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AB Trycksaker, Norrköping 1985

VI NÅDDE INTE
ANDA FRAM

Fem minnesrika SM-finaler med allt vad detta innebär i goodwill för vår förening 
och den sport som i dag kan karaktäriseras som något av nationalsport. Tre TV-sända 
matcher som gick ut, och förmodar jag också gick hem hos hela svenska folket.

Vi alla Djurgårdare är stolta över vårt lags strålande insatser under den nu 
avslutade säsongen. Det var en prestation att vinna serien och gå till finalspel 
för tredje året i följd.

Visst hade vi stora förhoppningar inför den avslutande matchen i Norrköping. 
Styrkan, konditionen och ambitionen fanns där, men matchens utveckling, 
framförallt då i andra perioden, blev olycklig för vår del, vilket medförde en 
övertygande seger för Södertäljes duktiga spelare.

Vi är stolta
över vår ishockeysektion och de många ledarna som tillsammans utför ett så 
förnämligt förenings- och lagarbete. Bengt Broberg och hans ledarstab har verkligen 
förmågan att skapa de rätta förutsättningarna för laget. Förutsättningar som sedan 
på bästa sätt förvaltas av Gunnar Svensson och hans samspelta trupp.

Den nu genomförda säsongen blev såväl Sportsligt som ekonomiskt en stor 
framgång. Tack vare lagets förmåga att ta sig till slutspelet kan sektionskassören 
nu sätta sig ned och förmodligen sammanställa en ekonomisk redovisning som 
är väl i balans och med övervikt på debetkontot.

Trevliga Djurgårdsarrangemang
Ytterligare en eloge vill vi ge våra medarbetare inom hockeysektionen och då gäller 
det deras stora insikt och kunnighet i konsten att marknadsföra laget. Deras 
matcharrangemang står också i särklass. Det är trevligt och tilltalande att gå på 
Djurgårdens hemmamatcher.

Ta bara initiativet med ”Superfan”. Vilken idé och vilken publikstämning vi 
fick. Ja, Djurgårdens hockey kan sägas bilda skola för hur man arrangerar en 
elitseriematch så att publiken trivs runt isovalen.

Nu knyts vår förhoppning till fotbollen
När denna tidning hamnar i din brevlåda hoppas jag att den gröna planen kan 
tas i besittning. En spännande och intensiv fotbollsäsong startar för de våra 
söndagen den 21 april med hemmamatch mot Sandviken.

Den upptakten blir säkert sevärd. Jag tror nämligen att Björn Westerberg och 
grabbarna har förmåga och förutsättningar att bjuda på något extra denna säsong. 
En kanske något ödesmättad seriestart. Det gäller nämligen ätt hänga med från 
starten för att nå det hägrande kvalet och avsluta med kvalificering till allsvenskan.

Berth Sundin
ordförande i Djurgårdens IF:s överstyrelse
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ETT SLUTSPELSRAFFEL 
SOM GÅR TILL HISTORIEN
Det blev den mest rafflande finalrunda som någonsin spelats när DIF och 
Södertälje gjorde upp om vilka som skulle bli svenska mästare.
Den bästa som någonsin spelats var det också.
Fast det var förstås klen tröst när Södertälje till sist stod som mästare.

Segt i seriestarten
Djurgården skulle inte bli ett topplag 
säsongen 1984/85. Detta var i stort sett 
samtliga experter rörande överens om i 
höstas.

Leif Boork tippade DIF på sjunde plats 
i elitserien, facktidningen Hockey på sjun
de.

Och länge såg det också ut som om 
olyckskorparna skulle få rätt. DIF startade 
serien segt, mycket segt. Efter elva omgång
ar låg laget på sjätte plats och hade inte 
imponerat på någon.

Sedan började man avancera uppåt i 
tabellen. Men det dröjde ända till 23:e 
omgången innan man tog steget till en plats 
på rätt sida om slutspelsstrecket.

I 27:e omgången gick man upp till andra 
plats efter seger över Björklöven med 4-2.

I nästa omgång spelade DIF skjortan av 
stackars Skellefteå, vann med 11-0, slog 
kullerbyttor och gick upp till serieledning.

Den behöll man sedan loppet ut. Och 
det är faktiskt första gången sedan de 

gyllene åren på 50-talet som DIF vunnit 
högsta serien.

Och efter jul hördes inte längre några 
olyckskorpar kraxa - tvärtom, då var alla 
överens om att DIF var landets bästa lag.

Fast det har vi ju alltid vetat.

Gunnar - en tränare som visste 
vad han ville.
En anledning till att olyckskorparna krax
ade i höstas var förlusterna av profiler som 
Mats Waltin och Håkan Eriksson. Samt 
att tränaren Leif Boork gått till landslags
jobb och efterträtts av en ung och oprövad 
förmåga vid namn Gunnar Svensson. En 
28-åring som man hittade i Norrköping, 
där han tränade Vita Hästen. Och en man 
med en mycket gedigen bakgrund.

Uppväxt i hockeygalna Örnsköldsvik, 
TV-puckspelare och aktiv i Örnsköldsviks 
SK och senare i Björklöven.

Bestämde sig tidigt för att satsa på en 
tränarkarriär, gick första kursen när han 

var femton och har sedan gått alla som 
finns. Till sina läromästare räknar han två 
legendariska hockeynamn - ”Kabben” 
Berglund i MoDo (Bosses pappa) och 
Tommy Sandlin, nu i Björklöven.

Han antog den oerhörda utmaning det 
innebar att ta över efter geniförklarade Leif 
Boork. Och med en härlig målsättning:

- Vi i Djurgården ska vara ledande i 
utvecklingen av svensk ishockey.

- Framtidens spelare ska vara oerhört 
tekniska, kunna göra avancerade saker i 
full fart, utmana forwards och hela tiden 
ha full puckkontroll.

Hockey är ett hårt spel
Till avdelningen tråkigheter den gångna 
säsongen måste vi tillföra allt skitsnack om 
våldshockey som bl a Tommy Sandlin spritt 
omkring sig. Det började redan efter första 
matchen när Göte Wälitalo blev påkörd av 
sina egna backar. Lagkaptenen Håkan 
Södergren befann sig på isen när det hände
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Per Göransson stänker in 1-1 i sista och avgörande matchen mot Södertälje i Norrköping.

och fick naturligtvis skulden. I samma 
match tacklade Tord Nänzen Michael 
Hjälm. Hjälm skadades, men tacklingen 
var helt juste. Och i Sandlins ögon var 
Nänzen en buse som ”märkt” Hjälm.

Och i DN följde Kjell Nilsson upp med 
samma anklagelser och tyckte också att 
Gunnar Svensson var vansinnig som gjort 
Håkan Södergren till kapten.

- Håkan är perfekt som kapten, kom
menterar Svensson. En kille som bär 
DIF-märket med stolthet och som ställer 
upp för laget i alla lägen. Den stoltheten 
delar han med alla andra i laget.

Skitsnacket om våld kommenterar han 
så här:

- Vi i DIF accepterar en motståndare 
som spelar tufft, vi spelar minst lika tufft 
själva och vi flyr aldrig. En sak till - en 
djurgårdare gnäller aldrig, en djurgårdare 
har mod.

Där har vissa andra lag lite att lära.

Den längsta säsongen
Han ledde ut sitt lag på isen redan den 
12 juli, säkert rekordtidigt i Sverige. Man 
siktade på en första formtopp till den 6 
augusti, när DIF skulle spela Europa-cup 
i Val Gardena. Det gick nästan, men bara 
nästan. Dukla Jihlava från Prag och CSKA 
Moskva blev för svåra.

Gunnar Svensson dirigerar sina mannar i 
snabba byten och taktiska tillrop.

Där finns nog förklaringen till att DIF 
startade upp serien lite segt. Den säsong 
DIF just avslutat är också den längsta ett 
svenskt ishockeylag någonsin gjort.

Och satsningen på att spela internatio
nellt på klubbnivå ska fortsätta. I höst med 
en turné till Moskva.

Förmodligen den bästa klubbhoc
keyn som någonsin spelats.

Skitsnackarna tystades också effektivt 
när slutspelet började. I semifinalen blev 
det tre hårda, fartfyllda matcher mot 
Färjestad, DIF vann den tredje och avgö
rande på Hovet med 5-2. Det bästa vi 
sett, skrev lyriska journalister. Om våld 
skrev ingen, möjligen lokalpressen i Umeå.

Och det blev en drömfinal. DIF - Söder
tälje. Två tunga namn i den svenska 
ishockeyns historia, två klassiska lag.

Det blev en oerhörd batalj över fem 
matcher. Med om möjligt ännu bättre 
ishockey än i semifinalerna. Och, tyvärr för 
oss med blå-gul-röda hjärtan, med Söder
tälje som segrare efter 6-3 i den sista och 
avgörande matchen i Norrköping.

Ett Södertälje som bara är att gratulera. 
Slår man DIF i tre matcher av fem är man 
värdiga mästare och har gjort sig synner
ligen förtjänta av mästartecknen.

Silver och tredje finalen på raken är inte 
fy skam det heller.

Och nästa säsong ska SSK och alla andra 
få ännu tuffare matcher.

Då SKA DIF ta guld.

HAR DU 
BESTÄLLT 

DITT 
VIP-KORT 

FÖR 
NÄSTA 

SÄSONG?

(se sid 5)
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Serieseger 
även för våra 
bordtennis
spelare
Bordtennissektionens herrlag vann 
med minsta möjliga marginal div 2 
norra. Spänningen och ovissheten 
pågick ända in i de sista matcherna 
som spelades i Enköping den 16-17 
februari.

Hård kamp med Borlänge
Inför de avslutande fyra matcherna hade 
Djurgården och Borlänge samma poäng. 
Borlänge ledde serien på bättre matchkvot.

Efter lördagens två matcher hade Djur
gården segat sig förbi Borlänge, men det 
var fortfarande bara matchkvoten som 
skilde de två lagen åt.

Håkan Sigrell - matchhjälte
Söndagens första match blev en riktig 
rysare. Djurgårn tog en övertygande led
ning mot Bacho BTK med hela 5-1. 
(Först till 8 vinner) och därefter 7-3.

Sen kom raset. Bacho gick upp till 7-6. 
En ytterligare matchförlust skulle betyda 
7-7 och delad poäng. Med andra ord 
serieseger för Borlänge!

Men då tog han arenan i besittning. 
Djurgårdens matchhjälte Håkan Sigrell. 
Han vände avslutningsmatchen till seger 
och detta efter att ha förlorat första set!

Tabelljumbon Falun krossades i sista 
matchen med 8-2 och seriesegern var ett 
faktum.

I laget spelade: Tomas Karlsson, Håkan 
Sigrell, Bo Netz, Tomas Edman och Mats 
Bäckström.

Urban Olsson

SOM MEDLEM I DJURGÅRDEN FÅR DU GRATIS 
ENTRÉ DENNA FESTKVÄLL!!!

Du som medlem i Djurgårdens Idrottsförening 
är välkommen till GRÖNA LUND premiärkvällen 

fredagen den 19 april

Visa upp ditt medlemskort - och du kommer in 

GRATIS!!!

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

DJURGÅRDAREN



Rapport från bandyhorisonlen:

Kyla, is och snö
När detta skrivs har bandysäsongen kom
mit till den tidpunkt då seriespelet just vänt 
och slutspurten börjat. Tränings- och 
spelmöjligheterna har denna vinter varit 
betydligt bättre än de närmast föregående. 
Tyvärr kan det ibland bli alltför mycket 
vinter. Både kylan och snön har ställt till 
en hel del besvär för oss.

Snön framförallt därför att sektionen 
själv svarar för bandybanans skötsel - 
visserligen med kommunens traktorer och 
tankvagn. Det är många timmar som 
bandysektionen - med ordföranden Bert 
Niska i spetsen - lagt ner på banans 
skötsel. Ibland har spolningen inte avslutats 
förrän långt fram på morgonen.

Men inget ont utan att det har något 
gott med sig - sektionen svetsas samman 
och alla känner att det är ett gemensamt 
mål vi jobbar mot. Klubbkänslan är fin 
vilket lovar gott inför framtiden. Till detta 
bidrar också våra lokaler. Ett antal bodar 
där vi kan samlas och där vi serverar kaffe, 
korv och läsk. Ja, man kan utan överdrift 
säga att Djurgårdens bandysektion är 
storklubben som arbetar som en småklubb.

Bandyns segertåg i Roslagen
Det är kanske för tidigt att mitt i säsongen 
tala om framtiden. Man kan emellertid 
redan nu konstatera att allt fler har knutits 
till sektionen, antingen som spelare eller 
medhjälpare av något slag. Man kan också 
konstatera att Djurgårdens bandy i Åkers
berga har blivit ett begrepp och fått 
ordentligt fotfäste. Det märks inte minst 
bland ungdomarna som i allt större ut
sträckning börjar spela bandy.

Juniorerna saknas 
men ungdomen kommer

AIK vars ishockeysektion har ett sam
arbetsavtal med ishockeyföreningen i 
Åkersberga (IFK Österåker), har fått 
konkurrens på helt andra villkor när det 
gäller ungdomens idrottsintressen i förorts
kommunen.

Det är inte bara i Åkersberga som 
Djurgårdens bandyverksamhet varit en 
injektion - hela Roslagen med långa och 
fina bandytraditioner bland klubbar som 
Spillersboda, Wettershaga, Blidö och Kåre, 
har fått något att ”bita i”. För första 
gången på flera år finns det dessutom 
ungdomslag från Djurgården med i stock
holmsserierna. Det är juniorlaget samt 
pojkar födda -68 och -69 som efter att 
tidigare ha spelat i Upplandsserierna nu 
mäter sina krafter med storstockholmsla
gen.
De sportsliga resultaten måste man se i ett 
större perspektiv än den halvsäsong som nu 
avverkats. Klubben saknar i stort sätt 
spelare mellan 18 och 25 år. Detta har sin 
naturliga förklaring i att ungdomsverksam
heten tidigare legat helt nere. En brist i 
verksamheten som Djurgården inte är 
ensam om utan har drabbat flera stock
holmsklubbar. Den gamla fina bandyklub
ben Reymersholm - i samma serie som 
DIF - har, för att ta ett exempel, endast 
A-lag med relativt hög medelålder - drygt 
30 år - och två pojklag.

I Djurgården stormar emellertid ungdo
marna fram och några förstaårsjuniorer och 
pojklagsspelare (födda 1968) har redan 

blivit mer eller mindre bofasta i A- och 
B-lagen, medan andra står på tur till nästa 
säsong.

Detta lovar väl inför framtiden, men 
innebär också att det tar en viss tid innan 
A-laget fått den rutin och förmåga som 
erfordras för avancemang. Målet för årets 
verksamhet måste därför bli fortsatt spel
i div 3.

Kanske når vi div 2 nästa säsong
A-laget ligger i mitten av tabellen och 
möjligheterna att nå absoluta toppen får 
anses uteslutna. Där har Wettershaga 
parkerat sig efter idel fallsegrar. Serien är 
emellertid i övrigt mycket jämn och en 
andraplats för Djurgården är inte helt 
utesluten om spurten lyckas till hundra 
procent. Detta skulle i så fall innebära div
2 nästa år.

Om de övriga lagen - B-lag, junior- och 
pojklag - kan man rent allmänt säga att 
de ligger i topp inom Roslagsbandyn. Våra 
pojkspelare har fortfarande en bit kvar till 
de bästa Uppsalalagens nivå, men att vi 
hävdar oss väl med de lag vi har i 
stockholmsserierna.

Detta är ett stort steg framåt om man 
jämför med tidigare säsonger, vilket gör att 
det ser ljust ut inför framtiden. Den 
Djurgårdsanda och det bandykunnande 
som allt mer kommit att prägla lagens 
agerande börjar ge resultat.

Tore Liljegren
Djurgårdsbandy

ISMASKIN ÅRGÅNG 1903

Denna bild är inte medtagen som någon form av illustration på bandy sektionens banskötsel i Åkersberga. Nej, den är några årtionden 
tidigare nämligen från 1903, då man på detta händiga sätt tillverkade konståkningsis i Humlegården i centrala Stockholm.
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JSM-silver till Reijo

Reijo Talvities arm sträcks upp i luften som tecken på seger över Rickard Himmerlid 
från Timrå BK.

1984 års svenska juniormästerskap i box
ning arrangerades i december i Oxelösund 
och Nyköping. Djurgårdens boxningssek
tion hade för avsikt att deltaga med fyra 
man, men i sista stund fick (en av 
förhandsfavoriterna) Antonio Magnusson 
(67 kg) en handskada som gjorde att han 
fick backa ur.

Reijo Talvitie (75 kg), Anders Maurin 
(67 kg) och Mikael Sahlberg (60 kg) fick 
nu försvara Djurgårdsfärgerna vid dessa 
juniormästerskap.

Hårdslående Reijo
Reijo Talvitie inledde mycket imponeran

de. I första matchen mötte han den mycket 
duktige Mikael Gustavsson från Säter. 
Mikael som tom lär ha varit med i 
seniorlandslaget var helt utan chans. Efter 
bara någon minut fick han uppsöka golvet 
och en räkning till 8. Bara några sekunder 
senare var det dags igen. Denna gång med 
full räkning som resultat.

Då det i juniormatcher räknas poäng 
även om matchen bryts i förtid, så fick 
domarsiffrorna inväntas innan vinnaren 
kunde utses. Inga problem, samtliga do
marröster till Reijo.

Thriller mot f d Djurgårdare i semi 
I nästa match, semifinalen, fick han möta 
f d Djurgårdaren och förra årets junior
mästare Rickard Himmerlid från Timrå. 
Rickard blev bl a svensk riksmästare i 
diplomboxning för Djurgården när han var 
14 år. Sedan flyttade han till Timrå med 
sina föräldrar. Han fortsatte där med 
boxningen och har gått framåt enormt på 
de senaste åren. Rickard är en mycket 
duktig boxare om än inte på långa vägar 
så hård som Reijo.

En blivande svensk mästare om han 
fortsätter. Vi får väl hoppas att han då 
flyttar tillbaka till Stockholm och DIF-
stallet.

Anders Maurin (67 kg) DIF i matchen mot 
Paul Mulindwa Narva BK. Vinst för 
Anders med 5-0, domaren fick bryta i 
rond 2.

Nåväl, matchen mellan dessa båda blev 
en enormt spännande uppgörelse. Tekni
kern Rickard mot hårtslående Reijo. Redan 
från start visade Reijo var skåpet skulle 
stå. Genom att driva Rickard runt ringen 
och vara aktiv tog han kommandot i 
matchen. En räkning till 8 tvingades 
Rickard ta.

I väntan på domslutet efter full tid var 
både boxare, tränare och publik osäkra på 
resultatet. Helt jämnt tyckte de flesta. När 
speakern sedan kungjorde resultatet som 
bekräftade att Reijo Talvitie vunnit med 
domarsiffrorna 3-2, stod glädjen högt i 
tak hos alla Djurgårdare medan det var 
nedstämt i Timrålägret och för Rickard.

Knapp förlust i finalen
I finalen boxades Reijo mot Tomas Berg 
från Falken. En jämn och bra match där 
vi Djurgårdare tyckte att Reijo var den 
bättre. En uppfattning som inte delades av 
domaren skulle det visa sig. Båda boxarna 
genomförde matchen på ett mycket bra 
sätt. Vi Djurgårdare ansåg att Reijo borde 
tilldömas segern efter full tid och blev 
självklart mycket besvikna när tre av 
domarna höll på Tomas Berg och bara två 
på Reijo. 3-2 till Tomas Berg alltså och 
Reijo därmed en övertygande silvermedal
jör vid JSM.

Anders och Mikael också bra
Vi behövde verkligen inte skämmas för våra 
Djurgårdare i den här turneringen. Anders 
Maurin (67 kg) gjorde en jättefin insats 
när han i första matchen slog ut Paul 
Mulindwa från Narva. Domarna fick bryta 
matchen.

I andra matchen förlorade han mycket 
knappt mot Salam Stadig från Balder. 3-2 
till Salam.

Mikael Sahlberg (60 kg) som var yngst 
och mest orutinerad med bara tre matcher 
bakom sig, gjorde en kanonmatch mot den 
mycket rutinerade Mikael Nilsson från 
Carlshamns BK. Efter en enormt fin och 
hård match var vi ganska säkra på att vår 
Mikael hade vunnit. Döm om vår förvåning 
när den andre Mikael får segern med 372.

En stor besvikelse också detta för oss 
Djurgårdare. Idel 3-2-förluster vilket inte 
är roligt. Vi får acceptera att vi inte hade 
någon tur med oss hos domarna, utan 
glädja oss åt vilka fina representanter och 
sportsmän Djurgården hade med sig denna 
gång. Dom får komma igen en annan gång.

Henrik

Mikael Sahlberg (60 kg) DIF till vänster 
i matchen mot Mikael Nilsson, Carlshamn. 
Förlust med 3-2.
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Kent Pira - 16 vårar och 57 kg 
tung - lyckades med bedriften att 
bli svensk ungdomsmästare i box
ning för några veckor sedan. Mäs
terskapstävlingarna arrangerades 
den 22 - 24 februari i Skärholmen. 
Där fanns det bästa av vad Sverige 
kan prestera av ungdomsboxare i 
åldern 15 - 17 år.

KENT PIRA
Svensk ungdomsmästare i boxning

Kom med av nyfikenhet
Kent har boxats i Djurgården från och till 
sedan han var 13 år. Från början följde 
han med till träningslokalen av pur nyfi
kenhet och för att titta på storebror Jan 
Pira som var aktiv Djurgårdsboxare i slutet 
av sjuttiotalet. Jan har nu efter några 
sabbatsår åter snört på sig handskarna och 
börjat träna igen med sikte på att göra 
come-back. Inspirerad av lillbrorsan må
hända?

Diplommästare som 14-åring
Helt grön är inte Kent. Han har bland 
annat hunnit med att bli riksmästare i 
diplomboxning som 14-åring. Eftersom 
bestämmelserna är sådana att man måste 
vara fyllda 15 år för att få gå riktiga 
matcher, så är det först det senaste året 
som Kent fått känna på den riktiga 
”boxfäktningen”.

Hittills har han gått nio matcher varav 
åtta slutat med seger.

Klara poängsegrar
Vid ungdoms-SM fick Kent i första 
matchen möta den rutinerade Mikael 
Gyllenblad från Redbergslid. Kent förlo
rade den första ronden, men i de två sista 
kämpade han som besatt på äkta Djur
gårdsmanér. Han stressade sönder motstån
daren och kunde till slut vinna med 
domarrösterna 5-0.

Tyvärr fick Kent redan i första ronden 
en smäll av motståndarens armbåge på 
kinden (ett rent misstag) vilket gjorde att 
han fick en blodutgjutelse på kinden. 
Genom att kyla ner skadan gick svullnaden 
tillbaka, men irriterade ändå under resten 
av turneringen.

I match nummer två stod Kenneth 
Halonen från Eskilstuna i motsatta ring
hörnan. Även denna match lyckades Kent 
vinna med 5-0 efter bra och teknisk 
boxning.

Steve Winqvist, tränare, Kent Pira, 57 kg, 16 år, SUM-1:a -85, Kjell Hauptman, tränare.

Hård och rafflande final
I finalen ställdes Kent öga mot öga med 
Anders Bokås från Björlanda BK. Anders, 
som i semifinalen vunnit över sin motstån
dare på RSC (dvs att han ”golvat” sin 
motståndare två gånger, varefter domaren 
bryter matchen).

Således en mycket svår och hårtslående 
motståndare. Kent startade matchen lite 
avvaktande men ökade sedan tempot. Allt 
efter som matchen gick visade det sig att 
Kent var den bättre teknikern, men att 
motståndaren hela tiden var farlig med sina 

hårda och oberäkneliga svingar.
Efter tre ronder visade det sig att det 

gått som det brukar gå när en tekniker och 
en slugger möts. Nämligen att teknikern 
vinner. Även om detta med slugger är ett 
väl drastiskt uttryck för ungdomsboxare, 
så var det i varje fall en hårtslående och 
farlig motståndare som i finalen besegrades 
av den mera tekniskt boxande Kent.

Poängsegern skrevs till 4-1 och därmed 
var Djurgårdens lovande ungdomsboxare 
svensk ungdomsmästare i 57-kg-klassen

ÅRSMÖTE
Djurgårdens Idrottsförenings årsmö

te äger rum: 
Måndagen den 6 maj kl 19.00 på 
Komediteatern vid Gröna Lunds hu

vudentré.
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I förra numret av Djurgårdaren 
kunde vi avslöja, att det lutade åt 
Björn Westerberg, IFK Göteborg, 
som tränare för fotbollslaget. Och 
visst blev det så. I konkurrens med 
bland annat ett grekiskt lag blev det 
slutligen klart att Björn tar över 
efter Hasse Backe. Vi har ringt upp 
Björn för att få lite fotbollsfunde
ringar mitt i smällkalla vintern.

Du är känd som IFK Göteborgs 
guldtränare, men meritlistan är 
väl längre än så?
Jag har ett aktivt förflutet i Sundbyberg, 
där jag spelat i Div. II och Div. III. Har 
även varit spelande tränare i samma 
förening. I mitten på 70-talet lotsade jag 
upp AIK:s juniorer till en SM-final, som 
dock förlorades mot just Djurgår’n. Jag har 
också varit anställd på Svenska Fotbollför
bundet och arbetat med pojk-, junior- och 
U 21-landslagen. Åren -79 - -80 tränade 
jag Åtvidabergs Allsvenska fotbollslag.

Att ha bostaden i Järfälla och 
arbetet i Göteborg låter slitigt 
Själva pendlandet gick bra, men med det 
flitiga tränandet och matchandet med IFK 
Göteborg, gjorde att jag var borta från 
familjen alldeles för mycket. Helt klart var 
att nästa arbetsgivare skulle vara en klubb 
i Stockholmsområdet, så det kändes helt 
rätt när Djurgår’n tidigt i höstas hörde av 
sig. Dessa diskussioner resulterade så 
småningom i ett 2-årskontrakt.

Det har talats om spelarförluster 
och om en del nya namn. Hur 
ser situationen ut?

5 spelare lämnar laget: Christer Nord
ström, Ronald Åhman, Tommy Johansson, 
Peter Eriksson och Lars Lundborg. När det 
gäller nyförvärv, pågår förhandlingar med 
Stefan Rexin, Nyköping, och Anders Bu
ren, Sundbyberg. Tankar finns också på att 
försöka förstärka laget med en målfarlig 
engelsman.

Detta kan dock bli aktuellt först senare 
under våren, då situationerna klarnat i de 
engelska ligorna. Vidare har diskussioner 
förts med f.d. Hammarbyiten och 
MFF-spelaren Micke Rönnberg. Micke 
spelar f.n. proffsfotboll vintertid i Dallas, 
USA, och skulle vara en mycket fin 
förstärkning för oss.

Går vi till kval i år?
Det är alldeles för tidigt att ha någon 
uppfattning om. Konkurrensen är kniv
skarp. Favoriterna från förra året finns kvar 
dvs Örebro, BP och Vasalund. Vidare 
flyttas Gefle ned från Allsvenskan. Div II 
blir m.a.o. även denna säsong ett riktigt 
getingbo.

Välkommen i gänget, Björn

Björn Westerberg

Hur är stämningen i truppen?
Mycket bra. jag har fått ett mycket gott 
intryck. Det är målmedvetna och ambitiösa 
killar. Jag trivs mycket bra med gänget. 
Laget var under Hasse Backes ledning 
mycket bra organiserat. Det råder en bra 
balans mellan anfall och försvar. På 
minussidan har varit lagets oförmåga att 
göra mål.

28 mål på 26 matcher räcker inte i den 
hårda konkurrensen om kvalplatserna. Så 
om det är något som skall tränas i vinter 
så är det anfallsspelet och då speciellt 
avslutningarna.

Kommer spelet att få någon speciell 
Westerberg-stämpel?
Jag kommer inte att göra några revolutio
nerande ändringar. Det vore fel. Alla har 
trivts med den taktik och det spelsätt som 
man haft, och det rimmar också bra med 
min egen uppfattning om hur fotboll skall 
spelas. Försvarsspelet gick mycket bra med 
Ulf Lundberg som rese. Ulf, som är 
lagkapten, är en mycket viktig kugge i 
laget. Han är en stor spelare, och han har 
dessutom mycket fina personliga egenska
per.

Hur förbereder ni er inför serie
starten?
Vi tränar hårt i Stora Mossens ballongtält 
och på Stadshagens uppvärmda grusplan. 
Träningsförhållandena är med tanke på 
årstiden mycket bra. Svårigheterna kom
mer senare under våren vid övergång från 
grus till grässpel.

Säsongens träningsmatcher för 
A-laget
16/3 Hammarby, Stadshagen 
20/3 Nyköping, Stadshagen 
24/3 Frölunda, Göteborg
Träningsläger i Båstad i början av april. 
Matcher kommer att spelas mot Halmstad 
BK och Ilves från Tammerfors.
6/4 AIK, Stadion alt. Fotbollsstadion 
3/4 TPS, Åbo, Stadion alt. Fotbollssta

dion
Vi önskar Björn och hela laget lycka till 
i förberedelserna inför den mycket viktiga 
Div II-säsongen. Du vet väl att också Du 
med Din insats kan hjälpa laget att vinna 
viktiga och avgörande poäng? Ställ upp när 
Djurgår’n spelar fotboll på Stadion. Publik
stödet är mycket betydelsefullt.

Tom Agnblad
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Div II Norra 1985
hemmamatcherna spelas på Stockholms Stadion

Söndag 21/4 13.30 DIF - Sandviken IF
Söndag 28/4 17.00 Ope IF-DIF
Torsdag 2/5 19.00 DIF - Vasalunds IF
Torsdag 9/5 19.00 IF Brommapojkarna - DIF
Torsdag 16/5 18.00 DIF - IFK Västerås
Söndag 19/5 18.00 Luleå FF-DIF
Torsdag 23/5 19.00 DIF - Tyresö FF
Måndag 27/5 18.00 Västerås SK-DIF
Söndag 2/6 18.00 DIF - Karlslunds IF
Söndag 9/6 18.00 Gefle IF-DIF
Onsdag 12/6 19.00 DIF-Falu BS
Söndag 23/6 18.00 IFK Eskilstuna - DIF
Söndag 14/7 18.00 Örebro SK-DIF
Söndag 21/7 18.00 DIF - Örebro SK
Söndag 4/8 19.00 DIF - IFK Eskilstuna
Söndag 11/8 18.00 Falu BS-DIF
Torsdag 15/8 19.00 Tyresö FF-DIF
Söndag 18/8 18.00 DIF - Västerås SK
Torsdag 22/8 19.00 Vasalunds IF - DIF
Torsdag 5/9 19.00 DIF - IF Brommapojkarna
Söndag 8/9 18.00 Sandvikens IF - DIF
Söndag 15/9 13.30 DIF - Ope IF
Lördag 21/9 15.00 IFK Västerås-DIF
Lördag 28/9 15.00 DIF-Luleå FF
Lördag 5/10 15.00

12/10 15.00
Karlslunds IF - DIF 
DIF-Gefle IF

Investera i Profiltallriken!
Många berömda Djurgårdsprofiler har genom åren gett 

oss idrottsälskare sköna, minnesrika stunder på arenorna och 
framför radio- och TV-apparaterna.

Vi Djurgårdare vill se Sveriges största idrottsförening i 
främsta ledet även i fortsättningen, eller hur?

Det kan Du bidra till. Genom att köpa Profiltallriken.
Profiltallriken har två syften:

Dels att hedra våra ”gamla” Djurgårdsprofiler, dels att bidra 
till vår förenings fortsatta framgångar.

Den första Profiltallriken gavs ut 1982. Totalt skall vi 
ge ut 10 st. Det betyder att den sista kommer 1991. Samma 
år som Djurgårdens IF firar sitt 100-årsjubileum!

På tallrikens framsida är din ”gamla” idol avbildad, och 
baksidan berättar om födelsedata, meriter o dyl.

Djurgårdens IF har många sektioner. Varje sektion har 
sina egna profiler. Men ett har de alla gemensamt. De är 
Djurgårdsprofiler!

Satsa på Profiltallriken. Då satsar du också på Djurgår’n. 
Sveriges bästa idrottsförening.
Hjärtliga Djurgårdshälsningar
Djurgårdens Supporters Club
Rekvireras genom:
DIF-BUTIKEN, Stockholmsvägen 60 C, 181 42 LIDINGÖ 
Öppet: Mån-fredag kl 15-18. Tel 08-765 50 38

No 1 Sven Tumba 135: -
No 2 Gösta ”Knivsta” Sandberg 130: -
No 3 Olle Tandberg 125:-
No 4 Bela Rerrich 125:-
No 1-4 i ett set 425:-
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Kommer hockeyns ekonomiska 
framtid i Sverige bli den 
man idag har i Nordamerika?
När det överhuvudtaget gäller att 
se in i framtiden är det ofta man 
vänder sina blickar till Nordamerika 
och den utveckling man har haft där. 
Ishockeyn är när det gäller de 
ekonomiska betingelserna för verk
samheten inget undantag härvidlag. 
Frågan om de svenska elitserieklub
barnas framtid är intimt förknippad 
med vad som kommer att hända med 
framförallt klubbarnas intäktssida.
Många som har funderat på de här 
frågorna har jämfört med förhållandena i 
Nordamerika. En som har haft anledning 
att göra detta är Hans Svedberg, ansvarig 
för Djurgårdens Hockey. Hans, som när
mare har studerat det här i Nordamerika, 
tror att vi inom en inte alltför avlägsen 
framtid kommer att få en utveckling i 
Sverige lik den vi idag har i Nordamerika, 
när det gäller hur klubbarna kommer att 
skaffa pengar till verksamheten.

TV bestämmer framtiden
Om vi får reklam-TV i Sverige på ett eller 
annat sätt, vilket är grunden för min 
filosofi, säger Hans, så kommer vi att 
hamna i samma situation som de nordame
rikanska ishockeylagen i National Hockey 
League. Djurgården och de övriga svenska 
elitserielagen kommer att bli en mycket 
intressant programvara, att bära de korta 
reklaminslag i TV som det då blir tal om. 
Då måste producenterna av dessa TV-pro
gram vare sig det gäller betal-TV eller 
kabel-TV köpa in denna programvara från 
till exempel ett elitserielag som Djurgården.

Det är möjligt att vi då kommer att 
figurera utan någon som helst reklam på 
dräkterna, på isen eller på sargen. För det 
är mindre intressant då. Vad som är 
intressant är att Djurgårdens ishockeylag 
då köps som programvara. Så fungerar det 
i National Hockey League. Man ser aldrig 
ett NHL-lag med något reklammärke på 
sig. De behöver inte ha det för de får betalt 
på annat sätt genom sina avtal med 
TV-bolagen.

Idrotten - den attraktivaste
Det finns utredningsfakta i USA som säger 
att när man köper reklaminslag i ameri
kansk TV så är den dyraste reklamsnutten 
den man köper i samband med direktsänd 
idrott. Den näst dyraste är den man köper 
i samband med direktsända nyheter.

I NHL spelar man idag 40 matcher 
hemma i grundserien. Klubben äger dessa 
matcher och säljer rättigheterna härtill till 
något TV-bolag. Montreal Canadian till 
exempel sålde förra året de fullständiga 
rättigheterna till ett kanadensiskt TV-bolag 
att sända Montreals 40 hemmamatcher i 
sitt system. För detta fick Montreal 48 
miljoner dollar eller cirka 430 miljoner 
kronor. Det är ju en bra slant.

Topplagen kommer att bli eftertrak
tade
Självklart fungerar det så att TV-bolagen 
är mest intresserade av det lag som har 
det högsta attraktionsvärdet. Härigenom 
kommer det att än mer löna sig, om vi nu 
går tillbaka till Sverige, att satsa för att 
bli ett topplag. För är man ett topplag får 
man bra betalt när man säljer sig. Ju bättre 
lag som TV-bolagen köper desto mer får 
man betala ishockeyklubban, men å andra 
sidan får TV-bolaget genom ishockeylagets 
attraktionskraft bättre betalt av sina an
nonsörer.

Hans Svedberg förmodar att det här även 
kommer till Sverige. Då kommer det att 
finnas företag som köper reklam i TV och 
då kommer det att finnas prislistor som 
inom vilket annat område som helst. 30 
sekunder i samband med direktsänd ishoc
key i TV kostar så mycket, 30 sekunder 
i Aktuellt kostar så mycket och 30 sekunder 
i Hem till gården eller vad det heter kostar 
så här mycket. Då vet man på basis av 
amerikanska undersökningar som ovan 
nämnts att direktsänd idrott betalas bäst.

Kanske är det månne denna utveckling 
vi har att vänta oss för svensk ishockey och 
då även för Djurgården och dess hockey. 
Eftersom ishockey just lär vara en av de 
populäraste sporterna i TV bör ishockeyn 
och Djurgårdens Hockey ha anledning att 
se framtiden an med tillförsikt.

Ralf Gustavsson

Hur marknadsf 
Vilken roll spel

Ändrade förutsättningar
Utvecklingen inom framförallt arenaidrot
terna fotboll och ishockey de senaste tio 
åren har på ett markant sätt kommit att 
påverka de ekonomiska villkoren för de 
flesta idrottsföreningar i Sverige. Den 
vanliga uppfattningen förr var att all 
idrottslig verksamhet skulle vara självfinan
sierad i så motto att publikintäkterna skulle 
täcka kostnaderna. Så var det förut och 
så sent som 1974 drog också ett derby i 
fotboll mellan Djurgården och AIK 35 000 
åskådare trots att inget av lagen vid det 
tillfället intog någon direkt framträdande 
tabellställning.

Eller ta till exempel ishockeyn som är 
en relativt dyr sport. Som alla andra på
verkas man där av inflationen. Skridskor och 
klubbor kostar mer och mer det blir dyrare 
att resa och äta osv. Idag kostar det 45 
kronor att se exempelvis Djurgården - 
Brynäs, medan det redan för 20 år sedan 
kostade 20 kronor. Biljettpriserna har inte 
kunnat hänga med i inflationsutvecklingen. 
Behovet av andra inkomstkällor ökar här
med allteftersom kostnaderna stiger och 
publikintäkternas relativa betydelse mins
kar.

Idag kommer endast cirka 50 % av de 
totala intäkterna av fotbolls- och hockey
verksamheten från just publikintäkter. Res
terande 50 % måste man alltså skapa på 
annat sätt. Huvuddelen av dessa pengar får 
man idag in genom olika typer av samar
bete med sponsorer, som har kommit att 
spela en viktig roll i verksamheten.

Försäljningsargument - huvud
sponsorer
Vilka försäljningsargument använder man 
sig då av när man skall marknadsföra en 
idrottsförening som Djurgården?

Hans Svedberg, ansvarig för marknads
föringen av Djurgården Hockey, menar att 
det beror på vilken typ av sponsorer man
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vänder sig till. Det finns många sätt att 
göra reklam i samband med Djurgårdens 
Hockey. Om man spaltar upp det grovt så 
finns det alltid någon typ av huvudsponsor, 
som hänger ihop med själva dräktreklamen. 
Huvudargumentet man använder här är att 
företaget skall som sponsor gå in i ett 
samarbete på rent kommersiella grunder 
för att exponera sig eller sina produkter 
via Djurgårdens dräktreklam, säger Hans 
Svedberg och fortsätter:

”Vi menar att detta är ett bra sätt för 
företagen att marknadsföra sig på. Vi 
grundar det påståendet på att vi har si och 
så mycket folk på våra hemma- och 
bortamatcher, vi spelar ett antal interna
tionella matcher och vi har om vi spelar 

öres Djurgården? 
ar klubbens sponsorer?

bra hockey bra täckning i massmedia. Vi 
syns på tidningarnas förstasidor och vi 
förekommer inte minst i TV. Allt det här 
tillsammantaget innebär att man får sitt 
eget varumärke eller produkt exponerad på 
ett utmärkt sätt enligt vår uppfattning.”

Fotbollens synsätt stämmer väl överens 
med hockeyns. Per Kotschack, som är 
ansvarig för fotbollens marknadsföring, 
betonar att en absolut förutsättning alltid 
måste vara att annonseringen skall säljas 
genom argumentering. Per Kotschack me
nar att trots att fotbollen inte för tillfället 
spelar i högsta divisionen så har Djurgården 
en tradition att falla tillbaka på samtidigt 
som man är den populäraste klubben.

Djurgården är alltid i allmänhetens 
intresse. Alla snackar om Djurgården även 
när det går dåligt. Det här märks inte minst 
när Djurgården spelar i landsorten. Mat
chen mot Djurgården är alltid årets match. 
Skall man ha något jippo har man det 
vanligen när Djurgården kommer på besök, 
därför att Djurgården har det största 
attraktionsvärdet. Det är vårt huvudargu
ment när vi inom fotbollen marknadsför 
oss, säger Per Kotschack.

Gemensamt för både fotbollen och hoc
keyn är att företagen och det svenska 
näringslivet utgör den primära målgruppen 
för marknadsföringsaktiviteterna.

Ett annat argument som man inom 
hockeyn tycker väger tungt är att man 
arbetar på ett sådant sätt att man alltid 
kommer att vara ett intressant lag för våra 
sponsorer. Det bästa sättet att vara intres
sant menar Hans Svedberg är att som nu 
leda elitserien. Men det är också att man 
i marknadsföringen ständigt kan komma 
med nya grepp som sponsorerna upplever 
som intressanta och som de erbjudes 
deltaga i.

Övrigt sponsorssamarbete
Om dräktreklamen svarar för ungefär 

hälften av annonsintäkterna så kommer

Samarbete med kommunen

resterande del av intäkterna från match
program, arenareklam och övriga former 
av reklamaktiviteter.

”DIF-poolen inom fotbollen är ett bra 
exempel på en framgångsrik sådan aktivi
tet. Genom utskick av ett brev till alla 
företag i Stockholms län med mer än 20 
anställda så erbjudes företagen att deltaga 
i ett reklamsamarbete med Djurgårdens 
Fotboll. I fjol fick man utan någon 
bearbetning 45 poolmedlemmar. Satsning
en blev mycket populär hos våra sponsorer, 
säger Per Kotschack.

Motiv för sponsorerna
Inom hockeyn har man idag cirka 80 
sponsorer. Det finns ytterligare ett 40-tal 
sponsorer om man räknar in även den 
viktiga ungdomsverksamheten inom hoc
keyn. Där sker dock sponsringen mer med 
hjärtat än av kommersiella skäl. Vanligtvis 
finns det någon förälder eller dylikt med 
i bilden.

Både från fotbollen och hockeyn hävdar 
man att principen bör vara, om man bortser 
från ungdomsverksamheten, att ett företag 
skall gå in i ett marknadssamarbete med 
Djurgården endast på kommersiella grun
der. Gör man det på gamla känslor, 
kompisanda eller någonting sådant så blir 
det fel i grunden. Erfarenhetsmässigt 
brukar sådana samarbeten ofta bli kortli
vade.

En av slutsatserna i en utredning om 
idrott och sponsorship som Stockholms 
Handelskammare gjorde för fem år sedan 
var just att man gärna kan avtala om mer 
långsiktiga samarbetsplaner med sponsorer, 
men det viktiga är att man just skall se 
till att båda parter var och en på sitt sätt 
skall ha glädje av samarbetet. Detta har 
blivit lite grand av ett rättesnöre även inom 
Djurgården när det gäller marknadsföring
en. 

Vare sig fotbollen eller hockeyn äger 
reklamrätten till sina hemmaarenor. Härvid 
skiljer sig Stockholmsklubbarna från lands
ortsklubbarna som i de flesta fall köpt 
reklamrätten för en symbolisk summa av 
sin egen kommun. Av de intäkter på 1,9 
miljoner kronor som till exempel reklam
försäljningen på Johanneshovs Isstadion 
förra året inbringade erhöll Djurgårdens 
Hockey cirka 175 000 kronor. Det skall då 
ställas i relation till de 1 till 1,5 miljoner 
kronor som elitserieklubbarna i landsorten 
med något undantag kan plocka in på 
arenareklamen.

När vi är inne på samarbetet med 
kommunen kommer man osökt in på 
klubbens utgifter för planhyra. Även här 
har landsortsklubbarna överlag ett större 
netto på den enskilda entrébiljetten än vad 
klubbarna har i Stockholm. Inom hockeyn 
betalar man idag cirka 30 % av biljettin
täkterna i planhyra. Det gör man inte i 
Karlstad där man betalar 17 % och heller 
inte i Skellefteå, där man betalar endast 
5 % av biljettintäkterna i planhyra.

Målsättningar
Inom Djurgården har man under de senaste 
tio åren lagt ner mycket tid och arbete på 
att flytta fram positionerna hos kommunen. 
Målsättningen är att få ta hand om allt 
vad som ekonomiskt genereras av och runt 
Djurgårdens fotboll och ishockey. Om detta 
uppnåddes skulle det för det första innebära 
ett tillskott av pengar som klubben troligtvis 
inte skulle kunna hitta någon annanstans. 
För det andra skulle det innebära att 
Djurgården skulle komma i nivå med de 
ekonomiska villkor som råder i de flesta 
landsortsklubbar. Man tycker det är viktigt 
att komma dithän att man även i dessa 
avseenden kan konkurrera med sina mot
ståndare på lika villkor.

Framtida utveckling
Hur ser det här med sponsring ut om 
exempelvis fem år?

Inom hockeyn har man diskuterat det 
här mycket. Hans Svedberg tror att om fem 
år kommer de stora sponsorpengarna att 
komma in via TV. Om det kommer att ske 
genom svensk monopolreklam-TV, satel
lit-TV eller kabel-TV vågar Hans Svedberg 
inte ha någon uppfattning om, men en sak 
är han rätt övertygad om nämligen att 
Djurgården kommer att förekomma i 
reklam-TV i någon form om fem år. Då 
kommer sponsorsidan att öka ordentligt. 
Hans Svedberg vill inte utesluta att man 
då kan komma att närma sig en 80 - 20 
fördelning, där 80 % av hockeyns totala 
kostnader täcks av reklamintäkter.

Ralf Gustavsson
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Bowling

Djurgården 
överraskade
Djurgården är onekligen överrask
ningarnas lag i bowlingallsvenskan.

Jumbolaget skräller till ordentligt mellan 
varven. Nu gick det ut över slutspelskan
didaterna Tyresö. Djurgården startade med 
hela 1 716 poäng mot gästernas 1 591. Sista 
serien var bättre ändå. Hela 1 776 poäng, 
vilket innebar nytt klubbrekord för segrar
na, vilket det även blev över den fulla 
distansen med 6 574 poäng.

Matchvinnare som så många gånger förr 
var Peter Alm med 900 poäng. I förra 
omgången hade Peter 908. Ytterligare fyra 
av segerherrarna var över 800 poäng med 
Dick Jensen som ledstjärna på 840. Det 
hjälpte inte att Tyresö hade två starka kort 
i Torbjörn Brusewitz, 882, och Christer 
Danielsson, 887, Djurgården var 240 poäng 
bättre.

Medlemmarna i DIFs Konståkningssektion kallas härmed 
till ordinarie årsmöte torsdagen den 30 maj 1985 kl 19.00 
i Klocktornet, Stadion.
Medlemskort för 1984 eller 1985 eller postens kvitto skall som bevis att 
årsavgiften är betald uppvisas för anteckning i röstlängden.

Obs! Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

Avslutningsfest tisdagen den 21 maj 1985 kl 18.30 i Föreningsgården Bulten, 
Långholmsgatan 23.

Avslutningsfest på isen i Träningshallen, Johanneshov, torsdagen den 6 juni 
1985 mellan kl 17.00 och 19.00.

Varmt välkomna 
Styrelsen

- Visserligen har vi missat chansen till 
nästa års elitserie men vi slåss för att 
undvika sistaplatsen. Det nya klubbrekordet 
visar att vi kan slå vem som helst så vi 
ser redan fram mot nästa match, sade en 
glad Peter Alm, en av den allsvenska 
bowlingens verkliga profiler den här säsong
en.

Dambowlarna på gång igen
Efter en flygande start i höstomgången kom 
ett par väntade bakslag runt juluppehållet. 
I senaste matchen mot Meteor kom så en 
efterlängtad vinst. Det tyngsta lasset drogs 
av Lisa Krona och Eva Bergman, som visat 
god och jämn form på sista tiden. Kommer 
nu Monika Berg och de andra flickorna 
igång bör målsättningen att hänga kvar i 
tvåan kunna uppnås.

Mellan 
pisterna
Hammarby (backen) växer 
Utbyggnaden av Hammarbybacken har nu 
nått en platå på 55 meters nivå vilket 
innebär att den nu bara blir högre och 
högre.

Slalomsektionens nästa uppgift vad gäller 
Hammarbybacken är nu att få igenom de 
ändringar som behövs för att åstadkomma 
en så ”modern” backe som möjligt. Den 
ursprungliga modellen vi modellerade fram 
tillsammans med Stockholms stads land
skapsarkitekter är något passé.

Vi har i dagarna genom Idrottsförvalt
ningen begärt att få till stånd en träff med 
SIAB som är entreprenör för tippen och 
skall leverera en färdig utförsanläggning 
1988 utan någon större kostnad för Stock
holms stad. Dessutom måste vi börja 
planera hur backen skall drivas och hur 
invigningen skall gå till.

Under tiden tränar vi lite på Högdalstop
pen, som genomgått en ansiktslyftning inför 
denna säsong. Denna träning bedrivs till
sammans med Högdalens slalomklubb. Vi 
har också bedrivit samtliga träningsläger 
tillsammans med Högdalen.

Sportsligt är det fortfarande våra Old
boys som lyckats bäst men vi har ett gäng 
lovande ungdomar med Jonas Hellgren i 
spetsen som denna säsong kommer att synas 
i prislistorna. Dessutom har våra juniorer 
Jonas Almqvist och Kristian Wiberg visat 
framfötterna och vår enda tävlande senior 
Erik Werner likaså.

4 individuella DM-tecken och 3 lag-guld 
har hittills erövrats.

Med skidhälsningar
Matts Wassdahl 

Ordförande
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En bra idrottsförening blir bättre...
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Segrar och segrare 
i långa rader...

En förening som Djurgården har under sina 93 år upplevt det mesta. 
Medlemmar i Djurgården har vunnit nästan allt som gått att vinna — 
och föreningen har vuxit sig stark med sina berömda medlemmar. 
En förening med ett sådant seger-register försöker inte gradera fram
gångarna. Bara minnas dem med tacksamhet och bygga vidare på dem. 
Om nu grunden för det nya Djurgården är de gamla ärorika framgångarna 
så är det förenings-organisationen, klubbkänslan och de gamla och nya 
ledarna som utgör byggstenarna. Det är i denna miljö som de nya 
Djurgårdarna skall utvecklas och skapa nya framgångar — för sig själva 
och för föreningen.

ISHOCKEYN med sitt elitlag och ungdomar organisaerade i junior- och 
pojklag samt hockeyskolor.

FOTBOLLEN med ett Il-lag, ett allsvenskt damlag och med Sveriges bästa 
reservlag och pojklagsspelare som bakomligganade resurs.

FÄKTNINGEN med olympiska guldmedaljörer som förebilder och 
med ett redan starkt lag i värja.

Det är så mycket Djurgården kan satsa på i framtiden...
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Djurgården satsar 
framåt!

Vid en tvådagarskonferens i september 1984 satte överstyrelsen i 
Djurgården upp några övergripande mål för framtiden.
ÖVERGRIPANDE MÅL
Djurgårdens Idrottsförening har till uppgift att bedriva fleridrotts
verksamhet med inriktning mot elitnivå. Föreningen skall därvid särskilt 
beakta:

— Att värna om traditioner och föreningens medlemmar
— Att främja kamratskap och uppfostran av ungdom
— Att främja samarbetet med andra idrottsföreningar och de 

myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av 
verksamheten

— Att driva föreningen planmässigt
— Att i ett långsiktigt perspektiv bedriva verksamheten utan 

kapitalunderskott
— Att arbeta för idrottens bästa.

• uppnå en balanserad ekonomi på 4 år.
• Öka medlemsskapet med 50% på 4 år.
• Inom 4 år upplevas som Stockholms idrottsförening nr 1 i fråga om 

drift, ekonomi och Sportsligt.
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Så här är vi organiserade.

Budget
Kontroll
Finans
Kassa
Personal
Bingo, lotterier
Försäkringar
Avtal
Bidrag (statl. komm.)
Bidrag (sektioner)
Lokaler

Marknadsfrågor 
Resursanskaffning 
Medlemmar 
Souvenirer

Information, externt 
Information, internt 
Uppvaktning 
Stadgar

Sektionerna.
ÖVERSTYRELSEN
Ordförande Berth Sundin
BANDY
Ordförande Bert C Niska
BOBSLEIGH
Ordförande Carl-Erik Eriksson
BORDTENNIS
Ordförande Urban Olsson
BOWLING
Ordförande Kaj Alm 
BOXNING
Ordförande Henry Lindahl
BROTTNING
Ordförande Croine Aberg

CYKEL
Ordförande Jan-P. Norstedt
FOTBOLL A-SEKTION
Ordförande Bo Andersson
FOTBOLL U-SEKTIONEN
Ordförande Jan Lilja
FÄKTNING
Ordförande Oscar Bernadotte
HANDBOLL
Ordförande Jan-Olof Nilsson
ISHOCKEY
Ordförande Bengt Broberg
KONSTÅKNING
Ordförande Görel Hydén 

DJURGÅRDENS IF
Klocktornet Stadion 114 33 Sthlm

Tel. 08-14 37 95

ORIENTERING
Ordförande Hans Hansson
SKIDOR, Backe och längd
Ordförande Ingmar Sundberg
SLALOM
Ordförande Matts Wassdahl
SQUASH
Ordförande Göran Collman 
SÄLLSKAPET GAMLA DJURGÅRDARE
Ordförande Gunnar Lundqvist
DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB
Ordförande Sven Öberg
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Engångsbesök 7 kr

Veckokort 20 kr

Månadskort 60 kr
Årskort 350 kr

PRISER:ÖPPET-TIDER:
måndagar 11-20

tisdagar 07-20

onsdagar 11-20

torsdagar 11-20

fredagar 07-14

lördagar 09-13
STOCKHOLM

för damer och herrar 
med bastu, utepool,

styrketräningslokal,
solarium, el-ljusspår,

och hela Lill-Janskogen 
in på knutarna.

DJURGÅRDSLOPPET
(12-timmars på skidor)

frös inne !!!
Den stränga kylan (23 minusgrader) 
på morgonen den 16 februari tvingade 
arrangörerna att inställa 12-timmars
loppet.
En besviken Sune Hall var förtvivlad. 
När vi nu äntligen fått en snörik vinter 
så hindras vi av kylan. Det är 
sannerligen inte lätt att vara skidle
dare i Stockholmsregionen. Men vi 
kommer igen till nästa år. De 11 lagen 
som var anmälda i år, anmälde sig 
direkt till nästa års tävling. Vi hoppas 
då på bättre väder men lika mycket 
snö - slutar en något luttrad - Sune 
Hall.

JULFEST
för hela DIF 

Supporterklubbens ordförande Sven Öberg

Tjugondedag Knut återupptogs en gammal 
Djurgårdstradition, nämligen julfest (jul
gransplundring) med flera sektioner inblan
dade. Detta år ställde Bowling, Brottning, 
Konståkning och Squash + Supporterklub
ben upp. Tanken var att alla sektioner som 
ställde upp och jobbade skulle få vara med 
och dela vinsten, alla skulle dessutom få 
känna på Djurgårdsandan.

85 vuxna och ett 60-tal barn drog sin 
färde till Fältöversten där evenemanget gick 
av stapeln. Det bjöds på tombola, souve
nirförsäljning, fiskdamm, dans runt granen, 
(med lekledare Helge Sälstedt) m m (kaffe 
och saft icke att förglömma). Kl. 15 kom 
Ulf Elfving med frågelek för barnen 
varefter tomten kom med påsar. Förhopp
ningen är att det även i fortsättningen skall 
finnas intresse för en julfest, men då med 
fler sektioner och ännu mer folk.

Carin Åström

Juldanser och ringlekar på julfesten
Kö till fiskdammen. Det är Peter Fendert från squashsektionen 
som sköter metspöet

08-10 15 59



1924 i Paris Entré av blågult
-Av HARRY WOLFF-

Svenska boxares första deltagande 
i en olympiad ägde rum vid den 
åttonde olympiaden i ”modern tid” 
och året var 1924.
Svensk boxning (amatörboxning) låg då 
ännu i sin linda men år 1924 hade vi något 
så när kravlat oss ur lindorna och ställde 
upp ett 5-mannalag. För olympiska segrar. 
Vi hade haft landskampsutbyten med 
Norge och Danmark med växlande fram
gång, och vi hade haft både engelsmän, 
fransmän och italienare här i Sverige, så 
vi var inte helt främmande för internatio
nellt umgänge.

Efter de svenska mästerskapen i mars 
utlystes speciella Uttagningstävlingar i 
Stockholms vackra stadion den 4-5 juni. 
Efter vunna matcher befunnos 5 pojkar 
värdiga att ikläda sej den olympiska 
halmhatten. En halmhatt med den svenska 
flaggan i bandet var den enda utrustning 
vi begåvades med på den tiden.

De 5 värdiga var: Oskar Bergström, 
Linnea, i flugvikt, Oscar Andrén och Harry 
Wolff, Djurgården, båda i bantamvikt, 
Gustav Bergman, Djurgården i fjädervikt 
och Edvard Hultgren, Linnéa i Weltervikt.

Träna och banta ...
Att märka är att vi samtliga skulle tävla 
i en viktklass under vår naturliga vikt. På 
den tiden var det nämligen endast en 
invägning, den första tävlingsdagen. Över
levde man den första matchen kunde man 
ju käka upp sej och chanserna till avan
cemang blev betydligt större.

Vi hade ca en månad på oss innan 
avresan till Paris, olympiastaden. En månad 
med huvudparollen: ”träna o banta, träna 
o banta”. Svenska Boxningsförbundet hade 
hyrt en ateljévåning under takåsarna i 
hörnhuset av Götgatan och Peder Myndes 
Backe dit var och en av oss fick infinna 
sej efter jobbets slut för att träna och banta.

Tränare var en från England importerad 
proffsboxare med det klingande namnet 
Arthur Ireland. Synnerligen effektiv och 
dessutom en skicklig massör. Några som 
helst språksvårigheter fanns inte, han hade 
boxats en hel del i Köpenhamn och även 
verkat som tränare där. Han talade en 
dråplig cirkus-skandinaviska och hans stå
ende uttryck var ”Micke mere fart, Micke 
mere fart”.

Han var även med om att sätta stil på 
vår då störste tungviktare Harry Persson 
och engagerades även av vår store djur
målare Bruno Liljefors som privattränare. 
Förmodligen hade Bruno Liljefors och 
Albert Engström sina kraftmätningar under 
överinseende av Hasse Z. De tre saknades 
sällan vid ett större boxningsevenemang.

Ireland kunde allt om boxning och hade 
förmåga att lära ut sitt kunnande. Vi 
tränare hårt och samvetsgrant under hans 
ledning denna månad, men mot slutet var 
det rena djurplågeriet, då vi aldrig fick 
släcka törsten ordentligt i den då rådande 
högsommarvärmen. Han övervakade oss till 
och med i duschen, så att vi inte skulle

Hela det svenska laget. Sittande från vänster Ireland, Hultgren, Andrén, Bergman, Wolff 
och Bergström. Stående från vänster: Hällsjö och Glokar Well.

svälja något vatten. Vi fick dock tillåtelse 
att suga saften ur en apelsin då och då, 
men absolut inte äta upp den.

Iklädd svensk halmhatt
Dagen för avresan var inne i början av jul 
och vi samlades vid Centralstationen ikläd
da våra halmhattar med svenska flaggan. 
För övrigt var klädseln synnerligen blandad. 
Jag som var från ”landet” (jag bodde där 
Solvalla travbana nu ligger) hade en 
”Collins Ettan” från Carl Axel. ”Ettan” 
var den billigaste i Collinserien och betinga
de ett pris av 55: - .

Resan till Seinemetropolen efter ånglok 
i denna juli månads verkliga högsommar
värme blev gruvlig för oss, som inte fick 
dricka något.

Vikten måste hållas. Föga tröst att då 
och då suga av den nu halva apelsinen, 
ljummen och strängt ransonerad.

Inte blev det bättre av att vi som 
ressällskap i vår vagn hade cykeltruppen. 
Ragge Malm, Orsa-Bolin, Gunnar Sköld, 
Erik Bjurberg med flera, som med friskt 
mod, ofta och gladeligen, släckte sin härliga 
törst med läsk och glass. Vi fick be dem 
gå över till en annan kupé, då dom skulle 
dricka, så vi slapp se på.
När vi efter två dygn resa anlände till Gare 
du Nord i Paris på nattkröken och blivit 
installerade på vårt hotell, vridit ur våra 
genomsvettiga skjortor som vid det laget 
även var svarta av sot fick vi en härlig dusch 
och började känna oss något så när - då 
kom Ireland med en stor flaska ricinolja. 
Ack du milde, Gurra Bergman var så 
törstig, att han begärligt drack en matsked 
av den äckliga oljan och bad om en till!

Men när han sen ställde sej och slickade 
skeden då vände det sej i magen på oss 
övriga, så vi behövde faktiskt ingen ricinolja 
just då.

Spjuvern Gurra Bergman
På något sätt måste vi få svalka oss i den 
glödheta storstaden. Ireland vakade fortfa
rande som en hök över oss, så att vi inte 
drack mer än de snålt utmätta droppar han 
tillät oss ibland.

Ett dopp i ett friluftsbad i Seine med 
dess tjocka, smutsiga vatten ansågs riskfritt 
för oss att försöka med en kallsup. Gurra 
Bergman som var en stor spjuver och 
dessutom en duktig svikthoppare invigde 
vårt badande med en och en halv volt med 
skruv från svikten, blev borta en bra stund 
och kom upp till ytan belåtet tuggande och 
sa: ”Inte så illa om man tuggar drickat 
ordentligt”. Gurra var truppens glädjespri
dare och det var obetalbart att se och höra 
honom utan hämningar parera på alla 
tänkbara språk med mun, händer och 
fötter. Kunde gott konkurrera med Yngve 
Gamlin, evad det gäller språklig akrobatik.

Vi hade tur att som ciceron få ha Balders 
elegante tungviktare Gösta Källhagen, som 
något år tidigare emigrerat till Paris för 
att studera musik och som fortfarande lär 
vistas där.

Som reseledare hade vi Glokar Well och 
som svensk domare Robert Hällsjö. Den 
gode Hällsjö presenterades i olympiapro
grammet som ”Monsieur Robert Hallajo, 
Suéde” så han fick naturligtvis i fortsätt
ningen heta ”Hallajo”. Efter någon dag höll 
generalkonsul Petri en stor välkomstfest för 
alla svenska deltagare i det magnifika Hotel 
Continental festsal.

Av någon för mig okänd anledning kom 
vi svenska boxare med Glokar Well i 
spetsen dit en timme för tidigt, men vi 
hoppade gladeligt in i all elegansen, vräkte 
oss i de fina sofforna och beundrade oss 
i de stora speglarna. Gurra Bergman var 
som vanligt frejdig och trakterade en flygel 
med Rolflåten ”Grabben me’ choklad i”
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tills - o ve och fasa - en massa herrar 
i frack och ordnar och damer i stor toalett 
anlände.

Vi boxargrabbar i våra enkla ”svidar” 
kände oss mycket enkla, men när ryttar
prinsen Gustaf Adolf, generalkonsul Petri 
och general Victor Balck stegade fram till 
vår förskrämda hop och vi blivit presente
rade för dem, och de välvilligt hörde sej 
för om våra chanser med mera, så försvann 
all blyghet och vi kände oss hemma i gänget 
och deltog i festen med gott humör. Vi blev 
inte yra i huvudet av vinet, det fick vi ju 
bara se på, men väl av de skotska 
säckpipeblåsare, som marscherade runt, 
runt i salen under måltiden som för vårt 
vidkommande bestod av en persika. Aldrig, 
varken förr eller senare har en persika 
smakat så gott.

Boxningarna börjar
Så till allvaret - boxningarna. Tävlingarna 
hölls i Velodrome d’Hiver, en stor cykel
arena med glastak och starkt doserade 
kurvor. En formlig drivhusvärme utveckla
des under detta glastak och det påstods att 
en temperatur mellan 40 - 50 grader hade 
uppmätts i ringen. Inget vidare för oss 
nordbor.

Vi hade klarat vägningarna med glans, 
men så var våra tungor också vitbelagda 
och stela som pinnar av för lite vätska. 
Rena vansinnet som dessbättre är bortlagt 
numera, eftersom det nu är vägning varje 
tävlingsdag. Man är alltså tvingad att hålla 
en något så när naturlig viktklass. Tävling
arna pågick till långt in på natten så vi 
måste lägga om våra levnadsvanor och bli 
riktiga nattugglor.

45 nationer hade anmält deltagare i de 
olika tävlingarna och naturligtvis hade den 
fria idrotten samlat det största deltagar
antalet, 43 nationer. Men sen, hör och 
häpna, kom boxningen med inte mindre än 
29 nationer och cirka 250 aktiva deltagare. 
Inte att undra över att det blev sena kvällar. 
Så till resultatet för oss svenskar:

Oscar Bergström i flugvikt hade turen 
att få walk over i första omgången så han 
fick vila upp sej några kilo. Han mötte i 
andra omgången den franske flugviktsmäs
taren Treve vid halv ettiden på natten. Efter 
28 sekunder blev fransmannen uträknad. 
Snabbaste knockouten under den olympia
den. I sin andra match mötte Oscar 
amerikanen Fee och förlorade knappt. 
Amerikanen blev sedan bronsmedaljör.

Harry Wolff i bantamvikt hade oturen 
att i sin första match möta slutsegraren och 
guldmedaljören Willie Smith från Sydafri
ka och förlorade också knappt på poäng. 
Oscar Andréns kommentar efter matchen: 
”Hur kunde du förlora mot den killen?”.

Andrén tog fjärde plats
Oscar Andrén mötte i sin första match den 
ettrige Gonzales från Uruguay som han 
klart utboxade. I nästa match mötte han 
den amerikanske favoriten Lazarus i en 
dramatisk fight.

Andrén hade efter första ronden en 
knapp ledning. I andra ronden satte 
amerikanen igång med ett riktigt slugger
tempo och vid en clinch skrek domaren 
”bryt”, Andrén tog ett steg tillbaka enligt 
reglerna, men yankeen varken hörde eller 
såg utan fortsatte att slå på sin då 
ogarderade motståndare och slog ut honom

med en snärtig höger. Domaren diskade 
mycket riktigt syndaren. Det var förresten 
vanligt att det icke fanns någon ringdomare 
inne i ringen. Han satt utanför och vrålade. 
I tredje omgången mötte Oscar ännu en 
riktig påfriskare, spanjoren Sanches-Dietz, 
som han klart besegrade och var därmed 
klar för semifinal.

I semi förlorade han så till den andre 
amerikanen Sal Lazarus - men fick enligt 
den tidens sed sedan boxas om bronsme
daljen (idag hade han alltså automatiskt 
fått den). Alltså match om trejde pris. I 
den mötte han fransmannen Ces, som efter 
en hård och jämn match tillerkändes 
segern, och därmed fick värdlandet Frank
rike sin enda medalj i dessa olympiabox
ningar.

Gustav Bergman i fjädervikt mötte i sin 
första match Abarca från Chile och 
förlorade rättvist. Trots sitt härliga humör 
led han tydligen mest av oss i den oerhörda 
värmen och boxades långt under sin vanliga 
form (ricinoljan?).

Edvard Hultgren förlorade också i sin 
första match, dock ganska omtvistat, mot 
Doug Lewis från Canada. Lewis vann sedan 
bronsmedaljen.

Harry Wolff, DIF, Gustav Bergman, DIF, 
Edvard Hultgren, Linnea, Oscar Berg
ström, Linnea.

Harry Wolff, DIF, Gustav Bergman, DIF, 
Edvard Hultgren, Linnea, Oscar Berg
ström, Linnea.

Ja, så blev våra insatser vid Sveriges 
första deltagande vid olympiska boxnings
tävlingar. Oscar Andréns fjärdeplacering i 
den mördande konkurrensen var inte så 
dåligt resultat, och han blev året därpå 
europamästare i sin naturliga viktklass, 
fjädervikt.

Oförglömlig hemfärd
Efter 14 händelserika dagar fingo vi 
ressällskap hem med simmartruppen och 
när vi kom ombord på färjan mellan 
Sassnitz och Trelleborg så ordnade Glokar 
Well en uppvisning av oss boxare till 
simmarflickornas förtjusning. 5 grabbar 
som hoppade rep, skuggboxades och gick 
igenom gymnastikprogrammet, därtill en 
riktig match mellan Oscar Andrén och 
Harry Wolff. Tyvärr utan domslut. ”Mon
sieur Hallajo” orkade kanske inte döma 
mer.

Väl i gamla Sverige igen propaganda
boxades vi i Malmö Folkpark och gästade 
den gamle mästerbrottaren Anders Ahl
gren. Han bjöd på nattlogi och efter en 
bastant skånefrukost (han var slaktare) 
skulle vi till Falsterbo för att bada. Färden 
dit i den gamla Fordloppan är oförglömlig. 
Anders Ahlgren vägde sina modiga 137 kilo 
och var bred därtill. Vi var i alla fall nio 
personer som trängdes i den lilla 4-sitsiga 
kärran, Wolff låg i suffletten, men fram 
kom vi och bada fick vi.

Är glad att jag hade min gamla Ica 
Sirene 9x12 med glasplåtar så att åtskilligt 
kunde förevigas och dokumenteras. Att 
åtminstone jag obrottsligt höll den olym
piska eden visades när vi återkom till 
Stockholm, då jag blev tvungen att gå upp 
till jobbet och tigga förskott till hemresan 
utanför stan. Tågbiljetten kostade 90 öre. 
En intressant, spännande och lärorik 
idrottsreda full av minnen för livet.

23DJURGÅRDAREN



Lotta Crispin
ELITTJEJ I TVÅ IDROTTER
Min egen konståkningshistoria börjar den 
30 november 1960 i Stockholm. De första 
levnadsåren tom -65, tillbringades lekande 
på isen i ett hörn av isbanan, allt under 
det att min mamma tränade andra elever. 
Jag fick mina första skridskor då jag fyllde 
ett år. De gick att snöra på skorna med 
remmar och hade två medar. På dem 
”gick” jag eller blåste fram över isen!

Valet blev konståkning
Då jag var sju år var jag med på mitt första 
sommarläger och konfronterades för första 
gången med ”åtta framåt ytterskär”. Efter 
detta följde läger både på sommar- och 
vinterhalvåret och regelbunden träning 
däremellan. Jag åkte då för DASK (Djurs
holms Allmänna Skridskoklubb) tillsam
mans med Mattias Eidman, Mariana 
Burenstam-Linder och Camilla Frykman 

Efterhand som tävlingarna blev svårare 
ökade träningstimmarna ytterligare med 
balett, gymnastik och friidrott på vårarna. 
Även slalom åkte jag så fort jag fick 
tillfälle. Tävlade bl a i Kalle Anka Cup 
1969 och kom med till finalen i Duved 
tillsammans med Ann Melander. Men detta 
hände samtidigt som det satsades på 
morgondagare i konståkning. Då gällde det 
att hålla sig framme och det ledde så 
småningom till att jag fick välja sport. 
Antingen slalom eller konståkning fick det 
bli. Valet blev KONSTÅKNING!

Hårdsatsning och träning utomlands 
Efter detta vann jag en del junior-DM och 
LM och senare 1973 kom jag på 1:a plats 
vid junior-SM i Södertälje. Jag fick också 
börja tävla utomlands bl a i Bukarest 1971, 
då jag blev 11:a i en internationell 
juniortävling.

Ögonen öppnades för den internationella 
konståkningen och jag insåg att träning på 
hemmaplan inte skulle räcka till för den 
allt hårdare konkurrensen. Det blev resor 
både till Bratislava i Tjeckoslovakien, 
Vancouver i Kanada, Denver i Colorado 
Springs i USA och Garmisch Parten 
Kirchen i Västtyskland. Detta under tids
perioden 1972 till 1976.

Under dessa utlandsresor fick jag träna 
under tränare som Ivan Mauer och Linda 
Brauckman, Carlo Fassi, Rubin Huvon och 
Trude Bacherer.

Värdefulla tränarråd från mor
På hemmaplan tränade jag hela tiden för 
min mamma Mona-Lisa Crispin. Hon har 
verkligen hjälpt mig knyta ihop alla 
trådarna eftersom tränarutbudet varit så 
pass stort.

Så här efteråt är jag glad åt erfaren
heterna som jag fick genom att ha så pass 
många och bra tränare. Även om den ”röda 
tråden” skulle ha behövts just då - för 
teknikens skull.

Mitt konstnärliga utförande fick bra 
bedömning utomlands och blev mitt varu
märke. Jag tävlade vidare i ”Richmond 
Throphy” där jag blev 10:a 1975, i Zagreb 

1976 där jag blev 2:a och i Karl Marx Stadt 
1976 där jag kom på 6:e plats.

Svensk mästarinna 1977
Vid EM 1976 i Geneve kom jag på 14:e 
plats vilket var en av mina bättre place
ringar med tanke på rådande konkurrens. 
Vid EM i Helsingfors 1977 blev jag 19:e 
och vid VM i Tokyo samma år nådde jag 
också 19:e plats.

Mina SM-placeringar är följande: 5:a 
1973, 3:a 1974, 2:a 1975 och 1976. När 
så SM arrangerades på hemmaplan 1977 
blev jag mästare som Djurgårdare och 
därmed ständig medlem.

Nytt val - och nu blev det slalom 
Efter ca 10 år av hårdträning beslöt jag 
mig för att lägga av med konståkningen. 
På vårkanten samma år började jag träna 
friidrott med samma iver som jag tidigare 
tränat konståkning.

Resultat blev det också. 11:a på JSM 
i längdhopp med 5,21 och 4:a i stafett-SM 
på 400 m. Detta byte av idrott var av stor 
betydelse för min egen person. Vidga 
vyerna och satsa högt - har alltid varit 
min melodi. Och behovet var ganska stort 
just då efter den hårda elitträningen under 
de sista konståkningsåren.

Samtidigt kunde jag nu börja åka lite 
slalom tillsammans med mina kamrater, 
vilket medförde att jag följande vinter 
började tävla så smått även i denna gren. 
Stimulansen i teknikträningen liksom min 
nyfikenhet och nyuppvaknade geist gav mig 
kicken till att börja satsa på slalom!!!

Studier vid skidgymnasiet
Jag sökte in till skidgymnasiet i Järpen 
1979 - och kom in! Där kombinerade jag 
skidåkningen med gymnasiestudier (3-årig 
samhällsvetenskaplig linje). En stimuleran
de studie- och träningsmiljö tillsammans 
med 30 andra slalomåkare vars mål var 
- landslaget.

Efter att två gånger nått 5:e-placeringar 

vid SM för seniorer i slalom och storslalom 
1980 kom jag med i landslaget!!

Stoppad av oturliga skador
Tillsammans med Stig Strand, Ingemar 
Stenmark och Ann Melander och några till 
åkte jag ned till Italien på träningsläger 
sommaren och hösten 1980.

Samma höst bytte jag utrustning till ett 
annat märke som ”poolen” hade. Detta 
byte resulterade emellertid i en inflamma
tion i hälsenorna på grund av att lästen 
i pjäxorna inte passade mina fötter. 
Maximal otur.

På toppen av allt - efter att ha avstått 
från ett julläger på grund av inflammatio
nen - fick jag blindtarmsinflammation på 
natten till julaftonsmorgonen. Därmed var 
det P för denna säsong.

Nya studier vid GIH
Jag gick klart skidgymnasiet vårterminen
1981, utan skidåkning och åkte sedan hem 
för att jobba. Nu med siktet inställt på GIH 
och konståkningslinjen som startade hösten
1982.

Under detta mellanår arbetade jag som 
tränare i DASK och KKS i Sollentuna och 
även som hemsamarit i området där jag 
bodde. Hängde alltså inte ”läpp” under 
någon längre tid för min missade chans att 
fortsätta den internationella karriären inom 
skidlandslaget.

Nej, nu var det nya mål som hägrade. 
Började även ta upp dansen och min gamla 
dröm om att jobba med koreografi och att 
utnyttja allt vad jag lärt mig under åren. 
Under GIH-åren 82 - 84, inriktade jag 
studierna med tanke på koreografi och den 
mer konstnärliga delen av konståkningen.

Jag gick tillsammans med Ulla Örn
marker, Bodil Olsson, Christina Svensson 
och Tina Hjort på konståkningslinjen. Där 
fick vi en god grund i fysiologi och anatomi 
m m. Vi fick möjligheter att prova på andra 
idrotter såväl vinter- som sommarbetonade.

Mer show och teater
Direkt efter examen började jag att jobba 
med koreografi och teknik på sommarlägret 
på Stora Mossen. Har också haft barmarks
läger för Dalarnas Konståkningsförbund, 
jobbat med Helsingborgs IFK och gjort 
koreografi till 13 åkare + Lotta Falken
bäck.

Anette Olsson i DIF har jag också haft 
som elev i koreografi och även diskuterat 
tävlings- och träningspsykologi med efter
som hon har tävlat mycket på hög nivå och 
behövt förberedas inför detta fysiskt och 
psykiskt.

Hoppas i framtiden på ett utvidgat arbete 
med koreografi och dans. Vi behöver mera 
show och teater inom konståkningen både 
för åkarens och publikens personliga utbyte 
av sporten.

Idag är jag speciellt tacksam för att åter 
få arbeta med konståkningen inom Djur
gården.

Med konståkningshälsningar 
Lotta Crispin
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Michael Thelvén, bäst på plan
Det råder ingen tvekan om att han 
är i toppform. Han är stark, 
brytsäker och mycket duktig i 
skridskoåkningen. Han är rinkens 
dominerande back. Så har tongång
arna gått i sportspalterna efter 
juluppehållet. Micke Thelvén har 
verkligen kommit i slag vid rätt 
tillfälle. Tidningen Djurgårdaren 
har fått en pratstund med Micke 
efter en de senaste vinstmatcherna.

Du var proffsaktuell förra året. 
Hur ser situationen ut just nu?
Jag är listad för Boston Bruins. Vi håller 
kontakt med varandra, men jag vet inte hur 
det blir till hösten. Inom svensk hockey 
arbetas det f.n. hårt för att hitta en modell 
som går ut på att rädda svenska stjärnor 
kvar i Sverige. Jag vet idag inte hur långt 
man hunnit. Proffsspel i NHL är annars 
mycket lockande.

Vad gör du vid sidan om hockeyn? 
Jag pluggar på vuxengymnasiet. Just nu 
kompletterar jag matten och har just börjat 
läsa företagsekonomi. Det är nyttiga ämnen 
att ha med sig ut i livet efter hockeyn. 
Dessutom är det stimulerande att plugga. 
Jag har även andra intressen än hockey. 
På sommartid spelar jag tennis, och nyligen 
har jag blivit övertalad av Roffe Ridderwall 
att börja med golf. Annars ägnar jag så 
mycket fritid jag kan åt min sambo 
Susanne och Björn 7 år.

Varför blev du Djurgårdare?
Jag började som knatte i Hammarby med 
såväl fotboll som hockey. Gick över till 
Djurgår’n som 13-åring. Det var den 
legendariske Ungdomsledaren Roger ”Bot
te” Botén som övertalade mig. Och det har 
jag aldrig ångrat. Jag tänkte på framtiden, 
och tyckte att Djurgår’n hade en proffsigare 
inställning. Efter junioråldern har det blivit 
hockey för hela slanten.

Hur motiverar du dig inför varje 
match och träning?
Man måste tycka att det är kul. Och hockey 
är det bästa jag vet. Träningarna går bra 
därför att jag vid dessa tillfällen övar upp 
mina färdigheter för att bli ännu bättre i 
det jag tycker så mycket om. Det är klart 
att det finns matcher då tändningen kunde 
vara bättre, men det gäller att bita ihop 
och kämpa så man gör så bra ifrån sig som 
möjligt trots att man inte är riktigt laddad. 
Säsongen är ju mycket lång och det börjar 
kännas i kroppen.

Vi har ju varit på is sedan den 12 juli! 
Går det bra för mig och Djurgår’n så blir 
det slutspel. Blir jag uttagen till VM, 
innebär det att säsongen inte är slut förrän 
i maj. Vid den tidpunkten har grabbarna 
i Djurgår’n just startat upp med barmarks
träningen. Jag hoppas att jag kan få 1-2 
veckors ledighet, innan de hårda förbere
delserna för nästa säsong tar fart.

Hur tycker du laget har lyckats 
hittills i år?
Det har gått upp och ner för hela laget. 
Toppar har blandats med rejäla djupdyk
ningar. Endast en 5:a åt gången har slagit. 
Men efter jul har situationen varit helt 
annorlunda. Spelet har stabiliserat sig. 
speciellt bra har det gått den Gula 5:an, 
där jag och Tord Nänzén spelar backar, 
och Janne Classon, Jens Öhling och Pelle 
Göransson är forwards.

Vi har ju nästan samma lag som förra 
säsongen, så svackorna i höstas är svåra 
att förklara. Men annars tycker jag att vi 
blivit mycket bättre i anfallsspelet. Våra 
forwards spelar mer improviserat. Det är 
ett mer fantasifullt spel. Vi hamnade allt 
för ofta i rinkhörnen förra året. Det var 
bara vilja kamp och tempo.

Hur många säsonger har du spelat 
hockey på elitnivå?
Jag har spelat i A-laget sedan 78/79. 
Debuterade i Tre Kronor 1981 mot Sovjet. 
Det blev förlust med 4-2, som följdes upp 
av en 3-3-match. En tuffare motståndare 
går ju inte att få, men det gäller att ta 
tjuren vid hornen.

Din styrka och eventuella svagheter 
som spelare?
Skridskoåkningen och speluppfattningen är 
min största tillgång. Humöret är både en 
tillgång och en svaghet. Det kan slå över 
ibland, och det är jag uppriktigt mycket 
ledsen för. Men hockey är en kampsport 
och man måste ha temperament för att 
kunna lyckas. Men det gäller att balansera 
humöret. Och det är inte alltid så lätt.

Michael Thelven, stark och säker DIF-
profil. T v i en segergest efter målkänning 
och t h i koncentration inför ett anfall.

Har du några ord på vägen till 
våra unga supportrar och läsare, 
som drömmer om Djurgår’n och 
Tre Kronor?
Försök att syssla med så många idrotter 
som möjligt. Vänta med att specialisera dig 
tills du stabiliserat dig. Alltså först vid 
13-14-års åldern. Det skall vara roligt att 
spela. Det får inte bli något tvång. Förstör 
inte något som kan bli ett livsintresse, 
genom att bränna ut dig i unga år. Idrotten 
skall vara en lek för unga killar. Lycka till!

Tom Agnblad
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Peter Fendert en av A-lagets framgångsrikaste spelare säsongen 84/85

Nu komme 
på squash

- av Henrik Bromfält -

Full fart på Djurgårdens squashsektion i 
Kampementshallen på Gärdet. Tre herrlag 
och ett damlag i seriespel. Till nästa säsong 
startar man även med ett juniorlag. För 
denna nysatsning är sektionen nu ute och 
”raggar” upp intresserade juniorspelare.

HOR AV ER - SQUASH ÄR ETT 
HÄRLIGT SPEL SOM INNEHÅLLER 
DET MESTA AV AKTIVITET OCH 
BOLLKÄNSLA!!!

Alla söndagar mellan 11.00 o. 13.00 har 
man specialträning för juniorer. Då är alla 
välkomna för att pröva på, detta oavsett 
kunnande eller om du tidigare prövat på 
squash. Du kanske har anlag utan att veta 
om det. Squash är kanske den idrottsgren 
du sökt efter, men inte funnit.

NU KAN DU FINNA DEN I KAMPE
MENTSHALLEN PÄ GÄRDET!!!

Två nyförvärv
Till denna säsong fick sektionen två fina 

nyförvärv från Lidingö SRC, nämligen 
Birger Clauss och Peter Lindberg.

Birger som är 23 år har tidigare spelat 
allsvenskt för Kungliga SK. Nu är han 1:a 
i DIF:s förstalag. Birger har ett eget företag 
i inredningsbranschen som har sin verksam
het till stor del förlagd utomlands. Detta 
har bidragit till att Birger ibland haft svårt 
att hinna hem till seriematcherna.

Träningen klaras genom att han spelar 
ganska mycket utomlands. Birger siktar på 
att ställa upp i de Franska mästerskapen 
som arrangeras i vår och där han har stora 
chanser att vinna om han kan få en 
formtopp just under och inför denna 
turnering.

Peter Lindberg är 25 år och studerar för 
närvarande på Lillsveds Gymnastikhögsko
la. Peter är liksom Birger elitrankad och 
har med sitt spel och sin rationella träning 
tillfört DIF:s squashsektion en helt ny 
spelstil.

Med dessa två har Djurgården nu tre 
elitrankade spelare eftersom även Peter 
Fendert just flyttats upp i denna förnämliga 
samling.

Ingen serieseger i år
Trots nyförvärv och hårdträning har 

sektionen haft lite otur med sitt div 2-lag 
denna säsong. Visserligen kommer man trea 
eller tvåa i serien men situationen inför 
slutomgångarna kunde varit bättre.

Peter Fendert berättar om squashsektionens verksamhet för Henrik Bromfält från 
Djurgårdsredaktionen.

Vår ”säkra” fyra Mats Berg skadade sig 
oturligt nog i knät i inledningen av 
seriespelet och efter detta blev det lite 
halvdant med fjärdeplatsen i laget.

Följande laguppställningar har gällt för 
våra tre serielag säsongen 84/85:

Div 2:
1 Birger Clauss, 2 Peter Lindberg, 3 

Peter Fendert, 4 Mats Berg, Lennart 
Myrén och Bo Töcksberg.

Div 2:
1 Arne Candelius, 2 Ronny Borén, 3 

Göran Collman, 4 Torsten Svedberg.
Div 4:
1 Filip Ranby, 2 Tom Ivanoff, 3 Niklas 

Mioen, 4 Ola Fendert och Viktor Dahlborg.

Seriesegrar kommande säsong
Får vi behålla våra spelare och vidare

utveckla några av våra ”påläggskalvar” 
som dykt upp denna säsong, så tror jag att 
vi har stora möjligheter att nå fina 
serieresultat nästa säsong, ja, kanske rent 
av seriesegrar, säger Peter Fendert - en 
av ledarna inom DIF Squash.

I slutet av mars arrangeras vårt klubb
mästerskap. Störfavorit är Birger Clauss, 
men det finns andra spelare som lurar i 
”vassen” och kan bli farliga i slutomgång
arna.

OM DU VILL VETA MERA OM VÅR 
SQUASHSEKTION KAN DU KONTAK
TA NÅGON AV

Peter Fendert tel bost 56 14 57, arb 
10 58 35
Lennart Myrén tel bost 767 68 55, arb 
98 02 35
eller direkt till squashhallen tel 61 45 60 
eller 61 75 70.
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r Djurgårn 
sidan!

Nysatsning på damsidan
I Djurgårdstidningen nr 4, 1984 kunde 

man läsa att samtliga squashsektionens 
damer lämnat DIF. Efter mycket om och 
men har nu sektionen fått ihop ett nytt 
damlag. Av flera nya förmågor har vi 
lyckats få ihop ett lag som avancerat framåt 
i snabb takt.

Från att ha börjat i div IV och legat på 
sjätte och sista plats, ligger vi i dag på 
tredje. Ett snäpp högre upp i serietabellen 
kan vi nog ta oss, men att snuva Tyresö 
SC på seriesegern blir däremot omöjligt.

Damlaget består i dag av Silvyja Whit
sield-Jansson, undertecknad, Mariana Ma
dero, Monika Schüssler och Birgitta Sjö
berg. Silvyja kommer från Vällingby 
Squashklubb och jag själv har mitt förflut
na inom korpsquashen. Mariana är den 
enda av oss som tidigare varit med i DIF:s 
sektion, och då som motionsspelare.

Vad gäller Monika och Birgitta är de 
lagets två ambitiösa nybörjare som vi 
hoppas inom en snar framtid kommer att 
få motståndarna på knä.

Inför nästa säsong har vi i damlaget 
önskemål om att det införs en mera 
organiserad träning under ledning av intres
serad tränare. Varför inte kombinera 
damträningen med juniorerna? Detta skulle 
ge damlaget och juniorerna en bättre 
träning och lämplig träningssparring.

Anne Mellstig
Vi damer träningsspelar fredagar mellan 

kl 19.00 o. 22.00. Du hittar oss i 
Kampementshallen, Sehlstedtsgatan 6 på 
Gärdet precis vid Kampementsbadet. Buss 
41 stannar utanför vår dörr. Ytterligare 
upplysningar om damsquashen kan du få 
genom att ringa Anne Mellstig tel dagtid 
743 45 61.

Sådan är hans stil - Birger 
Clauss - en av nyförvärven 
inför denna säsong.

Fyra av damlagsspelarna. 
Fr v: Birgitta Sjöberg, Moni
ka Schussler, Silvyja Whit
sield-Jansson och Anne Mell
stig.
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SM-SILVER TILL ANETTE
Svenska mästerskapen i konståkning 1985
Damer seniorer

1. Lotta Falkenbäck IFKH 3,2
2. Anette Olsson DIF 5,6
3. Karin Starzmann SKK 7,0
4. Hélène Persson SASK 8,8
5 Maria Bergqvist GKK 9,6
6 Susanne Seger DIF 10,0
7 Lena Jonasson DIF 11,8
8 Marie Stoltz DIF 17,2
9 Elisabeth Milton DIF 18,0

10 Catharina Kulle MKK 20,2
11 Carin Näslund GKK 20,6

Herrar seniorer
1. Lars Åkesson MKK 2,0
2. Peter Johansson, MKK 4,6
3. Peter Söderholm, SASK 5,4

EM-uttagning 1985
Damer
1 Lotta Falkenbäck IFKH 3,6
2 Anette Olsson DIF 3,6
3 Hélène Persson SASK 7,0

JSM 1985
Flickor

1. Birgitta Andersson, MKK 2,0
2. Inez Klubal, MKK 5,2
3. Ann-Marie Söderholm, SASK 7,2
4. Leena Mattinen, DIF 7,2
5. Jennie Olander, IFK C 10,8
6. Jennie Broström, SASK 12,6

17. Lotta Tegnér, DIF 33,4

TSK - PIRUETTEN, Trondheim, Norge.
Seniorer damer:
1. Susanne Seger, DIF, SWE 2,0
2. Maria Bergqvist, SWE 6,6
3. Maria Geier Hailock, GBR 6,8
4. Sabine Paal, AUS 7,2
5. Lena Jonasson, DIF, SWE 8,4
6. Viveke Sörensen, NOR 12,6

Juniorer:
1. Leena Mattinen, DIF, SWE 2,4
2. Jayne Tailn, GBR 5,8
3. Jennie Olander, SWE 7,6
4. Anita Torenfeldt, SWE 8,2
5. Aurora Kufaas, NOR 9,6
6. Nina Corneliussen, NOR 10,6

Susanne, Marie, Elisabeth, Anette och Lena tackar alla hockeyvänner för i år.

Klubbtävling DIF - HSK - TR i
Helsingfors
Juniorer
1. Leena Mattinen DIF 1,0
2. Susan Nyfors HSK 2,0
3. Elina Lindeman TR 3,0
4. Lotta Tegnér DIF 4,0

Seniorer
1. Anette Olsson DIF 1,0
2. Susanne Seger DIF 2,0
3. Lena Jonasson DIF 3,0
4. Sirpa Malinen HSK 4,0
5. Elisabeth Milton DIF 5,0
6. Marie Stoltz DIF 6,0
7. Hanna Sere HSK 7,0

Juniorer under 14 år
1. Mari Silanterä TR
2. Anu Niiniranta TR
3. Ulla Lappeteläinen HSK
4. Eija Lappeteläinen HSK
5. Lena Lindberg DIF
6. Martina Hafdell DIF

Juniorer under 12 år
1. Tiia Hurme TR
2. Lotten Lunden TR
3. Caroline Savoheimo HSK
4. Kaisa Nieminen TR
5. Krista Salarna TR
6. Christina Halmi DIF
7. Pernilla Stjernfeldt DIF
8. Sari Nenonen HSK
9. Katarina Magnusson DIF

10. Nina Touré HSK
11. Sebastian Kuhlberg HSK
12. Laura Lohman HSK
13. Anna Magnusson DIF
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Tredje gången gillt. Och det med besked. 
En härlig triumf.

I det tredje kvalet, tredje året i följd, 
lyckades våra fotbollstjejer ta klivet upp 
i division 1.

Monica Norrby, 21-årig Tyresö-tjej, har 
varit med i alla tre kvalen. Hur ser hon 
på lagets chanser och möjligheter i division 
1?

Målsättningen är givetvis att hänga kvar. 
Vi har ett bra lag med en härlig samman
hållning. Ett hungrigt gäng med en me
delålder på 20 år. Lagets stora styrka är 
jämnheten.

Varför började du spela fotboll?
Jag hade prövat olika sporter, och blev klar 
över att lagidrotter passade mig bäst. Efter 
att ha fuskat lite med handboll kände jag 
allt starkare att fotboll var min melodi.

Har du spelat i Djurgår’n länge?
Jag spelade tidigare i Tyresö, och överta
lades på ett Stadslagsläger att spela för 
Djurgår’n. Det steget har jag aldrig ångrat. 
Har just nu avslutat mitt femte A-lagsår 
i Djurgårdströjan. Och vilka år sedan!

Träning tre gånger per vecka plus match. 
Det blir m a o inte mycket tid över för 
annat än fotboll och jobb. För träning och 
hemmamatcher använder man Hjorthagens 
IP som ligger att par kilometer från 
Stockholms stadion. Men ni skall veta att 
vi tjejer även sliter hårt vid sidan av planen. 
Det gäller att dra in pengar till tjejfotbol
len. Vi jagar sponsorer och annonsörer. 
Hjälper till att ”serva” VIP-åskådarna vid 
herrarnas hemmamatcher på Stadion. Men 
allt ”jobbande” på och utanför planen 
känns inte så tungt nu när framgången har 
kommit. Nu kommer vi att satsa ännu 
hårdare. Efter jul och nyår kommer vi att 
köra fyra träningspass i veckan. Vi skall 
bli ett etablerat division 1-lag.

Hur mycket tid lägger du ner på 
fotboll?

DJURGÅRDAREN

GRATTIS 
TJEJER 

!!!!• •••

Vad skall man göra för att popu
larisera tjejfotbollen?
Det måste skrivas mer om tjejfotbollen i 
pressen. Vi är mycket dyktigare än vårt 
rykte. Många har uppfattningen att det 
bara är ”sparka-och-spring”. Och det är 
helt fel. Tjejfotbollen i Sverige ligger långt 
framme internationellt sett. Vi är ju 
faktiskt regerande Europamästare!!

Vilken uppgift har du i laget?
Jag är markerande innerback med fria 
uppgifter. Flat-back heter det på fackspråk.

Vad är din styrka som spelare?
Jag har blicken för spelet, en god kondition 
och ett hyfsat skott. Men den stora styrkan 
är nog jämnheten. Däremot får jag lägga 
på ett kol i vinter för att förbättra 
snabbheten.

Har du klarat dig från skador?
I stort sett har jag varit skadefri. Jag har 
haft en enorm tur. Jag hade besvär med 
ryggen i början av året, men med hjälp av 
duktiga sjukgymnaster har besvären för
svunnit. Skadan var orsakad av överan
strängning. Fotboll på kvällarna och jobbet 
som byggnadssnickare på dagtid blev för 
mycket.

Hur är det på Hjorthagens IP 
när ni spelar? Är det utsålt?
Nej, långt, långt därifrån. Det brukar röra 
sig om cirka 20 - 30 personer, dvs de 
”närmast sörjande”; föräldrar, syskon och 
spelarnas pojkvänner. Men alla djurgårda
re, välkomna till Hjorthagen och titta på 
division 1-fotboll i vår. Jag lovar att ni inte 
skall bli besvikna. Vi bjuder på en målrik, 
teknisk och trevlig fotboll.

Tom Agnblad



KURSEN ÄR UTLAGD
- medlen måste skapas
”För att nå resultat måste arbetet 
vara målinriktat. Vi sätter gärna 
höga men realistiska mål. Med en 
fast kurs utlagd vet man riktningen. 
De medel som sedan måste skapas 
får man oftast fram genom enig
het.”
Det här säger Bengt Broberg, ordförande 
i Djurgårdens Ishockeysektion. Vi har 
bokat in en pratstund i allt jäktet inför det 
stundande slutspelet.

Vad har just Djurgår’n för mål?
- Vårt mål är att förbli ett topplag i 

Elitserien. Det är ett tufft mål som kräver 
mycket av spelare, tränare, ledare, styrelse 
och kringorganisation men det är ett mål 
jag inte viker en tum ifrån.

Hinderlöpning i ishockey
Tar det aldrig emot?

- Jo, ibland känns det som ett VM-lopp 
i 3 000 meter hinder. Det skall gå fort. 
Och just när man vräkt sig över ett hinder 
så dyker nästa upp i kurvan. Det är då den 
här enigheten prövas. Vi resonerar oss fram 
till en given linje, sedan följer alla den. Med 
alla vill jag betona att det inkluderar 
spelare, tränare, ledare och styrelse. Det 
är ytterst sällan, jag har faktiskt aldrig 
upplevt det under mina år som ordförande, 
att någon ”utbrytare” har velat gå sin egen 
väg.

Du menar alltså att enighet ger styrka?
- Tyvärr har jag sett exempel inom 

Elitserien där sektioner inom samma klubb 
inte kunnat samarbeta, där individer spelat 
egen teater, där organisation och mål har 
saknats och om det är oenighet så visar 
ju såväl sportsliga som ekonomiska resultat 
vart det leder någonstans.

Går skutan på grund
Men din fasta kurs kan väl leda på grund 
ibland?

- Det är klart att en och annan kollision 
har väl inträffat. Och det kanske ligger 
någon grundstötning föröver, men det är 
ofta värt priset hellre än att vackla hit och 
dit.

En del grund märker man knappast alls 
men andra kan man ju köra fast på.

Har du haft någon grundstötning nyli
gen?

- Ja en rejäl en. Och vad värre var. 
Det grundet var inte ens utprickat. Jag har 
nämligen i en månads tid haft mycket sega 
förhandlingar med Stockholms Fritidsför
valtning om planhyra för slutspelet. Men 

efter mycket om och men så gled vi av det 
grundet också. Nu hoppas vi att vi kan ta 
oss fram för egen maskin, när det gäller 
försäljningen av biljetterna i slutspelet. 
Men jag hoppas att vår publik både har 
förståelse och tålamod med situationen som 
uppstått.

Men vad är det som hänt?
- Jag vill inte närmare gå in på det 

eftersom det problemet är löst.

Bengt Broberg 
ordförande Djurgårdens Ishockey

Men så mycket kan jag kommentera: förr 
hängde kommunalarbetarna på en spade 
för 50: - /timme nu hänger han på en data 
för 500: - /timme.

Dubbelsits i svensk hockey
Du är ju faktiskt inte bara ordförande i 
Djurgår’n utan sitter på ett par stolar till. 
Vad är dom stora frågorna inom Serieför
eningen Elitishockey just nu?

- Vi måste hitta ett seriesystem som 
gör det möjligt för oss att spela hockey i 
hela Sverige. Det finns bara ett system som 
inom en överskådlig tid kan åstadkomma 
bra hockeyklimat i vårt land. Bildas en 
permanent allsvenska så kan den utveckla 
ishockeyns topp så att vi inom 5-6 år 
kanske kan ha två Elitserier, som då täcker 
hela landet.

Men med 20 lag i toppen, vad händer 
då med division I.

- Naturligtvis tar det några år för 
division I att stabilisera sig men fördelen 
är att svensk hockey breddas. Med nuva
rande system dvs kraftverk, krångliga 
play-off och dubbla bakvägar så utvecklas 
inte sporten, däremot äventyras ekonomin.

Timrå och Falun är två skräckexempel, 
och många av division I-lagen lever redan 
i dag under det ekonomiska lågvattenmär

ket. Det här är en typisk fråga som kräver 
enighet, sådan enighet jag nämnde tidigare, 
men tyvärr ifrågasätter jag starkt om den 
överhuvudtaget existerar inom svensk is
hockey.

Vaddå, finns det andra krafter eller 
andra förslag?

- Förslag finns det lika många som det 
finns klubbar. Det allra enklaste vore 
givetvis om alla 40 division I-lagen trodde 
att dom kunde bli dom 10 allsvenska lagen. 
För då skulle det själviska bytänkandet 
kanske skapa Allsvenskan. Men se’n skulle 
säkert en och annan bytänkare vakna upp 
ur dvalan.

- Jag känner att jag måste stå upp för 
de förslag som kan ge bra hockey i hela 
Sverige och motarbeta förslag som bara 
gynnar enskilda klubbar.

Få spelare att stanna
Du sitter ju på en stol till som idag kallas 
Team 88. Vad innebär det?

- Team 88 är ett arbetsnamn för ideér 
som faktiskt funnits i flera år. Nu gäller 
det att hitta konstruktioner som gör att 
toppspelarna stannar hemma så länge att 
unga generationer hinner ta vid. Det är en 
av grundpelarna i tankarna med Team 88.

Varför just namnet Team 88?
- Arbetet med Team 88 syftar på sikt. 

Det går inte att göra det här arbetet på 
ett eller kanske två år.

Vi siktar på att år 1988 komma till OS 
i Calgary med ett mycket slagkraftigt lag 
och året därefter vinna guld i Stockholms 
VM -89.

Vi har alltså målet, vi har enigheten inom 
Serieföreningen och inom Svenska Hockey
förbundet. Det är nu vi måste skapa medlen 
för att genomföra planerna. Vi tror och 
hoppas mycket på svenskt näringsliv.

Ulf Johnson
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SUPERFAN
- djurgårdaren från Canada

Varför gör inte klubbarna något åt 
läktarvåldet? En då och då åter
kommande fråga i massmedia. Vi 
gjorde något alldeles speciellt för 
trivseln på läktarna i slutspelet. 
Färg - fart - fest - spänning på läk
tarna och våldet får inget utrymme.

Vårt drag heter Dave Ash. Han kommer 
från hockeyns hemland Canada. Närmare 
bestämt från en ganske liten stad på den 
eviga kanadensiska prärien. Staden heter 
Regina. Med den som utgångspunkt reser 
Dave runt i Canada som SUPERFAN till 
det kanadensiska landslaget Team Canada. 
Under senaste Canada Cup fick han 16 500 
personer i Saddledome i Calgary att sjunga, 
heja, stampa, vråla och ha roligt under hela 
matchen. Det stöd han åstadkom för 
hemmalaget var helt fantastiskt.

En urladdning inpositiva former
Vi tände nämligen på alla fyra just under 
Canada Cup och lade ut en krok redan då. 
Om Djurgår’n går till slutspel vill du vara 
vår Superfan? Svaret kom direkt. ”Sure”.

Dave är en entertainer, men det finns 
djupare tankar än så bakom vår inbjudan. 
Hockey är en intensiv sport som spelas i 
täta lokaler i högt tempo. Urladdningen på 
läktarna har som bekant ibland spårat ur. 
Spelet smittar av sig bland åskådarna säger 
forskare i ämnet. Det är bra att spelat 
engagerar. Då blir upplevelsen mer total 
och den skall vara total. Den bakomliggan
de grundtanken är att Superfan får urladd
ningen att ske i positiva former.

Kasta blygsel och hämningar
Var med i den tänkta festen på Hovet. Kom 
loss och deltag så får du säkert en större 
behållning av matchen. De stora underhål
larna är spelarna på isen, så skall det alltid 
vara, men tar du del i Superfans fest så 
påverkar du själv spelarna i positiv riktning. 
Det är alltid roligare att spela hockey inför 
fullsatta läktare med engagerad publik.

Djurgår’n Hockey 
och Superfan
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EN VINTER FYLLD AV TRÄNING
Vi inledde träningen i mitten av november 
med två träningspass inomhus i veckan 
fram till 15 december. Då spelades en 
inomhusturnering i Märsta benämnd Skå
nela-cupen.

Efter seger i gruppspelet mot bl a AIK 
så förlorade vi semifinalen mot Bälinge. 
Alltså match om 3:e pris mot AIK igen. 
Ny seger med 4-1. Gideonsberg vinner 
finalen mot Bälinge.

Finalplats i Tips-cupen
Efter ett skönt juluppehåll så fortsatte 
träningen med ett pass per vecka i Stora 
Mossens tält. Den 19 januari var det dags 
för Tips-cupen. En inomhusturnering med 
56 lag från hela landet.

Upp före kl 6.00 för färd till Älta och 
match mot Älvsjö kl 8.00 på lördagsmor
gonen. Efter vinster mot i tur och ordning: 
Älvsjö, Surahammar och IFK Täby så hade 
vi uppnått vår målsättning att komma till 
finalspel. Detta genomfördes i andra ändan 
av stan nämligen Jakobsbergshallen på 
söndagen.

I åttondelsfinalen ställs vi mot Tvååker. 
Efter det bästa spelet hittills under turne
ringen står våra flickor som segrare med 
4-0.

Kvartsfinal mot Tälje FC med Lotta 
Markne i spetsen från fjolårets div 2-serie. 
Vinst med 2-1. Av bara farten så vinner 
vi sedan över Mariestad med 1-0 i 
semifinalen.

DIF i final i Tips-cupen mot ett av 
Sveriges bästa inomhuslag Gideonsberg 
från Västerås. Härligt!!! Men där räcker 
vi inte riktigt till, än så länge. Förlust med 
2-1 efter mål av Pia Carlsson i slutet av 
matchen då vi faktiskt tar över mer och 
mer av spelet. Och såväl spelare som vi 
från ledningen är mycket nöjda med 
silverplatsen i denna stora turnering.

Nu startar hårdträningen
Nu inleder vi hårdträningen inför serie
starten. Vi tränar på Stadshagens grus, i 
Stora Mossens tält, styrketräning i Eng
elbrektsskolan och löpning i Liljansskogen. 
I mitten av februari startar träningsmat
cherna där vi bl a skall möta Sundsvall, 
Hanviken och IFK Västerås.

I påskveckan åker vi söder ut mot Skåne 
och Vanneberga för träningsläger. Efter 
detta får vi hoppas att vi är väl förberedda 
för div I-premiären den 27 april mot 
Hammarby.

Bengt Högström 
DIF damfotboll

Djurgårdens damfotboll 1985
Så var det dags för en ny säsong 1985 
äntligen i div 1, efter ett antal försök. Med 
samma ledarteam som 1984 och en hårt 
jobbande damkommitté under ledning av 
Roger Skoog i ryggen, ser vi fram emot 
tävlingssäsongen med tillförsikt. I spelar
truppen återfinns de flesta ”gamla” käm
parna, några nya spelare presenteras nedan:

Anna Mörnborg målvakt Hammarby IF 
Teija Huusko försvarssp Skånela IF 
Cecilia Norman mittfältare Jakobsbergs

GOIF
Eva Ohlsson försvarssp Älta IF 
Camilla Boberg mittfältare Billesholm 
Spelarförluster:
Ann Noreus slutar
Irene Ulander flyttat hem till Ö-vik
Sussi Arbinge slutar
Anne Hauru Rönninge

DJURGÅRDENS DAMFOTBOLL 1985
1. Anna Mörnborg 20 år mv. l:a säsongen i DIF
2. Ulla Bjerkhaug 31 år mf. 14:e
3. Kerstin Pettersson 21 år fw. 5:e
4. Teija Huusko 20 år b. l:a
5. Pia Carlsson 18 år fw. 2:a
7. Carina Hagström 17 år mf., fw. 3:e
8. Carola Eliasson 23 år b. 2:a
9. Marie Wahlberg 18 år b. 4:e

10. Cecilia Norman 19 år mf. l:a
11. Annika Lundgren 21 år b. 9:e
12. Monica Norrby 21 år b. 6:e
13. Susanne Lundgren 21 år mf. 9:e
14. Lotta Nilsson 21 år b. 9:e
15. Ulrika von Schreeb 19 år mv. 8:e
16. Camilla Boberg 19 år mf. 1:a
17. Eva Ohlsson 21 år b. 1:a
18. Annelie Rogmalm 17 år b. 2:a
20. Carina Bjärehag 18 år fw. 2:a
21. Åsa Lundin 18 år mf. 2:a
22. Malin Svedberg 16 år mf. 2:a
25. Lisbeth Hjelme 24 år mv. 2:a säsongen i DIF

Tränare: Tel. arb.
Kenneth Hedlund 2:a säsongen 0760-115 57
Birgitta Andersson 2:a 08-43 39 69 08-15 03 80

Lagledare:
Bengt Högström 4:e 08-37 98 49 08-84 03 30

Kansli Hjorthagens IP:
Jörgen Lindman 08-60 61 07
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De trofasta tjänarnas skara
Det finns två viktiga organisationer i Reines liv. Fritiden som 
i mångt och mycket upptagits av idrotten, samt det dagliga 
arbetet där han varit Kooperationen trogen sedan 15-årsåldern.

Från att varit springpojk och lagerbiträde i Finspång 
avancerade han sedan vidare inom rörelsen. 1948 flyttades 
bopålarna till KF i Mora. IFK Mora uppsöktes och 
fotbollssektionen fick en förstärkning.

1951 packades flyttlasset på nytt och destinationsorten denna 
gång blev Karlskrona i Blekinge. ”Skorna” hade nu mer eller 
mindre lagts på hyllan, men idrottsrörelsen fängslade fortfa
rande hans fritid och nu som ledare. Under åtta år var han 
verksam inom IFK:s fotbollssektion i Karlskrona.

Till KF Stockholm 1959
Nya arbetsuppgifter inom KF lockade och 1959 erbjöds han 
en anställning vid KF i Stockholm.

För Reines del medförde denna förflyttning några sabbatsår 
från verksamheten inom idrotten. Några samtal med boxnings
ledaren Karl-Gunnar Palm i KF-butiken på Sveavägen 118 
medförde att Reine åkte upp till Stadion en vårdag 1961. Där 
konfronterades han med Sigge Berg och ”Tjalle” Mild.

- Från den dagen har jag varit Djurgården trogen. Jag 
erbjöds ledaruppgiften som ordförande i Fotbollens ungdoms
sektion, en uppgift som lockade mig och där jag ansåg att det 
fanns mycket att göra utöver det som redan var gjort. Då, 
1961 förfogade DIF:s u-fotboll över 1 juniorlag och 7 pojklag 
och ett årligt bidrag från ÖS på 25 000 kr.

- Under två år var jag med om att utveckla och bredda 
ungdomsfotbollen där vi kunde glädjas åt många unga lovande 
spelare som senare kom att avancera upp till vårt represen
tationslag.

15 år som skattmästare
1963 blev Reine kassör i fotbollsektionen och 1970 invaldes 
han i överstyrelsen och fick då posten som skattmästare. Ett 
förtroendeuppdrag som han förvaltade med den äran under 
15 år, fram till hösten 1984.

Vad fick dig då att lämna ÖS för fotbollsektionen?
- Fotbollen har alltid legat mig varmt om hjärtat och när 

valberedningen inför årsmötet 1984 tillfrågade mig om jag ville 
ställa upp som ordförandekandidat, accepterade jag detta efter 
några dagars betänketid.

- Det kändes också som en utmaning att i nuläget arbeta 
för fotbollsektionen. Ett hårt och målmedvetet arbete för att 
få upp vårt lag till allsvenskan igen. Det är där vi hör hemma 
och det är dit vi skall ta oss med förenade krafter och 
sammanhållning.

- Jag har också tidigare haft förmånen att samarbeta med 
Sigge Berg och Gunnar Lundqvist. Två framsynta och 
framgångsrika ledare vars ambitioner borde överföras i dagens 
verksamhet för att kunna förverkliga vår målsättning.

Något av nytändning
- Vi känner det lite som en nytändning inför den kommande 
säsongen. Vi har fått en ny och kunnig tränare i Björn 
Westerberg, vi är ett fint gäng med erfarna ledare som Gösta 
”Knivsta” Sandberg, Olle ”Lappen” Hellström, Janne Lilja 
och Leif Fransson. Vi har en duktig kassör i Anders Vallen 
och marknadsförare i Pelle Kotschack och Krister Fransson 
med bistånd av P-O Wester.

- Samma optimism som vi ledare känner inför arbetet, 
samma framåtanda och ambition tycks råda bland spelarna. 
Där satsas friskt på träningen som nu varit igång sedan januari 
månad. Westerberg har fått en fin kontakt med spelarna och 
hans taktik och spelsystem håller nu på att tränas in för att 
sedan testas under vårens träningsmatcher och vårt obligato
riska träningsläger i södra landsändan i slutet av mars.

U-fotbollen - vår framtid
Hur ser du då på Djurgårdens fotbollsäventyr i framtiden?

- Allsvenskan är ett måste, men väl där tror jag inte att 
vår målsättniong skall ligga allt för högt under de första 
säsongerna. Det gäller för oss att bygga upp ett homogent lag 
med ett jämnt spelarmaterial som håller god allsvensk klass.

REINE GUSTAVSSON
Skattmästaren som blev 
fotbollsbas.
utfrågas av Olle Larsson.
Reine är från begynnelsen Östgöte, 
närmare bestämt från Hällestad ca 
1 mil utanför Finpång. Redan i unga 
år kom han i kontakt med idrotten 
och då i första hand fotboll som han 
började spela i Sonstorps IK.

- Vår u-fotboll med Janne Lilja i spetsen kommer där att 
spela en viktig roll. Deras verksamhet måste inriktas på bred 
basis ur vilken vi sedan kan vaska fram lovande och talangfulla 
spelare som kan komplettera vår A-trupp.

- Vi kommer att kunna producera egna spelare i större 
utsträckning än hittills, inte minst av ekonomiska skäl utan 
i lika hög grad för att bygga upp klubbkänslan och 
sammanhållningen liksom publikintresset för vårt lag och våra 
spelare.

Vart tar alla aktiva vägen?
Hur är det med ledarproblemet inom DIF-fotbollen?

- jag kan inte påstå att vi lider av någon akut ledarbrist. 
Men man blir lite konfunderad över vart alla aktiva spelare 
tar vägen efter karriären. Tänk om vi förfogade över fler ledare 
typ ”Kniven” och ”Lappen”. Tänk vilka insatser dessa båda 
gör för vår förenings fotbollsverksamhet, och tänk vad vi skulle 
kunna åstadkomma med ytterligare ledarprofiler av deras 
kapacitet. Säkerligen skulle många av våra f d aktiva spelare 
kunna känna stimulans i detta med att på fritiden arbeta som 
junior- eller ungdomstränare/ledare.

- Detta med klubbkänslan måste få större betydelse i vår 
fortsatta verksamhet. En samhörighet med laget och gänget 
som gör att man stannar kvar i föreningen och fortsätter som 
ledare, tränare eller funktionär.

Stadion vår fasta borg
- Vårt gamla Stadion borde bli den naturliga samlingspunkten 
för alla medlemmar i anrika Djurgårdens IF. Varje hemma
match, även i div 2, borde fylla läktarna och ge vårt lag sitt 
fulla stöd samtidigt som det skulle kunna bli en folkfest liknande 
den som finns inom engelsk fotboll.

- På Stadion tränar våra spelare och där finns också vårt 
kansli som i framtiden kanske kan få ännu större lokalutrym
men i ”tornet”. Stadion betyder redan nu mycket för vår 
förening men kan kanske i framtiden få ännu större betydelse 
vilket vi från ledningen hoppas på och detta inte minst med 
anledning av det goda samarbetet med fritidsförvaltningen.

- Jag tror vi kan se fram mot en trevlig och framgångsrik 
fotbollssommar.
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ÅSIKTSBUTIKEN
Djurgården 
Åsiktsbutiken 
Klocktornet 
Stadion 
114 53 Stockholm

Den bild, som insänts av John Thorin till 
nr 4/84 är från 1907.

Det är laget som hemfört Wicanderska 
skölden, som även finns med på fotot.

Laget deltog i Stockholmsserien, klass I 
tillsammans med IFK-lagen från Uppsala 
och Stockholm. Mariebergs IK, Öster
malms IF och Eriksdals IF.

”Kepskillen” på bilden är mycket riktigt 
”Lill-Einar” Olsson. Minst 3 av spelarna 
deltog senare i landskamper. ”Putte” 
Frykman var med 6 gånger i blå-gult och 
tillhörde de första ”danskdödarna” 1916. 
Ivar Friberg och Lavass fick 2 landskamper 
var. I övrigt finns namnen på spelarna 
medtagna på bilden, som ev. kan vara ett 
av de första idolbilderna. Det utgavs av Le 
Moine & Malmströms konstförlag i brev
kortsupplaga, t o m i färg.

Med de bästa DIF-hälsningar 
Tage Gustafsson 

Köping

ÅSIKTSBUTIKEN STÅR ÖPPEN FÖR ALLA MEDLEM
MAR. HÄR KAN DU FRAMFÖRA DINA PERSONLIGA 
ÅSIKTER.
SÄND DITT BIDRAG UNDER ADRESS: 
Åsiktsbutiken, Box 21072,
100 31 STOCKHOLM 21.

HUR MÅNGA ÄR VI EGENTLIGEN? 
OCH HUR MÅNGA SKULLE VI INTE 
KUNNA BLI?

För det första skulle jag vilja veta hur 
många medlemmar DIF har? Svar ca 
8.750.

För det andra så har tydligen DIF färre 
medlemmar än både AIK och Bajen. 
OFATTBART!!!

Tävlingen - medlemsvärvningen - är 
en jättebra idé, men det är ju bara det, 
att det är ju bara en bråkdel av alla 
Djurgårdare som deltar.

Så tänk efter Djurgårdare, vad säjs om 
att alla medlemmar skulle ta sig i kragen 
och åtminstone värva en (1) medlem var.

Vad skulle hända då? Jo, just precis, vi 
skulle plötsligt ha dubbelt så många 
medlemmar, och därmed slå både Gnaget 
och Bajen även i medlemsantal.
Känsla va?

Ola Samuelsson 
LINKÖPING

Till styrelsen för Djurgårdens IF, 
Stockholm
Jag har fått min inbetalningsblankett för 
1985. Jag vill härmed meddela att jag inte 
tänker betala ett öre så länge DIF spelar 
i dom där otroligt fula tröjorna. Det är väl 
lika bra att ni tar bort DIF-märket och 
sätter dit en stor Joker i stället. Förra året 
hade DIF dom snyggaste tröjorna av alla, 
i år är de fasansfullt fula.

Förstår ni inte att folk blir förbannade 
när ni kommer med nya dräkter varje år. 
Jag vet att ni måste få in pengarna som 
reklamen ger, men vem har komponerat 
årets tröja? Det måste vara en som hatar 
Djurgården. Folk skrattar åt den där 
pyjamasen och som Djurgårdare får man 
tråkningar stup i ett.

Jag har sett ett derby i år, det räckte. 
Jag sätter inte min fot på Hovet förrän ni 
fixar fram den gamla tröjan igen. (Förra 
året såg jag 15 omgångar). Har ni ingen 
stolthet när det gäller Djurgårdens färger. 
Att många spelare i dagens lag inte bryr 
sig om vad dom tar på sig, det förstår jag 
för dom spelar där det lönar sig bäst.

MEN FÖR OSS DJURGÅRDARE 
BETYDER FÖRENINGEN ALLT. DET 
ÄR EN FÖROLÄMPNING ATT EN 
JOKER SKA STÅ OCH STÖTTA UPP 
DIF-MÄRKET.

Medlem nr 420424-0032

50 år:
23/3 Stig Sjöstam

(ständig medlem hockey)
30/3 Nils Eriksson

(ständig medlem fotboll)
5/4 Berndt Banfors (cykel)
5/5 Siv Centergren

(ständig medlem fäktning)
25/5 Lars-Erik Andersson, Tranås
2/6 Olle Bäckström, Heby

10/6 Berit Danell, Tullinge
21/6 Lennart Lövegard (fotboll)
24/6 Lars Lingman, Arvidsjaur

60 år:
11/2 Olof Liverud, Säffle
13/2 Bengt Meijer (fotboll)
21/2 Hans Andersson (boxning)
27/2 Lennart Johansson

(ständig medlem bordtennis)
8/4 Margareta Fribergh, Markaryd 

10/4 Ossian Wasström, Skärholmen 
20/4 Rune Friberg, Markaryd 
21/4 Margitta von Thiele (fäktning) 
25/4 Bert Ackered (slalom)
6/5 Per Gunnar Ericsson 

(ständig medlem cykel) 
15/5 Rune Ramzen, Norsborg
4/6 Bertil Petersson (DIF:s kanslist)

11/6 Carl Herthelius
(ständig medlem hockey)

16/6 Börje Gustavsson, Johanneshov
22/6 Kurt Blomqvist, Vällingby
27/6 Göran Kropp, Karlstad

70 år:
11/1 Gunnar Bergström (ständig medlem) 
26/3 Bertil Andersson (ständig medlem) 
31/3 Dis Cederholm

(ständig medlem fäktning)
31/3 Maud Cederholm

(ständig medlem fäktning)
30/5 Sven Jonsson (fotboll)

75 år:
25/3 Olof Jarl (ständig medlem)
29/3 Hilding Lövdahl

(f d ÖS och brottning)
28/4 Mats Bjerke (ständig ledamot)
29/4 Erik M Johansson (ständig ledamot)
25/5 Evert Pettersson, Bandhagen
15/6 Seth Edvardsson

(ständig ledamot orientering)
26/6 Walter Nedwied, Stockholm

80 år:
29/1 Karl Gustaf Edling (ständig medlem) 
13/2 Sigfrid Törnqvist (ständig medlem) 
21/2 Sven Jensen (fotboll)
7/3 Bertil Andersson (ständig medlem)
6/5 Hans-Fredrik Frostell

(ständig medlem)

95 år:
26/1 Johan Kragsterman

(ständig medlem)
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VÄRVA FLEST 
MEDLEMMAR 
VINN KRYSSNING FÖR TVÅ
TILL HELSINGFORS!

An är det inte för sent för dej att vinna det stora värvarpriset 
- kryssningen till Helsingfors. Du har gott om vänner och bekanta 
som innerst inne är Djurgårdare - men som ännu inte blivit 
medlemmar.
Sätt igång nu - värva och vinn!

Nu drar den stora slutspurten igång i 
vår värvartävling - som går ut på att 
skaffa Djurgården ännu fler medlemmar. 
Vi ligger tyvärr ännu en bit efter både 
Hammarby och AIK. Och det är det 
här som du ska hjälpa till att ändra på.
Det är vi som har de stora publikmatcherna 
på Hovet. Tänk om vi hade alla dom 
som hejar på oss där som medlemmar.

Etappriser
I de avverkade etapperna under hösten 
och vintern har följande duktiga värvare 
vunnit priser. Priset består av en DIF-
handduk - och den kan respektive pris
tagare hämta på DIF-kansliet, Stadion.

Oktober: Lennart Sterming
November: Hans Hammargren 
December: Bernt Jonasson 
Januari: Janne Norlander 
Februari: Jan Olof Ek
Mars: Peter Sundberg
Nya etappriser kommer att utlottas under 
februari, mars och april. Hela tävlingen 
avslutas sista april.

Kryssning för två - 
toppvinst för bästa värvare! 
Den som fram till den sista maj värvar 
flest medlemmar till Djurgården vinner 
det fina slutpriset som består av en båtkryss 
till Helsingfors för två personer. * inkl, 
middag, frukost och hytt.

Utöver toppvinsten kommer ytterligare 
ett antal priser att delas ut. Fina priser 
- men hemliga tills vidare.

De 15 främsta får priser!
Förutom att de allra främsta får priser 
kommer det att lottas ut ett stort antal 
priser.
Så starta i dag - du har fortfarande 
chansen att vara med och vinna slutpriset.
GÖR SÅ HÄR:
Skaffa postens inbetalningskort - fyll 
i DIF:s postgirokonto och uppgifter enligt 
exemplet härintill.
Men glöm inte att längst ned på talongen 
skriva i ditt namn och adress - samt 
orden ”värvad av”.
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Djurgårdens IF
Klocktornet, Stadion
114 33 STOCKHOLM


