Ander 
Spolander, U-laget, A-pojklagen: Bengt Majberg, B- och C-pojklagen: Bert Niska och 
Hannu Öhman och för Damlaget: Karl Innala.

Skytteliga A-lag Jussi Sjöblom
Skytteliga B-lag Tommy Hultman
Busligan Roger Carlsson
Träningsflitigast Roger Carlsson

Rainer Hakanen

BLIDÖSUND CUP

Dick Eriksson, DIF, utsedd till bäste mittfältare.

Wettershaga ..................................... 4 4 0 0 21-4 8
Blidö .................................................. 4 2 0 2 6- 7 4
DJURGÅRDEN ............................. 4 2 0 2 8-15 4
Kåre ................................................... 4 1 1 2 12- 14 3
Spillersboda ....................................... 4 0 1 3 6-13 1

Djurgården 
vidare i 
Europacupen
Det blev en fin säsongavslutning för Djur
gårdens Ishockey. Sista matchen för den här 
säsongen spelades mot tyska mästarna 
Landshut söndagen den 8 april. Vinst med 
5-1 inför 1630 av de allra trognaste 
djurgårdarna kändes skönt.

Slutspel i Italien
Matchen var mycket viktig. Seger betydde 
att hockeylaget kommer att få deltaga i 
slutspel om Citizen Europe Cup för 
klubblag. Detta går av stapeln i mitten av 
augusti i italienska Val Gardena. Nästa 
säsong får på så sätt en rekordtidig och 
tuff inledning. Normalt brukar hockeylaget 
gå på is den andra veckan i augusti. I år 
börjar isträningen redan den 12 juli (!). Allt 
för att kunna möta tjecker och ryssar på 
lika villkor i Italien.

Dubbelvinst mot västtyskarna
Egentligen hade ishockeylaget redan plat
sen i Val Gardena klar. Landshut hade 
tidigare vägrat att spela på fastställda 
datum och helt enligt reglerna tvingats 
lämna w.o. till Djurgården. Internationella 
förbundet, Svenska förbundet och Tyska 
förbundet tryckte emellertid på och ville 
till varje pris få en match till stånd. Ett 
av huvudskälen till detta var att undvika 
en diskning av tyska lag för flera år framåt 
i tiden. Av sportsliga skäl och på villkor 
att matchen avgjordes i Stockholm ställde 
ishockeyn upp på Internationella förbundets 
bön.

Målvakten tog slutspelsplatsen
Den rubriken kunde mycket väl ha domi
nerat eftersnacket till matchen. Den tyske 
målvakten, rankad som etta i sitt hemland, 
gjorde en helt fantastisk första period. 
Skottstatistiken i den perioden blev 24-4 
till Djurgårdens favör. I målprotokollet stod 
det dock 0-1. Speciellt fastnade en så 
kallad idioträddning på näthinnan. Ett hårt 
skott från Håkan Södergren tvingade 
målvakten Englbrecht att släppa retur rakt 
framför mål till en helt fristående Björn 
Carlsson. Björn klappade till med ett 
direktskott rakt upp i krysset, som fick 
halva Hovet att resa sig ur stolarna för 
måljubel. Men icke så. Englbrecht kastade 
sig och styrde ut pucken med yttersta 
klubbspetsen. Otroligt! Efter hand blev 
även den tyske målvakten mänsklig. I sista 
perioden gled Jens Öhling mellan två tyska 
backar och snärtade upp pucken i Engl
brechts ena kryss. 5-1 slutresultat med
förande slutspel och chans till Europaguld.
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Hans Backes fotbolls
funderingar 1984

Som den minnesgode läsaren kanske kom
mer ihåg hade vi en artikel med samma 
rubrik inför fotbollens säsongsstart 1983. 
Tidningen Djurgårdaren har även inför den 
här säsongen ringt upp Hans Backe strax 
före seriestarten för att höra lite om hur 
det står till med våra bollsparkare.

Bra total organisation
Det här blir ju din tredje säsong som 

tränare i Djurgården. Tycker du att det har 
blivit som du tänkt dig?
- Ja, jag trivs bra i föreningen och tycker 

nu att jag efter ett par år har fått den 
kännedom om spelare och ledare som gör 
att det går bra att arbeta. Vi har nu också 
fått en bra organisation för hela den totala 
verksamheten vad gäller de olika lagen, 
utbildningen, värvningsverksamheten m.m.

Du säger lagen. Vad menar du?
- Det är inte bara A-laget som är viktigt 

i en klubb utan även B-, U-, 67-, 68- och 
69-lagen osv, osv är av stor betydelse och 
kommer att bli viktiga för Djurgården i 
framtiden.

- En av föreningens viktigaste uppgifter 
är att se till att den totala fotbollsverksam
heten fungerar ändå från A-laget ner till 
pojk- och flicklagen. Jag tycker att den 
verksamheten nu börjar fungera mycket 
bra. En sak som däremot är mycket dålig 
är träningsförhållandena.
- Vi har de sista 14 dagarna före 

seriestarten inte ens en grusplan att träna 
på. T o m uppe hos Brage har de gräsplan, 
men vi i Stockholm har som sagt inte ens 
en grusplan.
- Vi får träna på Gärdet som inte har 

mycket gemensamt med en fotbollsplan.
Vad har ni tränat extra hårt på i vinter?
- Försvaret har specialgnuggats för att 

få det så tätt som möjligt. Vi har även 
tränat olika anfallssystem samt finslipat 
olika detaljer. Vi tränar 5 ggr/vecka varav 
ett pass utgör specialträning av något 
moment.

Tränar minst lika hårt som de 
allsvenska lagen
- Vår träning är minst lika hård som 

de allsvenska lagens och jag är mycket nöjd 
med spelarnas inställning till träningen och 
förberedelserna. Alla är oerhört ambitiösa 
och tar träningen på allvar. Som tränare 
är man mycket tacksam för en sådan sak.

Hur ser A-laget ut i år?
- Vi har i år ett jämnt lag med mycket 

hård konkurrens och där alla måste ge sitt 
bästa för att platsa i A-truppen och där 
ingen kan känna sig självskriven i laget.

- Truppen utgörs huvudsakligen av spe
lare som spelat ihop ett par år och nu 
känner varandra. Dessutom har vi som jag 
tycker ett mycket intressant B-lag där det 
finns folk som kanske redan i år får spela 
i A-laget. Som sagt det ser bra ut.

Hur kommer laget att formera sig i år?
- Jag vågar inte delge mina tankegångar 

riktigt ännu. Vi har minst 18 spelare som 
slåss om de 11 platserna. Dessa är: 
Målvakter: Joacim Sjöström och Leif 
Lövegaard.
Försvarsspelare: Vito Knezevic, Roger 

Casslind, Ulf Lundberg, Stefan Svensson, 
Ronald Åman, Kenneth Johansson och 
Peter Eriksson.
Mittfältsspelare: Lars Stenbäck, Mats 

Jansson, Lennart Lundin, Svante Mjörne 
och Lars Sandberg.

Anfallsspelare: Branco Markovic, Per 
Eriksson, Tommy Johansson och Christer 
Nordström (ev mittfältare).
- Jag hoppas jag inte glömde någon i 

hastigheten. En sak är dock ganska säker, 
nämligen att alla kommer att få spela. Det 
är med tanke på skador och annat viktigt 
att ha en bred trupp. Dessutom har vi en 
del spelare i B-truppen som säkert kommer 
att få pröva på A-lagsspel.

B-laget mycket lovande
Du verkar väldigt intresserad av B-truppen, 

vad är det för godbitar som finns där?
- Det finns en hel del spelare i den 

truppen som jag tror Djurgården kommer 
att få stor nytta av i framtiden. Flera riktigt 
lovande talanger som förhoppningsvis kan 
bli stora överraskningar så småningom.

- Förutom egna produkter som Stefan 
Rehn och Torbjörn Westlund, har vi ett 
par nyförvärv i Glenn Myrtel, Göran 
Åslund (AIK-Sannys lillebror), Per-Ola 
Lindqvist m fl, som kan bli bra. Det finns 
även fler namn som jag ännu inte vill 
avslöja.

Ni har varit i Jugoslavien på träningslä
ger, hur var det?
- Det är alltid skönt att få göra ett 

uppbrott från Stadshagen och andra grus
planer för att få spela på gräs, vilket vi 
verkligen behövde. Man ökar också sam
hörigheten i gruppen vilket är viktigt.
Ni spelade även några matcher, vad blev 

resultatet?
- Vi mötte div II-laget Fibenik och ledde 

med både 1-0 och 2-1 för att slutligen 
förlora med 3-2. Sedan mötte vid Split 
som också spelar i tvåan. Den matchen

slutade 1-1, men där borde vi vunnit. I 
övrigt genomförde vid nio träningspass på 
gräs och på det hela taget är vi nöjda med 
träningslägret.
Hur har det i övrigt gått i träningsmat

cherna?
- Jag kan väl säga att vi enligt min 

mening spelat bra men kanske gjort lite 
för lite mål. Något som jag hoppas vi kan 
förbättra när serien sätter igång. Vi har 
spelat 10 träningsmatcher vilket jag tycker 
är OK.

Inga skador
Några skador i laget inför seriestarten?
- Nja, det ser ganska bra ut. Inga 

ordentliga eller allvarliga skador men några 
småskavanker som irriterar och stör finns 
det alltid.
Till sist - hur går det i år? Klarar vi 

oss kvar i serien, eller blir det rent av kval?
- Jag tror nog att vi ska klara oss kvar 

om vi kämpar ordentligt och slipper otur. 
Skämt åsido så vill jag ligga lågt. Serien 
är mycket öppen och det finns flera lag 
som kan bli svåra.
- Åtvidaberg, Örebro, Västerås SK, 

Vasalund och BP för att ta några exempel, 
är lag som vill slåss om seriesegern och som 
vi får akta oss för. Vi kommer dock att 
vara bra förberedda och göra vad vi kan. 
Sedan får vi se.

Några önskemål inför säsongen?
- Ett av mina största önskemål är att 

åtminstone hälften av Djurgårdens hockey
publik även hittar till Stadion i sommar. 
Visa att ni är riktiga Djurgårdare som 
stöder er klubb. Fotboll är faktiskt skojigt 
och fartfyllt vilket vi förhoppningsvis skall 
kunna visa i år.
Tidningen Djurgårdaren önskar Hasse och 

laget lycka till och instämmer i Hasses 
uppmaning. Visa att ni är riktiga Djurgår
dare och kom till Stadion i sommar när 
DIF spelar fotboll.

HENRIK BROMFÄLT
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Två nyförvärv hälsas 
välkomna i DIF-gänget
Per Eriksson

Per Eriksson, en komplett spelare utan 
direkta svagheter. En bra avslutare, som 
med sina 180 cm också är mycket duktig 
i huvudspelet.

Per Eriksson, 22 år, har fått sin fotbolls
uppfostran i Enköpings SK, där han 
debuterade i A-laget som 17-åring. Syss
lade med ishockey vid sidan av fotbollen 
upp till junioråldern. Sedan gällde det att 
välja. Per valde fotbollen. I fyra år har han 
spelat i Div 3. Började som mittfältare, men 
har den senaste säsongen legat på topp med 
7 mål som resultat.

I november förra året kom Per till oss i 
Djurgår’n och började träna med A-laget 
på Stadshagens uppvärmda grusplan. Hur 
har det gått? Mycket bra. Målfarligheten 
dokumenterades i segermatchen mot 
Spånga då Per klippte till med 2 mål.

Det är på topp han skall spela. Det är 
där framfusigheten, snabbheten och det 
fina skottet bäst kommer till sin rätt. Nå 
Per, vad talar för Djurgården i år? Hård 
konkurrens om platserna, unga hungriga 
spelare, fint kamratskap och en härlig 
laganda. Grabbarna är fyllda av tillförsikt 
efter de fina framgångarna i träningsmat
cherna. Finslipningen kommer att äga rum 
på ett träningsläger i Jugoslavien. Men det 
krävs mer. Per hälsar alla supportrar 
välkomna till Stadion i marschen mot Div 
1 och Allsvenskan. Laget behöver ett 
ordentligt publikstöd. Så alla Djurgårdsfans 
hörsamma Pers vädjan. Ställ upp!

TOM AGNBLAD Pelle i dribblertagen.

Branco Markovic

Hösten 1982. Djurgår’n hade gått till kval 
och lottats mot AIK. Spända förväntningar. 
Nu skulle det ske. Härlig stämning på 
Stadion. Div 2 sejouren skulle bara bli 
1-årig. Men elände, elände. Som alla vet 
gick det nu inte vägen. Den som framför 
allt grusade våra förhoppningar var en 
snabb, irrationell kille med utpräglat mål
sinne. Branco Markovic.

Efter ett skadefyllt 1983 i AIK-tröjan, tog 
Branco kontakt med Djurgår’n. Klubbarna 
kom snabbt överens, och sedan början av 
januari tränar Branco med A-laget.

Branco har mycket goda kvaliteter som 
fotbollsspelare. Djupledsspelet, målfarlig
heten och den härliga förmågan att täcka 
bollen. En matchvinnartyp. En kille som 
alltid håller sig framme. Som har förmågan 
att röra om i grytan, att skapa oreda i vilket 
försvar som helst.
Hårda träningspass i Stora Mossens 

ballongtält och brottningsträning i Åkeshov 
under Bengt Fridhs ledning har bidragit 
till att laget är väl förberett inför den 
viktiga seriestarten. Denna säsong får vi 
klara oss utan Hasse Holmquist, som 
lämnat oss för att sprida glans över söders 
höjder. Men hur täppa till den luckan? Det 
gäller ju att göra mål. Vi behöver en 
målspottare. Det är just den rollen Branco 
skall ha i Djurgår’n. Men Branco, vad talar 
för Djurgår’n i år? Vi har ett starkt lag 
med unga lovande spelare, som är ordent
ligt revanschsugna. I år går vi upp! Tredje 
gången gillt!

TOM AGNBLAD

Ta familjen till 
FISKARTORPET 
Motion servering naturskönt

Lill-Jansskogen - oasen mitt i stan
Tel. 08-10 15 59
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DIF-fotbollen och reklamen
DIF-fotbollen har de senaste åren byggt 
upp ett mycket brett och gott samarbete 
med näringslivet.

För närvarande har vi reklamsamarbete 
med drygt 60 företag. Till skillnad från 
många andra idrottsklubbar satsar vi 
mycket seriöst på våra samarbetspartners. 
Vi vill att de verkligen skall få ut något 
av de pengar de satsar oss.

Vi arbetar främst med tre olika media - 
dräktreklamen, annonser i matchprogram
met och DIF-poolen.
Dräktreklamen är slagskeppet. I och med 

att vi är ett Stockholms-lag bevakas alla 
våra matcher av rikspressen. Det innebär 
att det är bilder i tidningarna från i stort 
sett alla matcher. Dräktreklamen syns ju 
bra på dessa bilder. Varje år brukar det 
också vara TV-bevakning på några matcher 
(sammanlagt 6 stycken de senaste två 
säsongerna).
Vårt matchprogram trycks i en upplaga 

på 50.000 exemplar. Annonserna är var
vade med redaktionell text. Alla annonsörer 
får - förutom två VIP-kort - biljetter 
till våra två första hemmamatcher motsva
rande HELA annonskostnaden. (Perfekt att 
användas vid något jippo eller att delas ut 
till personalen). Detta är ett bra exempel 
på att vi erbjuder våra företag något extra.
Vår senaste satsning är DIF-poolen, som 

beskrivs här intill. De företag vi samarbetar 
med är både stora och små. Ofta så 
”skräddarsyr” vi ett samarbete så att det 
passar det speciella företagets behov.
Om Du arbetar på eller känner till något 

företag (stort eller litet) som kan vara 
intresserade av ett samarbete - skicka in 
nedanstående talong eller ring upp oss 
(08/10 18 35).

PELLE KOTSCHACK 
Styrelseledamot i DIF-fotboll

DIF-poolen - det måste vara 
något för Ditt företag.
Så här fungerar den:

Ditt företag köper matchbollen till en 
speciell match. Det innebär att. . .
• Ditt företag får sin logotype i vårt 

matchprogram hela säsongen (upplaga 
50.000 ex).

• Ditt företag får högtalarreklam till den 
match Ni skänkt bollen till.

• Ditt företag blir Officiell Djurgårds
sponsor, och får ett snyggt märke som 
bevis på detta, vilket exempelvis kan 
användas i den egna marknadsföringen.

• Ditt företag får två VIP-kort, d.v.s. två 
biljetter på bästa plats till alla hem
mamatcher (bra representationsform). 
Till detta VIP-kort hör också en speciell 
”inside-träff” i Klocktornet före varje 
hemmamatch på Stadion. Här kan man 
träffa de andra medlemmarna i DIF-
poolen (kontakter kan knytas!), här 
samlas också vi andra som jobbar för 
DIF. På denna träff får vi också en 
rapport av vår lagledning om hur läget 
är inför dagens match.

• Ditt företag får matchbollen med samt
liga spelares autografer.

• Om Du har andra idéer till aktiviteter 
som bör ingå kan vi säkerligen stå till 
tjänst (t.ex. extrabiljetter till någon 
speciell match, använda en spelare i Din 
annonsering).

Allt detta får Ditt företag som medlem i 
DIF-poolen. Kostnaden är enbart 5.000:- 
(exkl. moms). Väl investerade pengar!
Det ger också bra goodwill-värde att vara 
med i DIF-poolen. Och vi inom DIF-fotboll 
lovar att komma ihåg våra sponsorer från 
div. II-tiden när vi spelar i allsvenskan!

Ja, jag vill veta mera om vad DIF-fotbollen kan erbjuda mitt företag.

Företag ........................................................................................................................................

Namn ..........................................................................................................................................

Adress ..........................................................................................................................................

Tel.nr ...........................................................................................................................................

Skickas till Djurgårdens IF
Klocktornet Stadion
114 33 Stockholm

Fyll i 
och sänd 
redan i dag!!!
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Nytändning 
inom DIF-brottning

Vi står inför en ny säsong, väl rustade på 
pojk- och ungdomssidan. Våra grabbar har 
noterats för fina framgångar och verkligen 
vuxit till sig.

Då kom frågan, får vi behålla de här fina 
killarna eller ska vi återigen utsättas för 
en värvningsvåg. Nej nu . . .

Vi tror på framgång och efter vår senaste 
sittning med representanter för överstyrel
sen kände vi optimismen växa.

Vi kan med ÖS stöd och egna arbetsin
satser förbättra vår ekonomi, förstärka 
ledarsidan och domarkåren, anställa trä
nare, förnya och bredda vår verksamhet.
Vår målsättning är att kunna presentera 

ett serielag som kan föra DIF-brottning 
tillbaks i ”rampljuset”.

Med DIF-hälsning
BROTTNINGSSEKTIONEN

CÅ/ Kom loss grabbar, ”knatten” Jimmy manar på!
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Från boxningsringen: 
Reijo i come-back

Från boxningen rapporteras i sista stund 
att Reijo Talvitie som haft ett sabbatsår, 
gjort come-back. I första matchen förlorade 
han klart mot Mikael Nyman från Göte
borg (stadsmatch Stockholm - Göteborg). 
I den andra vann han i stället klart över 
Per Magnus Enqvist från Uppsala IF.

Matchen gick i Pugilits träningslokal. 
Reijo som var klart ringrostig efter att ha 
hållit upp så länge kom dock snart in i 
matchen och efter ett tag gick det precis 
som förr. D.v.s. motståndaren blev träffad 
av Reijos höger och då brukar de behöva 
vila sig på ringgolvet. Ett faktum som Per 
Magnus nu fick erfara.

Utan att det var någon egentlig fara på 
taket, tyckte ringdomaren att det fick räcka 
i tredje ronden varpå han bröt matchen och 
förklarade Reijo som segrare.

Inga framgångar i JSM
Antonio Magnusson som har svårt att få 
matcher (vilket alltid är fallet med duktiga 
boxare) har inte gått någon match sedan 
JSM straxt före jul. Där vann han i 
utklassningsstil första matchen mot Risberg 
från Örnen.

I andra matchen förlorade han knappt 
men i en av JSM:s klart bästa matcher mot 
blivande mästaren Pekka Lundahl från 
Ymer. Denne Pekka Lundahl är dock ingen 
junior vilken som helst. Vid senior-SM för 
någon månad sedan var han så framgångs
rik att han erövrade silvermedaljen i lätt 
weltervikt. Därefter blev han uttagen att 
representera Sverige i NM för seniorer, där 
han dock förlorade första matchen.

Bra gjort av Antonio att boxas jämnt mot 
den mycket lovande boxaren. (Inom paren
tes kan nämnas att tidigare omnämnde 
Reijo Talvitje knockoutbesegrade denne 
Pekka Lundahl för ett år sedan.)
Vår andre deltagare i JSM, Jonny Braun 

i lätt mellanvikt, förlorade i första matchen 
men också han i en match mot slutsegraren 
i klassen.

Kjelle, Asfaltsblomman 
och Steve
Träningen i Djurgårn’s boxningssektion 
leds av Kjell Hauptman och Steve Win
qvist. Kjell som för övrigt är hängiven 
maratonlöpare, boxades tidigare för Årsta 
BK som fostrat många fina boxare. Som 
främsta merit har Kjelle 2:a-placeringar i 
ungdomsmästerskapen och JSM på 60-ta
let. Dessutom är han något av en kalen
derbitare och resultatexpert vad gäller 
boxning.
Fråga honom t.ex. vem som blev världs

mästare i mellanvikt den 16 juli 1947 i 
Chicago Stadium och inom tre sekunder 
svarar han Rocco Barbella (d.v.s. Rocky 
”Asfaltsblomman” Graziano). I sjätte ron
den slog han ut Tony Zale. Kjelle är vår 
kandidat till 10.000-kronorsfrågan i box
ning om den tävlingen kommer tillbaka.
Den andre tränaren heter Steve Winqvist 

som gav en lovande karriär på båten på 
grund av en elakartad astma, och i stället 
satsar på en tränarkarriär. Det är dessa två 
parhästar som försöker fostra Djurgårn’s 
blivande storboxare.

Henrik

Reijo Talvihe, 18 år, lätt mellanvikt.

Till vänster Kjell Hauptman, 40 år och Steve Winquist, 22 år, 
tränare i Djurgårdens boxningssektion.

DJURGÅRDAREN 17



ÅRSBERÄTTELSE 1983

Överstyrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräk
ning för 1983 kommer att föreläggas årsmötet för 
godkännande den 7 maj. Här nedan redovisas ett 
sammandrag av resultat- och balansräkning avseende 
verksamhetsåret 1983. I jämförelserna skall beaktas att 
verksamheten 1982 omfattar 18 månader.

För föreningen i sin helhet har under 1983 uppnåtts en 
resultatförbättring från en förlust 1982 på 786 tkr till en 
förlust 1983 på 211 tkr. Trots en betydande resultatför
bättring drivs föreningen således alltjämt med underskott. 
Det sammanlagda kapitalunderskottet uppgår per 83-12-31 
till drygt 2 mkr. Föreningens ekonomiska problem kvarstår 
således och det är av största vikt att alla samverkar när 
det gäller att hålla kostnaderna nere och vända underskot
ten till överskott.
Det långsiktiga målet är att eliminera kapitalunderskottet 

och bygga upp ett eget kapital. För innevarande 
verksamhetsår budgeteras ett överskott på drygt 800 tkr.

Ishockey
Tack vare slutspel 1983 och kvalspel 1982 
har ishockeysektionen lyckats vända tidi
gare års förluster till betydande vinster.

För innevarande år räknar ishockeysektio
nen med en vinst i storleksordningen 500 
tkr.
Publiksiffrorna har för ishockeyns del 

legat på drygt 7 000 åskådare per hem
mamatch. Totalt är DIF elitseriens bästa 
publikmagnet.

Resultatet 1983 som uppgick till 425 tkr 
har uppnåtts trots att redovisningsprinci
perna ändrats vad gäller kostnadsbelast
ningen för nya spelare.

Med tidigare års redovisningsprinciper 
skulle vinsten för 1983 ha uppgått till 1 325 
tkr.

Fotboll
Redovisningen av fotbollens resultat för 
1982 och 1983 visar att det är utomordent
ligt svårt för en allsvensk klubb att 
ekonomiskt klara en tillvaro i division II. 
Fotbollsstyrelsen har efter hand anpassat 
kostnaderna till de lägre publikintäkter som 
gäller division II.

För 1984 räknar man med ett O-resultat 
efter en förlust under 1983 på drygt 800 
tkr.

Övriga sektioner
Övriga sektioner redovisar varken vinst eller 
förlust.
Detta innebär en resultatförsämring med 

ca 130 tkr jämfört med 1982. För 1984 
förutses ett visst underskott i övriga 
sektioner.

18 DJURGÅRDAREN
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Sällskapet Gamla Djurgårdares ordförande Gunnar Lundqvist håller högtidstal vid 
DIF-stenen, Lennart Öberg är fanbärare.

Som väl alla vet högtidshålls Djurgårdens 
IF:s födelse varje år den 12 mars vid 
DIF-stenen på kungliga Djurgården. Ste
nen är belägen på Skansen, närmare 
bestämt vid vårdkasen i närheten av 
Bredablick, där berget stupar ner mot 
Djurgårdsbrunnsviken.
Detta är klassisk mark där Stockholms 

och Djurgårdens IF:s första backtävlingar 
startades 1891. DIF-stenen uppsattes 1956 
efter särskild tillåtelse av Skansenledning
en.

Bågspännaren vår symbol
På stenen finns en bronsrelief med bågspän
narmotivet som är en klassisk DIF-symbol. 
Ursprungligen hämtad från Engelbrekts
monumentet vid Kornhamstorg. Med konst
nären Christian Erikssons medgivande har 
Djurgården fått rätten att använda motivet 
för sina medaljer.

Traditionen hålls vid liv genom 
Sällskapet Gamla Djurgårdare 
Nåväl. Även den 12 mars 1984 var en 
trogen samling Djurgårdare på plats för att 
högtidlighålla föreningens 93-årsdag. Det 
är Sällskapet Gamla Djurgårdare som ser 
till att denna tradition hålls vid liv och 
fortsätter år från år.

Bland publiken som uppgick till ett 25-tal 
syntes förutom medlemmar i ”sällskapet” 
även folk från överstyrelsen, sektionerna 
samt vanliga supportrar. I ett spirituellt tal 
manade ”sällskapets” ordförande Gunnar 
Lundqvist upp till kamp mot nya DIF-
framgångar. Även om det inte var ett 
riktigt Djurgårdsväder med regn, snö och 
storm så var det i alla fall en del snö och 
ett par minusgrader.
Efter tal och fanparad följdes därför de 

församlade åt upp till värmen i Stadion
borgen där ”sällskapets” festkommitté hade 
anordnat en välsmakande födelsedagsmål
tid i form av pyttipanna som kunde avnjutas 
för en billig penning.

Knivsta informerade
På stadion fanns betydligt fler personer 
samlade än de tappra 25 som vågat sig ut 
i kylan till DIF-stenen. Förutom den goda 
maten bjöds på en intressant föredragning 
av allas vår Gösta ”Knivsta” Sandberg. 
Han redogjorde för fotbollslagets förutsätt
ningar att gå till kval och komma tillbaka 
till allsvenskan. Förutom redovisning av 
försäsongsträningens uppläggning, gav 
Knivsta en del intressant ”inside-informa
tion” om olika saker som normalt kanske 
inte står i dagspressen.

JÄMNA ÅR
50 år:
16/6 Tommy Björkman (ishockey) 
31/7 Hans Mild (fotboll, ishockey) 
4/8 Carl Månsson (brottning)

60 år:
4/6 H H Wridell, Gävle

21/7 Bengt Östergren, Västra Frölunda

65 år:
27/7 Kjell Anjou, Kristianstad
30/9 Harald Hammarberg (”Hovets” 

servering)

70 år:
9/5 Hugo Caneman (f d ordf i över

styrelsen)
14/5 Lennart Carlsson, USA (brott

ning)
6/7 Stig Dirving (fotboll)

75 år:
4/4 Torsten Gustafsson (orientering) 

14/5 Erik Blom, Halmstad

80 år:
14/6 Karl Lindh (orientering)

85 år:
John Pihl (boxning)

Pyttipanna och Knivstainformation.

Större uppslutning nästa år
Du som är riktig Djurgårdare bör nästa 
år den 12 mars kl. 18.00 ställa upp vid 
DIF-stenen för att högtidlighålla årsdagen 
av DIF:s födelse som ägde rum 12 mars 
1891.
Vägen till stenen är lätt att hitta då den 

utmärks med tända marschaller. Ta det 
bara lite försiktigt när du passerar björ
narnas och älgarnas hemvist om det är 

mörkt. Det lär ha hänt att någon ivrig 
Djurgårdare som försökt ta en genväg har 
snubblat på en sovande älg.
Om du även har lust att äta en matbit 

efteråt och träffa andra Djurgårdare, måste 
du först ringa till kansliet och reservera en 
plats åt dig.
KOM IGEN - den 12 mars 1985 är en 

tisdag och kl. 18.00 var det!
Henrik
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Åsiktsbutiken handlar den här gången mest om 
ishockey. Och det är väl rätt naturligt med tanke 
på det nyss avslutade SM-slutspelet, SM-finalerna 
och Europacupen.
Redaktören för ”Äsiktsbutiken” håller helt med 
”Matte” i brevet härintill. Visst ska vi se färdigt 
matcherna. Man kommer inte längre än till en halvtom 
tunnelbanevagn, och får vänta där på att matchen 
ska ta slut. Då är det bättre att stödja vårt lag 
hela matchtiden ut!
Skicka gärna synpunkter och åsikter eller frågor 
till Tidningen Djurgårdaren c/o Olle Larsson, Box 
21072, 100 31 Stockholm.

Finns det fler 
ishockeyspelare i DIF?
Det skrivs massor om spelarna 
i elitserien.
Men man får aldrig veta om 
klubbarna har någon annan 
verksamhet bakom.
Hur är det med Djurgården - 
köper man in spelare till laget 
varje säsong?

280315
Svar: I det här numret hittar 
du en fyllig artikel om DIF:s 
ungdomsverksamhet på ishoc
keysidan. Målet är att i fram
tiden försöka bli helt självför
sörjande - dvs fostra spelare 
helt i egen regi. Red.

Ge fan i å sabotera!
Under slutspelsmatcherna mot 
Björklöven hände det flera 
gånger att ”helgonen” på stå
plats kastade ut olika saker på 
isen.
Har Ni inte mer vett i skallen 
än att bara gå på hockey för 
att förstöra o. sabba - då kan 
ni lika gärna stanna hemma.
Å va är det för nöje att supa 
sig halvfull före varje match.
Är det för att ni ska våga 
skrika?

Mia & Cattis i Segeltorp HARRY F.

Varför så negativt? 
DIF fick ju silver!
I alla reportage i tidningarna 
låter det som hockeyn är rena 
katastrofen för Djurgårn.
Vi fick ju silver. Har ni inte 
fattat det.
Är inte det bra?
Och någon måste ju vinna.
Vi gjorde det i fjol.
Vi gör det 85!

Tack grabbar!
Ni har gjort ett toppjobb grab
bar.
Både Leffe, Putte och hela 
laget.
Hoppas att vi nu får behålla 
killarna kvar i Djurgårn. Då 
blir det guld 85. Bergis.

Curt Andersson

Kommentar: Denna artikel har vi saxat ur Stockholmstidningen den 4/4. 
Artikeln är en reaktion mot en alltför AIK-vänlig artikel några dagar tidigare.

HÄR FÅR THOMAS SVAR PÅ TAL
Bäste Thomas Henriksson!

Vi blev imponerade när vi i 
Stockholms-Tidningen läste repor
tagen från guldmatchen mellan 
AIK och Djurgården. Ni slog DN 
och Svenskan med bred marginal. 
Bravo!

Vi djurgårdare har heller inget att 
invända mot den enorma hyllningen 
av segrande AIK. Att slå de regeran
de mästarna i tre raka finalmatcher 
är verkligen en prestation. Det er
känner vi djurgårdare med 11 mäs
terskap villigt.

Men om sanningen ska fram, fann 
vi ditt inhopp på sportsidorna en 
smula prövande. Ditt arbete hittills 
på tidningen har berett oss stor till
fredsställelse. Du är den kulturre
daktör vi väntat på!

Palmes lag också

ST den 30/3
Bara att påstå att Djurgården är 

Ulf Adelsohns lag! Hur barnsligt. Li

ka gärna kunde du kallat Djurgården 
för Olof Palmes lag. Han är en av 
många socialdemokrater bland 9 000 
medlemmar, som förvisso långt ifrån 
alla bor på Östermalm! Ack, käre 
vän, har du apropå det glömt att 
kungen är AIK:are.

Och detta med smokingen som ut
märkande för AIK, medan Djurgår
den avfärdas som ett pyjamasgäng. 
Att läsa det i Stockholms-Tidningen! 
Smokingen, ett överklassplagg från 
anno Dazumal och med ett stänk av 
Glada änkan! Använd vid en tid på 
dygnet då hederliga arbetare sover i 
sina pyjamasar.

Oj! Vad allt få vi inte veta om och 
av denna kulturredaktör! Att för ho
nom är det trams och tönt, att spelar
na vid sidan av sitt idrottande läser 
Strindberg! För dig är Djurgården 
och kultur som mazarin till avslagen 
pilsner - för oss hör det samman som 
en färsk ostmacka och kall mjölk, 
som bin och vildhonung, som ostron 

••• 

och ett svalt torrt vitt vin .. .
Vidare, Thomas! Hylla gärna da

gens segrare - men när blev det 
brukligt inom arbetarrörelsen att så
ra en tapper förlorare! Med vår poli
tiska filosofi ställer vi ofta upp på 
den svagare sida.

Nej, uppmuntra i stället dagens 
förlorare. De kan vara morgonda
gens vinnare.

Därför säger vi: Heja Djurgården! 
Och Heja AIK! Vi hoppas ni möts 
också i 1985 års final! Då du, Tho
mas, kommer du förhoppningsvis att 
få hylla gamla, fina Djurgården till 
sitt tolfte mästerskap, en seger för 
idrott och kultur.

Välkommen då i glädjen, Thomas, 
och sitt inte i din smoking, förgrämd 
över en mazarin till avslagen pilsner. 
Välkommen också Stockholms-
Tidningen, med tio lika lysande hyll
nings-sidor! ESSEN LINDAHL, Lidingö 

LEIF JOHANSSON. Nacka 
(S-märkta djurgårdare)
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Historiskt samarbete med Nacka
Onsdagen den 4 april klockan 18.00.

Den dagen kan bli en milstolpe i 
Djurgårdens ishcoekyverksamhet. Just då 
klockan 18.00 undertecknade vår ordförande 
Bengt Broberg och Nackas ordförande Curt 
Arreholt ett samarbetsavtal klubbarna emel
lan.

Informationsmöte i Nacka
Ett femtiotal personer, däribland hela 
Nackas A-lag, var samlade till informa
tionsmöte. Detta inleddes med ett kort 
anförande av Curt Arreholt, som beskrev 
arbetet fram till undertecknandet av nämn
da avtal. Efter det redogjorde Bengt 
Broberg för de bakom - liggande tankarna 
med samarbetet. Nacka blir inte ett 
farmarlag till Djurgården utan en fullvär
dig del i en större helhet. Samarbetet 
klubbarna emellan är unikt för stockholms
hockeyn. Det har tidigare förekommit ”lösa 
förbindelser” typ AIK - Väsby, men inte 
en så genomgripande organisatorisk och 
sportslig grundlig plan, som ligger till grund 
för detta samarbete. Det här visar en 
förmåga att se runt hörnen framåt i tiden.

Ett omedelbart resultat skall nu ingen 
förvänta sig. Mycket och hårt arbete ligger 
framför både Nacka och Djurgården innan 
frukterna kan skördas.

Tränarna talar
De sportsliga planerna och kraven på 
Nackas spelare klargjorde Djurgårdens nye 
tränare Gunnar Svensson för. Sättet att 
arbeta i Djurgårn, resurserna i Djurgårn 
på alla nivåer, allt skall komma Nacka del. 
Förhoppningen är att detta skall lyfta nivån 
även på Nackas sportsliga verksamhet. De 
fyra ishockeylag, som ingår i den helhet

Djurgårdens ishockeyordförande Bengt Broberg och Nackas ishockeyordförande Curt 
Arreholt undertecknar samarbetsavtalet.

Bengt Broberg syftade på, är Djurgårdens 
A-lag - Nackas A-lag - Djurgårdens 
A-juniorer - Nackas A-juniorer. Verksam
hetsmässigt rangordnade i den skalan.

Som avslutning på informationsträffen 
redogjorde Nackas nye tränare Torgny 
Bendelin för den grovplanering han redan 
hade klar för Nackas del. Säsongen 84/85 
startar redan i april med tester inför 
sommarträningen. Noggranna utgångsvär
den skall finnas på varje spelare innan 
detaljerna i träningen spikas. Isträningen 
börjar på lånad is i augusti och på egen 
is så snart Nackas Ishall öppnar i mitten 
av augusti. Under pågående säsong kommer 

Nackas A-lag att träna/spela minst 6-7 
ggr per vecka!

Positivt gensvar
Som åskådare och deltagare i mötet blev 
man imponerad av den noggrannhet och 
grundlighet som präglade ”föreläsarna”. 
Samtidigt kändes i hela lokalen en tyst, 
spänd förväntan. Det här framtidsgreppet 
ligger helt i tiden och man kan bara varmt 
önska bägge klubbarna framgång med 
samarbetet.

En tuff, hård, arbetsam period ligger 
framför två mycket ambitiöst satsande 
föreningar. Lycka till!

Bejublade uppvisningar
En sextett duktiga flickor från vår konståk
ningssektion bjöd på bejublade uppvisning
ar under hockeyns slutspel.

En helt ny isdans har övats in till den 
musik som laget valt till entrélåt före 
matcherna. Dessa uppvisningar har varit 
inspirerande för våra träningsflitiga isdan
sare. Ovationerna från läktarsektionerna 
vittnar också om att publiken uppskattade 
denna skönåkning inför de betydligt hår
dare hockeytakterna.

Förutom det nykomponerade program
met uppträdde flickorna i helt nya dräkter, 
specialsydda i de vackra Djurgårdsfärgerna 
gult, rött och blått.

På bilden ser vi från vänster: Maria 
Mattinen, Anette Olsson, Marie Stoltz, 
Lena Jonasson, Elisabeth Milton och Su
sanne Seger.

Ledare och idégivare har varit Gertrud 
Olsson och tränare Ann-Britt Wallin.
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VI HAR BYTT TRYCKERI
Tidningen Djurgårdaren sätts och trycks från och med detta 
nummer hos AB TRYCKSAKER i Norrköping.
Ett tryckeri med stor kapacitet. Där produceras bland annat 
tidningarna Skogssport och Sportdykaren samt ett flertal facktid
skrifter.
Vi hoppas på ett givande samarbete och fräscha Djurgårdstidningar 
från AB Trycksaker i Norrköping.
VI KOMMER NÅGOT TIDIGARE
Detta nummer av vår medlemstidning utkommer något tidigare 
än vad som anges i utgivningsplanen.
Orsaken till detta står att finna i den stora motionssatsningen ”FIN 
FORM” där Djurgårdens IF är medarrangörer.
Den 27 maj samlas vi på Djurgården och då hoppas vi att alla 
medlemmar läst om arrangemanget i vår tidning.
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Expressens hockeyexperter, vittberesta her
rar med hela ishockeyvärlden som jämfö
relsematerial, vill riva Johanneshovs Issta
dion.

För ganska precis 100 år sedan engagerade 
sig August Strindberg i den dåtida Stock
holmsdebatten med dikten Esplanadsyste
met. Slutraderna låter än idag:
”Här rivs för att få ljus och luft 
är kanske inte det tillräckligt”

Strindbergs tanke var att bereda marken 
för ett nytt ljusare samhälle.
Expressens tanke är säkerligen en sentida 

parafras på samma tema. Vi djurgårdare 
som tillbringar en ansenlig del av året på 
Johanneshovs Isstadion ställer oss bakom 
både Strindberg och Expressen i det här 
ärendet.
- ett nytt Sportcentrum vid nuvarande 

Hovet
- ett kommunalt bolag som är skräddar

sytt för professionell drift av den 
anläggningen

Det är en önskedröm som vi gärna och 
ofta för till torgs. Speciellt gärna vid sådana 
sällsynta men ytterligt trevliga tillfällen 
som en ishockeybankett i Gyllene Salen i 
Stockholms Stadshus utgör.

Guldåret - silveråret - kvalåret
Hockeyåret som gått har inneburit ett lyft 
för Stockholmshockeyn. Ett lyft även för 
Stockholms kommun och som ett mycket

”Riv 
hela 
skiten”

glatt bevis på detta bjöd sta’n på fest. 
Medan feststämningen ännu hänger kvar 
i luften vill vi passa på att lista de punkter 
som, förutom och framför allt innan vår 
nya dröm står på plats, känns angelägna 
att föra in i debatten:

- planhyra i paritet med våra konkur
renter och marknadsledare i Elitserien

- reklambidrag baserade på ishockeyns 
verkliga dragkraft

- TV-sändningar från Hovet utan be
tungande pålagor, som driver TV-fol
ket ut i landsorten

- differentierade biljettpriser till subven
tionerad hyra för att frälsa nya 
hockeygenerationer

- ytterligare ansträngningar för bättre 
åskådarservice på Hovet

- istider för ungdomar på tider och 
banor som kan samla ännu flera 
stockholmsbarn under ishockeyflaggor
na

- avgiftsfria hockeyskolor under försä
songen innan skolorna börjar

Framtiden har vi framför oss
Den är ganska maffig vår önskelista. 
Hockeyåret 1983/84 visade att stockhoims
hockeyn är på gång. Delaktig i den 
framgången skall även kommunen vara. 
Men om vi gemensamt skall behålla det 
grepp som har kopplats, måste kommunen 
också vara delaktig i att planera och 
värdera framtiden med utgångspunkt från 
önskelistan. Det gäller att kunna se runt 
nästa hörn.
”Nu är festen slut för i år 
det som varit, det hände i går”

DJURGÅRDENS ISHOCKEY
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Tuffaste 
elitserien
Vilken hockeysäsong 1984/85. Elitserien 
innehåller för första gången fyra Storstock
holmslag.

AIK, DJURGÅRDEN, HAMMARBY, 
SÖDERTÄLJE

Det här bäddar för tidernas hockeyfest i 
Stockholm och Södertälje.

Derby derby derby derby
När detta skrivs är serieprogrammet ännu 
ej fastställt, men oavsett vilken dag vi spelar 
på Hovet och vilken av våra derbymotstån
dare vi möter så vet vi det här:
- 18 hemmamatcher varav sex är derbyn
- 4 ”bortamatcher” på Hovet mot AIK 

och Hammarby
2 bortamatcher mot Södertälje i sca

niarinken
Med andra ord 24 av Djurgårdens 36 

matcher i grundserien spelas på Hovet och 
Scaniarinken. Om vi räknar totala antalet 
derbymatcher emellan de fyra lagen så blir 
det 24 matcher. Ett sista räkneexempel 
visar att 40 % av Elitseriens samtliga 
matcher spelas på två arenor i Stor-
Stockholm. Lägg sedan till detta Nacka, 
Huddinge, Vallentuna, Väsby och SPAIF 
i division ett. Snacka om hockey!

VIP-kort ett måste
Lösningen på alla biljettbekymmer heter 
VIP-kort. År för år har antalet VIP-kort 
ökat. Fördelarna är så uppenbara att någon 
egentlig reklam knappast behöver göras. 
Som VIP-kortare behöver Du aldrig fun
dera på utsålda matcher, långa biljettköer, 
svåråtkomliga slutspelsbiljetter. Allt är 
bokat och registrerat i förväg. När grund
serien närmar sig kommer alla biljetterna 
i ett prydligt paket. Om och när det drar 
ihop sig till slutspel är Du förvissad om 
Din plats på alla hemmamatcher.

Spola kröken - gå på hockey
Flera hundra företag har fått upp ögonen 
för VIP-korten. Vi vågar, med flera års 
erfarenhet i ryggen, påstå att hockey är 
både bra och billig representation.

- planerade säljträffar
- speciella kundaktiviteter
- annorlunda personalfest
- tävlingar inom företaget
- överraskande besök från Japan
Allt klarar Du med VIP-kortet. Vi står 

för underhållningen och dessutom blir 
kamrer Hålligen glatt överraskad när notan 
kommer.

Tack
Putte
I samband med matchen Djurgården mot 
Landshut söndagen den 8 april fick Putte 
Carlsson en härlig applåd av djurgårdspu
bliken. Putte har de tre senaste åren varit 
assisterande tränare i A-laget. En oerhört 
värdefull och lojal arbetsmyra. Ständigt och 
med 100% vilja och ambition har Putte 
ställt upp på alla djurgårdsuppdrag. Spe
ciellt i slutet av den här säsongen har han 
verkligen fått kliva in i hetluften.

Under hela OS-uppehållet ansvarade 
Putte för träningen. I den så viktiga 
matchen mot Landshut gjorde han sin 
slutinsats med den äran. Tillsammans med 
Lars-Fredrik Nyström tog han hand om 
träning och matchning av laget. 5-1 och 
slutspel i Europacupen satt bra som 
slutvinjett. Efter den matchen avtackade 
Bengt Broberg med blommor och årets 
silvermedalj.

Spelprogram och priser
Just nu är varken spelprogrammet lagt eller 
biljettpriserna för säsongen fastställda men 
vi känner redan trycket inför Elitseriens 
tuffaste säsong. Är Du ”gammal” VIP-
kortare kan Du lugnt avvakta årets brev 
med vidhängande beställningskort, som 
kommer till Dig i maj månad.
Om Du inte har VIP-kort men blivit

Tyske mv Englbrecht drömspelade hela 1:a perioden i matchen Djurgården - Landshut.

Djurgårdens ordförande Bengt Broberg 
avtackar Ingvar ”Putte” Carlsson på 
Hovet.

nyfiken kan Du ringa Djurgårdens Hoc
keykansli 08 - 39 01 15 så skickar kansliet 
beställningskort. Det går lika bra att skriva 
några rader till Djurgårdens Ishockey, Box 
16, 121 21 JOHANNESHOV. Ju förr Du 
hör av Dig desto bättre platser finns det 
att välja på.

DJURGÅRDENS ISHOCKEY
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Damfotboll
Så var det dags att inleda en ny säsong med Djurgårdens damlag i fotboll. Vi startade 
träningen lite lätt i början av december och har fr.o.m. januari börjat med hårdkörningen. 
Tränar 4 ggr i veckan, två gånger på Kristinebergs ”vinterplan” och två konditionspass 
på Hjorthagen.
Tjejerna och jag vill passa på och tacka Jörgen Lindman för ett framgångsrikt år både 

på och vid sidan om plan. Samtidigt hälsa Kenneth Hedlund välkommen till Djurgården, 
Kenneth kommer från Skånela IF i Märsta.
På spelarfronten så har vi några nyförvärv. Lisbeth Hjelme som är målvakt spelade 

ifjol div. 1 fotboll i Nässjö. Susanna Arbinge mittfältare senast spelande i Wårby. Ulla 
Bjerkhaug tillbaka i DIF efter 2 års spel i Hammarby och 1 år i Sunnanå. Från Norborg 
kommer en forward som heter Carina Bjärehag. Pia Carlsson forwardspelare från 
Brommapojkarna. Åsa Lundin mittfältare från Älta. Vi har i år också en assisterande 
tränare Birgitta Andersson som kommer från Roslagen närmare bestämt Roslagsbro. 
Djurgårdens damfotboll hälsar de nya tjejerna, Kenneth och Birgitta välkomna och hoppas 
på ett lyckosamt år.
Träningen fortgår under januari och februari, i början av mars startar vi 

träningsmatcherna. Vi kommer även i år att spela mestadels mot div. 1- och 2-motstånd. 
Senare under mars drar Victoria Cup igång damernas motsvarighet till Stockholm Cup. 
Där har vi en semifinal-plats från i fjol att försvara, en minnesrik match mot BP på 
Hjorthagen, där en viss Pia Carlsson sänkte oss.

I början på april åker vi på träningsläger, förhoppningsvis möter vi våren då. Ifjol när 
vi kom ner till Danmark så snöade det, men det vart en fin vecka ändå.

Sen får vi hoppas att alla är väl förberedda, både spelare och ledare för den 23 april 
så börjar det igen, seriematcherna med ett möte mot Södertälje FC på bortaplan.

BENGT HÖGSTRÖM DIF DAMFOTBOLL

Div 2 Östra Svealand 1984

S-TROFÉN 
i konståkning 
arrangör
Djurgårdens konståkningssektion
17 - 18 mars på Stora Mossens IP

Startande 13 flickor och 1 pojke.

Måndag 23/4 15.00 Ronna - DIF Söndag 5/8 13.00 BP-DIF
Lördag 5/5 12.00 DIF - Segeltorp Lördag 11/8 14.00 DIF - Stenkvista
Lördag 12/5 14.00 Dalhem - DIF Söndag 19/8 16.00 Värmbol - DIF
Lördag 19/5 12.00 DIF - Tyresö Lördag 25/8 12.00 DIF - Norsborg
Lördag 26/5 12.00 DIF-Älta Måndag 3/9 19.00 Älta - DIF
Måndag 4/6 19.30 Norsborg - DIF Måndag 10/9 19.00 Tyresö - DIF
Måndag 11/6 14.00 DIF-Värmbol Lördag 15/9 12.00 DIF - Dalhem
Söndag 17/6 15.00 Stenkvista - DIF Lördag 22/9 12.00 Segeltorp - DIF
Onsdag 20/6 19.00 DIF-BP Söndag 30/9 14.00 DIF - Ronna

RESULTATLISTA:
1. Helena Persson SASK ... 3,2 poäng
2. Anette Olsson DIF ........ 3,8 poäng
3. Susanne Seger DIF ....... 5,0 poäng
4. Lena Jonasson DIF ....... 8,8 poäng
5. Elisabeth Milton DIF .... 11,6 poäng
6. Marie Stoltz DIF .......... 12,6 poäng
7. Catharina Kulle Malmö.... 16,8 poäng
8. Åsa Andersson Uppsala .... 18,0 poäng
9. Ulrika Franzén SKK .... 18,6 poäng

10. Anita Frisk DIF ............  19,6 poäng
11. Ylva Markusson DIF   21,4 poäng
12. Carina Jonsson, Landskr... 21,6 poäng
13. Christina Törnberg DIF .... 24,8 poäng

POJKAR:
1. Peter Johansson

Mariestads KK .................... 2,0 poäng
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Här är den rätta 
matchordningen
DIF-FOTBOLL div II Norra 1984
Måndag 23 april kl 13.30 Djurgården - Sandviken
Söndag 29 april kl 18.00 IFK Västerås - Djurgården
Söndag 6 maj kl 18.00 Örebro - Djurgården
Söndag 13 maj kl 13.30 Djurgården - Sundsvall
Söndag 20 maj kl 18.00 Djurgården - Västerås SK
Torsdag 24 maj kl 19.00 Vasalund - Djurgården
Söndag 27 maj kl 18.00 Åtvidaberg - Djurgården
Tisdag 5 juni kl 19.00 Djurgården - Eskilstuna
Tisdag 12 juni kl 19.00 Djurgården - BP
Söndag 17 juni kl 18.00 Degerfors - Djurgården
Lördag 30 juni kl 15.00 Djurgården - Skellefteå
Söndag 8 juli kl 18.00 Karlslund - Djurgården
Söndag 15 juli kl 18.00 Djurgården - Nyköping
Söndag 5 aug kl 18.00 Nyköping - Djurgården
Lördag 11 aug kl 15.00 Djurgården - Degerfors
Onsdag 15 aug kl 19.00 BP - Djurgården
Söndag 19 aug kl 18.00 Djurgården - Örebro
Söndag 26 aug kl 18.00 Sundsvall - Djurgården
Torsdag 30 aug kl 19.00 Djurgården - Vasalund
Söndag 2 sept kl 18.00 Västerås SK - Djurgården
Söndag 9 sept kl 18.00 Djurgården - Åtvidaberg
Söndag 16 sept kl 18.00 Eskilstuna - Djurgården
Måndag 24 sept kl 19.00 Djurgården - Karlslund
Söndag 30 sept kl 13.30 Skellefteå - Djurgården
Lördag 6 okt kl 15.00 Djurgården - IFK Västerås
Söndag 14 okt kl 13.30 Sandviken - Djurgården
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Från den skånska slätten och den verkliga sydspetsen kommer 
Djurgårdens senaste tillskott på tränarsidan. Född i Ystad för 
28 år sedan. ”Cykelfostrad” i Trelleborg av den legendariske 
Walfrid ”Vinco” Hansson. I denna del av vårt land är 
”pedaltrampningen” ett måste. Fina förutsättningar genom 
relativt långa somrar, fina vägar och många tävlingar. Frestelser 
som en nioårig idrottsintresserad kille har svårt att motstå.

Trelleborgs CK blev Mats moderklubb och där tränade och 
tävlade han intensivt fram till 1977 då han flyttade till Stockholm 
och drog på sig CK Falkens tävlingströja. Under 70-talet var 
han mer eller mindre permanent i det svenska cykellandslaget 
och startade i ett flertal internationella stortävlingar på 
kontinenten. Två VM-starter tillhör också hans meritlista.

Svårt få upp cykeln på ”hyllan”
1980, vid 25 års ålder ansåg han att det borde vara färdigtävlat. 
Cykeln hängdes upp på den s k ”hyllan”, men fick snart plockas 
ned då glädjen och dragningskraften till cykelsporten blev för 
stark. Han engagerades som hjälptränare för att säsongen 1982 
bli chefstränare för ”stall Falken”. Ett hårt och tidsödande 
arbete.
Ett nytt försök till nedtrappning blev det sommaren 1983 då 

han kom att ägna sin fritid åt studier och förkovran inom sitt 
yrke.

Men det där med idrotten och den regelbundna motionen är 
som alltid svårt att släppa. Hösten -83 uppvaktades han av 
DIF:s cykelsektion, som i honom såg en lämplig tränare för 
klubbens nya generation av tävlingscyklister.
- Jag var väl lite tveksam för att ånyo ta på mig ett 

tränaruppdrag, men jag kände samtidigt lusten och dragningen 
till sporten liksom intresset för att åter komma med i 
verksamheten.
- Jag accepterade erbjudandet för ett år och sedan i höstas 

har jag hand om åtta träningsflitiga och förhoppningsfulla 
Djurgårdscyklister. Vi har tränat hela vintern som regel fyra 
dagar i veckan. Det har blivit inomhusträning på Stadion i 
form av löpning och testcykel. I februari startades de första 
utomhusträningarna och sedan mitten av mars sker all träning 
utomhus och på vägarna runt Stockholm.

Stockholm - ingen bra cykelstad
Hur är då träningsförhållandena för cyklisterna i denna 
bilismens huvudstad?
- Bedrövliga. Inne i stan kan man av förståeliga skäl inte 

bedriva någon effektiv träning. Man måste ut på landsbygden 
och därför blir det vid varje träningstillfälle ca 1 timmas 
transporttid för att komma ut till lämpliga träningsvägar. Men 
väl där har vi många fina vägsträckor att tillgå, lagom kuperade 
och välpreparerade. Enebyberg är ofta vår samlingsplats och 
därifrån drar vi sedan ut på våra träningsrundor som ligger 
runt 10 mil.

Intensiv tävlingssäsong
När startar den nationella tävlingssäsongen och vad är 
målsättningen för DIF-cyklisterna 1984?
- Första tävlingen arrangeras lördagen den 28 april och 

sedan finns det tävlingstillfällen i stort sett varje helg fram 
till sista helgen i september. Tävlingsutbudet är således väl 
tillgodosett för alla åldersgrupper från de lägsta åldersklasserna 
upp till olika former av motionslopp.
- Vi har för våra cyklister planerat in ett lämpligt 

tävlingsprogram med jämnbördigt motstånd kombinerat med 
några hårdare tävlingar för att ge rutin och erfarenhet. Vi 
räknar inte med att nå elitframgångar under denna säsong, 
men den skall ge grunden för en framtida hårdsatsning som 
på nytt skall föra upp DIF:s cykelsektion till elitnivå.

Vilka tävlingsdistanser tillämpas?
- I dom yngre klasserna tävlar man som regel över 2 mil. 

Juniorernas distans är 12 mil och seniorernas ligger på 20 mil. 
Över en helg med två tävlingar kan det således bli 24 mil för 
juniorerna och upp till 40 mil för seniorerna.

- I dåligt väder och motvind utsätts de aktiva för mycket 
hårda påfrestningar och då gäller det att vara genomtränad 
och motiverad för att kunna fullfölja.

MATS ERICSSON
DIF-cyklisternas ”slavdrivare” 
utfrågas av Olle Larsson

Åker själv med hela tiden
Som tränare sitter du förstås i en bil och signalerar när spurten 
skall påbörjas respektive avslutas?
- Nej, den tränaren skulle nog inte få så stora framgångar 

eller förtroende hos de aktiva. Här gäller det att vara med 
i gruppen och hela tiden ha en intim kontakt med cyklisterna. 
Detta för att kunna rätta till detaljer och ge goda råd under 
intensiva träningsmoment. Även om jag inte är med under de 
mest intensiva rycken så blir min totala träningssträcka 
densamma som de aktivas och det känns bara bra för det egna 
välbefinnandet och konditionen.

- Att vara cykeltränare är inget latmansgöra ...

En envis ensamvarg
Vilka egenskaper ger en bra cyklist?
- Eftersom det handlar om en ganska slitsam och många 

gånger påfrestande idrottsgren krävs det av utövaren att han 
har ett stort självförtroende, stor självdisciplin, förmåga att 
kunna plåga sin kropp, samtidigt som han måste känna sin 
egen kapasitet och kunna utnyttja den. Starkt psyke är 
självklart en fördel för det handlar ofta om att vara en envis 
ensamvarg. Han skall vara mellan 180-185 cm lång och väga 
runt 70 kg.
Hur rekryterar ni till ungdomsleden?
- Under våren arrangerar klubben rekryteringstävlingar i 

Kista industriområde där intresserade får möjlighet pröva på 
lite av träning och tävlingsmomentet. Dom cyklar då på vanliga 
standardcyklar och på en bana som är ca 5 km. Genom anslag 
i skolor och fritidsgårdar försöker vi få med så många som 
möjligt till dessa rekryteringstävlingar som arrangeras under 
första hälften av maj månad. Där finns också möjligheter att 
låna riktiga tävlingscyklar så att dom som vill får pröva på 
dom verkliga förhållandena.

Välkomna alla som vill pröva på en frisk och härlig idrottsgren 
som passar alla åldersgrupper och är lämplig för båda könen, 
slutar en hängiven Djurgårdstränare och ledarprofil.


