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UTGIVNINGSPLAN 1985

Nr

Manusstopp

Utkommer

1-85
2-85
3-85
4-85

4/2 -85
6/5 -85
19/8 -85
21/10-85

11/3 17/6 30/9 2/12-

STÖRRE
STARKARE
BÄTTRE
Min första tid som ordförande i Överstyrelsen har jag använt för att sätta mig
in i föreningens totala verksamhet.
Det framstod tidigt att vi på nästan alla områden måste förbättra vår verksamhet.
För att lyckas med denna målsättning måste vi få till stånd en konstruktiv och
självkritisk analys av hela verksamheten.

Givande planeringskonferens
Den 28 - 29 september var samtliga överstyrelsens ledamöter samlade till en
tvådagarskonferens för att ingående dryfta föreningens förutsättningar, ekonomi,
marknadsföring, målsättning och framtidsvisioner.
Det var nyttiga och lärorika dagar. Där togs och gavs i alla former. Där
diskuterades och framfördes förslag av de mest skiftande slag.
Där fastslogs överstyrelsens roll och huvuduppgifter. Där fastslogs handlings
program för en förbättrad ekonomi, en förbättrad organisation liksom övergripande
mål för en långsiktig planering och målinriktad verksamhet.
Önskemål som måste förverkligas var bland andra ett ökat medlemsantal liksom
bättre medlemsvård, förbättrad marknadsföring, förbättrad utbildning av ledare
och funktionärer.

En utmaning med hög målsättning
Att genomföra alla fastlagda planer kommer att ta tid, men arbetet har redan
påbörjats. En presentation av arbetsplaneringen har presenterats för samtliga
sektioner vid ett förtroenderådsmöte.
Det är min förhoppning att den entusiasm som finns för att ta i tu med de
föreliggande uppgifter skall leda till önskat resultat. Nämligen att DJURGÅR
DENS IDROTTSFÖRENING inom fyra år skall upplevas som Stockholms
Idrottsförening nummer 1, såväl Sportsligt som i fråga om drift och ekonomi.

15/3
21/6
4/10
6/12

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

Berth Sundin
ordförande i Djurgårdens IF:s överstyrelse

AB Trycksaker, Norrköping 1984
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HÄR ÄR DOM
VÄRT FÄRGGLADA OCH FRAMGÅNGSRIKA DAMFOTBOLLSLAG

Övre raden fr v: Birgitta Andersson ass. tränare, Ulla Bjerkhaug, Susanna Arbinge, Åsa Lundin, Lotta Nilsson, Irene Ulander, Karola
Eliasson och Fredrik Lindbo naprapat.
Mellanraden: Bengt Högström lagledare, Malin Svedberg, Pia Carlsson, Susanne Lundgren, Marie Wahlberg, Monica Norrby,
Annika Lundgren och Kenneth Hedlund tränare.
Sittande: Ann Noreus, Carina Bjärehag, Anneli Rågmalm, Yvonne Dahl, Kerstin Pettersson, Carina Hagström och Anne Hauru.

VIKTIG HÖSTOCH VINTERTRÄNING
Under november och december tränade
vi i Stora Mossens tält och inomhus i
Västbergahallen. Den 17 december åkte vi
till Kenneths hemtrakter i Märsta för
deltagande i Skånela-turneringen inomhus.
Efter vinster mot Skånela och Gideons
berg men förlust mot BP i gruppspelet,
mötte vi i semifinalen AIK:s allsvenska
damlag. Vi tog ledningen i första halvlek
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genom mål av Kerstin Pettersson. I andra
halvlek kvitterade AIK till 1-1 som blir
slutresultatet vid full tid. Efter en rafflande
straffsparksläggning enligt amerikansk
modell, står AIK som segrare.
I finalen vinner BP över AIK och blir
därmed slutsegrare. Vårt lag får spela 3:e
pris mot Bälinge, en match som slutar med
förlust 1-0 och därmed en 4:e-placering.

Efter ledigheten under jul och nyårsfi
randet börjar säsongen på allvar den 3
januari med träning i Bosöns nya inom
hushall. Med utgångspunkt från Hjortha
gens lokaler bedriver vi löpträning två
gånger i veckan. Dessutom träning inomhus
i Västbergahallen och på Kristinebergs BP
som tyvärr mer liknar isbana än fotbolls
plan under hela vintern.
DJURGÅRDAREN

ÄNTLIGEN I ALLSVENSKAN!
Efter två misslyckade försök så lyckades DIF:s fotbollsdamer kvalificera
sig till Allsvenskan. Detta efter en mycket fin och framgångsrik säsong
där man i sista kvalmatchen lyckades besegra Brages flickor på bortaplan
den 13 oktober med 5-1.
Det var något man bara kunde hoppas på när vi drog igång träningen
i Stora Mossens tält i november 1983. Kenneth Hedlund, som efter ett
antal år i Skånela, övertog tränarsysslan var kanske något av den injektion
som våra flickor behövde. Därmed inte sagt att vår tränare Jörgen Lindman
på något sätt misskött flickornas träning, när han efter ett år valde att
satsa på eget spel i IFK Lidingö.
Under hösten kom också Birgitta Anders
son från Roslagsbro till Djurgårn. Birgitta
har assisterat vid träningarna och även varit
ansvarig för målvaktsträningen. Fem in
släppta mål under serien talar sitt tydliga
språk.

Därefter blev det dags för revansch mot
fjolårets kvallag Bälinge. Efter att ha
dominerat matchen vann vi med 2-0 och
som målgörare noterade sig Malin Swed
berg och Sussi Arbinge.

Knapp förlust i Malmö
Framgångar i tipscupen
I slutet av januari deltog vi i Tipscupen.
En inomhusturnering under två dagar i
hallar utspridda över Stockholm med
omnejd. För vår del blev det spel i
Jakobsbergshallen. Efter en inledande för
lust mot IFK Viksjö, besegrade vi i tur och
ordning Hällebybrunn, Kälvesta, BP och
Västanfors. Det innebar finalspel på sön
dagen i Eriksdalshallen mot Hanviken. En
match som vi tyvärr förlorade med 3-0.
Därefter fortsatte träningen under vin
termånaderna till början av mars då
träningsmatcherna och Victoria Cup star
tade. Under den här perioden drogs vi med
ovanligt mycket skador. Bl a hela fjolårets
backlinje var satt ur spel. I början av april
åkte 20 spelare tåg ner till Skåne för ett
träningsläger i Vanneberga. Med i truppen
var också fyra av våra egna spelare
hämtade ur fjolårets flicklag. Truppen
tillbringade en vecka i Skåne med bra
gräsplaner och perfekt förläggning och
träning.

Därefter hade vi några välbehövliga
semesterveckor innan vi samlades i Roslags
bro för ett sommarträningsläger. Väl för
beredda inleddes hösten med kvartsfinal i
Svenska Cupen. Motståndare var Malmö
FF och det var med en viss stolthet vi gick
in för denna match, för när gick ett
Djurgårdslag så långt i Svenska Cupen
senast?
Första halvlek blev också lyckosam då
vi tog ledningen genom mål efter hörna av
Monica Norrby. Malmö kvitterade en bit
in på andra halvlek och resultatet står sig
matchen ut varför förlängning måste till
gripas. I slutminuterna på förlängningen
gör Malmö 2-1. Och därmed var det bara
serien kvar att koncentrera sig på för våra
träningsflitiga och duktiga fotbollsflickor.

Seriestart med mersmak

Men serieseger på hemmaplan

Seriestarten skedde den 5 maj mot
Segeltorp på vår hemmaplan Hjorthagen.
Stor nervositet i truppen bl a på grund av
alla skadorna under våren. Men efter en
ledning med 2-0 i halvlek vann vi till slut
med 4-1. Målen gjorda av Carina Bjä
rehag (2), Carina Hagström och Kerstin
Pettersson ett vardera.
Nu börjar det hända saker i Svenska
Cupen. Den 31 maj åkte vi till Västerås
för match mot IFK Västerås, topplag i div
två N:a Svealand. Vi vinner efter vår bästa
match så långt in på säsongen. Segersiff
rorna blir 2-1 efter underläge med 0-1.
Men det blir en dyrköpt seger då två av
våra spelare blir skadade. Målen gjordes
av Pia Carlsson och Kerstin Pettersson.
Medan serien lunkade på som vi blivit
bortskämda med de senaste åren, så
fortsatte det också att gå bra för våra
flickor i Svenska Cupen. Nästa motstån
dare blev div I-laget Strömsbro från Gävle.
Efter en jämn match där vi ledde med 2-0
kunde vi till slut vinna med 3-2.

Seriespelets matcher under hösten ge
nomfördes programenligt och efter sista
seriematchen hemma på Hjorthagen var vi
obesegrade seriesegrare i div 2 ö Svealand.
13 poäng och 67-5 i målskillnad. 42
seriematcher i rad utan förlust. Nollan hölls
i 12,5 timmar under årets seriespel och
endast ett (1) mål insläppt på bortaplan.
Fina siffror att redovisa som bevis på att
våra flickor genomfört årets serie på ett
förnämligt sätt och med mycket stor
ambition.
Så var det dags för kvalspel igen, tredje
året i rad. Skulle vi nu lyckas? Eftersom
vi var klara seriesegrare på ett tidigt
stadium, kunde vi förbereda oss väl för att
få en formtopp just till kvalet. Förberedel
serna spände över alla tänkbara områden,
såväl fysiskt som mentalt och genom
diskussioner och gruppsamtal. När sedan
kvalmotståndarna blev kända var det gamla
spöken som återuppstod för undertecknad
och några av spelarna. Skå i serien för tre
år sedan och Brage i kvalet för två år sedan.
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Kvalfyllt kval
Vi inledde mot div 1-laget Skå på
Hjorthagen den 6 okt. Efter att vi lyckats
neutralisera Skås mittfält dominerade vi
spelet på ”hjortis” regntunga plan. Efter
tre mål under de sista 20 minuterna såg
det lovande ut inför andra halvlek. När vi
en bit in på andra halvlek tagit ledningen
med 4-0 reducerade Skå till slutresultatet
4-1. Därmed återstod en, men som vi
bedömde det mycket svår match mot Brage
på bortaplan.
Avresa tidigt på lördagsmorgonen mot
Borlänge och den avgörande matchen mot
Brage. Vi kom fram i god tid till
Domnarvsvallen som bjöd på fin gräsmatta
och solsken. Således bästa förutsättningar
för en bra match.

Nervpirrande inledning
Som väntat blev det en trevande och
nervös inledning. Som tur var är man ju
härdad som djurgårdare , annars hade väl
ett hjärtstillestånd varit nära. Efter 20
minuters spel kom en märkbar förändring
och våra flickor tog över initiativ i matchen
mer och mer.
Och när Pia Carlsson i 34:e minuten gör
1-0 så blir det bara ett bevis på att bra
spel och press på motståndarförsvaret ger
resultat. 2-0 kommer efter 43 minuters
spel på ett härligt skott av Carina Bjärehag.
När sedan Ulla Bjerkhaug nickar in 3-0
på hörna ett par minuter in på andra
halvlek så skulle mycket till för att våra
flickor skulle tappa greppet om matchen
och missa allsvenskan.
Brage reducerar visserligen till 1-3, men
sedan gör Pia Carlsson och Kerstin Petters
son var sitt mål och fastställer slutresultatet
till 5-1 till DIF, SUVERÄNT!!!

Sydländsk segeryra
Våldsam glädje utbryter på plan efter
slutsignalen. Pommacen sprutar och gläd
jen har inga gränser. Allsvenskan och div
I... det är ju där alla DJURGÅRDSLAG
skall spela. Efter en väl genomförd säsong
har våra duktiga flickor klarat det. En
framgång som dom var väl värda.
Vi har i årets seriespel använt 22 spelare.
En av förklaringarna till att vi lyckades är
den breda spelartruppen. Vi har i år haft
hjälp av en damkommitté under ledning av
Roger Skoog. Denna kommitté har skött
allt runt matcher liksom ekonomi och
många andra viktiga och arbetsamma
uppgifter.
Här är på sin plats att rikta ett STORT
TACK till alla dem som hjälpt vår
damfotboll under säsongen och där inbe
grips då självklart våra duktiga spelare.
Och nu väntar än större arbetsuppgifter,
än hårdare träning för att vi skall kunna
hävda oss i de stora sammanhangen.

Bengt Högström
Lagledare
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VAD VILL VI
OCH VAD GÖR VI
MED DJURGARNS FRAMTID?
Vad har DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING för MÅLSÄTTNING
med sin VERKSAMHET?
Ska DIF vara en elitklubb eller ska vi kanske satsa på breddidrott?
Fungerar organisationen bra?
Hur skall överstyrelsen arbeta för att bättre leda Djurgårdens IF och
dess sektioner?
Kan vi förbättra vår ekonomi?

Geniknölarna gnuggades
Dessa och många andra frågor behöver en
föreningsstyrelse noggrant fundera på med
jämna mellanrum. För att inom vår
förening diskutera dessa frågor, kallade
ordföranden Berth Sundin överstyrelsens
ledamöter till en tvådagars planeringskon
ferens den 28 - 29 september.
Platsen som valts för dessa viktiga
förhandlingar var PK-bankens kursgård
Söderås, där man hade fått hyra in sig till
ett förmånligt pris. Under de två dygnen
grillades deltagarna med Djurgårdens pro
blem och glädjeämnen.
Probleminventeringar, grupparbeten, åt
gärdsprogram, organisationsplaner och
målsättningar, gnuggades på längden och
på tvären. Deltagarna var efter konferensen
lätt utmattade men överens om att mycket
positivt hade kommit fram som på sikt
kanske kan ge en bättre och framgångs
rikare DJURGÅRDENS IDROTTSFÖR
ENING.
För att på papperet pränta ner vad som
sagts skrevs de viktigaste slutsatserna upp
i form av ett ”manifest”, minnesanteck
ningar eller kalla det vad ni vill.

Övergripande mål
Man kom bland annat till slutsatsen att
det inte fanns någon anledning att ändra
tidigare uppsatta mål såsom att DIF skall
driva fler idrottsverksamheter med inrikt
ning mot elitnivå. Inget hindrar dock att
man för att uppnå elitresultat inom sek
tionerna har en breddidrottsbas.
Tvärtom sågs detta som en förutsättning.
Vidare skall man värna om föreningens
traditioner och medlemmar samt främja
kamratskap och uppfostran av ungdom. Det
vill säga, man poängterade att en social
insats finns med i föreningens övergripande
mål och att denna insats till stor del görs
på ideell basis.
Ett annat mål är att föreningen skall
drivas på ett sunt ekonomiskt och plan
mässigt sätt som i ett långsiktigt perspektiv
skall ske utan kapitalunderskott.
Att på olika sätt verka för att Djurgår
dens IF:s anseende hos allmänhet, medlem
mar, myndigheter, andra klubbar m fl, är
högsta möjliga, är ett annat viktigt mål.
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Målsättningen bör egentligen och själv
klart vara att Djurgårdens IF skall vara
landets bästa idrottsförening vad avser
sportsliga resultat, drift, ekonomi, popula
ritet, antal medlemmar osv. Eller hur??
Är det någon som inte skriver under på
detta??

Organisation
Förutom dessa målsättningar på lång och
kort sikt, upprättades olika förslag till
administrativa och ekonomiska rutiner.
Detta för att om möjligt den vägen
förbättra verksamheten.
Överstyrelsens organisation diskuterades
också. Därvid kom flera organisationsför
slag fram och till slut enades man om det
lämpliga i att dela upp överstyrelsen i tre
huvudkommittéer enligt följande:
Ekonomikommittén: Budget, bokslut,
ekonomi, personal, avtal, bingo, lotterier
m m.
Marknadskommitté: Resursanskaffning,
souvenirer, marknadsfrågor, medlem
mar m m.
Informationskommittén: Information ex
tern och intern, tidningen, stadgar m m.
Arbetet med att förbättra Djurgårdens
IF i olika avseenden tar inte slut i och med

denna konferens utan avses att ständigt
pågå. En nödvändighet för att vi hela tiden
skall få ut det bästa av vår verksamhet i
alla dess former.
Vi hoppas återkomma i kommande
nummer av vår tidning med mer synpunkter
och förslag i dessa för oss alla så viktiga
frågor.
Henrik Bromfält
sekr. i överstyrelsen

VI HAR DET MESTA FÖR DOM FLESTA!!
ÖPPET ALLA DAGAR

VIDEO

AB

11.00-23.00

Långholmsgatan3

Tel.08-691885

Aukt. återförsäljare av
Maxs-Videogrossistens väl kända sexfilmer

Postordertel. 0868 72 75
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DJURGÅRDARE
BLAND 17 000
I O-RINGEN
Den pånyttfödda Orienteringssektionen inom DIF har så smått startat upp
tävlingsverksamheten. Namnet Djurgårdens IF börjar återfinnas i allt fler
startlistor. Så var t ex fallet i den stora årliga O-RINGEN som i år
arrangerades i Bräkne-Hoby i Blekinge. Världens största idrottstävling
kallad med ca 17 000 deltagare i 46 olika klasser.
Sektionsordföranden ”Lill Byss” Hansson
var där och delger läsekretsen följande
intryck:
- Vilken idrottsfest. Vilken gemenskap.
Vilka arrangemang. Vilka förnämliga ori
enteringsprestationer. Ja, man vet inte till
sig av beundran för en sådan vecka om man
har den rätta inställningen till idrott.

- Där fanns allt ifrån ungdom, motion,
pensionär till elitlöpare. Ja, hela familjer
var med och tävlade i olika klasser. Där
såg man den spänstiga orienteringsvetera
nen Bertil Nordenfelt - 83 år - säkert
leta sig fram i terrängen. Där sågs också
boxningsvärldsmästaren Ingemar Johans
son lufsa omkring.
- Man blir också överraskad över att
se så många deltagare som kommer från
andra idrotter. Flera elitidrottsmän och
kvinnor från skidor, fotboll, handboll,
ishockey med flera idrotter fanns med här
under veckan i Bräkne-Hoby.

IN
MEMORIAM
Gustaf Andersson död
Ett av Djurgårdens IF:s tungviktsan
kare i boxning på 1920-talet, Gustaf
Andersson, har avlidit i en ålder av
82 år.
Store Gustaf, som vi kallade
honom, erövrade i Djurgårdsdräkten
junior SM år 1926 samt stora SM
i tungvikt åren 1927 och 1928.
Djurgården hade på den tiden tre
tungviktare att välja mellan, Nisse
Ramm, Gustaf Magnusson och Gus
taf Andersson. Alla tre lika pålitliga
ankare i vårt lag. Store Gustaf,
sjömannen som kom från Blekinge,
var som huggen ur det blekingska
kustbergets granitklippor.
Han var stark och oöm, en man
att lita på.
Han blev även professionell och
utkämpade som sådan några mat
cher bland annat i Tyskland med
växlande framgång. Han reste också
Sverige runt tillsammans med Nisse
Ramm och vår på den tiden store
tungviktsidol Harry Persson och
uppvisningsboxade och gjorde pro
paganda för sporten.
Vi gamla saknar vår store Vän.
Harry Wolff

Orienteringssektionens ordförande Hans
Hansson.

- Detta skulle väl vara något att satsa
på för oss Djurgårdare som har så många
verksamma sektioner. Trappa ned med
orientering eller koppla av med några
månaders orientering under vår eller som
mar. I orienteringen behöver ingen försum
ma familjen. Här är alla med från
7 - 8-årsåldern och upp långt över pensions
åldern.
- Orienteringen är också en billig sport.
Många tävlingar arrangeras också som en
form av familjesemester. Man campar,
upplever en otrolig gemenskap under fri
tiden och tävlar tillsammans i olika grupper
allt efter ålder, kunskaper och meriter.
- 1985 arrangeras O-ringen i Falun. Då
räknar vi med en betydligt större trupp av
Djurgårdsorienterare med i startfälten.
Kom med i våra träningstävlingar och
förbered redan nu ditt och familjens
deltagande i nästa års upplaga av ”världens
största idrottstävling”.
- Vi som var med i år kom ”runt” och
fick verkligen blodad tand. En upplevelse
och en tävlingsform som vi hoppas att
många fler av våra medlemmar borde få
uppleva.
Välkomna till Orienteringssektionen
”Lill Byss” Hansson
DJURGÅRDAREN
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ÖVERSTYRELSEN
FICK FÄKTLEKTION
Överstyrelsen brukar normalt avhålla sina sammanträden uppe i
stadionlokalen i klocktornet. Men vid några tillfällen har dessa
sammanträden flyttats ut till någon av föreningens sektioner. Detta som
ett led i försöken att komma den idrottsliga verksamheten närmare och
få en bättre inblick i sektionernas arbete.
Tidigare har styrelsen besökt boxarna,
vilket vi rapporterat om i ett tidigare
nummer av denna tidning. Det var en
samling något ”bleksiktiga” ledamöter som
då lämnade lokalen och med bestämdhet
tackade nej till att själva ta boxningsringen
i besittning för att pröva på en sparring
rond. Nåväl dom klarade sig undan med
bara förskräckelsen den gången, men värre
skulle det bli.

Avlångt, trångt och smalt
Vid ett av föreningens förtroendemöten i
våras (dvs ett av dessa möten där
överstyrelsen sammanträder med ordföran
de från respektive sektioner) berättades om
besöket hos boxningssektionen. Vid anfö
randets slut studsade fäktsektionens Calle
Bernadotte upp och inbjöd styrelsen på
stående fot till fäktningssektionens lokali
teter.
Sagt och gjort. Den 3 september dök
ÖS-ledamöterna upp i fäktlokalen på
Artemisgatan 17 vid Hjorthagens T-banes
tation. Far och son Bernadotte (Oscar och
Carl) informerade om fäktarnas vardag i
med- och motgång. Ekonomi, tränarfrågor
liksom andra verksamheter redovisades
också.
Därefter visade en av tränarna, Leif
Högström, lokalen som verkligen utnyttjas
till sista kvadratmillimetern. Trångt, av
långt och smalt men trivsamt och effektivt.

Jonas Rosén (längst bort till höger) och
Leif Högström instruerar några av Över
styrelsens medlemmar i konsten att hålla
en värja. Bilden ovan.

Owe Svenson (till vänster) får in en perfekt
träff på Jan Peder Norstedt. Bilden nedan.

ÖS-laget ersatte OS-laget
Därefter vidtog en uppvisningsfäktning av
sektionens bästa fäktare, Kent Hjerpe och
Jonas Rosén som båda var med i Los
Angeles-OS. När dessa båda eleganter först
visat finesserna och tekniken blev det
match.
Först till 10 segrar gällde. När ställning
en var 5-5 avbröts plötsligt matchen av
tävlingsledaren Calle. Två reserver var
tvungna att kastas in för att ersätta
OS-fäktarna.
Döm om åskådarnas förvåning när han
annonserade ut att två ÖS-ledamöter skulle
utses som ersättare. Något nervös och
rastlös stämning infann sig plötsligt i
gruppen där alla försökte se obesvärade ut.
Så kom beskedet, till att försvara ÖS och
DIF:s ära utvaldes två nya och ofördärvade
ledamöter. Förre hockeyliraren Owe Svens
son och cykelordföranden Jan Peder Nor
stedt blev de lyckliga (olyckliga?).
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En match i den högre skolan
Efter diverse besvär stod dom där på pisten
iförda tävlingsdräkter och ansiktsmasker.
Två värjor, sladdkontakter och ”toppmat
chen” kunde börja.
En avvaktande inledning, försiktiga rö
relser inledde denna giganternas kamp.
Snart nog blev dom varma i kläderna och
bjöd på en värjuppvisning som skulle gjort
Erroll Flynn grön av avund.
Jan Peder tog ledningen genom aggressiv
fäktning. Mot slutet kunde dock Owe få
ordning på både värja och kontakt, gå ikapp
och till slut vinna med 10-9. Stora
ovationer för de båda följde givetvis.
I bakgrunden stod själve övertränaren
och legenden Bela Rerrich och myste. Var
det månne två framtidslöften han såg?

Interiör från Djurgårdsfäktarnas fina fäkt
sal invid Hjorthagens T-banestation.

Med sikte på nästa OS
Nåväl, kul var det och även om inte
ÖS-ledamöterna lär bli några storfäktare
så fick man en fin inblick och kunskap om
fäktarnas situation.
Uppmuntrad blev man också av fäkt
ningsordföranden Oscar Bernadottes ord
och löfte om att sektionens målsättning är
att ha en Djurgårdare på prispallen vid
nästa OS i Söul 1988.

Henrik

TRÖG UPPTAKT
FÖR BOWLARNA
Serieupptakten har blivit kärv för
våra bowlare. Herrlaget (A) har på
de inledande sex matcherna ännu
inte tagit någon poäng. Även om det
tyvärr är ett stort gap mellan div
I och II hade man nog räknat med
i varje fall ett par hemmasegrar mot
bl a inledande Sundbyberg.
Något har emellertid gått i baklås och då
gamla säkra spelare ligger 100 pinnar för
lågt räcker siffrorna helt enkelt inte till.
Mot flerfaldiga svenska mästarna AMIKI
tände det dock till, men fina 6340 blev ändå
en förlust med 140 pinnar. Peter Alm, bäst
i DIF, med mycket godkända 873 gav dock
bara näst högsta slagningen, då Ulf
Lönngren slog till med 919. Mycket
DJURGÅRDAREN

återstår dock och vi har i inledningen mött
de bästa lagen i bortamatcher.
Herrarnas B-lag i klass 2 har dock
lyckats bra och ligger f n på en fjärdeplats,
vilket är fullt godkänt med hänsyn till det
namnkunniga motståndet. C-laget är dock
det bäst placerade laget i och med att dom
leder klass 8.

Dambowlarna rullar på
Det stora glädjeämnet är dock damerna,
som visat sig väl stå emot trycket i div II
Norra Svealand. Tre vinster på sex matcher
ger en placering i mitten på tabellen. Bland
annat inkasserades en seger mot Flugan;
det lag som vann div III-serien samtidigt
som DIF gick upp. Laget är jämnt och
penninglotten till omgångsbästa, som lag
ledare Lennart Högberg skänker, har gått
till sex olika flickor, vilket bådar gott för
framtiden.
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ETT AV UNGDOMSFOTBOLLENS BÄSTA ÅR!
Vi är på rätt väg

Två St. Erikscupssegrar

Nu har krutröken lagt sig och det är dags
att sammanfatta säsongens händelser. Man
kan peka på följande glädjeämnen:
- Damlagets avancemang till allsvenskan
- St. Erikscupssegrar för bägge A-pojk
lagen
- Stora kvalitetshöjningar på ”yngre la
gen”
- Ett stort steg mot sanerad ekonomi

Återigen tog A-pojkarna hem St. Erikscu
pen. Både Pojkar 68 och pojkar 69 vann
sina elitserier med bred marginal. Djurgår
den har nu vunnit fem av sex möjliga St.
Erikscupstitlar de sista tre åren för A-poj
kar.
Här finns ett mycket stort sparkapital
i en rad av talanger som vi hoppas mycket
på. Med rätt matchning och träning kan
dessa spelare bilda stommen i vårt repre
sentationslag om några år.

Vilja och entusiasm bland ”knatte
spelarna”
För övriga lag har året inneburit klara
framgångar både konditions- och resultat
mässigt. Kronan på verket var St. Eriks-
cupfinalen för D 74-laget (förlust 0-1 mot
IFBP). Detta var DIF:s första St. Eriks-
cupfinal för D-pojkar sedan 1970 (60-ta
listerna med bl a Hasse Holmqvist).
I vår egen turnering Hacke Cupen gick
pojkar 71, 74 och 76 till final. En mycket
bra prestation mot bakgrund av att vi inte
har något elitlag förrän i 11-12-årsåldern.

Tredje gången gillt
Damlaget lyckades i år efter många års
snubblande på mållinjen i kvalet till
allsvenskan. En lagtriumf som dom verk
ligen var värda.
Äras skall spelare och ledare för årets
fina facit. Man skall dock ej glömma
tidigare ledare och spelare som har sin del
i framgångarna.
Årets damlag bör också framhållas för
sitt underbara engagemang vid sidan av
planen. Här har många lag att lära, ty
Djurgårdens damlagsspelare är ett föredö
me. Mer om vårt lag kan du läsa på annan
plats i tidningen.
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Juniorerna svek något

Och så slutligen detta med pengar

Juniorerna lyckades med huvudmålet för
året, nämligen att föra oss tillbaka till
högsta juniorserien i Stockholm (VI). Men
i övrigt infriades inte de högt ställda
förväntningarna som juniorerna hade. En
plats i mittskiktet i ungdomsallsvenskan var
väl inte vad många hoppats.
Vi tar nu nya tag och ändrar vår
organisation för juniorer och A-pojkar till
säsongen 1985. Högre kravnivå och ökad
träningsdos för juniorerna, tidigare junior
fotboll för A-pojkarna, är några av de
recept som skall tillämpas under nästa år.

Ekonomin har under året sanerats efter
fjolårets smäll med en stor förlust. Fort
farande är ekonomin det jobbiga för
ungdomsfotbollen. Ca 1/3 av intäkterna är
anslag från stat och kommun samt bingo
intäkter.
Resten måste arbetas in med lotterier och
egna arrangemang. Därför krävs ett stort
engagemang från ledare, spelare och för
äldrar inom ungdomsfotbollen för att hålla
bollen rullande.
Jan Lilja
DIF:s U-fotboll

DJURGÅRDAREN

HÄR FINNS BÅDE LIRARE OCH KAMINER
Fotbollssektionen har anledning se ljust på
framtiden - även fast A-laget missade
kvalet till allsvenskan.
Klubbens tioåringar är ett härligt spar
kapital. Där finns både lirare och järnka
miner.
Detta bevisades genom deras spel och
uppträdande i den stora ungdomsturnering
en i S:t Erikscupen. Spelet förde laget till
final mot Brommapojkarna.

Rena drömliret
I semifinalen mot Hammarby chockstarta
de Djurgår’n. På en klassisk ”brassespark”
sköt Mourad Tajiou 1-0. Bollen strök
ribbans underkant och var omöjlig att nå
för Hammarbymålvakten.
Strax efteråt lobbade Mikael Härtén in
2-0. Således rena drömliret trots en
regntung spelplan på Täby IP.
I målet storspelade Mimon Koivunen.
Johan Widerberg var en alldeles ypperlig
libero. Var rätt placerad hela tiden och slog
inte en passning fel. Livligt påhejad av
pappa Bo, filmregissören, som inte missar
en match, trots alla filminspelningar.

Kamin-takterna finns också
Men de unga Djurgårdarna kan den andra
sidan också. Sedan Hammarby reducerat
till 2-1 på straff, drog Djurgår’n ner spelet
och slog vakt om ledningen.
Emellanåt kom kamintakterna fram.
Teknikerna och nickspecialisten Mourad
Tajiou hjälpte till i försvaret och Cedemir
Tomic rensade respektlöst.
Forna tiders ”järnkaminer” som ”Kniv
sta” Sandberg och Sigge Parling, skulle
uppskattat och njutit av detta spel.

BRA SPELAT, GRABBEN, menar
filmregissören Bo Widerberg och
instruerar sonen Johan hur han
skall visa upp ”Bäst på plan”-priset
för fotografen.

ÄRDU7-10ÅR
OCH INTRESSERAD
AV ATT SPELA
I DJURGÅRN’S
FOTBOLLSSKOLA
Start i januari
Anmälan och upplysningar genom
U-fotbollens kansli
tel. 60 81 87 och 60 61 07
DJURGÅRDAREN
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NEJ - DET LYCKADES INTE
I ÅR HELLER
Inte heller i år alltså. För tredje
gången i rad misslyckades vi med
att återföra DIF-Fotboll till all
svenska societeten, där vi envisas
med att anse oss höra hemma. Och
inte var vi så nära som tidigare år
heller. Kvalplatserna snöt ju Örebro
SK och Åtvidabergs FF framför
näsan på oss, utan att man kan
protestera alltför högljutt ens. Men
det hjälper väl inte att sörja och
gräva ner sig, utan man får försöka
se vad som är positivt i stället.

Men vi kan också glädjas åt
framgångar
Trots allt har vi lyckats skapa ett utveck
lingsbart lag med framtiden för sig.
Vi har lyckats hjälpligt att hålla i
proportionerna mellan kostnader och intäk
ter, och vi har skapat en plattform att
bygga på som verkar rätt stabil.
Ungdomslagen har härjat rejält i sina
respektive serier och turneringar, två av
lagen, 68:orna och 69:orna, är tveklöst
bland landets främsta i sina åldersklasser.
Sen vann damlaget tvekampen inom sek
tionen om vem som skulle bli allsvenska
först, efter strålande insatser i både serie
och kval. Grattis och tack för verkligt fin
propaganda!

Mest nya friska tag ...
På styrelsesidan noteras ett par aviserade
avgångar. Bl a har jag själv svårt att hinna
med nästa år och valberedningen jobbar
nu för fullt med att hitta ny ordförande.
Samtliga som avgår säger sig dock villiga
att jobba vidare i nya former, men friskt
blod kan säkerligen behövas. Det är inte
utan att våra ”motgångar” Sportsligt satt
sig lite i sinnet, i varje fall på mig.

som kan fullfölja vår målsättning
Ändå tror jag uppriktigt att vi varit, och
är, inne på rätt linje. Men att allsvenskan
är ett absolut måste pekar ju inte minst
våra bedrövliga publiksiffror på. Om fot
bollsstyrelsens och överstyrelsens intentio
ner stämmer överens kommer vi dock att
sätta till alla krafter för att nå dit nästa
år, och behövs då förstärkningar inom laget
kommer vi att skaffa dem. Eventuellt få
vi göra som andra, åka till England eller
annorstädes för att finna rätta komplemen
ten.
Därmed ber jag att få önska Er en trevlig
vinter, med jul- och nyårshelger och allt
annat.
Lev väl och ställ upp för DIF-Fotboll
även nästa år. Vi ska tillbaka!
Bosse Andersson

KAN BJÖRN
LÄRA VÅRASPELARE
HITTA MÅLET?

Tränarfrågan - en viktig post

Ny organisation och utökadA-trupp
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DET ÄR
TJEJERNAS
ÅR I ÅR!!!
Inte nog med att våra fotbollstjejer sparkat sig upp i division 1 handbollstjejerna har gått igenom division 4 utan att förlora en enda
match!!!!
Vi har träffat en av lagets stöttepelare, Åsa Erdegren som, sin ungdom
till trots, redan avverkat sex år i DIF-tröjan. Till vardags har hon offensiva
uppgifter på Svenska Finans och på kvällarna är det handboll som gäller.

Varför valde du Djurgår’n?
Det var ett enkelt och självklart val. Jag
har alltid varit Djurgårdare. Min hand
bollskarriär startade i Bele, men efter ett
par år sökte jag mig över till Djurgår’n.
Att det blev handboll var också naturligt.
I skolan spelade vi mycket handboll på
gymnastiktimmarna. Handboll passar mig
dessutom bra. Det är en hård och tuff sport,
och jag gillar hårda tag!!

På vilken plats spelar du?
Jag är ”linjeråtta” eller center som den
korrekta benämningen är. Det gäller att
kasta sig in i hetluften, röra om i grytan
och skapa luckor för lagkompisarna.

Handboll är ju, som du sa, en
mycket hård sport. Har du blivit
märkt av det hårda spelet?
Jag har klarat mig förvånansvärt bra. Det
är främst knän och fingrar som tar stryk.
Men det är inte mycket att snacka om. Det
DJURGÅRDAREN

Hur ser du på laget inför division
3-”comebacken”?
Vi är ett härligt gäng tjejer i samma ålder,
medelåldern är 20 år. Det är ett gäng med
go! Lojala, schyssta tjejer som ställer upp
för varandra. Tänk, vilka framgångar vi
skulle nå om vi fick en tränare!

Finns det tid över för annat än
handboll och Svenska Finans?
Jag åker skidor (utför) så snart tillfälle ges,
går på gym ett par gånger i veckan och
övar upp smidigheten med Jane Fondas
work-out-program.

Hur är det med återväxten i laget?
Truppen är lite tunn. Vi behöver spela in
fler tjejer i laget. Så tjejer, välkomna till
Hagsätra skola tisdagar kl 18.30- 20.00.
Ett bättre gäng finns inte!!!!!

är ett hårt spel, men som sagt, det passar
mig.

Har ni bra träningsförhållanden?
Vi tränar 1,5 tim/v. Vi håller till i Hagsätra
skola. Men vi står för närvarande utan
tränare. Och det är mycket olyckligt. Nu
hankar vi oss fram genom att en av tjejerna,
lagets spelfördelare Yvonne Nilsson, också
tagit på sig tränarrollen. Vi behöver en
duktig tjej eller kille med gedigna hand
bollskunskaper. Med det spelarmaterial vi
har, skall vi ligga på den övre halvan av
tabellen. Det är en realistisk målsättning.
Träningsmatcherna har gått bra och vi har
förberett oss mycket ambitiöst.

Vad är din styrka som handbolls
spelare?
Trots mina offensiva uppgifter går det
mycket bra i det defensiva spelet. Jag är
orädd, stark och är hyfsat snabb, men jag
borde vara mer på alerten i offensiven.
Passningsspelet går också bra.
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DJURGÅRDSBANDY i
ÅKERSBERGA
Djurgårdens bandysektion står nu inför sin tredje säsong i Åkersberga,
dit sektionen flyttade verksamheten för att kunna ”leva vidare”. Tidigare,
då medelåldern i A-laget steg för varje säsong, främst beroende på avsaknad
av ungdomsverksamhet, fanns egentligen endast två beslut att välja mellan
- att lägga ner verksamheten eller flytta till ett område med möjligheter
till återväxt. Beslutet blev flyttning till Åkersberga. De båda eldsjälarna
i bandysektionen, Bert Niska (ordf) och Karl Innala (kassör), bor nämligen
där - vilket för övrigt hela den nuvarande sektionsstyrelsen gör.

Fint stöd från Österåkers kommun
Verksamheten i det ungdomsrika Åkers
berga har varit så positiv under de två
första ”försöksåren” att vi beslutat att
stanna kvar. Det är främst stödet från
Österåkers kommun och ungdomarnas upp
slutning som bidragit till den positiva
utvecklingen. Några av juniorerna har
redan testats i A- och B-lagen. Vädergu
darna har tyvärr inte varit lika nådiga
under de här åren vilket inneburit att
dubbelserier blivit enkelserier, matcher
måst spelas med kort varsel, träningar
inställts m m.

Bandy en bred sport
Konkurrensen med ishockeyn, med tillgång
till konstfrusen bana och med sporthall
under utbyggnad, är svår och kräver
speciella åtgärder. Det som emellertid talar
för bandy jämfört med hockey är att
sporten är ”lätt att lära”, utövas av både
pojkar och flickor, enkla regler, stor yta,
många spelare på plan, mindre system i
spelet och därmed plats för mera fantasi
och utrymme för improvisationer. Trots
detta är nog tillgång till en konstfrusen
bana ett måste om sporten på sikt skall
nå både topp och bredd.

Konstfrusen bandybana i Åkersberga
Även vad gäller konstfrusen bandybana har
Österåkers kommun visat sig positiv. Det
har sålunda lagts en motion som i korthet
säger att man i samband med det pågående
sporthallsbygget även skall undersöka möj
ligheterna att bygga en konstfrusen ban
dybana. Djurgårdens hemmaarena - Röl
lingby i Åkersberga - ligger nämligen just
i anslutning till den blivande sporthallen.
På så vis kan man samordna kylaggregat,
vaktmästeri, ismaskiner, omklädningsrum
m m. Den befintliga grusplanen med belys
ning skulle också minska kostnaderna för
projektet. De politiskt ansvariga i kommu
nen tycks vara välvilligt inställda till en
utbyggnad, om de ekonomiska realiteterna
kan lösas.
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Isjakt
Verksamheten under sommarsäsongen har
som sig bör mest handlat om konditionsoch styrketräning och från slutet av augusti
även isträning i Vallentuna. Före seriestar
ten i december skall A-laget bl a spela en
träningsmatch i Västanfors samt delta i en
bandycup i Skutskär. Därefter hoppas vi
att ”isjakten” är slut och den egna banan
kan användas.

Seriespel i Stockholm och Uppland
Bandysektionen har anmält följande lag till
seriespel säsongen 84/85.
A-lag
Div 3E Stockholm/Uppland
B-lag
Uppland Östra
Juniorlag
Stockholm jun klass 2
Pojkar -68 S:t Erikscupen
Pojkar -69 ”
Pojkar -70 Uppland
Pojkar -71 ”
Pojkar -72 ”
Pojkar -73 Uppland - Roslagsserien 7:mannalag
Pojkar -74 ”
Pojkar -75 ”
Pojkar -76 ”
På dam- och flicksidan har inte anmälts
några lag. Bristen på ledare gör att vi ännu
inte helhjärtat kunnat satsa på denna
viktiga del av verksamheten. Vi har dock
för avsikt att till vintern råda bot på detta
- på något sätt. Därför ber vi alla som
känner för DIF, för pojk- och/eller flick
bandy och är villiga att hjälpa oss, att ta
kontakt med Bert Niska (0764-672 29)
eller Tore Liljegren (0764-626 81). Detta
gäller givetvis även de som är intresserade
av att spela i något av våra lag. OBS bandy
är en sport som man inte är ”för gammal”
att börja spela och som är ett utmärkt
komplement till sommaridrotter t ex fot
boll.

Bert Niska driftig bandyledare i Åkers
berga som fortfarande kan hantera klubba
och boll.
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MATCHPROGRAM 84/85
Välkommen till Röllingbyplanen i Åkersberga (vid gymnasiet) för att
heja fram Dina favoriter till nya segrar.
A-lag
Spånga
12/12
Bagarmossen/Bellevue - DIF
21.00
Söderstadion
16/12
Reymersholm - DIF
21.00
22/12
Röllingby
DIF - Kåre
11.00
29/12
Röllingby
DIF - Rosersberg
11.00
7/1
Spånga
Vällingby - DIF
21.00
12/1
Röllingby
DIF - Blidö
12.00
19/1
Wettershaga
Wettershaga - DIF
11.00
Röllingby
26/1
DIF - B/B
11.00
Röllingby
2/2
DIF - Reymersholm
11.00
Kårevallen
10/2
Kåre - DIF
11.00
Rosersberg
16/2
Rosersberg - DIF
11.00
Röllingby
19/2
DIF - Vällingby
19.30
23/2
Blidö IP
12.00
Blidö - DIF
Röllingby
2/3
DIF - Wettershaga
13.00

J-lag
19/12
16/1
20/1
25/1
1/2
10/2
16/2
21/2
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Gubbängen
Röllingby
Röllingby
Berga
Röllingby
Vattmyra
Grimsta
Röllingby

G/T-DIF
DIF-S/W
DIF - Bromsten
Rönninge - DIF
DIF - G/T
S/W - DIF
Bromsten - DIF
DIF - Rönninge

19.30
19.00
11.00
19.00
19.00
11.00
11.00
19.00
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Det var 1956 som konståkningen togs upp
inom Djurgårdens IF. Anna Dettner - en
verklig ”urdjurgårdare” - blev då uppvak
tad av föräldrarna till ett flertal konståk
ningsintresserade flickor.
Dessa hade tidigare tillhört Stockholms
Konståkningsklubb och förberedde sig som
bäst inför den kommande säsongen genom
rullskridskoåkning. Dessa unga flickor med
visst bistånd från sina föräldrar tränade då
i klubben ”Rullarna” som hyrde lokal i
Västberga där den ansvariga tränaren var
den från Hamburg hitkomne Heinz Bracht.
För att citera Anna Dettner:
”När jag uppvaktades hade säsongen
redan börjat. Anmälningarna till olika
tävlingar skulle just in till förbundet. Vi
tog upp frågan vid ett sammanträde inom
damsektionen, men det var osäkert om
flickorna skulle kunna anslutas till denna
sektion.
Jag kontaktade överstyrelsen, som var
decimerad på grund av att en del medlem
mar var på turné med fotbollsektionen till
Australien. Där var man tveksam beträf
fande de ekonomiska villkoren. Så små
ningom lyckades jag emellertid vinna gehör
hos Överstyrelsen.
Nu efteråt är jag både stolt och glad
över att ha medverkat till att föreningen
tillförts både goda ledare och duktiga
konståkare, som på ett ypperligt sätt
hävdar Djurgårdens färger.”

Anna Dettner
i spetsen när
KONSTÅKNINGEN
introducerades
1956
Sammanlagt åtta personer har stått i
sektionens ledning som ordförande från
starten 1956 då Anna Dettner blev vald
till sektionens första president:
1956
Anna Dettner
1957-59
Henry Henningsson
1960-64
Olle Back
1965-66 Arne Skarby
1967-72 Ulf Örnmarker
1973 -76
Lars-Erik Löfman
1977-78
Allan Ögren
1979- 82
Lars-Erik Löfman
1983 Görel Hydén

Ingen ekonomisk hjälp
Det var mer eller mindre på nåder som
konståkarna fick ”säte” i Djurgårdsfamil
jen. Man var från överstyrelsen noga med
att poängtera för konståkningsledarna, att
någon form av ekonomisk hjälp eller bidrag
under inga omständigheter kunde påräknas.
Konståkningssektionen måste klara sig på
egen hand.

Men vinden kan vända snabbt som
bekant
Nu blev det emellertid så lyckosamt att
denna nybildade sektion relativt snabbt fick
en förhållandevis god ekonomi. Genom
egen bingoverksamhet som sköttes möns
tergillt av ”eldsjälen” Ulf Örnmarker, fick
sektionen fortlöpande tillskott i kassan. Ja,
man fick till och med ett litet kapital som
förvaltades väl och växte från år till år.
I mitten av 70-talet blev det kärvare
ekonomiska tider för föreningen och inte
minst den kostsamma ishockeysektionen.
Detta föranledde ÖS att uppvakta den
ekonomiskt självständiga konståkningssek
tionen, med en vädjan om ett lån eller
kanske vi skall säga bidrag - för pengarna
är tydligen fortfarande ej återbetalda på något över 100 000 kronor!!!!

Så var vi då lika barskrapade som
när vi kom
Idag 1984 är konståkn.sekt. stabil men
medger inga utsvävningar som ex. inter
nationellt tävl.deltagande. Och det är ju vår
högsta önskan att kunna skicka någon av
våra åkare på internat. tävling. Det är
andra tider. Ishockeyn går relativt bra,
medan konståkningens bingo indragits av
myndigheterna. De styrande i ÖS har
ändrat uppfattning och ger nu årliga bidrag
till konståkningssektionens verksamhet.
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Många ledarprofiler
Djurgårdens Konståkningssektion har un
der årens lopp berikats med många fram
gångsrika och energiska ledarprofiler. San
ningen är ju den att idrottsrörelsen formas
av ledarna. Framgångar skapas, ekonomis
ka problem löses och ungdomsaktiviteter
organiseras genom deras försorg.
ULF ÖRNMARKER, TORE MAGNI,
ALLAN ÖGREN, LARS-ERIK LÖF
MAN och GÖREL HYDÉN är några av
de kanske mest framstående inom konståk
ningssektionen och vilkas ovärderliga arbete
kommit många konståkningsintresserade
ungdomar till del och fört fram vår förening
till en av landets bästa.

Stor TV-publik - men 0 kr i
publikintäkter
På 30 - 40-talet var konståkning en stor
sport i Sverige. De olika tävlingsarrange
mangen lockade stora publikskaror till
Stadion. Även under 50-talet kunde en
uppvisningsåkning i Vasaparken med Hans
Lindh m. fl. locka ca 10 000 personer. Även
i dag räknas konståkningen som en stor
publiksport, men då skall det helst vara i
”fyrkanten” hemma i vardagsrummet, sit
tande i den varma ”bästafåtöljen”.
När vi arrangerar våra nationella tävling
ar i olika hallar i Stockholmsregionen
samlas endast de ”närmast sörjande” eller
ca 1 - 200 personer. Det lönar sig inte att
ta upp entréavgifter då detta i sin tur drar
med sig kostnader. Där finns inga inkoms
ter att hämta.
Nej, konståkningen i Sverige är och
förblir en sport för idealister med bistånd
från entusiastiska föräldrar till anspråkslösa
och träningsflitiga elever som ägnar nästan
all sin fritid åt träning.

Anna Dettner, konståkningsfrämjare.

Stor åderlåtning
För att bli en riktigt bra konståkare måste
man förfoga över de rätta anlagen. Enorm
vilja, självdisciplin, förstående föräldrar,
god koordination, en bra tränare och en
allmänt god fysik är grundförutsättningar.
På varje ny träningsgrupp är åderlåtning
en ganska stor.
Av 30 nybörjare återstår som regel ca
10 efter första året. Efter andra året kanske
3.
Detta med konståkning är också förenat
med stora kostnader för utövarna eller
deras föräldrar.
300 kr är terminsavgiften (höst och vår)
för en nybörjare. Denna avgift gäller då
för isträning under tränare två dagar i
veckan och balett en dag.
Föreningen svarar för kostnaderna vid
nationella tävlingar, medan extra tränings
läger under vintern eller sommaren måste
bekostas av den aktive själv.
Konståkningsskridskorna tillhör heller
inte de billigaste ”skorna”. Nybörjarskrid
skor ca 1 000 kr, för lite mer avancerad
åkning ligger minimipriset på ca 2 000 kr.
Utrustningen är viktig. Bra skridskor är en
förutsättning för att man skall kunna lära
sig den rätta tekniken från början.
DJURGÅRDAREN

Isproblemet - största problemet

Konståkarna tränar mest av alla

Om vi gör en jämförelse mellan konståk
ningen på 50-talet och i dag, kan vi tyvärr
bara konstatera att vi står och stampar på
samma ställe.
Tekniken och utvecklingen har gått
framåt, medan istiderna gått bakåt!!
Ja, det är faktiskt så att vi tidigare hade
tillgång till isträning även under kvällstid.
En möjlighet som i dag är helt utesluten
för ”innerstadsklubbarna”. Våra tider lig
ger på eftermiddagen då våra elever är i
skolan och ledarna på sina arbetsplatser.
Vad som dock är glädjande är att
konståkningssporten fått en större bredd.
Ett flertal klubbar har växt fram i takt med
att isbanor och ishallar byggts i bostads
områdena runt Stockholm.
Den trenden är positiv för en gammal
anrik stockholmssport där den första för
eningen - Stockholms Allm. Skridsko
klubb - bildades redan 1883.

Konståkning är en mycket svår sport. Den
kräver en enorm träning och självdisciplin.
Rationell träning måste inledas i 5 - 6-års
åldern, för att sedan intensifieras ju högre
upp i åldrarna man kommer.
Det tar 10 år att lära sig figurer av
internationell klass. Träning måst helst ske
varje dag hela året om. I vilken annan idrott
underkastar sig de aktiva en sådan träning?
Trots detta och trots de ekonomiska
problemen rekryteras nya förmågor och
entusiastiska föräldrar till sektionens verk
samhet. Genom annonsering i dagspressen
och hockeyprogram når vi många med vår
information. Rekrytering sker självklart
också genom bekantas bekanta och påver
kan av jämnåriga kamrater. Därtill har vi
de årliga TV-sändningarna från EM och
VM som självklart har mycket stort
propagandavärde för vår sport.

Sax-bladet - sektionens
egen tidning

Gertrud
Olsson

Scandinavium * Göteborg

EUROPAMÄSTERSKAP

I KONSTÅKNING
4-10 FEBRUARI 1985
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En framsynt och bra fungerande förening
eller sektion håller sig självklart med en
egen ”klubbtidning”. Konståkarna inom
Djurgården har haft det i elva år. SAX
BLADET var namnet och den har utgetts
sedan 1973.
GERTRUD OLSSON var kvinnan bakom
denna idé. Denna arbetsmyra och driftiga
ledare inom sektionen som kom med av en
ren slump 1970.
Själv påstår hon att EM i konståkning
1968 var anledningen.
- Vi satt hemma framför TV:n hela
familjen och tittade på sändningarna. Våra
båda flickor Marie och Anette var som
klistrade framför apparaten och beundrade
de skickliga åkarna.
- Skulle ni vilja pröva på detta med
konståkning, blev min spontana fråga efter
sändningarnas slut. Jo, det ville dom nog,
men var?
- Kungsträdgårdens konstisbana blev
vårt tillhåll. Där fick flickorna de första
grunderna, väl påhejade av såväl far som
mor.
- Något av en talangjakt hösten 1970
med olika tester slutade med att båda
flickorna blev kallade eller uttagna till
något mer avancerad träning på Hovet.
- Ja, sedan kom det slag i slag.
Flickorna blev heltända och som förälder
ställer man självklart upp. Blev då också
tillfrågad om jag hade möjlighet att
engagera mig som ledare inom sektionen.
- Eftersom detta med information och
medlemsvård låg mig och min man Dick

varmt om hjärtat, började vi så smått
lansera idén om en egen klubbtidning, och
den 21 mars 1973 låg det första numret
klart för utsändning till våra medlemmar.
- Därefter har tidningen utkommit
under elva år. Mycket tack vare att såväl
tryckning som redaktionellt arbete kunnat
utföras hemma och på vårt ägda tryckeri
och därför kunnat framställas helt utan
kostnad för sektionen.
Verkligen en ledarinsats så god som
någon. Men nu är det inte bara detta med
trycksaker som Gertrud arbetar med. Nej,
hon har också lanserat och varit pådrivare
i många andra aktiviteter. Det var hon som
för något år sedan lanserade idén med
konståkningsflickornas uppvisningsåkning
ar före hockeymatcherna på Hovet. Ett
uppskattat och färgglatt inslag som också
var av stor betydelse för flickorna som
genom dessa uppvisningar fick träning och
rutin i detta med att uppträda inför publik.
Uppvisningstruppen är dock lite ledsen
för att man numera måste genomföra sin
uppvisning tio minuter före match, mot
tidigare då man fick hålla på till två
minuter före nedsläpp.
- Detta har medfört att vår uppvisning
är slut när den stora publiktillströmningen
kommer. Men vi är glada att vi får vara
där i alla fall och jag liksom vår
uppvisningstrupp ser fram mot varje match,
avslutar den verkliga ledarentusiasten Gert
rud. (Se flickorna i gruppen på omslaget
i detta nr.)
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Tre Djurgårdsflickor på elit
läger
Till Svenska Konståkningsförbun
dets sammandragning i Kristine
hamn av landets bästa junior- och
senioråkare (totalt 27), har tre av
Djurgårdens flickor uttagits. Det är
junioren Lena Mattinen och våra
båda senioråkare Anette Olsson och
Susanne Seeger.

20 tävlingsåkare
Rekryteringen av nya ungdomar till
de olika träningsgrupperna har blivit
något av ett problem under senare
år. Tidigare stod ungdomarna i kö
för att få komma med i någon grupp
- i dag tar vi emot alla med öppna
famnen.
Ca 75 åkare tränar regelbundet
i fyra olika grupper under 11
tränares ledning.
Elitgruppen, som består av ca 20
åkare som då också regelbundet
deltar i olika tävlingar, tränar på
Hovet och Stora Mossen.

Jul och nyår i Guldsmedshyt
tan
En av konståkningens gamla tradi
tioner upplivas på nytt denna vinter.
Det gäller ett träningsläger för
tävlingsåkarna under jul- och nyårs
helgen (27/12-2/1).
Arets läger arrangeras i Guld
smedshyttan som ligger i Bergslagen
ca 5 mil norr om Örebro. Där
kommer att finnas fina förutsätt
ningar för träning (7 timmar per
dag) och avkoppling i en trivsam
miljö.
Ett arrangemang som bekostas
helt av konståkningssektionen som
abonnerat en buss för 25 - 30 per
soner.

HAN SAKNADES PÅ BILDEN

RESULTATBÖRS
Resultat Distriktsmästerskapen i konståk
ning 17 - 18 nov 1984, Stockholm.
Juniorer flickor
1. Leena Mattinen, DIF
2. Ann Marie Söderholm, SASK
3. Cecilia Willberg, SKK
4. Jennie Broström, SASK
5. Ann Blidlöv, SASK
6. Johanna Björsell, SKK
7. Erika Håkansson, SASK
8. Lotta Tegnér, DIF
Seniorer damer
1. Anette Olsson, DIF
2. Susanne Seger, DIF
3. Hélène Persson, SASK
4. Lena Jonasson, DIF
5. Marie Stoltz, DIF
6. Maria Mattinen, DIF
7. Elisabeth Milton, DIF
8. Yvonne Dahlström, DIF
9. Dominique Ancorini, SASK
10. Christina Törnberg, DIF
11. Ylva Markusson, DIF

3,0
3,0
6,0
10,4
10,8
11,2
13,2
14,4
2,0
5,0
6,0
7,0
10,0
14,4
14,4
15,4
18,2
18,8
20,8

Stockholmstävling, 6 oktober 1984, Stora
Mossen.
Resultat A-Seniorer:
1. Helene Persson, SASK
2. Anette Olsson, DIF
3. Susanne Seger, DIF
4. Lena Jonasson, DIF
5. Marie Stolty, DIF
6. Elisabeth Milton, DIF
7. Dominique Ancorivi, SASK
8. Karin Sennerholm, BOO

Resultat B-juniorer:
1. Ann Sofie Gustavsson, BOO
2. Julia Forss, SASK
3. Sofia Rennerfelt, SKK
4. Louise Liljestrand, BOO
5. Elisabeth Karlsson, SASK
6. Martina Hafdell, DIF
7. Anneli Zvejnieks, DIF
8. Erika Örtenholm, VKK

Helsingfors TK - Stockholm, 1984-09-15
SLUTRESULTAT
Juniorer
Redo.pl.
1. Tiia Riikka Pietikäinen, HTK .... 2,6
2. Mari Niskanen, HTK .................. 4,2
3. Leena Mattinen, DIF .................. 4,8
4. Ann-Marie Söderholm, SASK .... 5,4
5. Päivi Karppinen, HTK ................ 6,0
6. Kati Perikorpi, HTK ................... 7,8
7. Ann Blidlöv, SASK ..................... 9,2
8. Jennie Broström, SASK .............. 10,4
Seniorer
1. Elise Ahonen, HTK ..................... 1,4
2. Anette Olsson, DIF ...................... 3,2
3. Susanne Seger, DIF ..................... 3,8
4. Nina Östman, HTK .................... 5,6
5. Hélène Persson, SASK ................ 7,0
6. Anu Nieminen, HTK .................. 8,8
7. Lena Jonasson, DIF ..................... 9,4
8. Marika Tolvanen, HTK ............. 11,2

Junior
competition,
Helsinki - Stock
holm - Leningrad, October 20-21,1984
Vantaa
Total
1. Pisarenko Alina, LEN ............... 2,4
2. Nikolaeva Elena, LEN ........... 4,8
3. Söderholm Ann-Marie, STO .... 10,6
4. Hailova Elena, LEN .................. 12,2
5. Mattinen Leena, STO DIF ....... 12,4
6. Sukhorukova Irina, LEN ......... 14,4
7. Karppinen Päivi, HKI ............... 16,4
8. Pietikäinen Tiia-Riikka,HKI ... 16,4
9. Perokorpi Kati, HKI ................. 17,8
10. Kuzmina Julia, LEN ................. 18,4
11. Niskanen Mari, HKI ................. 20,8
12. Blidlöv Ann, STO ...................... 24,2
13. Kuusniemi Anna, HKI ........... 24,8
14. Broström Jenny, STO ................ 25,6
15. Palkama Merja, HKI ................ 27,0
16. Willberg Cecilia, STO ............... 28,8
17. Koskela Päivi, HKI ................... 30,2
18. Håkansson Erika, STO ........... 34,8

50 år: 20/12 Bengt Fridh (brottning)
21/3

60 år: 12/1
8/2

65 år: 21/2
75 år: 29/3

Rutger Barnekow (fotboll m.m.)
Bengt Norling
(landshövding i Värmland)
Åke Barrling (fotboll)
Stig Annerhög (fotboll)

Hilding Lövdahl
(ÖS och brottning)

85 år: 24/10 John Pihl (boxning)
23/2

100 år: 15/1

Holger Karlsson
Julius Carstensen, Stockholm.

Ledamoten av överstyrelsen JAN-OLOF
NILSSON, som även är ordförande i
handbollsektionen.
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Budkavletävling 13 januari 1918 i minus 30°. I mitten artikelförfattaren Åke Wetterlind, flankerad av lagkamraterna Albin Sundström
t v och Wernborg t h.

Åke Wetterlind berättar:

SKIDMINNEN - FRÅN TIDEN
DÅ SEKLET VAR UNGT
Så här när det börjar dra ihop sig till vinter och skidsäsong, har vi glädjen
att presentera ett brev från en av våra äldsta f d aktiva idrottsmän.
Avsändare och författare är den snart 90-årige ÅKE WETTERLIND.
Då när Wetterlind var aktiv, var Djurgårdens IF en av landets bästa
skidklubbar. För att ytterligare förtydliga dåtidens förhållanden bifogar
han också några klassiska bilder från sitt privata album.
Herr redaktör!
Det var med vemod jag läste i tidningen
Djurgårdaren för något år sedan att min
gamle vän och sidkamrat Lill-Einar Olsson,
gått till sina fäder. Han var inte bara
landets bäste skidlöpare såväl i backe som
på 3-milen, utan dessutom stjärna i Djur
gårdens fotbollslag.
Lill-Einar var en av dem som tog sig an
nykomlingar i vår förening med uppmunt
rande råd och tips så att man kände sig
välkommen. Det var därför särskilt roligt
när jag någon gång lyckades vinna en
skolungdoms- eller juniortävling.
Dessa gamla Djurgårdare var alla lika
vänliga och hjälpsamma. Namn som Ny
lund, Hedjersson, O B Hansson, Sand
strömmarna och flera andra bevarar jag
i kärvt och tacksamt minne.
Det fanns en som jag aldrig fick träffa
och tacka efteråt. Jag vet ej ens om jag
fick veta hans riktiga namn. Han kallades
DJURGÅRDAREN

Per Uhl och han var i ordets verkliga
mening min supporter. Jag minns hur jag
i uruselt väder och dåligt före lyckades
vinna DM 60 km (6 mil! Red:s kommen
tar). Man körde en 15 km-bana i fyra varv
och vid varje varvning stod Per Uhl med
en flaska med tunn grädde. Förutom
grädden så fanns i flaskan ytterligare
energigivande tillskott i form av löst
druvsocker.
Tack för länge sedan Per Uhl. Jag minns
också att vid målet stod pappa Hedjesson
som hälsade mig välkommen med orden:
”Skynda dig hem Åke. Mamma väntar med
plättar och sylt”.
Nåväl, minnena är många från mitt kära
Djurgårn och jag hoppas ännu några år
få använda mina skidor till sköna turer i
vår vackra natur.
Hälsningar från
Djurgårdsvännen
ÅKE WETTERLIND

”Lill-Einar” Olsson i dåtidens skidmun
dering liksom den för honom signifikativa
kepsen.
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BOXARNA MOT HÖJDEN
REDAN I SOMRAS
I början av sommaren bestämde boxningsstyrelsen att ett träningsläger
skulle arrangeras i slutet av augusti. Lägret skulle fungera som en lämplig
uppladdning och genomkörare inför höstens säsongsstart.
När listan på lämpliga förläggningar gicks igenom fick man tips om
Skidsektionens klubbstuga ”Höjden” som är belägen i de djupa
Haninge/Tyresö-skogarna. Efter kontakt med Skidsektionens (och Fiskar
torpets allt i allo) Sune Hall, som är ansvarig för stugan, var saken klar.
En snabb besiktning motsvarade våra
förväntningar. Huset såg bra ut och läget
var perfekt. Stugan bestod förutom av en
storstuga, också ett rum och ett stort kök.
I källaren fanns dusch och bastu.
Sune Hall berättade att ibland har där
inkvarterats 20 - 30 personer när skidsek
tionen och tidigare Orienteringssektionen
haft sina träffar där. Då vi från boxnings
sektionen bara var 10-12 man (plus en
kvinna) så räckte utrymmena bra.

Löpträning och mycket bad
Efter samling vid boxningssektionens
normala träningslokal vid Centralbadet
kl 10.00 lördagen den 25 augusti, blev det
”packning” i ett par bilar som sedan styrde
färden söderut. Straxt efter Trollbäcken/
Vendelsö svängde vi till vänster mot Gudö
in i vildmarken några kilometer. 30 minuter
efter start befann vi oss på plats. Nära
storstaden men ändå på landet.
Efter uppackning av sovsäckar och
träningsgrejor var det dags för första
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Kent Pira går lös med slaghandskarna.
Mannen med den breda ryggtavlan i
bakgrunden - är Tomas Åström. Bilden
ovan.
”Ampan” visar fotarbetet
Bilden nedan.

-

eller...

träningspasset. Löpning med bad hette
första grenen!? Gänget stack in i skogarna
mot Tyresta. Spåret var Sörmlandsleden
som passerar tätt intill ”Höjden”.
Efter att ha sprungit en bra vända
passerades den fina badsjön Årsjön på
hemvägen. Där åkte kläderna av och alla
tog sig ett dopp. Faktiskt riktigt varmt i
vattnet fortfarande i slutet av augusti.

Intensiv intervallträning
På eftermiddagen blev det fortsatt löp
ning. Denna gång kortdistanslöpning i
uppförsbacke (ca 100 m intervallträning för
att testa mjölksyretåligheten). USCH!!
Antonio Magnusson visade sig vara
snabbast straxt före Johnny Braun som i
stället visade större uthållighet på långdis
tanslöpningen. De övriga Reijo Taluitie,
Tomas Åström, Kent Pira m fl var strax
efter.
Överstyrelsens Henrik Bromfält som
också var med, överraskade med att vara
startsnabb och placera sig i mitten av det
DJURGÅRDAREN

BORD
TENNIS
ÅTER TILL
DIV 2
tuffa startfältet. I tre intervallopp alltså.
Sen skickade han upp nödflagg och fick
bäras av banan av tränarna Kjell Haupt
man och Steve Winqvist samt tillförord
nande sjukvårdaren Torsten Almqvist som
i normala fall är sektionens kassör.
De övriga körde ytterligare ca 10
intervallöpningar. Därefter vidtog den mer
normala boxningsträningen med slaghand
skar, skuggboxning m m. När eftermid
dagspasset var avklarat blev det dusch med
bastu och ombyte. Därefter var det bara
att kliva in till dukat bord där sektionens
klubbmästare Aline Almqvist-Lindberg du
kat upp en härlig middag.

Vidbränd korv och solosång
Kvällen avslutades med korvgrillning. Ja,
ja, korven blev som vanligt vidbränd
utvändigt och kall invändigt men det fick
gå. Därefter kommer som på beställning
ett våldsamt historieberättande. Aline och
Torsten gjorde också sitt bästa för att
underhålla de trötta kämparna. Gitarrmu
sik och sång. Torstens soloversion av ”Vem
kan segla förutan vind”, var verkligen en
upplevelse som mottogs med skräckblandad
förtjusning. Ett minne för livet liksom
historier som Ampan och Reijo drog.

”Höjden” kan verkligen
rekommenderas
Dag två startade med långlöpning vilket
liksom dagen innan avslutades med ett dopp
i sjön. Nästa pass innehöll huvudsakligen
boxningsträning och gymnastik. Efter av
slutad träning vidtog städning och packning
innan det var dags för hemfärd.
Förutom att sådana här träningsläger är
nyttiga genomkörare, så stärker de sam
manhållningen och klubbandan vilket är
nog så viktigt. I bilen hem blev det stora
diskussioner om vad som gett det starkaste
intrycket under helgen.
En del ansåg att just det här med att
ligga ute (sova över) en hel helg och träna
intensivt var största behållningen. Andra
tyckte att naturen och badsjön samt den
goda maten varit bäst. Ytterligare någon
tyckte att Torstens entré på lördagen och
hans solosång senare på kvällen gett det
starkaste intrycket.
Nåväl, alla var nöjda. Boxningssektionen
rekommenderar därför andra sektioner att
utnyttja ”Höjden” för träningsläger eller
andra aktiviteter. En bra och rymlig stuga
i en härlig natur till en billig penning. Vad
mer kan man begära???
Henrik

Genom seger i div 3 östsvenskan tog
Djurgårdens Bordtennissektion ste
get upp i div 2 denna säsong.
Spelarna som svarade för denna
fina prestation var Tomas Karlsson
(ungdomstränare), Lars Jonsson,
Michel Hebert, Mats Bäckström
och Tommy Nyström.
Det var många hårda och välspelade
matcher i serien. Vi hade också margina
lerna på vår sida då det ofta är de små
marginalerna som avgör viktiga matcher.
Inför den kommande säsongen har vi fått
flera förstärkningar i laget. Vi kan glädja
oss åt att Bo Netz återvänt till DIF, samt
att Håkan Sigrell och Tomas Edman har
skrivit på och spelar med i vår trupp.
Vår lagledare Urban Olsson ser fram mot
ett intressant och framgångsrikt seriespel
denna säsong.

Även farmarlaget serieetta
Enskede BTK, farmarlaget, vann serien
i div 5, Stockholmsserien. Nästa säsong blir
det därför spel i det nationella seriesystemet
(div 4).
Laget lyckades även vinna Lilla Lag-
DM, genom seger i finalen mot Stockholms
Godtemplare med 5-3.
Det är nu klart att Mats Hagberg,
förbundstränare från Söderhamn är spel
klar samt att Tommy Nyström som
kommer från div 3, blir en av förstärkning
arna.

Kom med i vår nybörjarsatsning
Det är roligt om idrottsintresserade
ungdomar vill komma med i vår bordten
nisträning. Vi tränar i Enskedehallen på
torsdagar med början kl 17.30.
Vi tar det som en trevlig bollek (till att
börja med).
Dom som sedan vill kan komma med i
en intensivare och målinriktad tränings
grupp. Dessa spelare får också möjligheter
att vara med på olika turneringstävlingar
eller lagtävlingar som S:t Eriks-Cupen.

Välkomna
Djurgårdens IF:s
Bordtennissektion
Kontaktman: Tobias Olsson
tel. 91 51 51
DJURGÅRDAREN
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MATCHEN
Den pågår drygt 2 timmar, ibland
längre. Den har upprört vissa män
niskor, den har satt vissa i glädjerus
som kan hålla i sig flera dagar
efteråt. Den har pendlat mellan
hopp och förtvivlan. Vad jag menar
är MATCHEN.
Matchen är alltså festen, det är
då allt ska spelas upp inför öppen
ridå. Men vad har pågått innan, vad
rör sig i skallen på de inblandade
och vad får den för följder.
Klockan är 16.30 på eftermiddagen och
laget samlas. Nej det är inte någon
vintermånad, det är i början av maj.
Regnigt, blåsigt och allmänt jävligt. Det
är träning och förberedelse till MATCHEN
som kommer ett halvår framåt.
Klockan är 16.30 på eftermiddagen och
styrelsen samlas. Nej det är inte någon
vintermånad, det är i början på maj. Pengar
måste in, administrationen måste fungera
så att klubben vandrar framåt.
Detta pågår hela våren och sommaren,
egentligen utan något avbrott.

Matchdag
Nåja, klockan är 16.30 på eftermiddagen
och laget samlas. Nu är det vinterkväll och
torsdag, nu är det MATCH. Känslor och
spänning har legat i laget hela veckan, för
hur ska det gå, vilka ska spela.
Spelarna börjar byta om. Vissa vill ha
lugn och ro, vissa vandrar omkring lite
oroligt. Ikväll, nu jäv . . . ska dom få se . . .
Utanför vårat omklädningsrum har mot
ståndarna anlänt. För många av dom är
Hovet respektingivande. Högt i tak och
långt till väggarna. Var det inte här
Honken stjälpte ryssar och tjecker?

I andra perioden svänger matchen.
Hemmalaget tar över, plötsligt sitter alla
pass, kombinationerna lyckas och det
berömda flytet kommer. En viss kraft har
anlänt som driver laget framåt. Det håller
i sig matchen ut som utmynnar i en solklar
vinst.

Det börjar brännas
En timme innan har folk börjat samlas inne
på Hovet. Vissa kommer för att det är nåt
speciellt. Ta en fika och snacka minne,
känna atmosfären. Fyrtio minuter innan
matchstart kommer bägge lagen ut för
uppvärmning. Tränarna försöker få en bild
över formen över sitt eget lag, plus att
naturligtvis kolla in motståndarna. Musiken
dånar och spänningen börjar mer och mer
att smyga sig på.
Nu är det bara en halvtimme kvar och
ännu har inga journalister dykt upp. Jo,
kanske ändå någon som går in för kvällens
jobb.
Femton minuter kvar, lagen är tillbaka
i omklädningsrummen. Samlar sig, koncen
trerar sig. Utanför blir sorlet allt högre.
DIF-fansen är samlade på sin ståplatsläk
tare, och nu strax innan matchstart är alla
journalister på plats. Det är dom som ska,
en och en från olika tidningar, bedöma över
30 spelares insatser i världens snabbaste
lagsport.

De sista tar plats
Nu är bägge lagen ute på isen, om någon
minut börjar det. Inte alla har tagit plats.
Vissa på läktaren kommer alltid sent, ett
bra sätt att synas kanske.
Ena laget börjar illa, kommer alltid efter,
missar passen och de få målchanser man
skapar missas. Publiken är missnöjd efter
som det är hemmalaget jag talar om.
En bra publik stöder sitt lag i motgång
heter det. Kan vi begära att en publik vrålar
ut sin sympati när laget spelar dåligt. Det
vore naturligtvis en tillgång och ett lyft,
men vi kan knappast begära det, snarare
är det mänskligt att dom visar sitt missnöje.
I pausen går allt på inlärda mönster.
Spelarna serveras efter ett visst mönster.
Pripps Pluss, te eller annan vätska.

Analyser
Av de drygt 8 000 som vandrar hem
analyseras matchen om och om igen. Om
vilka som varit bra och dåliga, är det många
gånger helt olika uppfattningar.
- Deras center i andrafemman var
duktig.
- Duktig? Finns det inte ett femtiotal
centrar i landet som är bättre än honom
är vi illa ute.
- Jamen, bortalagets målvakt räddade
dom.
- Räddade, att bara tränarn lät honom
stå förblir en gåta.
Om man hudflänger hela lag bland
supporters, blir det som oftast lugnare på
presskonferensen.
Ingen av journalisterna har sett någon
av lagens träningar det sista halvåret, och
har därför av förklarliga skäl lite svårt att
ställa rätta frågor. Man söker lite i luften,
och svaren blir också ganska slätstrukna.
- Vi är inte bättre än vår senaste
match.
- Vi förömådde inte bryta deras defen
siva taktik.
- Det här får nästa motståndare sota
för.

Tomhet
Utanför omklädningsrummet väntar alla
spelartjejer och andra bekanta. Var och en
av spelarna kommer ut, nyduschade och
vandrar ut i vinternatten. Vandrar ut och
blir helt plötsligt en av miljoner andra i
en storstad som Stockholm. För bara en
halvtimme sedan visste alla vem han var.
Tom hela svenska folket eftersom matchen
visades i Sportspegeln.
DJURGÅRDAREN

Spänningen släpper och det känns lite
konstigt, lite tomt och innehållslöst. Imor
gon är det vardag igen. Träning och mya
förberedelser. Hockeyn och även andra
sporter lever dock med det faktum att bli
bedömda över sitt agerande från matchen.
Okay, det är där det ska hända, publiken
har betalat in sig och väntar på finlir. Men
det blir många gånger sneda analyser och
felaktiga rubriker, eftersom ingen annan än
spelarna och ledarna har varit med om
vägen till matchen.
Vad var det som utlöste målvaktens tavla,
vad var det som utlöste att klubborna kom
för högt i närkampen. Eller vad var det
som utlöste att spelet helt vände i andra
perioden, var kom kraften ifrån.

Olika motiv

DJURGÅRDAREN

Servering i trevlig , intim spellokal.
Mån
10 — 1 7 ,1 9 —23
Tis —tors 10 —20.00
Fre
10 —19.30
Lör
11 —16

söndag.

Ö ppet a lla dagar utom

i Skärholmen centrum

Besök DIF Bingo

Vilka typer av människor har dom mest
rätta svaren på dessa frågor. Är det dom
som har genuin idrottsbakgrund med början
i någon småklubb och sett idrotten under
ifrån, eller är det dom som vill in i en
storklubb för att synas, få publicitet, och
därmed dra med sig den ”nyttan” till något
annat i livet.
Svaret på den sista frågan är kanske den
lättaste att vara på av alla i detta
sammanhang.
Som avslutning ett ordspråk till detta
stycke som handlat om EN MATCH, men
ändå så mycket.
”Om en människa lever med kritik lär han
sig att fördöma.
Om en människa lever under rädsla lär han
sig att bli orolig.
Om en människa lever med beröm lär han
sig att uppskatta.
Om en människa lever med ärlighet lär han
sig att lita på sig själv och andra.”
Gunnar Svensson
tränare Djurgårdens Ishockey

NYHET - FÖRETAGSBILJETTER - NYHET
Tyvärr kan vi konstatera vikande publiksiffror på en del av våra
hemmamatcher. Anledningen till detta kan alltid diskuteras. För stort
utbud av ishockey i Stockholm, matcher på udda dagar, etc. Nu
leder det ingenstans att räkna upp en massa skäl. Vi har istället
försökt hitta annorlunda, nya former för hockeybesök.
Det här vänder sig främst till dig som är personalansvarig på ditt företag. Vi
tror oss veta att du då och då har behov av något annat att erbjuda personalen.
För att kanske hjälpa dig i det arbetet så erbjuder vi alla företag följande:
* köp hockeybiljetter till din personal för starkt reducerade priser till vissa
matcher
Villkoren är enkla. Köper du minst 100 st biljetter så betalar ditt företag 25:för sittplats (normalt 45: -). Du kan välja på dessa matcher:

SÖN
TOR
TIS
TOR
SÖN
SÖN

6
l0
15
31
10
17

jan
jan
jan
jan
feb
feb

DJURGÅRDEN - FÄRJESTAD
DJURGÅRDEN - LULEÅ
DJURGÅRDEN - SKELLEFTEÅ
DJURGÅRDEN - SKELLEFTEÅ
DJURGÅRDEN - FÄRJESTAD
DJURGÅRDEN - LEKSAND

Personalfest med ishockey på hovet
Ring till vårt ishockeykansli 08-39 01 15 och boka in din beställning. Är du ute
i god tid och vill köpa ett riktigt stort antal biljetter kan du få en egen sektion
på Hovet till dina gäster.
DJURGÅRDENS ISHOCKEY

HOVET OCH
ANDRA ARENOR
Johanneshovs isstadion som en gång
i tiden var något av en pärla och
hockeytempel här i Sverige har de
senaste åren fått utstå en hel del
kritik.
Visst har ”Hovet” fortfarande
kvar något av sin tjusning. Den har
tradition, och man behöver bara gå
in på fiket till Gunvor och Daggan
för att förstå att Hovet är något
extra.
Men tiden går och arenan har med den
också blivit lite sliten. Den har kvar sin
charm, utstrålning och respekt för många
av motståndarlagen, men Stockholm är
betjänt av en arena som exempelvis kan
arrangera en VM-turnering.
Hur är det då ställt med de andra
elitlagens arenor. Flagnar det från väggar
na, eller är allt tipp topp. Låt oss ta en
titt innanför murarna.
SÖDERTÄLJE: Scaniarinken bör ligga
högt upp på listan över de bästa i hela
landet. Byggt med branta läktare som även
ligger nära isen, vilket gör en god kontakt
för publiken. Kapacitet på över 8000,
nästan bara sittplatser. Hallen ger ett
fräscht intryck både för spelare och publik.
Lite mer färger kanske man kan efterlysa.

FÄRJESTAD: Karlstad Ishall är ganska
kall och ogästvänlig för publiken. Inga
direkt mysiga paustillhåll. Publiken sitter
dock nära isen och sittplats har FBKs
färger som gör hallen lite ombonad. Som
helhet dock ganska sliten och inget extra.
LEKSAND: Kan jämföras till viss del
med Karlstads ishall. Inget direkt extra,
men har ändå viss tradition. På något sätt
är ishallen i Leksand pärlan i samhället.
Det är där det händer, det är där
spänningen finns.
BRYNÄS: Gavlerinken håller hög stan
dard. Har alla saker som en modern arena
ska ha. Plexiglas, rätt branta läktare,
rymliga omklädningsrum plus att den är
känd för bra is.
BJÖRKLÖVEN: Ishallen i Umeå är väl
den minsta av alla. Det mesta är trångt,
vilket också naturligtvis medför härlig
atmosfär när alla 5000 trängt ihop sig.
Hallen fick en ansiktslyftning för en 5 - 6
år sedan, och fick då bl.a. det goda att
spelarna går direkt från båset ut till
omklädningsrummet. Det är enbart i Sö
dertälje och i Umeå det är byggt så.
SKELLEFTEÅ: Ganska modern arena
trots att den börjar få några år på nacken.
Många fina utrymmen sammanbyggt med
själva Isstadion. SAIK har bl.a. hela sin
verksamhet med kansliet beläget i arenan.
Sittplatser på långsidorna medan det
mesta är ståplats på kortsidorna.
LULEÅ: Delfinen är som bekant ny för
året i elitserien. Lite ovanlig i förhållande
till de övriga arenorna eftersom det enbart
finns läktare på långsidorna. De är istället
branta och höga, hallen tar ju över 6000,
vilka hörs som det dubbla när alla som
älskar Luleå klappar händerna.
25

"NACKA
Ska vårt
HOCKEY"
domarsystem
BÄTTRE
skrotas?
OCH BÄTTRE
Nacka HK hade den 31 oktober i
år spelat 9 matcher i division I
östra. Det är precis hälften av
grundseriens 18 omgångar. Det
innebär också att Nacka har mött
alla motståndarna i den tuffa östra
serien.
Låt oss först påminna eventuellt nytillkom
na läsare om målsättningen för Nacka inför
säsongen. Första året, med allt det nya som
har hänt i och omkring Nackas hockeylag,
går ut på att etablera Nacka i division ett.
Säsongen 1983/84 slutade med en kvalplats
och snudd på degradering till tvåan. Detta
får icke ske.

Lokala sporten följer Nacka
För att få belysa läget efter halva serien
citerar vi gärna Per-Arne Sanglert, som är
Nacka Saltsjöbadens Tidnings sportjourna
list. Han har i flera år noga bevakat Nackas
göranden och låtanden i divisionetthockeyn.
Den 1 november skrev P-A Sanglert så här:
”NACKA TOPPAR SERIEN. Ja,
vem hade väl trott det. Det är en
sanning med modifikation, men den
egentliga serien leder Nacka. De fem
lagen på övre halvan hade alla ambi
tioner om att minst nå en play off-plats.
Helst en allsvensk plats. Sedan fanns
det de fem övriga lagen som alla skulle
undgå de förhatliga kval- och nedflytt
ningsplatserna.
Nacka hörde till denna bottenkate
gori. Många räknade med Nacka som
ett av de hetaste lagen tillsammans med
Spaif och Westmannia i konkurrensen
om de två jumboplatserna. Men Nacka
toppar bottenligan i serien. Och det med
fyra vinster. Inte ett enda av de andra
lagen i seriens undre regioner har
lyckats ta poäng mot Nacka.”
Som avslutning på artikeln blickade
Sanglert framåt i serien med dessa rader:
”Det är dags att börja höja blickarna
och också ta poäng mot lagen på den
övre halvan. Möjligheten finns. Årets
Nacka HK kan slå vem som helst.”

Omstart i januari
När nu detta läses är serien fram till jul
slutspelad och vi har facit i handen. Den
3 januari 1985 startar seriespelet igen med
två lag borta från östra serien för spel i
Allsvenskan.
Kom gärna och besök oss i Nacka Ishall.
NACKA HK
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Ishockeymatchen mellan Hammar
by och Djurgården den 30 oktober
i år fick en sorglustig epilog.
Hammarby krävde omspel av mat
chen. Varje match i Elitserien
videobandas och en noggrann studie
av bandet visar, enligt Hammarby,
att matchen ej spelats i sin helhet.
Några få sekunder av speltiden skall
saknas.
När detta skrivs har Hammarbys protest
behandlats av Svenska Ishockeyförbundet
och avslagits. Nu är tydligen Hammarby
ledarnas omdömen ordentligt tilltufsade
eftersom de driver frågan vidare till
Riksidrottsstyrelsen. Huruvida protesten
får större gehör i den församlingen än i
Svenska Ishockeyförbundet är just nu
okänt.

Vart är vi på väg
Varför inte skrota hela domarsystemet och
tillämpa Hammarbymodellen fult ut. En
hockeymatch får följande förlopp:
på isen finns en svart-vit-randig funk
tionär med enda uppgift att blåsa av
spelet så fort han tror att ett regelbrott
är begånget. Därefter backas videoban
det i överdomarcentralen - fem utvalda
domare studerar reprisen - på begäran
av någon körs sekvensen en gång till
i slow-motion - beslut om relevant
bestraffning fattas - domen meddelas
berörda spelare - spelet kan fortsätta.
En hockeymatch kan kanske genomföras
på 7 till 8 timmar.

Video som bevis
Det intressanta i Hammarbys agerande är
inte själva sakfrågan om matchen skall
spelas om eller ej. Nej, det intressanta är
bevisföringen. Man använder sig av en
videoupptagning som i efterhand studeras
både en och två gånger, därefter protesterar
man. Vi har i svensk idrott ett regelsystem
som är noga och väl utarbetat. För att
tillämpa dessa regler har vi välutbildade,
vältränade och tack och lov mänskliga
domare. Domare som gör fel ibland men
betänk att han skall fatta sitt beslut på en
tiondels sekund mitt under trycket från
spelare, tränare och tusentals vrålande
människor. Hammarbys modell är att sitta
tillbakalutad i en fåtölj i lugn och ro med
en bandinspelning som kan köras i repris
och slow-motion ända tills analysen av den
givna situationen känns riktig.

Domarna är en del av vårt spel
Nej, så får det aldrig bli. Videoinspelningar
är bra för att visa publiken festliga
situationer i repris, de är bra som studie
material för tränarna men de kan aldrig
ersätta domaren. Han är en del av vårt spel,
han skall finnas på isen, han skall leda
matchen, han kommer att göra mänskliga
fel men han skall aldrig någonsin bedömas
i efterhand i slow-motion.
DJURGÅRDENS ISHOCKEY
DJURGÅRDAREN

Till ”Åsiktsbutiken”

Åsiktsbutiken
Vad är detta för årgång
av vår stötta fotbollselva?

Detta fina lagfoto på dåtidens Djurgårdslag har tillsänts redaktionen från John Thorin
i Åmål. Han är själv osäker på årtalet men skriver att det förmodligen är ett av DIF:s
första representationslag. År det någon i vår läsekrets som vet det rätta svaret? Det
enda vi med sannolik säkerhet kunnat konstatera är att mannen längst till vänster måste
vara den legendariske ”Lill-Einar”. Säkerheten baseras främst på att denna
idrottsbegåvning alltid tävlade i keps. Slutligen ett varmt tack till John för detta
förnämliga foto.

12-timmars på skidor

När jag skriver detta kan jag konstatera
att DIF haft ett gott år. Fina framgångar
i många sektioner. Stora framgångar också
på den allt bättre och bredare ungdoms
sidan. Tänk vilka stora insatser det görs
bland ledare och aktiva inom rekryterings
arbetet! Mycket i DIF att glädja sig åt
1984.
Alla vill naturligtvis se DIF i fotbollsall
svenskan igen för att göra det hela
”komplett”. Men man kan börja undra hur
stora ambitionerna är hos vår A-lagstrupp.
I mitten på div II norra tappades viktiga
poäng mot nykomlingarna Skellefteå och
permanenta bottenlaget Nyköping. Svagt!
Detta gick som väntat inte att kompensera
i den hårda slutstriden om kvalplatserna.
För att vinna matcher mot bottenlag i div
II skall ej behövas några spektakulära
värvningar men betyligt bättre ambition av
spelare och ledare. Lite större fordringar
måste ställas. Vad stora värvningar kan
betyda lärde vi oss 1980/81 då Mockelbost
och ledningen fick välja nyförvärv! Kata
strof! DIF-fotbollen förstörd för lång tid.
Ekonomin förstörd även den. Nej, satsa på
de spelare som finns men fordra lite mer,
byt ledare! A-laget har faktiskt samma
lagledare som 1979 - 81. Otroligt! Har sett
en del av årets hemmamatcher. Bedrövligt!
Det sämsta A-lagsåret på 40 år! Allt detta
elände medan våra Stockholmskolleger
bara blivit bättre.
Också en undran: Hur kan DIF-fotbollen
ge sig till att kräva en entréavgift av 30: (trettio) kronor för dålig div II-fotboll?
Allsvensk fotboll kan man sittande under
tak både på Råsunda och Söderstadion se
för 25:-. Nej fotbollsfolk i DIF, lär av
de andra sektionerna, ungdomsledare och
idealister, annars blir A-laget ett nytt
Hälsingborg.
Hälsningar
Lennart Malmsäter

16 februari (08-20.00)
Vi garanterar en lättåkt bana i preparerade spår!

Banan går runt Laduviken - Stora Skuggan - Fisk
artorpet. Djurgårdsloppet är öppet för alla. Stora
som små! Inget krav på skicklighet eller snabbhet
i spåret. Åk skidor på ditt eget sätt!
Vid start och målplats finns låneskidor

Djurgårdsloppet är öppet för alla...skolor,firmor,
byalag, fritidsgårdar, dagis, butiker, grupper och
klubbar m fl.

DJURGÅRDAREN

Välkommen till en stor skidfest. Förutom skid
åkning blir det korvgrillning, tipspromenad mm.
Allt som hör till en riktig familjedag.
- diplom till alla deltagare
- upplysningar per telefon 08 - 10 15 59 eller
08 - 27 38 68 (Sune Hall)
- anmäl till DIF, skidsektionen, postgiro 60 64 70-3.
Anmälningsavgift 150:-. Ange på postgirotalongen
namnet på laget och telefonnummer till lagledare.
Anmäl senast 9 februari.
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Supportercluben inbjuder alla Djurgårdare till

JULFEST
söndagen den 13 januari 1985 kl. 13.00 — på Fältöversten, Valhallavägen 144, Stockholm

På programmet står bl.a.:
Dans kring granen med rolig lekfarbror, fiskdamm, lotterier, musik samt kaffe med dopp.
Alla barn bjuds på saft och bullar och får träffa tomten.

Entréavgift: Vuxna 10:—
Anmäl till Supportercluben hur många som kommer
tel. 765 50 38 måndag — fredag mellan 15.00 — 18.00
Senast 2 januari 1985

•

Barn gratis

Välkomna
DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB

Julklappstips...
Från DIF-butiken
BADHANDDUK
i frotté med text
"En djurgårdare kastar
aldrig in handduken" ....

Kr 70:-

COLLEGE
TRÖJA
vit
DIF:märke och text
"MESTA MÄSTARNA"
(Storlek 4 år upp till XL) ...

DJURGÅRDS
FLAGGAN
70 x 90 cm ..................

JUBILEUMSTALLRIKEN
DIF-90 år ..................

KLUBBJACKA
Storlek 160, 170 cl
S-M-L-XL-XXL ..............

Kr 115:Kr 60:Kr 150:Kr 320:-

SLIPS
diskret randad
och DIF:märke ..........

STICKAD
TRÖJA
Sv.tillverkad st. 48-56 ..

TRÄNINGS
OVERALL
se separat annons .....

Kr 80:Kr 240:-

Kr 300:-

Och ej att förglömma:
Vår stora profilserie
med hittills utkomna

Tumba - Knivsta Tandberg

125:Kr 325:-

pr st ........................................

Helt set .......

Vad Du än skall ge till

JULKLAPP
glöm inte att beställa i tid
för din egen skull.

DIF-butiken
Stockholmsvägen 60, Lidingö
Månd.-fred. kl 15.00-18.00
Tel. 08-765 50 38
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Född och uppvuxen vid ”höga kusten” i trakterna av
Örnsköldsvik. Kom för första gången i kontakt med den
syremättade luften en vacker junidag 1956. Hockeyfrälst från
första stund.
- Är man grabb och uppvuxen i trakterna av Örnsköldsvik
har man två valmöjligheter: 1. att bli backhoppare i Friska
Viljor. 2. att bli hockeyspelare i Örnsköldsviks SK eller Mo
Do.
- Jag valde inget av alternativen, jag blev hockeyfrälst i
vår lilla lokalklubb Svedjeholmens IF som ligger i kommunens
utkanter.

Tidig start
Skridskoåkningen startades tidigt och vid 8 - 9-årsåldern blev
det regelbunden ishockeyträning i klubbens ungdomslag.
Duktiga ungdomsledare organiserade tränings- och tävlings
verksamheten och från 10-årsåldern var Gunnar permanent
kedjespelare i klubbens ungdomslag.
- Kanske har jag något av rekord? Jag debuterade nämligen
i dåvarande div III (att jämföra med dagens div II), som
12-åring. Förfogade över en tidigt fysiskt utvecklad kropp som
i kombination med träningsflit bidrog till denna tidiga debut.
Ansågs kanske också av klubbledningen som lovande och
utvecklingsbar. Vad vet jag.

Till Ö-viks SK som 15-åring
Gunnars insatser i rinken kom snart nog att uppmärksammas
av ledarna i stadens Sportklubb. Redan som 15-åring värvades
han över för spel i div Il-klubben Örnsköldsviks SK. Där blev
han sedan bofast i fyra säsonger.
Därefter blev det lite värvningsstrid mellan de två ”stora”
- Björklöven och Mo Do - om vem som skulle få ta hand
om denna ”puckbegåvning”.
- Ja, man blev plötsligt ett ”hett namn” och efter lite
förhandlingar så blev Björklöven min nya moderklubb. Sejouren
blev dock bara ettårig. Jag blev väl då kanske medveten om
att mina möjligheter att utvecklas till verklig elitspelare var
något begränsad och att jag efter mina förutsättningar fick
bättre utbyte av spel hemma i Örnsköldsvik.

Chefstränare vid 21
I den där vevan genomgick du också ett flertal tränarkurser,
var det med avsikt för att satsa på en tränarkarriär?
- Började så smått intressera mig för tränaruppgiften
genom att träna några av klubbens pojklag. Intresset växte
och efter att jag genomgått några distrikts- och förbundskurser,
var jag övertygad om att tränaruppgiften borde vara något för
mig.
- Jag upplevde en stor stimulans i detta med ledarskap
och såg också möjligheterna att utvecklas som person genom
kontakten med spelare och andra ledare/tränare.
- Det var också en mycket fin atmosfär inom tränarstaben
i Ö-vik med namn som ”Kabben” Berglund och Tommy Sandin
för att nämna några.
Endast 21 år fyllda erbjöds du tränaransvaret för Ö-vik.
- Ja, det var verkligen en utmaning, men samtidigt bevis
på förtroende från såväl spelare som klubbledning. Det var
givande och roliga tre år där man fick arbeta med det mesta
och vara något av allt i allo och fixare i största allmänhet
utöver tränarjobbet.

Till det fotbollstokiga Norrköping
Det är ju allmänt känt att klubbtränarna brukar vara ett rörligt
folk och byta klubbar med jämna mellanrum. Gunnar var
därvidlag inget undantag, men att ge sig på uppgiften att lära
de fotbollstokiga Norrköpingsborna detta med ishockey, var
väl lite väl magstarkt av en ”norrlänning”?
- Inte alls. Där fanns sedan tidigare ett grundmurat
hockeyintresse och Vita Hästen förfogade över ett mycket
utvecklingsbart spelarmaterial.
- Det var också nyttigt för mig att komma ut och så att
säga ”stå på egna ben”. I Vita Hästen fick jag också vara
med och bygga upp och påverka klubbens hela organisation.
Genom ett sådant arbete får man en god inblick i idrottens
totala verksamhet, och dom kunskaperna är definitivt ingen
belastning i arbetet som tränare, utan tvärtom.
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GUNNAR
SVENSSON
Tränare och coach
för DIF:s hockeylag
utfrågas av Olle Larsson
Ett anbud som låg rätt i tiden
Vilken är nu din filosofi, och vilka träningsmetoder kommer
du att lansera? Kommer du att arbeta i Boorks anda?
- När jag fick anbudet från Djurgården blev jag väl något
betänksam, men vid närmare eftertanke stod det klart för mig
att detta anbud var vid rätt tillfälle och att jag med gott samvete
kunde lämna Vita Hästen efter tre säsonger.
- Det kändes också stimulerande att komma till en ny miljö
och planera träningen och matchningen för ett så rutinerat
och framgångsrikt hockeygäng som DIF.
- Jag tror att Leif och jag ligger varandra väldigt nära när
det gäller träningsmetoder och synen på hockeyspelets grundidé
och framtidsvision. Vi är dock två personer och där måste då
finnas olika uppfattningar om detaljer vad gäller spelupplägg
ning, taktik m m. Jag hoppas verkligen att jag har en personlig
uppfattning om sättet att arbeta med ishockey, och den hoppas
jag kunna presentera och få accepterad av spelarna i
Djurgården.

Hockey handlar om ständig utveckling
- Idrotten genomgår ständigt förändringar och förnyelse
såväl i träning som speluppläggning och tempo. Vi måste hitta
vår stil, vår taktik, våra träningsmetoder, som sedan kan föra
”lagmaskinen” Djurgården till segrar i seriematcher och som
vi hoppas kommande slutspel.
- Det gäller att vara med och skapa nya trender och inte
bara marschera med.
Du lever som du lär. Vi har ju sett dig springandes på
Stockholms gator. Är detta med aktivitet och motion viktiga
inslag i din dagliga rutin?
- Har man idrottat och varit aktiv sedan ungdomsåren är
det svårt för att inte säga dumdristigt att helt sluta när man
väljer andra sysslor inom idrotten. För mig framstår det som
naturligt och något av en livsfilosofi att motionera regelbundet
och löpträningen har jag då funnit som en lämplig form.
Stockholm maraton är en kul tävling som blir något av en
final och test på att man fortfarande orkar. Och det gör man
ju...
Ja, då hoppas vi bara på att grabbarna i A-laget liksom
Gunnar orkar säsongen ut och då förhoppningsvis avslutas med
en SM-final som bevis på att DIF är landets bästa hockeyklubb.
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GE BORT ETT MEDLEMSKAP I
JULKLAPP!
Du har massor av bekanta som borde vara medlemmar
i Djurgården.
GE BORT ETT - MEN BEHÅLL DITT EGET MEDLEMSKAP
OCH VI BLIR STÖRST I STAN IGEN!
Några som skulle bli lyckliga
över ett medlemskap:
-

bror, syster, kusin
fru, make, sambo
tant, farbror, morfar
bästa kompisen

Några som kanske skulle bli glada:
- Ronald Reagan
- Björn Borg
- Bruce Springsteen

Gör så här:
När du ändå ska till posten för att betala ditt eget
medlemskap ... passa på och fyll i ett inbetalningskort
för någon du vill ge ett medlemskap till. Betalar
du in på posten senast lördag 15 dec - så skickar
DIF en julhälsning till den du ger medlemskapet
till med önskan om God Jul och Gott nytt år från
dej.
Medlemsavgifter: för alla som inte fyllt 18 .... 35: för alla andra ................... 100: Fyll i talongen som exemplet nedan visar!

Några som inte skulle bli lika
glada. .. men som kanske skall få det ändå:
-

ordförande i Black Army
Lennart Nyman
Ankan
Din bästa kompis som tyvärr är AIK-are

I allt annat känns det som om vi är bäst,
men det smärtar oss att AIK, och till och
med Hammarby - har fler medlemmar
än vi.
Det kan Du ändra på!
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SVERIGES STÖRSTA
INTERSPORT-BUTIK ÄR
HUVUDLEVERANTÖR
TILL DJURGÅRDENS IF OCH
NACKA HOCKEYKLUBB!
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Djurgårdens IF
Klocktornet, Stadion
114 33 STOCKHOLM

Hög kvalite - precis samma tröjor som
Djurgårdens A- trupp i ishockey tränar i.
Tröjan finns i ljusblå eller mörkblå färg.
Du får ditt eget namn (max 12 bokstäver,
inklusive mellanslag) och valfritt nummer
(0 - 99) på baksidan.
Storlekar: Small, Medium, Large.

Gör så här: Samtidigt som du sänder in nedanstående kupong - sänder
du in beloppet på postanvisning till vår kassör Otte Hedengren
Lammholmsbacken 154, 127 43 Skärholmen.
När vi erhållit betalning - skickar vi tröjan!

Till Djurgårdens Ishockey, box 16, 12121 Johanneshov
Jag vill ha A-lagets träningströja:

Färg...............................................................................

Storlek.........................................................................

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

Nummer på rygg....................................................

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

Postadress...............................................................................................................................................

Pris för enbart tröja 95
Pris för tröja+nummer 105
Pris för tröja+nummer+ditt
namn
145:-.

Text (max. 12 tecken)....................................................................................................................

Porto 6.50 per försändelse.

