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Högsta serien
igen?
Så är det dags för fotbollskval igen. Skall vi
den här gången - och om vi lyckas Allsvenskan igen? Låt oss verkligen hoppas
svar på dessa båda frågor. Vi behöver ett

lyckas ta oss till kvalet
skall vi ta oss upp i
få ett entydigt ja som
allsvenskt fotbollslag.

De som varit med och byggt upp ett praktiskt taget nytt lag från
grunden skulle känna att allt arbete som lagts ner verkligen lönat
sig. Att det långsiktiga arbetet med att utbilda egna unga spelare
för större uppgifter givit resultat. Djurgårdens framtid som
fotbollslag beror på det arbete som redan idag bedrivs inom
u-fotbollen. Detta arbete måste fortsätta - det är här satsningarna
skall göras.

Men också föreningen i stort behöver den sporre ett avancemang
betyder. Arbetet som till största delen bedrivs ideellt i alla sektioner
blir så mycket lättare när ”vårt lag” lyckas. Då spelar det mindre
roll vilken sektion man tillhör.

UTGIVNINGSPLAN
Nr

Manusstopp

Utkommer

1
2
3
4

4/2
6/5
20/8
22/10

11 - 15/3
21-25/5
1 - 5/10
6-12/12

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

Ett avancemang till allsvenskan innebär en behövlig tilltro till
framtiden. Den relativt sett lilla skara som troget sett hemmamat
cherna på Stadion blir större när allsvenska lag kommer på besök.
Intäkterna stiger och därmed ges tillfällen till nya satsningar på
egna förmågor. En framgång föder på så sätt nya framgångar.
Därför är det många som nu håller tummarna för fotbollslaget.

Berth Sundin
ordförande i Djurgårdens IF

AB Trycksaker, Norrköping 1984
DJURGÅRDAREN
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HERREYS OCH ELISABETH
Hela klanen Herreys tillsammans med Elisabeth Andreasson, Många har frågat och undrat hur det
förgyllde upp Djurgårdens friluftsdag på Djurgården 27 maj. Det gick med vår FIN FORM-dag den 27
här var en tipspromenad för hela familjen under mottot ”Fin form”. maj.
För att vara första gången tycker vi
Och som syns så var både form och humör på topp.

Herreys på gång. Anförda av managern o blivande OS-silvermedaljören Bosse
Gustafsson.
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att vi lyckades bra. I knivskarp
konkurrens av bl a Solvallas elitlopp,
Mors Dag och andra våraktiviteter
kom folk till Kgl Djurgården för att
gå en slinga på 5 km med 13 frågor,
men också för att träffa Elisabeth,
Herreys och DIF:s kändisar. Trängseln
runt Herreys var stor, och tidvis hade
polisen problem att hålla alla fans på
behörigt avstånd från trafiken som
stundtals stannade upp för att se vad
som var på gång. Autografer skrevs och
fotograferna, såväl proffs som amatö
rer, tog åtskilliga bilder.
Det var glädjande att konstatera att
många frivilliga ungdomar och ledare
ställde upp som funktionärer. Damla
get i fotboll lockade folk på Strand
vägen och Djurgårdsbron, ungdomsfot
bollen sålde startkort, bandyn hade
lotteri på en båt och ishockeyn ansva
rade för målet. Utmed banan fanns
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I FIN FORM
bemannade stationer med folk från
bowling, brottning, orientering, bord
tennis, boxning, konståkning, bandy
och handboll för att se till att allt löpte
som planerat.
Det är imponerande och glädjande
att se att sammanhållningen finns inom
föreningen, och att var och en tar sitt
ansvar. Ett stort och hjärtligt tack till
Er alla!
Vad hände med våra FIN FORM-
profiler, Elisabeth och Herreys? Jo, de
kom till starten vid 11-tiden, och då
alla fans fått autograferna och ”känna
på dem” gick de banan. De gick i två
grupper med var sitt koppel efter för
att, som alla andra, svara på de 13
frågor som fanns utmed banan. Jag har
lovat att inte avslöja deras resultat,
men kan väl berätta att det generellt
var bra kunskaper hos dem som deltog.
Bäst var en flicka från Vällingby som
i hård konkurrens vann den utlovade
Amerikaresan. Vi i Djurgården önskar
henne lycka till.
Som arrangör för evenemanget vill
vi tacka alla och envar för det bidrag
vi fick genom ditt deltagande, oavsett
du gick banan eller var funktionär. Vi
har fått ”blodad tand” och vill gärna
göra det flera gånger. Helt klart har
vi lärt oss av de fel vi gjorde, och kan
garantera att vi till nästa FIN FORM-
dag kommer att förbättra arrange
manget i vissa avseenden, men fram
till dess; ha det så bra och kom gärna
till Stadion och heja fram vårt A-lag
i fotboll till en kvalplats.
Anders Reistam

Många, många lockades av
skyltarna att pröva lyckan
på tipspromenaden mellan
Djurgårdsbron och Gröna
Lund.

Elisabeth spexade och roade
både sig själv och andra.
Vem är det som får pussen?

Micke Thelvén, Rolf Riddervall och Jens Öhling hörde också till
dom många som tog sig funderare på frågorna runt banan.
DJURGÅRDAREN
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EUROPATOPPEN
AVGJORD I
VAL GARDENA
I mitten av augusti avgjordes vem
som får kalla sig för Europamästare
i ishockey. Det var mästarlagen från
Sovjet, Sverige, Tjeckoslovakien och
Östtyskland som möttes i en stor
turnering - som vi trots massme
diabevakning vet ganska litet om i
Sverige.
Alla svenska lag som kvalificerat sig till
detta slutspel, har mer tagit cupen som en
start på säsongen, än att' åka dit förberedda
för topphockey.
Brynäs gjorde några tappra försök i
början på sjuttiotalet, dock utan större
framgång. För andra lag har förlustsiffror
som 1-8 och 1-13 förekommit.
Varför? Svensk klubbhockey är väl ändå
inte så dålig? Nej, det är nog riktigt.
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”Felet” är som sagt att cupen ligger väldigt
tidigt på säsongen. Vid den tidpunkten
brukar inte svenska lag ha startat isträ
ningen, vilket däremot ryssar och tjecker
gjort sedan många år tillbaka.

Noggranna förberedelser
Nåja, med detta som bakgrund började vi
redan i april planeringen för denna turne
ring. Vi bestämde oss för att satsa betydligt
mera än vad svenska lag tidigare gjort.
Meningen var att dels komma väl
förberedd till Val Gardena, men att också
börja komma upp på en nivå som de
ledande klubblagen befinner sig på.
Ska vi minska avståndet till Sovjet måste
vi träna mera, hårdare och bättre. I det
ingår bl a isstart i juli istället för augusti.
För att vara säker på att allt stod rätt
till där nere skickade vi i juni ned
lagledaren Björn Rylander. Han kollade

upp en massa praktiska detaljer. Björn kom
hem full av entusiasm. Vi fick bekräftat
att arrangemanget skulle bli förträffligt.
Frånsett ett par detaljer flöt förberedel
serna här hemma mycket gott. Jörgen
Holmberg blev axelskadad vid en intern
match, sedan hade vi fem killar med i
Canada cup truppen, där tappade vi mycket
samträning och samvaro. Dessa spelare
anslöts till övriga truppen avresedagen den
6 augusti.
Via flyg till Zurich och Innsbruck nådde
vi Val Gardena på kvällen. Ett fascinerande
landskap, jättetjusigt. Det är förresten inte
ovanligt att Europacupen spelas på lite
udda hockeyorter, nästa år avgörs det i
Paris.
Nåja, vi var på plats. Dan efter var det
dags för första isträningen. Den öppna
ishallen låg bara fem minuters gångväg
från hotellet.
Vi blev lite oroliga under träningen
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eftersom vi orkade onormalt lite. Vi befann
oss nämligen på 1 200 meters höjd, som
betyder tunnare luft. All expertis menar
dock att man anpassar sig efter ett par
dagar, och vi var två dar ifrån första
matchen. Dom dagarna var alltså mycket
betydelsefulla.

Ryska mästarna
På torsdagen var det då äntligen dags för
första fighten. Inte mot vilket lag som helst,
utan mot världens bästa klubblag, ryska
mästarna CSKA från Moskva. Idel lands
lagsmän, plus att laget tränas av Tichinov
som även basar för landslaget.
Trots att vi förlorade med 5-0 kände
vi aldrig någon uppgivenhet under matchen.
Vi var med nästan hela tiden. Förmådde
skaka dom rejält, alla ska veta att det stod
2-0 en bit in i sista perioden.
På presskonferensen efter matchen me
nade Tichinov att Djurgården spelat över
raskande bra de två första perioderna.

Tjeckiska mästarna
Personligen var jag lite orolig att matchen
skulle sitta i benen när vi på lördagen mötte
tjeckiska Dukla Jihlava, med hela 9
landslagsmän.
Men vi gjorde återigen en mycket bra
match. Matchen var vad man kallar av
internationell kvalité. Hård och frän där
bägge lagen inte vek en millimeter. Vi ledde
med 1-0 när enbart 5 minuter återstod.
Vi trodde matchen var vår, men på rena
tillfälligheter gled den över till förlust med
1-3.
Mycket bittert, dels på grund av vår fina
insats, men även eftersom matchen gällde
andraplatsen i turneringen.

Avslaget mot östtyskarna
Matchen spelades 21.30 på kvällen och
redan dan efter på eftermiddagen hade vi
avslutningsmatchen mot östtyska Dynamo
Berlin. Den matchen blev vår klart sämsta.
Vi förmådde inte mobilisera nya krafter till
den fighten. En stor bov i dramat var
naturligtvis tjeckmatchen kvällen innan.
Att åka hem med noll poäng i bagaget
finns det inga ursäkter för. Att skylla ifrån
sig leder aldrig till någon förbättring.
Däremot bedrar skenet av noll poäng lite
grann. Vi gjorde som sagt två mycket bra
matcher. Detta mot absolut bästa motstånd.
Både CSKA och Dukla är kopior av
respektive landslag. Nevelesy som är Duk
las tränare är även assisterande i landslaget.
Bägge lagen innehåller sammanlagt över
20 landslagsmän. Skulle vi inte kommit så
förberedda som vi var hade förlustsiffrorna
sprungit i höjden.
Normalt är vi ett bättre lag än Dynamo
Berlin. Jag tippar att vi vinner 7 av 10
matcher mot dom. Däremot kan siffrorna
bli omvända om vi möts 10 gånger på lika
många dar. Jag pratade med deras tränare,
och dom drivs efter typisk öststatsmodell.
Försäsong för Dynamo innebär träning 6
timmar om dagen, varje dag. Spelarna bor
ihop 2 veckor varje månad året runt
frånsett april och maj.
Dynamo bjöd förresten CSKA en jämn
match. Tyskarna ledde med 3-2 till slutet
av matchen, men ryssarna slank ur greppet
och vann med 4-3.
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Om det inte framgått tidigare så vanns
turneringen av CSKA. Men det var med
små marginaler. Dom mötte Dukla i
turneringens sista match och vann efter en
mycket bra match med 4-3. Det hade
räckt med oavgjort för tjeckerna, eftersom
dom hade bättre målskillnad.

Här är Björn Carlsson nära att sätta
pucken i mål i matchen mot CSKA.
Det är tungt att spela mot DIF. Det här
var en rejäl genomkörare även för CSKA.

Hur spelade djurgårdarna?
Att gå in på individuell spelarkritik för vår
del är ganska svårt eftersom nästan
samtliga spelare var bra i de två första
matcherna, och tvärtom i avslutningsmat
chen.
Ridderwall var totalt mycket gedigen,
han spelade samtliga matcher. Backparet
Stefan Perlström och Kalle Lilja skördade
många framgångar. Perlström har blivit
betydligt rörligare, och Kalle Liljas spelin
telligens bara växte mot ryssar och tjecker.
Unge Arto Blomsten var lysande även
om han blandade med enkla missar. Kedjan
med Mörth, Carlsson och Södergren var
kanske den som hade bästa kombinationer
na framåt. Tommy Mörth hade en väldig
kick i åkningen, Södergren duktig med
pucken.
Kedjan med Anders Johnsson, Peter
Nilsson och Pontus Molander hade det där
lilla extra som behövs mot toppmotstånd.
Nämligen att dels jobba åt sig pucken med
kraft, för att sedan behandla den med
finess.
Annars kan man summera och säga att
vi klarade oss bra försvarsmässigt, däremot
inte tillräckligt kreativa anfallsmässigt. I
dagens hockey gäller att många gånger
göra det ologiska, snabbt ändra åkriktning,
ha ett stort rörelseförråd att ta ur vid
trängda lägen.
Trots noll poäng fanns det som ni kunnat
förstå av denna artikel många positiva
händelser och erfarenheter ur detta även
tyr.
Vi förlorade inte matcherna på grund av
om och om, utan på grund av vissa saker
vi måste göra bättre nästa gång.
GUNNAR SVENSSON
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HELA SPELARTRUPPEN
Här är en presentation av Djurgårdens hela spelar
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ROLF RIDDERWALL

MATS YTTER

TORD NÄNZEN

TOMMY ALBELIN

målvakt
född 20.11 1958
längd 180, vikt 78 kg
Studerande
Landskamper: 19 A,' 12 B

målvakt
född 23.7 1963
längd 192, vikt 83 kg
Försäljare

back
född 23.8 1954
längd 182, vikt 86 kg
Rörmokare
Landskamper: 13 A, 9 B, 8 U

back
född 21.5 1964
längd 186, vikt 86 kg
Servicemekaniker
Landskamper: 12 U

ORVAR STAMBERT

KRISTIAN HENRIKSSON

KARL ERIK LILJA

ARTO BLOMSTEN

back
född 30.9 1960
längd 180, vikt 89 kg
Studerande
Landskamper 6 A, 11 B

back
född 22.2 1962
längd 181, vikt 81 kg
Golvläggare
Ny från juniorlaget

född 24.4 1957
längd 183, vikt 82 kg
Brandman
Landskamper: 15 B, 20 U

back
född 16.3 1965
längd 186, vikt 86 kg
Anläggare
Ny från juniorlaget

STEFAN PERLSTRÖM

MICHAEL THELVEN

JENS ÖHLING

PETER NILSSON

back
född 18.5 1956
längd 189, vikt 87 kg
Studerande
Landskamper: 1 A, 14 B

back
född 7.1 1961
längd 182, vikt 81 kg
Studerande
Landskamper: 19 A, 14 B, 25 U

forward
född 3.4 1962
längd 182, vikt 82 kg
Brandman
Landskamper: 17 A, 40 U

forward
född 10.6 1962
längd 182, vikt 82 kg
Studerande
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SÄSONGEN 1984/85.
trupp i elitishockeyn - med data kring varje spelare.

PONTUS MOLANDER

JÖRGEN HOLMBERG

TOMMY MÖRTH

JAN CLAESSON

forward
född 13.3 1964
längd 182, vikt 82 kg
Värnpliktig
Ny från juniorlaget

forward
född 27.6 1962
längd 182, vikt 84 kg
Försäljare

forward
född 16.7 1959
längd 178, vikt 90 kg
Studerande
Landskamper: 70 A, 26 B, 6 U

forward
född 18.1 1958
längd 188, vikt 90 kg
Ekonom
Landskamper: 3 A

PER GÖRANSSON

BJÖRN CARLSSON

HÅKAN SÖDERGREN

ANDERS JOHNSON

forward
född 29.5 1958
längd 186, vikt 87 kg
Byggnadsingenjör
Landskamper: 5 B

forward
född 13.1 1961
längd 193, vikt 89 kg
Lärare
Landskamper: 8 A, 4 B

forward
längd 175, vikt 85 kg
Studerande
Landskamper: 44 A, 4 B, 21 U

forward
född 18.7 1962
längd 173, vikt 77 kg
Studerande
Landskamper: 3 A, 9 B, 25 U

Nära 500 gånger i blågult
Det är en intressant blandning av unga nya spelare från
de egna leden och ”gammalt och erfaret”.
Om man nu kan kalla Tommy Mörth, gammal, född
1959, men har ändå hunnit med över 70 A-landskamper.
Räknar man samman de gånger som årets djurgårds
trupp dragit på sig en blågul tröja blir det nära 500
gånger. Inget dåligt facit.

JAN VIKTORSSON

ERIK AHLSTRÖM

forward
född 27.7 1964
längd 170, vikt 70 kg
Studerande

forward
född 27.2.1964
längd 183, vikt 83 kg
Golvläggare
Ny från juniorlaget
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Ny tränare är Gunnar Svensson, som inför den här
säsongen efterträder Leif Boork.

Övrig besättning i djurgårdsbåset är lagledaren Björn
Rylander, materialare Anders Kellerstam och läkaren
Bengt Gustavsson.
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MONOPOLETS
JULGRANAR
”Kiviks marknad” - ”Julgranar” är några av de tillmålen som
TV-sportens chef Lennart Sveder strör omkring sig när han beskriver
Djurgårdens ishockeylag. Ofta med tilläggen ”det här är min personliga
uppfattning - som tjänsteman vid TV har jag regler att följa”
Mellan öst och väst
Vad Lennart Sveder helt igenom ignorerar
är att han representerar ett svenskt mo
nopolföretag med allt vad det innebär.
Vi har i Sverige en underlig mellanställ

ning i just ämnet idrott i TV.
I de allra flesta västhockeyländer finns
reklam TV i en eller annan form. Dessutom
kan det finnas konkurrerande TV-bolag
inom själva landet.

Ishockeyn kan sälja sig självt som
företeelse (läs tittarvärde) och få bra betalt
- i många fall mycket bra betalt.

Sändningsavtal betalar lagen i NHL
Att ishockeylagen i NHL inte bär någon
dräktreklam är helt beroende på att de
avtal och pengar som lagen erhåller vid
försäljning av sändningsrätten till sina 40
hemmamatcher i ligan.
I östhockeyländerna är televisionen för
visso statsägd, men å andra sidan är
villkoren för toppidrott som alla känner till,
helt väsensskild från vår idrott.
Några TV-pengar behöver sannerligen
inte det ryska landslaget ha segdragna
förhandlingar med TV om. Och det är
utopiskt att tänka sig ryska landslaget med
reklam för VAZ-bilar på ryggen. Det finns
inga skäl i världen för ryska ishockeyledare
att lägga tid och arbete på sådana här
frågor.
Totalt koncentration på sportsliga pro
blem - vilket också ger synbarliga resultat.

Lilla, lilla Sverige
Nåväl, åter till vår ankdamm. För att klara
av att finansiera ett elitserielag i ishockey
krävs ett långvarigt och gärna djupgående
samarbete med näringslivet. Parentetiskt
bör väl påpekas att företagens satsningar
ej på något sätt styr den sportsliga
verksamheten, vilket en del reklambelac
kare befarar.
De sportsliga framgångarna har däremot
stor betydelse för företagens vilja till
samarbete.
Det är alltså på kommersiella grunder
man väljer att marknadsföra sitt företag
genom idrott. Det är oftast stora belopp
som satsas och givetvis skall satsningen ge
företaget valuta tillbaka.

Dräkten syns
Ett klassiskt och bra sätt att exponera
företaget är på laget dräkt. Svenska
ishockeyförbundet har noga utarbetade
regler för dräktreklam. Åskådarens intresse
nummer och namn på spelaren.
TV-tittarens intresse kontrast och olika
grundfärger, företagens intresse - logo
type/märke, Klubbens intresse slutligen i
sina klubbfärger och emblem.
När allt sedan ”sys ihop” skall det
resultera i en matchdräkt som fungerar med
hänsyn till alla faktorerna ovan.

Varför visa ishockey alls?
När TV, förmodligen baserat på att svenska
folket vill se ishockey vänder sig till oss
för att köpa ett antal matcher, direktsänd
underhållning - då får Lennart Sveder
faktiskt köpa oss som vi ser ut.
Passar inte galoscherna - tala om det för
TV-publiken och låt sedan bli att sända
ishockey.
Vi i klubbarna måste för vår överlevnad
fortsätta att skapa intäkter och samarbets
former med näringslivet. Det är den
verklighet som vi lever i.
Svensk idrott kan överleva utan TV-sänd
ningar - men svensk idrott på elitnivå kan
aldrig klara sig utan ett positivt svenskt
näringsliv.
Djurgårdens ishockey
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VÄRVA FLEST NYA

MEDLEMMAR
FINA PRISER ATT VINNA
Vi har bra publiksiffror på hockey. Många har VIP-kort. Många är trogna
besökare på våra matcher under hela säsongen.
Om alla dom vore medlemmar i DIF - så skulle vi vara den ojämförligt
största klubben i stan.
Vi tror och med viss rätt, att det inte behövs så mycket övertalning
förrän flertalet av dina vänner skulle ta steget in i föreningen. För det
är det naturliga steget - att vara med i den klubb man gillar.

Extra förmånligt bli djurgårdare
i höst
Nu drar vi igång höstens stora medlems
värvningskampanj där det finns stora
fördelar både för dem som blir medlemmar
nu - och för dem som ser till att de blir
det. Det är fina priser - många priser som
vinkar.

Medlemskapet kostar 100:- för dem som
fyller 18 år eller är äldre. För alla som
är yngre kostar det 35:-.

Gör så här
Använd postens vanliga inbetalningskort.

Precis som vi visar nedan fyller du i
inbetalningskortet med Djurgårdens post
gironummer 50 53 33-8.
Den nya medlemmens namn och adress
skrivs på två ställen på kupongen - enl.
anvisningarna.
Dessutom måste du ange att det gäller
ny medlem.
Längst ned till vänster skriver du ditt namn
och adress - så vi vet vem som värvat.

Fina priser - värvarlön!
Du kommer verkligen att få lön för mödan
att skaffa nya medlemmar. Både etappriser
och slutpriser finns med i planerna - så
det gäller att starta genast.

Fritt medlemskap till årets slut
Alla som blir medlemmar nu - erhåller
fritt medlemskap till årets slut samt hela
1985. Och tidningen Djurgårdaren i brev
lådan.

1. Ange att inbetalningen avser med
lemsavgift 1985!
2. Den nya medlemmens namn,
adress och personnummer.

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

Djurgårdens postgironummer
50 53 33 -8

Längst ned till höger,
medlemskap för vuxna, från 18 år är 100:-.
Alla som är under 18 år betalar bara 35:11

ÖVERSTYRELSEN
I NÄRBILD
Som framgår av rapporten från årsmötet
har överstyrelsen fått en delvis ny sam
mansättning som skall fungera i ett år fram
till årsmötet 1985. Även om flera namn
är välkända för läsarna kan det kanske vara
på sin plats med en presentation av
ledamöterna.
BERTH SUNDIN Ordförande 46 år.
Gift, två barn. Bosatt i Täby. VD för
Granada Telerent. Med i ÖS sedan 1981.
JOHN LINDGREN Jr Vice ordförande.
41 år. Gift och ett barn. Bosatt på
Djurgården. VD för Gröna Lund. Ny i OS
men Djurgårdare sedan födseln.
HENRIK BROMFÄLT Sekreterare i ÖS.
34 år. Bosatt i Vasastan. Civilingenjör. Med
i ÖS sedan 1981, dess förinnan ordförande
och aktiv i boxningssektionen.
REINE GUSTAVSSON Skattmästare.
58 år. Gift, ett barn. Bosatt i Solna.
Assistent på KF. Med i ÖS sedan 1970,
dessförinnan med i fotbollsstyrelsen.
BO ANDERSSON Ledamot i ÖS och
ordförande i fotbollsektionen. 37 år. Bosatt
på Östermalm. Informationschef på Ce
menta. Med i ÖS och fotbollsektionen
sedan 1981. Tidigare friidrottare och aktiv
fotbollsspelare i Örebro SK.
BENGT BROBERG Ledamot i ÖS och
ordförande i ishockeysektionen. 46 år. Gift,
tre barn. Bosatt i Dalarö. VD för Brobergs
Byggmarknad. Med i ÖS sedan 1977.
Ordförande åren 1981 - 84.
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JAN OLOF NILSSON Ledamot i ÖS
och ordförande i handbollsektionen. 30 år.
Sambo. Bosatt i Kristineberg. Kronofog
deassistent. Med i ÖS sedan 1983. Tidigare
aktiv i handbollsektionen.
JAN PEDER NORSTEDT Ledamot i
ÖS och ordförande i cykelsektionen. 44 år
gift och två barn. Bosatt i Sollentuna.
Direktör i SAF:s ledningsgrupp. Ny i ÖS.
ANDERS REISTAM Ledamot, bosatt i
Järfälla, gift och två barn. VD i Kalmar
BT Försäljnings AB. Med i ÖS sedan 1983.
OWE SVENSSON Ledamot 35 år. Gift,
bosatt i Sollentuna. VD på Europcar
Biluthyrning AB. Ny i ÖS. Varit aktiv
ishockeyspelare i DIF. Bror till förre
proffsspelaren Leif Svensson.

John Lindgren Jr.

Stående fr v: Einar Vikberg (adj), Bertil
Petersson kanslichef, Bo Andersson, Jan
Peder Norstedt, Lennart Öberg adjungerad
ledamot, och Peo Wester. Sittande fr v:
Anders Reistam, Henrik Bromfält, Berth
Sundin och Reine Gustavsson.

Bengt Broberg.
PEO WESTER Ledamot. 46 år, gift och
två barn. Bosatt i Nacka. Gymnastikdirek
tör. Ägare till PR-byrån POW. Ny i ÖS.
Spelat allsvensk hockey i Almtuna samt div
III-fotboll i Avesta AIK.

Owe Svensson.
DJURGÅRDAREN

Gör som
Djurgårn’s
handbollslirare
använd

NOKIA
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STJÄRN SKOTTET

NACKA SATSAR
FÖR SERIETOPP
Det har flutit åtskilligt med vatten under samarbetsbron mellan
Djurgårdens och Nackas hockeyklubbar. 4 april 1984 sköts det formella
startskottet. Vad har hänt sedan dess på sex månader?

Nytt lag
Kärnan i ishockeyverksamheten är repre
sentationslaget. Detta rättesnöre har vägt
tungt under klubbarnas första halvårs
arbete. Torgny Bendelin, Nackas chefsträ
nare, startade sitt arbete med att inventera
de spelarresurser som fanns i Nacka HK
efter säsongen 1983/84. Ett mycket svårt
arbete med tunga beslut som följd. Några
av de spelare som inte kunde möta
tränarens krav ställdes utanför truppen.

Luckor att fylla

STEFAN REHN,
FÄRGSTARK
LIRARE
Vilket genombrott av vår blott 17-årige
mittfältare Stefan Rehn. I sin första hela
A-lagsmatch, 3-2-seger över GAIS i cupen,
gör han en toppinsats med ett mål som
pricken över i. Succén fortsatte i seriemat
chen mot anrika Degerfors på Stadion, en
match som vanns med 3-1, och där Stefan
återigen bokfördes för ett mål. Men det som
vi åskådare speciellt minns från Degerfors
matchen är Stefans fantastiska dribblingar,
där han likt Ingemar Stenmark, smidig och
elegant, sågade sig igenom Degerforsförsva
ret.
Hasse Backe har medvetet matchat vår
supertalang försiktigt. Stefan har sådana
kvaliteter att han kan nå hur långt som
helst. Hur långt, det avgör han själv. Enligt
Hasse Backe är Stefan en av Sveriges
absolut bästa juniorer. Den fina spelupp
fattningen, den bländande tekniken och ett
bra högerskott är de egenskaper Hasse
Backe sätter främst. Lite mer muskler på
den 177 cm långa kroppen och ett bättre
steg i löpningen kommer att göra Stefan
till en komplett toppspelare.
Själv tar Stefan uppståndelsen kring hans
person med ro. Han tar en match i taget.
Just nu går yrkesutbildningen först för vår
talangfulle målarlärling. 3 av 4 utbildnings
år är avklarade, och vad som sedan skall
ske har han ännu inte bestämt. Men Stefan
håller med om att en satsning på fotbollen
verkar frestande.
Vem är han då vår unge mittfältare? En
vanlig kille, som mellan träningspass,
matcher, jobb och skola kopplar av med
reggae-musik. Han bor hos sina föräldrar
i bostadsområdet Ör, som ligger i Sund
byberg.
Stefans fotbollstalanger upptäcktes ti
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Informationen om Nackas satsning spreds
under sommaren och ett ansenligt antal
hockeyspelare passerade kansliet. Nålsögat
var litet och en del kom inte alls igenom.
Kraven på en spelare i divisionetthockeyn
är lika stora som i Elitserien och alla
klarade inte det. Fram till den 30 juni 1984,
första datumgränsen för övergångar inom
ishockeyn, hade Nacka fyllt ut truppen med
spelare från Stockholm, Gotland, Småland,
Dalarna. Sommarträningen var i full gång
med ett 35-tal spelare. Alla med sikte att
kvalificera sig till en plats i A-laget.

Djurgårdens spelartrupp
Parallellt med detta pågick Gunnar Svens
sons uttagning av spelartruppen till Djur
gårdens lag inför den kommande säsongen.
Några av djurgårdarna i Gunnars tränings
trupp hamnade utanför 22-mannatruppen
och erbjöds en nysatsning i Nacka. Turerna
var många och långa men när alla
argument noga hade värderats så bestämde
sig: Mikael Westling (målvakt), Jeff Häl
legard (back), Björn Thorsell (back), Jan
Kollberg (forward), Thomas Linder (for
ward) för att satsa på en fortsatt karriär
i Nacka, med siktet klart inställt på en
snabb återkomst till Djurgårdens A-lag.
Två spelare valde en annan väg: Martin
Linse (Huddinge), Stefan Jansson (Hud
dinge).
Lycka till!

Stenhård matchning
Försäsongen på is startade redan i juli.

digt. Redan när han var liten knatte på
Barnens ö, fick Djurgårdsledaren Janne
Lilja upp ögonen för Stefans bollbegåvning.
Och sedan har det som alla känner till gått
spikrakt och målinriktat. Vi önskar Stefan
lycka till i sin fotbollskarriär och håller
tummarna för att hela laget går en
framgångsrik höst till mötes.
Tom Agnblad

Under augusti månad formades laget och
den trupp som utgör Nackas A-lag i
division I östra 84/85 är följande:
MÅLVAKTER
25. Göran Olson ....................... Nacka A
33. Mikael Westling ..... Djurgårdens IF
BACKAR
1. Joakim Odell ...................... IK Tälje
3. Jacob Hasseltorp ................ Nacka 1
4. Bosse Åberg ....................... Nacka A
6. Richard Bauersfeld ............ Nacka J
7. Björn Thorsell ........ Djurgårdens IF
26. Urban Larsson ........ Dobel/Leksand
29. Claes Westberg .................. Nacka A
30. Kjell Svensson .......... Hammarby IF
FORWARDS
9. Mikael Junel ..................... Nacka A
10. Jeff Hällegard ........ Djurgårdens IF
11. Jan Järlefelt ....................... Nacka A
12. Johan Garpenlöv ................. Nacka J
14. Mikael Carlsson ................. Roma IF
16. Eskil Norström ........ Tingsryds AIF
17. Rickard Rauge ................... Nacka A
18. Tony Martedal ........................... AIK
21. Jan Kollberg ........... Djurgårdens IF
22. Thomas Linder ....... Djurgårdens IF
23. Robert Figren .................... Nacka A
24. Stefan Lund ....................... Nacka A
Nackas matcher i div I östra kommer
att bli intressanta. Vad som saknas just nu
i Nacka ishall är massor av åskådare.
Pricka in någon lämplig onsdag eller söndag
och gör en utflykt till ishallen i Nacka. Det
skall visas upp en bra och rolig ishockey.
DJURGÅRDAREN

SVERIGES STÖRSTA
INTERSPORT-BUTIK ÄR
HUVUDLEVERANTÖR
TILL DJURGÅRDENS IF OCH
NACKA HOCKEYKLUBB!
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gram. Själva har vi följaktligen ”bara”
Åtvidaberg kvar och den matchen spelas
på Stadion.

Det finns tuvor!

Det drar ihop sig...
Ska vi hinna ikapp?
En fråga som alla rättrogna djurgårdare idag ställer sig är om våra kära
”blåränder” - A-laget i fotboll - ska hinna ikapp de framförvarande
Örebro, BP och Åtvidaberg nu när det börjar ”dra ihop sig” och det i
skrivande stund endast återstår åtta matcher innan sluttabellen i div. II
norra ska fastställas.
Läget just nu
Efter 18 spelade omgångar ligger de våra
på fjärde plats med 24 poäng, Åtvidaberg
har 25 och ligger trea, BP har 26 på andra
plats och Örebro toppar med 27 (en match
mer spelad). Åtvidaberg har på det s. k.
”papperet” det svåraste programmet med

möten på bortaplan mot alla de tre övriga
topplagen. BP har spelat färdigt mot våra
grabbar och har både Åtvidaberg och
Örebro hemma - den senare matchen sista
speldagen. Örebro har också avverkat de
våra och har Åtvidaberg hemma och som
sagt BP borta i sitt resterande matchpro

Nu är det trots allt så att inga matcher
är ”lätta matcher”. Det visar inte minst
våra matcher tidigare i år mot de nuva
rande bottenlagen Nyköping, Degerfors och
Vasalund - fem förlorade poäng, 2 mot
Nyköping, 1 mot Degerfors och 2 mot
Vasalund - och att säga ”bara” om
matchen mot Åtvidaberg är nog tämligen
vanskligt.
Vi vet också att de lag som slåss för sin
existens på nedre halvan i tabellen ofta har
en enorm förmåga att som Münchhausen
”lyfta sig i håret” och ställa till det ganska
ordentligt för topplagen. När detta skrives
har t. ex. Eskilstuna just tagit en poäng mot
Åtvidaberg sedan man matchen innan
spelades ut med 6-0 av Örebro.
Självklart är både Hans Backe och
grabbarna medvetna om detta och inga
matcher får nonchaleras. Särskilt vill vi
varna för bortamatchen mot Skellefteå och
Västerås SK på Arosvallen blir inte heller
någon lätt uppgift.
I sista matchomgången ska vi resa till
Sandviken och den minnesgode erinrar sig
säkert att vi gjorde samma färd i sista
omgången också för två år sedan. Då var
matchen direkt avgörande för vilka lag som
skulle gå till kval - Gefle, Sandviken eller
DIF. Den gången lyckades vi genom mål
av Peter Strömberg klara krisen och Gefle
gjorde detsamma mot Ope i Östersund. Det
blev alltså Sandviken som missade kvalet
och det har man säkerligen inte glömt i
gästrikemetropolen och hämnden är som
bekant ljuv - ska det bli tuvan som stjälper
oss om vi den dagen fortfarande hänger
med uppe i toppen? Matchen kan ju också
bli avgörande för SIF:s vara eller inte vara
i serien och då kan i stort sett vad som
helst hända!

Ingen förlust efter serievändningen
Resultatmässigt har hösten hittills varit
positiv. Endast två poäng har missats borta mot Nyköping och BP - medan
matcherna mot Degerfors, Örebro och
Sundsvall givit vinster och sex poäng
(p. g. a. Djurgårdarens tidiga pressläggning
skrivs detta den 27 aug.). Lägger man så
till att grabbarna slagit IK Ramunder med
4-2, IF Sylvia med 6-5 (efter mycket
besvär och förlängning) och GAIS med
3-2 vid ”mellanspel” i serieharvandet,
måste vi glädjande nog konstatera att vårt
lag är ”på gång”. De tre senaste matcherna
ingår i Svenska Cupen eller Skandia Cup,
som tävlingen numera kallas. Om ett par
dagar väntar allsvenska Östers IF i cupens
åttondelsfinal - en match som vi ser fram
emot med vissa förväntningar.

Laget på väg att stabiliseras
Resultaten har varit positiva hittills i höst
och detsamma kan vi säga om spelet. Det
har hela året varit svårt för våra motstån
dare att göra mål på Jocke Sjöström och
de andra grabbarna i försvaret medan vi
själva haft det kämpigt åt andra hållet.
16
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Undantaget var matchen mot Sylvia - då
var det öppet både fram och bak. Nu tycker
vi oss dock skönja en viss islossning på
målgörarfronten. Tre mål mot såväl GAIS,
Degerfors som Sundsvall lovar gott och mot
Örebro kunde 1-0 med lite extra skärpa
också blivit både två och tre. Mot BP
däremot kammade vi noll och målchanser
na var inte flera de heller. Men som sagt
en positiv tendens finns och vi får hoppas
den håller i sig. Kan grabbarna stabilisera
den uppåtgående formkurvan finns möjlig
heten att vi kan klättra förbi två av de
framförvarande lagen, som ju måste ta en
del poäng från varandra i de inbördes
mötena. Själva har vi dock inte råd att
tappa poäng - och, som sagt, det finns
tuvor.

50

år: 6/9 Roger Höglund (boxning)
6/9 Ervin Hanssen (fotboll)

65

år: 7/10 Thure Starck (boxning)
9/12 Carl-Axel Haglund (brottning)

70 år: 13/9

Eric Barck (fotboll)
24/9 Karl-Erik Jonsson ”Kerj” (fotboll)
25/9 Olle Lindberg (fotboll)
23/10 Knut Hallberg (brottning)

75 år: 30/10 Ingvar Norén (orientering/revisor)

Ungdomar på väg
Internt har vi sedan länge vetat att det finns
flera mycket lovande ungdomar i våra Aoch B-lagstrupper. Ett par av dem har på
senare tid också fått sin chans på plan och
främst tänker vi då på Leif Nilsson (21)
från Hudiksvalls ABK och Stefan Rehn
(17) från vår egen ungdomsfotboll. Och de
har väl tagit vara på tillfällena. Stefan har
i flera matcher varit mer eller mindre
dominerande på mittfältet och även hunnit
notera sig för två mål - särskilt minns
vi vinstmålet mot Örebro - och Leif har
på högra mittfältskanten visat sig klara
både offensiva och defensiva uppgifter.
Lasse Lundborg har med framgång
vikarierat för Roger Casslind i mittförsva
ret under Rogers vristskada och Kenneth
Johansson - också han stabil i reservlagets
försvarslinje - har på ett förtroendegivan
de sätt uppträtt i A-laget.
Bland ”ungdomar på väg” vill vi också
nämna unge - blott 17 år - Johnny
Wendt, som om inte alla tecken slår fel
mycket snart står inför sitt absoluta
genombrott.
Flera skulle kunna nämnas, men vi nöjer
oss med att notera att de namngivna
och deras polare i B-laget på ett mycket
gediget sätt leder allsvenska reservlagsse
rien och efter 16 matcher endast förlorat
tre poäng - säkerligen kommer Ewe
Jönssons och Lennart Lemoines grabbar att
stå som slutsegrare efter sista matchen den
1 oktober.

Damlaget redan kvalklara
Än bättre har det gått för vara damer. 13
spelade matcher och idel vinster och
målskillnaden 50 - 3, det är grejor det! Och
nu kan man se fram emot kvalspel som
börjar den 7 oktober mot ännu okänd
motståndare. Vi gratulerar redan nu till
seriesegern och håller alla tillgängliga
tummar inför fortsättningen!

Låt oss hoppas!!!
Som du säkert förstått av ovanstående finns
det alltså chans att vi går mot en ”ny vår”
i höst med både damerna och herrarna
uppflyttade till den högsta serien! Varför
inte, när vi ändå önskar oss någonting så
kan vi ju göra det ordentligt och - som
sagt - chansen finns!
Å. B.
DJURGÅRDAREN
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DJURGÅRDEN LÄMNAR
HOVET!

Några ögonbryn kanske åkte i höjden när Djurgården i juli månad flyttade
hela träningsverksamheten söderut, närmare bestämt till Torvalla
idrottsanläggning i Haninge.
Är Hovet inte längre vår hemmaarena? Jodå, naturligtvis, det är där
vi i vinter ska kriga om elitseriepoäng.
Det finns flera skäl till att vi förlade delar av försäsongen ute i Haninge.
Som bekant gick vi i A-laget på is rekordtidigt. Redan den 12 juli togs
de första skären. Vi ville komma förberedda till Europacupen, därav tidig
isstart.
Torvalla mer än en ishall
Torvalla har en förnämlig idrottsanlägg
ning. En helt ny ishall, förträfflig idrotts
hall, styrketräningslokal, fotbollsplaner,
simhall, löpslingor överhuvudtaget allt man
kan begära. De rena förutsättningarna för
träning är vida överlägset Hovet.
Sedan många år tillbaka tränar en
elithockeyspelare året runt. Den månad vi
hade ute i Haninge var ett utmärkt tillfälle
att krydda till det ytterligare. Ofta bestod
dagarna av dubbla träningspass, många
dagar tom tre pass.
Från den 16 juli en vecka framåt tränade
vi 13 pass, plus att varje dag avslutades
med rehabiliteringsträning vilken kunde
bestå av simning, bastu, bollspel, joggning
etc.

Program hela dagen
En dag kunde innehålla isträning på
förmiddagen, teori mitt på dan, styrketrä
ning på eftermiddagen, isträning på kvällen
som avslutades med rehabilitering.
18

Ett sådant program har varit omöjligt
att genomföra på Hovet. Vidare var det
inte bara A-laget som höll till i söderort.
Hela ungdomssektionen hade sin träning
på Torvalla. Nackas A-lag och A-j med
verkade också till att hela ”familjen” var
samlad.
En annan aspekt som var betydande i
sammanhanget var att detta var något nytt.
Eftersom säsongen i år blir längre på is
än vanligt var det bra att komma bort från
Hovet ett tag. När vi kom tillbaka från
Italien, och i mitten av augusti på nytt
startade upp, var det första gången vi
tränade på Hovet, vilket i sig blir en liten
nytändning.
Vi är helnöjda med vistelsen i Haninge.
Vi fick förträfflig service. Från vaktmäs
tarna i ishallen till Handens Värdshus, där
vi käkade mellan träningarna.
Sedan var det inte negativt att många
killar i laget har direkt anknytning till
orten. Björne Carlsson, Janne Viktorsson,
Christian Henriksson och Erik Ek bor ett
stenkast från ishallen.

I Haninge spelades en träningsmatch mot
Hammarby, vilka besegrades med 5-3.
Här klipper Anders Johnsson in ett av
målen.

Is året runt!
Man måste alltid titta runt hörnet och vara
framsynt. Vad vi i år började med ute i
Haninge är kanske något av ett måste i
framtiden, då det gäller elithockey. Just
denna form av uppladdning har öststaterna
sysslat med i många år.
Enligt gammal tradition är hockey en ren
vintersport. Numera är den en året runt
sport där det fordras mycket och hårt
arbete för att hänga med, och helst av allt
inte bara följa med, utan vara den ledande.
Ett önsketänkande vore att inte helt
släppa isträningen från april till augusti,
vilket nu är fallet. Den perioden ska helt
klart domineras av landträning. Men tänk
om vi kunde underhålla isträningen en gång
i veckan dessa vår- och sommarmånader.

- Du tänker bara på fotboll Erik. Jag kan
slå vad om att du inte minns vår
bröllopsdag.
- Gör inte jag! Vi gifte oss samma dag
som Djurgår’n slog AIK med 3-0.
DJURGÅRDAREN

Vi tar pulsen
på Gunnar
Svensson
SM-guld 1983. SM-silver 1984. Förväntningarna är
givetvis höga inför kommande säsong. Vi har träffat
Gunnar Svensson, vår nye hockey-tränare för att höra
lite om hur det står till med vårt stolta hockey-lag.
När startade ni förberedelserna
inför kommande säsong?
Barmarksträningen satte i gång
den 3 maj med minimum 7 pass
per vecka, tonvikten har legat
på styrketräning. Men mycket
tid har också lagts ned på
teknik- och koordinationsöv
ningar. I år var laget på is
rekordtidigt. Redan den 12 juli,
mitt under industrisemesterns
värsta regnperioder satte allva
ret i gång. Orsaken till detta
var givetvis vårt deltagande i
slutspelet Citizen Europe Cup
för klubblag, som spelades i Val
Gardena i Italien i mitten av
augusti. Konkurrensen var sten
hård med lag från Sovjet,
Tjeckoslovakien och Östtysk
land. Vi vann ingen match, men
gjorde 2 mycket bra matcher
mot ryssar och tjecker. Mot
tjeckerna ledde vi med 1-0 när
5 minuter återstod av tredje
perioden. Vi orkade dock inte
stå emot pressen, utan förlorade
med 3-1. Men vi är betydligt
närmare dessa nationer på
klubbnivå i dag än för ett par
år sedan. Vi är m. a. o. på rätt
väg.
Vad skiljde oss från ryssar och
tjecker?
Vi brast i anfallsspelet. För
svarsmässigt gick det bra, men
vi måste vara rörligare. Dess
utom fick vi vår uppladdning
störd av att vi hade 5 man med
i Canada Cuptruppen, killar
som anslöt först avresedagen.
I tidningarna har skrivits myc
ket om spelarförluster
Vi har tappat Mats Waltin,
Håkan Eriksson, Martin Linse
och Bo Larsson, en mycket
rutinerad kvartett. Ett nyför
värv hälsar vi välkommen till
laget: Mats Ytter, duktig mål
vakt från Vallentuna. I övrigt
försöker vi täcka upp med
förmågor från de egna leden.
In i truppen från juniorlaget går
denna säsong backarna Arto
Blomsten och Christer Henriks
son och på forwardsidan Pontus
Molander och Erik Ahlström.
Fler duktiga ungdomar klappar
på porten till A-laget, så det
ser ljust ut för framtiden.
Juniorerna Peter Schank,
DJURGÅRDAREN

Åke Exell och Per Willén
kommer dessutom att träna
med A-truppen.
Hur ser målsättningen ut för ditt
första Djurgårdsår?
Jag vill gärna ligga lite lågt,
men klart är att en slutspels
plats är en given målsättning.
Jag vet allt för lite om konkur
renterna för att kunna ha någon
bestämd uppfattning, men Sö
dertälje och Färjestad ser ut att
bli mycket starka och AIK är
ju alltid farliga, så osvuret är
bäst.
Inför seriepremiären, vad skall
ni speciellt träna?
Vi är fysiskt starka. Vi har en
härlig anda i laget. Försvarsspe
let har gått mycket bra, men
som sagt, vi måste bli bättre i
anfallsspelet. Få större rörlig
het, genomföra snabbare väx
lingar. Vi ligger bra till i
förhållande till övriga Elitserie
lag, men vi har en högre
målsättning! Vi måste öva upp
kvickheten och förmågan att
göra fler saker på en gång.
Snabbt.
Hur har du själv acklimatiserat
dig i Stockholm?
Alldeles utmärkt. Jag bor i
Skogås, en förort söder om
Söder, med mycket bra kom
munikationer till såväl kansliet
som till ”Hovet”, denna hårt
slitna med ack så charmiga
arena.
Vår förre lagkapten Mats Wal
tin har lämnat oss för proffsspel
i Schweiz, vem tar vid efter
Mats?
Håkan Södergren har fått för
troendet att axla Mats kaptens
mantel. Håkan dras f. n. med
krånglande ljumskar, men han
kommer att vara helt återställd
inför seriepremiären.
Tidningen Djurgårdaren öns
kar Gunnar och laget lycka till
i den långa och hårda kampen
mot en slutspelsplats. En laddad
och spännande kamp med hela
18 derbymatcher på ”Hovet”.
Tom Agnblad
Gunnar (8126) deltog med
framgång i årets Stockholm
Marathon. Här pressar han sig
uppför Odengatan.
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I LOS ANGELES
Efter stor dramatik på den sista OS-kvaltävlingen lyckades båda våra
OS-hopp Jonas Rosén och Kent Hjerpe kvalificera sig för OS i Los Angeles.
Detta gjordes på bekostnad av bland andra Göran Malkar som varit med
i alla svenska landslag på VM och OS sedan 1976, men nu fick stryka
på foten.
Jonas Rosén som var med på VM 81 och
82 men p g a skada inte kunde delta 83,
har kommit igen mycket starkt och mål
medvetet under vårens Uttagningstävlingar.
Kent Hjerpe har sedan april, då han ådrog
sig en knäskada under konditionsträning
med efterföljande operation och sängläge,
fört en hård kamp mot tiden för att komma
ikapp träningsmässigt. Många trodde nog
att dessa bägge kämpade om samma plats.
Men när truppen var uttagen var bägge
två glädjande nog kvalificerade för delta
gande i lagtävlingen.
Individuellt får endast tre man per nation
delta i OS och bland dessa tre fanns ingen
djurgårdare. Bäst skötte sig här götebor
garen Björne Väggö med en silvermedalj.

I lagtävlingen förlorade svenskarna över
raskande mot Korea i första matchen,
antagligen beroende på underskattning.
Skärpning kom dock omgående då mycket
rutinerade Schweiz besegrades med 9-4.
I detta lagmöte tog Jonas 3 segrar efter
stark fäktning. Efter att enkelt ha slagit
Kuwait ställdes laget i kvartsfinal mot
Italien, mot vilka det blev storstryk med
9-2. För att nu som bäst kunna nå
femteplatsen var svenskarna tvungna att slå
England och på stark frammarsch kom
mande Kina, vilket också gjordes. Mot Kina
presterade Kent bra fäktning med 3 segrar.
Sverige slutade således på femte plats,
vilket kanske motsvarar förväntningarna
om ej förhoppningarna.

MISS
UNIVERSUM
I DIF-DRESS
ÅRET RUNT - denna förnämliga
veckotidning som förutom att dom
är fotbollssektionens huvudsponsor
1984, också korar ”ÅRETS FRÖ
KEN SVERIGE”.
Årets segrare lystrar till namnet YVONNE
RYDING, och denna Eskilstunatjej kora
des sedan också som alla vet till MISS
UNIVERSUM.

Vid återkomsten från segertåget i USA
såg vår sponsor till att hon landade på
Stockholms Stadion lagom till seriematchen
mellan DIF och Degerfors den 11 augusti.
Snabbt ombyte till DIF:s trevliga fotbolls
mundering, ut på plan där hon mottogs av
publikens enorma ovationer. Fem straff
sparkar på en av DIF:s lovande juniormål
vakter och nya publikovationer.

Allt detta under fyndiga kommentarer
från konferencieren, snabbprataren och
”Djurgårdsvännen”
LARS-GUNNAR
BJÖRKLUND. Även herr Björklund fick
låna en DIF-tröja.
Tack för ett trevligt och mycket uppskat
tat inslag av en ärtig tjej och en kunnig
kommentator.
Fotbollssektionen
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U-FOTBOLLEN
ständig plantskola
Uppe i Hjorthagen, mellan Ropstens T-banestation och gasverkets mäktiga
gasklockor, ligger u-fotbollens kansli, likt ett örnnäste ovanför
Hjorthagens Idrottsplats. Härifrån styrs och administreras Djurgårdens
ungdomsfotboll, kanske den viktigaste kuggen i fotbollssektionen rekryteringen av nya unga spelare som skall skolas under kunniga och
entusiastiska ungdomsledare.
U-fotbollen är en särskild avdelning inom
fotbollssektionen med egen styrelse och
årsmöte. För att på rationellaste sättet
kunna sköta verksamheten har man inom
fotbollssektionen funnit att den organisa
tionen är den bästa.
Under U-fotbollen lyder alla pojk- och
juniorlag liksom flick- och A-damlag.
Totalt finns ca 35 lag med ca 500 aktiva
med i denna verksamhet. Detta gör att DIF
tillhör en av de klubbar i Stockholm som
har den största (och bästa) ungdomsverk
samheten. Mätt i antal lag ligger kanske
Brommapojkarna främst med ca 45 lag
medan DIF antalsmässigt kan jämföras
med Vasalund, Österåker, Tyresö m fl.
Hammarby och AIK däremot satsar
tydligen inte - breddmässigt i alla fall på sin ungdomsfotboll. AIK lär bara ha
15-20 lag och Hammarby bara ca 10, men
det är ju i och för sig inte antalet lag som
är avgörande.

samman med den målsättning vi har satt
upp för vår U-fotboll, inskjuter Jan Lilja.
- Vårt första mål kan väl sägas vara
att få fram bra spelare så att vi kan
förstärka föreningens A-lag med egna
produkter. Till viss del ett elittänkande
alltså.
- Vårt andra mål är att bedriva en så
bra och trivsam verksamhet så att alla trivs
i klubben. Vi tycker att alla som vill skall
få spela i Djurgårn’s färger och känna
Djurgårdsgemenskapen och klubbandan.
Detta är den sociala delen av verksamheten.
- Detta medför att vi för de yngsta
spelarna har en mycket lek- och lustbetonad
träning och matchning, där resultaten inte
kommer i första hand. Ju äldre spelarna
blir desto högre krav ställer vi på dem och
desto mer kvalificerade tränare engageras.
Lagen håller till i Kista, Hagsätra och
innerstan, främst Hjorthagen.

Bara en anställd

Många egna arrangemang

Ordföranden i U-sektionen, Jan Lilja,
berättar att man delat upp verksamheten
inom olika kommittéer som leds av en
styrelseledamot. Denna har i sin tur ett
flertal medhjälpare. Kommittéerna är föl
jande:
- Tävlingskommittén (Sune Hasselström)
- Ekonomikommittén (Marianne Gran
qvist)
- Marknadskommittén (Lennart Anders
son)
- Damkommittén (Roger Skoog)
Till sin hjälp har man en (1) heltidsan
ställd konsulent, Jörgen Lindman, som
verkligen är spindeln i nätet. Han ser till
att samtliga lag anmäls till serier och
cupspel, att det finns ledare till lagen,
träningsplaner, ansöker om lotteritillstånd,
administrerar olika cuper samt i övrigt
svarar för säsongsplanering och är ansvarig
för att verksamheten fungerar.
Vi frågar Jörgen hur man får tag i ledare
till alla lagen?
- Till stor del försöker vi engagera
föräldrar, i varje fall till de yngre 7-man
nalagen. När vi kommer till de lite äldre
11-mannalagen försöker vi få tag i så
skickliga tränare som möjligt för att
spelarna skall kunna utvecklas. Vi ser även
till att ledarna utbildas. Totalt har vi väl
ca 60 ledare i vår verksamhet.

Fotbollens U-sektion arrangerar ett flertal
egna turneringar under sektionen. Av dessa
kan nämnas Hacke Cupen, Stalet-cupen
och inte minst DIF-Stockholmscup.
Dessutom arrangeras Domus Sports Fot
bollsskola och Djurgårn’s Barnens-ö-läger.
Alla dessa är viktiga ur PR och rekryte
ringssynpunkt samtidigt som arrangemang
en kan ge ett visst ekonomiskt utbyte.

Jagar alltid pengar
Som läsaren kanske förstått är det förenat
med en hel del kostnader att driva en sådan
omfattande ungdomsverksamhet. Även om
det mesta av ledarjobbet ligger på ideell
basis så ligger årsomsättningen på närmare
en miljon kronor.
Ca en tredjedel av detta får man in
genom kommunala och statliga aktivitets
och verksamhetsbidrag samt inkomster från
bingoverksamhet. Resten får man försöka
jaga in själva genom att arrangera turne
ringar, fotbollsskolor och jippon i övrigt.
Vidare säljer man lotter, jul- och som
markalendrar. Dessa ekonomiska aktivite
ter är tyvärr enormt viktiga delar av
fotbollens verksamhet som varje spelare och
ledare måste hjälpa till med. Ett måste för
att verksamheten skall kunna fungera och
hållas igång.
Men tack vare att alla är medvetna om
detta och hjälps åt, har man även i det
avseendet byggt upp en väl fungerande
organisation som gör att DIF:s U-fotboll
kan fortsätta att producera bra fotbollsspe
lare i en trivsam miljö och i den rätta
klubbandan.
Henrik

Elit- och kompisgäng
Ledarnas rekrytering hör till viss del
DJURGÅRDAREN
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Rapport från årsmötet:

LJUSNING PÅ VÄG
I EKONOMIN

De övriga sektionerna gick sammantaget
plus minus noll.
Det budgetförslag som finns upprättat
för 1984 pekar på att föreningen nu skall
kunna vända på trenden och totalt kunna
redovisa överskott.

Medlemsavgifterna upp
Årsmötet beslut att medlemsavgifterna bör
anpassas till motsvarande andra föreningar
och årsavgifterna höjdes till 100:- per år
för vuxen (från 18 år) och 35:- för yngre.

Djurgårdens IF årsmöte 1984 hölls den 7 maj i Fältöverstens
föreningslokaler. Som vanligt var det Birger ”Farsan” Sandberg som
skicklig hand ledde förhandlingarna.

Bert Sundin ny ordförande
Föreningsordföranden Bengt Broberg hade
inför årsmötet förklarat att han inte ansåg
sig kunna hinna med att både vara
ordförande för föreningen som sådan och
för ishockeysektionen och avsagt sig omval.
Likaså hade vice ordförande Åke Sand
samt ledamöterna Sture Danielsson och
Mats Wassdahl, av tidsbrist avsagt sig
omval.
Till ny ordförande för Djurgårdens IF
valdes Berth Sundin - som sedan 1981
varit ledamot i överstyrelsen.
Nyinvalda i överstyrelsen blev John
Lindgren Jr, Peo Wester, Owe Svensson
och Jan Peder Norstedt (ordf. i cykelsek
tionen).
Vid efterföljande styrelsemöte konstitue
rades överstyrelsen enligt följande:
Ordförande
Berth Sundin
vice ordf.
John Lindgren Jr
sekreterare
Henrik Bromfält

skattmästare
ledamöter

(handboll)
(cykel

Reine Gustavsson
Bo Andersson (fotboll)
Bengt Broberg (ishockey)
Jan Olof Nilsson
Jan Peder Norstedt
Anders Reistem
Owe Svensson
Peo Wester

Bokslutet visar förlust
Den ekonomiska föredragningen på års
mötet visade att föreningen redovisar en
förlust på 211.000:- för 1983. En starkt
bidragande orsak till dessa siffror är
fotbollssektionen som gick med 856.000:i förlust. Detta beror främst på div.
2-vistelsen och därmed sammanhängande
publikbortfall.
Ishockeysektionen kunde redovisa en
vinst på 425.000:-, liksom överstyrelsen som
fått ett överskott på 220.000:-

Vi villgöra Djurgårdaren
ännu bättre!
Redaktionsgruppen som producerar den här tidningen består i dag
av fyra personer. En stor del av materialet och artikeluppslagen
kommer från skribenter bland de många sektionerna i klubben.
Men vi behöver förstärka redaktionsgruppen med ytterligare
medarbetare. Främst behöver vi:
- artikelskribenter
- fotografer
- layoutman/-kvinna
Är du proffs - är det naturligtvis bra. Men het vilja och
ambitionen att skapa något nytt intressant räcker långt.
Belöningen blir en ännu mer uppskattad tidning - för annan
ersättning (än för direkta utlägg) utgår inte.
Är du intresserad - ta kontakt med chefredaktören för
tidningen Djurgårdaren, Olle Larsson, tel 08-81 87 30. Eller
skriv. Postadress Box 21072, 100 31 Stockholm 21.
Du kan också ringa någon av de övriga redaktionsmed
lemmarna. Adresser och telefonnummer både dag- och
kvällstid hittar du på sidan 3 - i den här tidningen.

VÄLKOMMEN I GÄNGET.
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CYKLISTERNA DRAR UPP TEMPOT I
UNGDOMSSATSNINGEN!

Djurgårdscyklisterna har i de yngsta klasserna haft en bra säsong. Pådrivna
av Mats Ericsson, har det blivit fina framgångar inte minst för bröderna
Alm i de två yngsta pojkklasserna.
Ska man vara framgångsrik cyklist i år ska
man heta Alm. Det är nämligen i första
hand bröderna Alm som sett till att
inkassera ett antal topplaceringar i cykelns
båda yngsta klasser. Tobias Alm, 11 år kom
direkt från ishockeyn och såg till att trampa
hem ett antal segrar och topplaceringar.
Och brodern Patrik, 13 år - har även han
visat att han tillhör det översta skiktet i
sin klass - även om segerbuketten ännu
så länge uteblivit. Men den kommer - var
så säker.

Mats Eriksson ser framåt!
Efter de relativt stora framgångarna klub
ben hade för några år sedan är nu den nya

grabbarna ofta beroende av föräldrarhjälp
för att ta sig till och från träning.

Alms år - men fler kommer!
1984 har i hög grad präglats av familjen
Alm. De båda bröderna Patrik och Tobias
Alm har verkligen lyckats direkt. Båda gör
sin första säsong. I klass Pojkar A, d v s
13 - 14 år, har Patrik gjort en mängd fina
insatser och har en rad topplaceringar även om han ännu inte lyckats nå översta
steget på prispallen. Men det kommer
säkert när som helst. Nästa år kommer
säkert genombrottet - även om han då
flyttar upp en klass och får möta tuffare
motstånd.
Tobias Alm, som är den yngsta brodern
tävlar i klass Pojkar B, dvs 11-12 år,
och har genom sin styrka (från hockeyn?)
lyckats köra ifrån konkurrenterna i ett
flertal tävlingar i år. Bl.a. har det givit ett
DM-tecken i utdelning.
I klasserna ovanför inledde ungdomsklas
sarna säsongen förhoppningsfullt, men har
kroknat en del efter hand. Det stora
utropstecknet är annars Sandro Holm, som
i seniorer B, bevisat för sig själv och
omgivningen att träningsvilja och körning
efter taktiska råd, verkligen ger resultat.

Tobias Alm - med segerbukett och dubbla
medaljer efter två sträcksegrar vid Stock
holms 3-dagars.

Vinterträning redan i oktober
Så här i mörka hösten tar cyklisterna en
kort paus. Men den blir mycket kort, för
redan i slutet av oktober börjar uppladd
ningen och träningsprogrammet inför 1985.

★ ★★★★★★★★★★★
kullen cyklister under uppväxt. Det är
mycket en cyklist ska kunna för att bli
framgångsrik på tävlingsbanan, säger Mats
Ericsson, själv flerfaldig landslagsman. Nu
tränare för DIF-cyklisterna.
Dessutom har storstaden sina problem
- både trafik och avstånd gör att det är
svårt att samla alla för träning. Bor man
ex på Ekerö, Lidingö och Sollentuna - är
DJURGÅRDAREN

Bonden Persson hade en tjur som inte
uppfyllde sina åligganden gentemot korna.
Veterinären ordinerade en medicin som
gjorde att tjuren blev som förvandlad.
Perssons granne, bonden Jönsson som
observerat tjurens förvandling blev nyfiken
och frågade vad det var för medicin som
veterinären ordinerat.
- Jag vet inte svarade Persson, men den
smakade sirap.
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Berth Sundin flyttade så småningom till söder om söder eller
närmare bestämt Farsta. Var med och bildade dåtidens
fotbollskolor som ofta bestod av kvartersgäng som på egen hand
fick bedriva sin verksamhet. Av detta kvartersgäng blev det så
småningom Gubbängens Sportklubb där Berth kom att ingå som
en viktig kugge i anfallskedjan i div IV Stockholm.

Välutbildad företagsledare
Berth arbetar i dag som VD på Granada Telerent AB i
Stockholm. Han har gått den så kallade långa vägen. Från
realskolan via kvällsstudier till ingenjör för att därifrån komma
in på TV-tekniken.
Inom elektronikbranschen har han arbetat allt ifrån
verkstadsgolvet via personaladministration, regionsansvarig upp
till ledningen för företaget.
- Det har varit många hårda och slitsamma år, men
samtidigt lärorika och stimulerande. Erfarenheter och kunska
per som jag delvis hoppas kunna överföra till verksamheten
inom Djurgårdens Idrottsförening.
- För att lyckas tror jag att man till vissa delar måste driva
en förening som ett mindre företag. Vi måste bli effektiva,
vi måste marknadsföra oss, vi måste nå framgångar och vi måste
finansiera verksamheten.

Där fanns förebilder
Fotbollen var populär bland stockholmsungdomen i slutet på
40-talet. OS-guldet i London med Nordahl, Gren, Liedholm
med flera, inspirerade. På hemmaplan fanns Hasse Jeppson,
Mysing, Cacka Israelsson, ”Svarten” med flera. Hårdskjutande
dribblers som stod högt i kurs hos kvartersgängen.
Ishockey förekom då i mycket blygsam skala men fick en
rekordartad utveckling i Stockholmsregionen i mitten på
50-talet med profiler som Tumba, Parling och tvillingarna.
Fotboll och ishockey blev Berths två favoritsporter och har så
förblivit under årens lopp.

England föregångslandet

BERTH SUNDIN
Nyvald ordförande för Djurgårdens
huvudstyrelse. Brommagrabb tillhö
rande årgång -38. Kom tidigt i
kontakt med idrotten tack vare
pappas stora intresse för fotboll.
Fick följa med till Stadion och se
div II-fotboll i slutet av 40-talet.

Var står DIF vid denna viktiga målstolpe?

Sponsorsamarbete gav första
kontakten 1979

- Trenden går mot specialklubbar, därmed inte sagt att
Djurgården skall delas upp i specialklubbar, men kanske vi
tvingas banta ned antalet sektioner men i gengäld få dem
aktivare och framgångsrikare.
- Vår ekonomi och många gånger tungarbetade admini
stration kommer att kräva detta.
- Att vi framöver måste satsa på två tunga idrotter och
då en satsning på såväl bredd som elit. Fotboll och ishockey
bör vara våra basidrotter och där skall vi tillhöra och helst
ligga i topp av respektive elitserier.
- Damfotbollen är något som jag personligen tror på. Den
kommer att utvecklas ytterligare och här borde vi kunna få
fram en livaktig och framgångsrik sektion.
- Inomhusfotbollen, ett viktigt steg för svensk fotboll som
jag tror kan betyda mycket och avsevärt förbättra vår standard
som i sin tur betyder bättre landslagsfotboll.
- Ishockeyn måste få bättre förutsättningar och mera
träningstider i ett förhoppningsvis utbyggt och moderniserat
Johanneshov.
- Och sist men inte minst måste vi satsa på den för alla
föreningar så viktiga ungdomsverksamheten. Detta inte minst
för att bli ”självförsörjande” i rekryteringen till vår elitverk
samhet.

När fick du den första riktiga kontakten med Djurgården?
- Det var väl 1979 då vi från Granada Telerents sida sökte
en medpartner i vår marknadsföring. Idrotten är som bekant
en lämplig inkörsport för att nå ut med information och
marknadsföra en produkt, och varför då inte Djurgår’n . . .
- Den kontakten blev upptakten till ett djupare engagemang
där jag också lärde känna folket som arbetade inom
ishockeysektionen. Hasse Svedberg och kompani. Vi har sedan
varit huvudsponsorer för ishockeylaget under två säsonger och
det fina samarbetet bidrog till att jag även kom med så smått
i ledarstaben.
1981 invaldes du i överstyrelsen och nu i våras övertog du
ordförandeklubban. Vad blir din och dina styrelsekamraters
målsättning för DIF under de närmaste åren?
- Självklart att i första hand arbeta för att bibehålla
nuvarande verksamhet men samtidigt planera för framtiden
med 100-årsjubileet som lämpligt delmål.

Vilka egenskaper anser du vara väsentliga för en förenings
ordförande?
- Han skall vara ödmjuk och lyhörd och stolt över
uppdraget.
- Han skall vara insatt i föreningens totala verksamhet och
de många ledarnas hårda arbete.
- En 100% idealist som arbetar under samma villkor som
alla andra ledare och funktionärer inom föreningen.
- Han skall vara inspirerande och samarbetsvillig för och
med såväl aktiva som ledare. Berömma i framgångens stund,
vara förstående i motgång, men också kritisk i de fall då
verksamhetens målsättning icke uppfylls.
Hoppas verkligen att jag kan uppfylla några av dessa
egenskaper i mitt arbete som styrelseordförande för en så anrik
och framgångsrik förening som DJURGÅRDEN, avslutar en
förhoppningsfull och framsynt Berth Sundin.

1969 fick Berth, som då var anställd inom Xerox, en anställning
i England. Där blev verkligen hans lystmäte på fotboll
tillgodosett.
- Ja, de engelska ligamatcherna blev verkliga höjdpunkter
och oförglömliga upplevelser. Kontakten med Sverige och
Stockholmsidrotten hölls dock intakt mycket tack vare Sveriges
Radios utlandssändningar under nattetid där resultat från såväl
fotboll som ishockey rapporterades.
- På den tiden bildade England skola för den europeiska
fotbollen och Cupfinalen 1972 är nog något av min största
idrottsupplevelse samtidigt som det blev en värdig avslutning
på mitt gästspel i England.
1973 förflyttades bopålarna till det idrottstokiga Göteborg
och en regionschefssyssla på Xerox.
Vilket lag höll du på då?
- Djurgår’n förstås. Men vad hjälpte det när DIF 1974
”torskade” mot Frölunda med hela 13-2. Men de blå-röd-gula
färgerna lyste än klarare för mina ögon när jag lämnade arenan
den kvällen. Vi kommer igen och det har vi gjort.

DJURGÅRDAREN

Lyhörd och samarbetsvillig
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DJURGÅRDS
BOWLARNA
ÅTER TILL
DIVISION I
Lördagen den 28 april var det så
åter dags igen. I en direkt avgörande
final i division II Östra Svealand
besegrade Djurgården Pärlan från
Visby med 6090 mot 5920. Därmed
var seriesegern ett faktum och klivet
upp till division I klar. Bästa
slagning stod Peter Alm för, som
med 840 toppade ett i övrigt jämnt
lag.
Nestorn Gösta Eriksson - regerande
klubbmästare - kommer nu för tredje
gången sedan 1960-talet att åter föra
klubbens färger i division I.
Inför den kommande säsongen kan vi
glädja oss åt att Olle Svalborg, efter att
ha blivit svensk mästare i AMIKI, återvänt
till fadershuset. Även ”professorn” Gunnar
Illerståhl har åter skrivit på för Djurgården.
Därigenom har vi fått två förstärkningar
som vi säkert behöver om vi skall kunna
klara oss kvar i ettan..

BOWLING
TJEJERNA
UPPÅT
IGEN
För tredje gången i rad klättrade våra
bowlingflickor upp i seriesystemet. Genom
en meriterande andraplacering i division III
B-Damer tog våra unga flickor steget upp
till nationella seriesystemet division II.
Bland väl kämpande flickor kan nämnas
”Liza” Krona, Monika Berg och Pirjo
Bonér. Tyvärr lämnar Victoria Hawor oss
men lagledare Lelle Högberg ser fram med
tillförsikt mot seriestarten.
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EM huvud
mål för DIF:s
konståkare
Europamästerskapen i Göteborg 4-10 januari 1985 är det stora målet
för Djurgårdens duktiga konståkare. Kampen om platserna kommer att
bli hård - och det stora delmålet blir därför att toppa formen till SM.
Ärade Djurgårdare! Du vet redan en hel
del om konståkningssektionen genom detta
media. Men riktigt allt vet Du inte. Så här
skall Du få Dig litet nyheter till livs.
Vår tävlingssäsong har just startat. Våra
aktiva har avslutat sina sommarträningslä
ger och återvänt till skolor och träning på
hemmaplan. Livet börjar kännas hemkärt
och vanligt igen.

”Inne” att träna hemma
Det är ”inne” att träna hemma i Sverige
under sommaren. Från förbundshåll rekom
menderar man åkarna att satsa sin tid och
sina träningspengar här hemma. Och det
alternativet har de flesta av våra tävlings
åkare valt detta år. Endast två har krossat
Atlanten, Susanne Seger och Yvonne
Dahlström. Två andra har tränat i Dan
mark Lena Jonasson och Ylva Markusson.
Dollarn har blivit för dyr, vi har goda
tränare i Sverige och tidsomställningen tar
så lång tid, varför våra åkare och ledare
har kommit fram till: ”borta bra, men
hemma bäst”.

Tillbaka till ”Hovet”
Förutom tävlingsdeltagandet är det viktigt
att få uppträda för publik. Den chansen
fick vi genom DIF:s hockeysektion. En för
våra aktiva betydelsefull och inspirerande
uppgift som vi vill tacka för.
Nu hoppas vi bara att få komma tillbaka
även denna säsong. Är det oss det hänger
på, så nog skall det bli hockey-guld 1985.
Och Du Djurgårdare! Kom och titta på
hockeykillarna och oss. Där är fm stämning
och den kan ytterligare förbättras genom
att vi blir fler som hejar fram våra killar
och uppskattar våra konståkningsflickors
uppvisningar.
Ernst Nilsson-stipendier till Susanne och
Anette.
Vid överstyrelsens årsmöte den 7 maj
utdelades två stipendier à 1 000 kr ur
”Ernst Nilssons minnesfond”. Vi inom
konståkningen var mycket stolta och tack
samma för att båda dessa stipendier
tilldelades konståkningen och våra två
träningsflitiga och framgångsrika konståk
ningsflickor.
Susanne Seger och Anette Olsson

Vi måste få bra istider!!!
När detta skrivs vet vi ingenting om höstens
och vinterns träningstider på is. Men det
måste helt enkelt bli många timmar per
vecka på attraktiva tider. Vi kommer att
satsa hårt på årets SM och JSM.
Dessutom går Europamästerskapen i
konståkning i Göteborg denna säsong.
Närmare bestämt i Scandinavium tiden
4-10 januari 1985. Endast en manlig och
en kvinnlig åkare får där representera
Sverige. Förmodligen dom som vinner SM,
varför kampen om årets SM-tecken förvän
tas bli mycket hård.

Ett fattigt förbund
Svenska Konståkningsförbundet har ont om
pengar varför det internationella tävlings
utbytet är näst intill obefintligt. Detta är
synd för i DIF finns flera konståkare av
internationell klass. Dessa skulle med all
säkerhet utvecklas om de finge möjlighet
att deltaga i några internationella tävlingar,
vilket bör ingå som ett viktigt led i deras
satsning på konståkningen. Annars kan det
gå som för Lisa Skoglund på OS.
Sektionen skickar som tur är åkarna på
inhemska och nordiska tävlingar, men
därutöver har vi inte ekonomiska möjlig
heter att sträcka oss.

Vid sektionens årsmöte hyllades nygifta
ordföranden Görel Hydén/Nilsson med
blommor.
DJURGÅRDAREN

Suveräna slutspelsuppvisningar av fr v Maria Mattson, Anette Olsson, Marie Stoltz, Lena Jonasson, Elisabeth Milton, Susanne Seger.
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IN
MEMORIAM

SEGLANDE REVISOR I
KONSTÅKARNAS NYA STYRELSE
Konståkningssektionen har fått ny styrelse. Ny kassör är Kerstin Dahlqvist
- nyutexaminerad revisor. Så den bokföringen bör det finnas mer än
tillräcklig kunskap bakom.

HANS
JAKOBSON
En av Sveriges och Djurgårdens
främsta fäktare genom tiderna Hans
Jakobson avled i slutet av juni endast
37 år gammal. Hasse tillhörde under
hela 70-talet världens främsta värj
fäktare. Fyra gånger blev han lag
världsmästare inklusive ett OS-guld
(1974- 1977).
Individuellt
var
VM-silver 1973 och VM-brons 1978,
hans bästa placeringar. I början av
sin idrottskarriär var han också
mycket framgångsrik i Modern Fem
kamp. Han ingick i Sveriges lag som
blev trea i Mexico-OS 1968, men som
diskades. Han fäktade under hela sin
karriär för Djurgården och tränades
av Bela Rerrich. Hasses bortgång
lämnar djurgårdsfäktarna i djup sorg
och saknad.

”Endast det bästa är gott nog”, säger
konståkarna om sin nya kassör. Kerstin, 42
- gift med Bosse Dahlqvist har haft dygnet
runt-jobb de senaste åren. Pluggat på
kvällarna och arbetat på dagarna. ”Jag har
klarat det tack vare att familjen ställt upp
till 110%” säger en glad Kerstin.
Kerstin arbetar på ekonomiavdelningen
hos SVETAB - och man kan tänka sig
att hon är den högra hand man inte klarar
sig utan.

Motionsledare
Kerstin var med och startade Huddinge
Gymnastikförening. Hon arbetade som
gymnastik- och motionsledare i många år,
och är i dag hedersledamot i HGF som nu
är en stor förening med många discipliner.
En annan fritidssysselsättning är segling
- vilket hela familjen har gemensamt.
Dotter Camilla, 18, har tränat konståk
ning sedan 6-årsåldern.
Kom till DIF efter tre års träning. Tyvärr
har hon numera slutat tävla på grund av
en besvärlig ben- och ryggskada.
Men Camilla är i högsta grad med i
verksamheten som tränarelev.
I familjen ingår också en hockeytokig
son, Mattias.

KONSTÅKARNAS
TÄVLINGSPROGRAM
September 1984

Stadsmatch
Helsingfors - Stockholm
Oktober
Seniortävling
13- 14
Trestadsmatch i Helsingfors
19-21
November
17- 18
DM - A-åkare
SKF-Trofén, Västergötland
24-25
December
8- 9
BDM - B-åkare
Januari 1985
5- 6
Tuna-Cup i Vallentuna
12-13
LM i Upplands-Väsby - A-åkare
19-20
SM i Helsingborg
19-20
BOO Cupen
26-27
JSM i Solna Stockholm
2- 3
Februari
BLM Stockholm - B-åkare
4-10
Europamästerskapen - Göteborg
15- 17
NM Köpenhamn, Danmark
16-17
BSM
23-24
BJSM
Mars
2
Lilla LM, Stockholm
8- 9
S-Trofén DIF-tävling seniorer
15-16
Kista-Finaler
Förslag att DASK-Pokalen samt Grafströmpokalen arr 16-17 februari. (Alt. 23-24
feb.)
Denna säsong gäller tester för både A och B-tävlingar.
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Kerstin Dahlqvist, vältränad sifferkvinna
tar nu över konståkningens kassaskrin.

KONSTÅKNINGSSEKTIONENS
STYRELSE 1984/85
Ordf Görel Hydén/Nilsson
tel 770 26 61
V ordf Gertrud Olsson tel 48 11 44
Sekr Alice Sandström tel 47 75 74
Kassör Kerstin Dahlqvist
tel 774 11 41
Ledamöter Lars Hafdell
tel 0753-523 92
Josef Halmi tel 43 00 73
Märta Jonasson
tel 760 69 12
Suppleanter Inger Lindvall
tel 745 49 25
Anita Tegnér
tel 48 30 08
Sakgranskare Lars Erik Löfman
tel 43 51 43
Ulla Seger
tel 59 35 43
Valberedning:
Sammankallande Lars-Erik Löfman
tel 43 51 43
Gunnar Sigurdsson
tel 63 30 54
Allan Ögren
tel 41 14 87

- Du som är med i Djurgårn kan väl
skaffa mej några fribiljetter då och då.
- Jodå - men då kan väl du som
jobbar i banken skaffa mej ett par
tusenlappar då och då.
DJURGÅRDAREN

ELITSERIEN SPELAS
I ’STOR-STOCKHOLM’

IN MEMORIAM

Säsongen har kommit igång. Och vilken säsong!!! Fyra Stockholmslag i
samma elitserie gör att nästan halva elitserien spelas på två arenor...
Hovet och Scaniarinken.
I Stockholm blir det totalt 24! derbymatcher mellan AIK DJURGÅRDEN - HAMMARBY - SÖDERTÄLJE. Här följer höstens
hela spelprogram. Observera vissa utbrutna matcher på lördagar och
tisdagar. Alla matcher på måndag - fredag spelas kl 19.00 Lördagar är
matchtiden 15.00 och söndagar kl. 17.00.
GRATTIS TILL EN HELSPÄCKAD SERIEHÖST OCH VÄLKOMNA
TILL HOVET OCH SCANIARINKEN!!!!

Sö 30/ 9 Brynäs - AIK
Djurgården - Björklöven
Färjestad - Hammarby
Skellefteå - Leksand
Södertälje - Luleå
Ti 2/10 AIK - Djurgården
To 4/10 Björklöven - Färjestad
Hammarby - Södertälje
Leksand - Brynäs
Luleå - Skellefteå
Sö 7/10 Brynäs - Skellefteå
Färjestad - AIK
Hammarby - Luleå
Södertälje - Björklöven
Ti 9/10 Djurgården - Leksand
To 11/10 AIK - Södertälje
Björklöven - Hammarby
Leksand - Färjestad
Luleå - Brynäs
Skellefteå - Djurgården
Sö 14/10 Björklöven - Skellefteå
Djurgården - Brynäs
Färjestad - Luleå
Södertälje - Leksand
Ti 16/10 Hammarby-AIK
To 18/10 AIK - Björklöven
Brynäs - Färjestad
Leksand - Hammarby
Luleå - Djurgården
Skellefteå - Södertälje
Lö 20/10 Färjestad - Djurgården
Sö 21/10 Björklöven - Leksand
Hammarby - Skellefteå
Södertälje - Brynäs
Ti 23/10 AIK - Luleå
To 25/10 Brynäs - Hammarby
Djurgården - Södertälje
Leksand - AIK
Luleå - Björklöven
Skellefteå - Färjestad
Lö 27/10 Leksand - Luleå
Sö 28/10 AIK-Skellefteå
Björklöven - Brynäs
DJURGÅRDAREN

Ti 30/10

To

1/11

Ti 6/11
To 8/11

Lö 10/11
Sö 11/11

Ti 13/11
To 15/11

Sö 18/11

Ti 20/11
To 22/11

Sö 25/11

Ti 27/11
To 29/11

Södertälje - Färjestad
Hammarby - Djurgår
den
Djurgården - Brynäs
Färjestad - AIK
Luleå - Södertälje
Skellefteå - Björklöven
Hammarby - Leksand
AIK-Luleå
Björklöven - Hammarby
Brynäs - Skellefteå
Leksand - Färjestad
Södertälje - Djurgården
Brynäs - Björklöven
Djurgården - AIK
Färjestad - Hammarby
Luleå - Leksand
Skellefteå - Södertälje
Hammarby - Luleå
AIK - Skellefteå
Björklöven - Färjestad
Leksand - Djurgården
Södertälje - Brynäs
Brynäs-AIK
Djurgården - Björklöven
Luleå - Färjestad
Skellefteå - Leksand
Södertälje - Hammarby
Hammarby - Skellefteå
AIK - Södertälje
Björklöven - Luleå
Färjestad - Djurgården
Leksand - Brynäs
Brynäs - Hammarby
Djurgården - Luleå
Skellefteå - Färjestad
Södertälje - Leksand
AIK - Björklöven
Björklöven - Södertälje
Färjestad - Brynäs
Hammarby - Djurgård.
Leksand - AIK
Luleå - Skellefteå

HANS GARPE
Hans Garpe var under slutet av
40-talet och början av 50-talet le
damot av fotbollsektionens styrelse
och under några år dess ordförande.
Det var under 50-talets första år
som grunden lades för de framgångar
sektionen hade under såväl 50- som
60-talet. Vi som hade glädjen att
arbeta tillsammans med Hans under
denna uppbyggnadstid av sektionen
erinrar oss gärna hur han genom sitt
lugna och sakliga sätt att arbeta på
ett mycket verksamt sätt bidrog till
de kommande årens framgångar.
Genom sin civila gärning - bl a som
lärare och senare rektor - hade
Hans förvärvat en stor och rik
människokännedom som ofta var till
ovärderlig nytta för sektionen vid
kontakter med spelare, ledare, andra
föreningar etc. Själv en gång aktiv
såväl på fotboll- som på bandyplan
kände Hans varmast för dessa båda
grenar i vår förenings verksamhet.
Sitt intresse för DIF släppte Hans
aldrig trots att han efter pensione
ringen slog sig ner i Spanien. Det
årliga besöket i hemlandet betydde
också förnyad kontakt med den
förening som han så framgångsrikt
hade representerat som aktiv idrotts
man och såsom ledare.
För allt vad Hans gav sin förening
och för vad han betytt för oss ledare och aktiva - tackar vi. En
god vän var han och skall så i
tacksamhet bestå i våra minnen.
Gunnar Lundqvist

Sö

2/12 AIK-Hammarby
Brynäs - Luleå
Leksand - Björklöven
Skellefteå - Djurgården
Ti 4/12 Södertälje - Färjestad
To 6/12 Brynäs - Björklöven
Djurgård. - Hammarby
Färjestad - Södertälje
Luleå - Leksand
Skellefteå-AIK
Sö 9/12 Hammarby - Leksand

ÅSIKTSBUTIKEN
Morsning, Åsiktsbutiken håller öppet för alla som vill vädra sina åsikter.
Tycka till om nåt som är bra eller dåligt. Adressen är, Olle Larsson,
Tidningen Djurgårdaren, Box 21072, 100 31 Stockholm.
Skriv gärna under signatur - men vi måste ha ditt rätta namn och
adress ändå. Utan korrekt namn under ditt bidrag publiceras den ej.
Och så till brevskörden:

Hallå, Blue Saints
var får man tag i er?
Jag undrar om tidningen Djurgårdaren vet
eller kan forska efter adressen till ”The
Blue Saints” för jag skulle vilja bli medlem
där.
Jag har tidigare försökt med allt möjligt
folk inom Djurgårn men dom har ingen
aning.
Jag hoppas på er.
En trogen Djurgårdare i Linköping

Det här är inte det enda brevet som
frågar efter adressen till helgonen. Vi har
forskat men det finns tydligen ingen
officiell adress. Vill någon bland helgo
nen” kontakta oss ska vi vidarebefordra
adressen till dom som är intresserade.
Redaktionen

Borken sviker!
Hur kan Leif Boork - som varit tränare
i en av Sveriges förnämsta och mest

framgångsrika klubbar bli helt blind på
bara ett par månader?
Först sparkar han Tommy Mörth, Håkan
Södergren och Mats Waltin ur landslaget
- sen inför Canada Cup petar han Rolf
Ridderwall, Orvar Stambert och Jens
Öhling!!
Man kan nästan tro att det var Borken
som fick kicken ur Djurgårn - och nu tar
personlig hämnd.
Nej in med flera Djurgårdare i landslaget
- och ut med alla lantisar.
”Järnkamin”

Är det verkligen kunnandet
som brister?
I går råkade min ledighet passa in med
DIF:s hemmamatch mot Nyköping - så
jag beslöt mig åka in och titta på våra
grabbar. Antagligen var det väl max otur
att grabbarna skulle göra en plattmatch
eller också ligger det väl allvarligare skäl
bakom. Så som grabbarna uppträdde hjälper det inte med att förstärka med s k
måltjuvar. Det hade inte räckt med elva
måltjuvar.

Nej det måste hända något radikalt.
Som laget spelade nu har vi inget vare
sig i kval eller allsvenska att göra. Djurgårn
måste börja fungera som lag.

Vi har fått brev från Karlis
Oders (till vänster på bilden)
från Kinna. Han är en trogen
Djurgårdare som till och med
på resan i Egypten såg till
att öka DIF-anhängarskaran.
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Jag vill på det bestämdaste rekommen
dera fotbollssektionens ledning att verkligen
lyssna på samtliga spelare som ingår i
A-truppen och skapa verklig arbetsro och
sammanhållning inför den viktiga fotbolls
hösten.
Jag är övertygad att det finns både
kunnande och vilja i laget och att grab
barna kan gå till allsvenskt kval utan
spektakulära lån utifrån.
Gunnar Öhgren

DJURGÅRDAREN

Fiskartorpets
motionscentral
—en oas mitt i stan...

Sandra och Sune hälsar välkommen framför entrén till Fiskartorpet.

Och denna förnämliga anläggning drivs i Djurgårds
regi. Som medlem är det ett måste att besöka Fiskartor
pet. Men självklart är anläggningen öppen för alla, även
de som inte bär omkring på det plastade Djurgårds
medlemskortet.
Du behöver inte vara toppidrottare eller sekundjagare
för att trivas på motionscentra
len. Vi har program och
motionsslingor som passar alla konditionsnivåer.
Gå, lunka, löp, jogga, gymnastisera, styrketräna och
avsluta med en simtur i poolen, bastubad och solarium.
Ja, alla smakriktningar är tillgodosedda.

Vi på Fiskartorpet kallar det friskvård på rätt sätt, allt
så fysisk aktivitet som underlättar tillvaron.

Som bevis för våra påståenden vill vi gärna relatera ett
besök som vi hade härom sistens. Ett gäng lufthansa
piloter som utnyttjade vår anläggning. Deras arbetsplats
är ju minst sagt global och många platser har besökts,
men dessa piloter var rörande eniga om att något lik
nande ställe med så förnämliga lokaler och banor som
fick utnyttjas till det facila priset av 6 kr hade dom tidi
gare inte träffat på.

Ärade läsare av tidningen DJURGÅRDAREN
Du har allt runt hörnet-knuten
En oas mitt i Stockholm som kan bjuda på det mesta.

Välkomna till Fiskartorpet

Sandra och Sune
DJURGÅRDAREN
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Hög kvalité - precis samma tröjor som
Djurgårdens A-trupp i ishockey tränar i. Tröjan
finns i mörkblå eller ljusblå färg.
Du får ditt eget namn (max 13 bokstäver)
och valfritt nummer (0 - 99) på baksidan.

Storlekar: Small, Medium, Large.
Beställ snarast - vi har ett begränsat antal. Posta kupongen - så kommer
tröjan per postförskott.

Till Djurgårdens Ishockey, box 16, 121 21 Johanneshov
Jag vill ha A-lagets träningströja:

Färg:

Storlek:
namn
Nummer:

adress

Pris för enbart tröja 95: postnr

postadress

Pris för tröja

+

nummer 105:-

Pris för tröja

+

nummer +

ditt

namn 145: namnteckning
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Postförskottsavg. tillkommer.
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LENNART

TAR SEMESTER
PÅ HJORTHAGEN ...

I allmänhet brukar endast de så kallade ”affischnamnen” få plats i
tidningarnas sportreportage. Vi har som motvikt intervjuat en av dessa
många ”doldisar” som genom sitt arbete i det tysta i stor utsträckning
bidrar till att varje förening kan fungera och bedriva ungdoms- och
breddverksamhet.
En av många slitvargar i Djurgår’n är Lennart Jonsson i fotbollens
u-sektion.

Född Djurgårdare
Lennart som är 38 år och i det civila är
chef för ett tryckeri, blev Djurgårdare
redan två timmar efter födseln. Detta kan
förklaras av att såväl hans pappa som farfar
var hängivna Djurgårdare och på ett tidigt
stadium ville försäkra att släkttraditionerna
hölls vid liv. Lennart blev med andra ord
född till Djurgårdare och med blårandig
pyjamas.
Efter en lovande början som ungdomsoch juniorspelare i såväl hockey som fotboll,
fick den aktiva idrottskarriären avbrytas
redan vid 17 års ålder. Detta på grund av
oturliga skador.
Men Lennart släppte inte kontakten med
kompisarna i Djurgården utan startade
genast en ny karriär och då som ledare och
tränare. För närvarande är han ledare/
tränare för pojkar -70, efter att tidigare
i tre år haft hand om 69-laget.
Dessutom är han en stor allmän fixare
inom u-fotbollen och när vi träffar honom
håller han just på att förbereda Djurgår’ns
Barnens Ö-läger.

Stimulans och krydda
Lennart, vad är det som gör att du som
DJURGÅRDAREN

ledare lägger ned så mycket tid på
Djurgår’n?
- För det första är jag Djurgårdare och
vill göra en insats för min förening som
jag gillar högt och rent. För det andra gillar
jag att arbeta med ungdomar och för det
tredje är det vansinnigt roligt, stimulerande
och en extra krydda i de vardagliga
rutinerna.
Du är inte bara tränare utan lär hålla
på med allt möjligt inom u-sektionen?
- Ja, det är så när man är ledare.
Förutom själva träningen får man hålla på
med förberedelser inför turneringar och
dylikt. Ragga sponsorer och pengar som
behövs för att verksamheten skall gå runt
är också nödvändigt och en viktig arbets
uppgift. Dessutom är jag med i redaktionen
för vår förnämliga sektionstidning BLÅ
RANDEN.
Hur går det för det lag som du tränar
nu?
- Det är första året som jag är tränare
för 70-laget. Vi tränar 3-4 gånger i veckan
året om. Det är en samling jätteduktiga
grabbar som även ställer upp på sådant som
inte direkt hör ihop med fotbollen. Som
att sälja matchprogram, lotter, julkalendrar
m m vilket måste göras för att vi ska kunna

deltaga i olika turneringar på bortaplan.
- Dom liksom vi ledare ställer upp för
föreningen, vilket jag tycker är mycket
viktigt och ytterligare förhöjer klubbkäns
lan.
- Laget spelar i S:t Erikscupen och bör
kunna placera sig hyfsat. I laget finns ca
15 spelare. Genom att vi har fem avbytare
och får göra så kallade bandybyten får alla
spela i varje match.
En sista fråga. Vad gör du på semestern?
- Tja. Få se nu . . . Två veckor går åt
till Barnens Ö-lägren, och en vecka har gått
åt tidigare när vi deltagit i olika turnering
ar. Så det blir väl två veckor över åt mig.
- Men i år var det så dåligt väder så
jag var mest upp på kansliet på ”Hjortis”
och hjälpte till.!.!.!.!.!
Henrik
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Visa
vem du
håller
på!
Djurgårdens egen butik, fylld med
häftiga DIF-kläder, souvenirer o annat
kul, har ett specialerbjudande till dej inför
hockeystarten:

HOCKEYPAKET med RABATT!
DIF-Jacka
Halsduk,
Toppluva,

i fodrad nylon med stickade muddar och linning. Gul/röda
passpoaler och DIF-märke. Storlekar 140 - 170 cl och 48-56 .....

nyhet, smalrandig .........................................................................................

med DIF-märke .........................................................................................

SUMMA

320:55:40:415:-

KÖPER DU HELA PAKETET FÅR DU SOM EXTRA
RABATT EN DIF-FLAGGA (med lagerkrans och
DIF-märke). Se bilden till vänster. FLAGGAN ÄR
VÄRD 60:-.
Det här kan du beställa direkt från DIF-butiken eller köpa det
i våra shopar på Johanneshovs isstadion.

Öppet må - fredag 15-18

BUTIKEN
STOCKHOLMSVÄGEN 60
LIDINGÖ TEL 08-765 50 38

34

DJURGÅRDAREN

Prisexempel:
Porslinsmugg ..................................................... 25:-

Glasunderlägg, konstläder
4 st ................................................................... 25:Glasunderlägg, plast, 6 st ............................ 30:10 tändsticksaskar, 10-pack ....................... 15:Halskedja ........................................................... 20:-

Badhandduk ...................................................... 70:Haklapp ............................................................. 20:Handledsband
Pannband

..................................................

17:-

.......................................................... 12:-

Babyset, liten halsduk +
liten mössa ....................................................... 65:Slips ................................................................... 80:-

