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ETT NYTT
DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING 

VÄXER FRAM
Mycket av det arbete som påbörjades tidigare och nu fortsätter, syns inte utifrån. 
Ändå är det ganska genomgripande förändringar som äger rum.

Ett centralt kansli håller på att upprättas där arbetsuppgifter som kräver 
specialkunskaper skall utföras. Det gäller bokföring, löner, skatter m.m.

När vi får ett väl fungerande centralkansli kan vissa arbetsuppgifter överföras 
dit från sektionskanslierna. Dessa kan då helt koncentrera sig på rent 
idrottsadministrativa arbetsuppgifter.

Utökad sponsorverkamhet
En ny sponsormodell håller på att växa fram. Vi kommer inom kort att kunna 
erbjuda företag reklamtjänster som innefattar alla våra 16 sektioner.

Detta sker samtidigt som vi kan börja sälja reklamplatser på Isstadion och 
förhoppningsvis även på Stadion.

Inom fotbollsektionen pågår ett omstruktureringsarbete där Björn Westerberg 
kommer att ges ett utvidgat arbetsområde och större befogenheter.

Med detta som utgångspunkt kommer övriga arbetsuppgifter inom sektionen 
att fastställas och fördelas.

Vi måste planera och arbeta för framtiden
Vår ishockeysektion hade för ett antal år sedan problem liknande de som fotbollen 
har i dag. De erfarenheter vi då gjorde i arbetet med att få ishockeysektionen 
framgångsrik och bärkraftig, skall nu tas tillvara inom fotbollen.

Förändringar av det här slaget tar tid. Alla tycker heller inte om förändringar. 
Men vi måste se framåt och rusta våra sektioner och Djurgårdens Idrottsförening 
i sin helhet för framtiden.

Det är förutsättningen för att vi skall nå sportsliga framgångar en stabil ekonomi 
och vinna nya medlemmar i alla åldersgrupper.

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

AB Trycksaker, Norrköping 1985

Berth Sundin
ordförande i Djurgårdens IF:s överstyrelse
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Aina Ekvall 75 år

Aina en djurgårdsflicka i ordets 
rätta bemärkelse. När jag träffar 
henne i lägenheten hemma i Årsta 
tror jag först att jag kommit fel. 
Flickan som öppnar och tar emot 
mej kan inte vara en dag över 60.

Pigg, ungdomlig, spänstig. Men 
så har hon också varit allround i 
idrott sedan 20-talet.

Kom till Djurgårdens IF 1929 
genom Kalle Lind, en av ledarna i 
dåtidens Skidsektion. Så småningom 
bildades den berömda damsektionen 
och Aina övergick dit. Hon tävlade 
i friidrott alla grenar och oriente
ring. Bl a slog hon klubbrekord på 
300 meter.
Damsektionen hade många medlemmar och 
Aina blev ordförande 1962 när hon slutat 
som aktiv. Var ordförande fram till 1970. 
Tyvärr upplöstes damsektionen under 
70-talet och den stora skaran damer 
skingrades till sina respektive sektioner.

Ledargestalt 
på handbollssidan
Aina blev ständig medlem i DIF 1967, och 
numera är hon invald i föreningen ”Gamla 
Djurgårdare”. Ainas största gren var egent
ligen handboll, där hon var mycket fram
gångsrik tränare och ledare. Hon var 
kapten för ”Malmhandbollen”, Söder.

Stockholms Handbollsförbund bildade 
serie mellan Norr - Söder - Öster och Väs
ter-Malm. Året var 1945. Ainas söderlag 
(se bilden) gick ända till final men 
förlorade mot Kungsholmen med 3-2. 
Men flickorna var glada för silvermedal
jerna.

Svenska mästare 1967
Aina gifte sig 1946 och födde dottern 
Margaretha 1947. Dottern blev sedermera 
också handbolls- och fotbollsflicka. Det 
första svenska mästerskapet i handboll för 
damer genomfördes 1967. Ett mästerskap 
som Aina kämpat mycket för att få till 
stånd.

Tidigare hade endast herrarna haft 
glädjen att få spela om svenskt mästerskap. 
DIF-damerna gick raka spåret till semifinal 
mot Eskilstuna. Vann semifinalen och fick 
spela SM-final mot Tyresö.

Tur att det var ett Stockholmslag, för 
Handbollsförbundets kassör tyckte att re
san till Eskilstuna blev onödigt dyr. 
Matchen kom helt att domineras av 
DIF-flickorna som sensationellt blev svens
ka mästare.

Damfotbollslag efter 
två träningspass
Aina tränade sina handbollsflickor i 10 år. 
Hon hade tre grupper samtidigt. A- och 
B-flickorna gick ständigt till SM-final.

På 60-talet grundade Aina damfotbollen 
i Stockholm. Upprinnelsen var egentligen 
att Expressen ringde och sökte ett motstån
darlag till ett lag som hette Öxabäck. Aina 
kontaktade sina handbollsflickor, kallade 
Knivsta Sandberg till Stadion. Tog två 

SÖDERS LAG I MALMHANDBOLLEN 1945

Södermalmslaget som 1945 förlorade i finalen mot Kungsholmen med 3-2. Längst 
till vänster Aina Ekvall tränare och lagledare för dessa ståtliga och välklädda 
handbollsdamer.

snabblektioner i fotbollsspelets ädla kons
ter. Ställde därefter upp sina adepter i 
Stockholms första damfotbollsmatch.

Resultatet blev ett hedrande 2-1 till 
Öxabäck. Inte dåligt med den bakgrunden. 
DIF-målet gjordes för övrigt av dottern 
Margaretha.

Idrottsaktivitet
ger livsglädje
En del av handbollsflickorna gick efter 
denna match över till fotbollen. Än idag 
är en av Ainas gamla elever med i det 
numera så framgångsrika fotbollslaget för 
damer. Ulla Björkhaug var namnet och det 
är en elev som Aina är mycket stolt över.

Numera är alltså Aina aktiv i ”Gamla 
Djurgårdare”. Nyligen erövrade hon en 
inteckning i vandringspriset ”Trixipoka
len”. Ett pris i trekamp. Pistol, gevär och 
dart.

Aina är också kassör i Åhléns pensio
närsklubb. Och självklart tränar hon re
gelbundet fortfarande. Simning och gym
nastik varje vecka. Hennes recept till alla 
damer för att hålla sig unga och friska: 
Idrotta mycket och ha kul med er idrott!

Jag tackar för tipset, ty Aina är verkligen 
det levande beviset på ständig ungdomlig
het.

Gertrud Olsson
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Serieledning trots 0-3-förlust på 
Skytteholm

Torsdagen den 22 aug. var det dags 
igen för vårt blårandiga A-lag att 
gästa Vasalunds IF på Skytteholm 
för fjärde gången under div. II-
sejouren och inte heller nu blev det 
vinst. 1982 förlust 2-1, 1983 
oavgjort 1-1, 1984 förlust 1-0 
och så 1985 förlust 3-0. Nej, 
”Skyttan” är inte djurgårdarnas 
lyckoarena. Och till råga på eländet 
måste vi erkänna att hemmavinsten 
var helt rättvis. Vasalund var det 
bättre laget, hade den bästa viljan 
och - under huvuddelen av match
inledningen det lag som också hade 
den största turen framför det egna 
målet. Djurgårdschanserna tog i 
stolparna eller stannade i händerna 
på skicklige Stefan Asp när bollen 
just var på väg att passera mållinjen 
mellan stolparna. Det gick helt 
enkelt inte att slå hål på det 
röd-svarta förortslaget den kvällen.

Många ”nollor” spräcktes
0-3-smällen mot Vasalund innebar att den 
fina raden av 32 förlustfria seriematcher 
i följd fick ett plötsligt slut. Förr eller 
senare hade förstås detta inträffat, men 
kanske hade vi inte väntat att det skulle 
bli Vasalund som i den 33:e matchen skulle 
klara av att besegra de våra. Nu blev det 
så och förlustnollan sprack.

Det blev också den första matchen i årets 
serie som vårt lag fått spela i målmässigt 
underläge och den första match där vi 
förlorat en ”första-halvlek”. Eskilstuna 
hade tidigare vunnit en ”andra-halvlek” på 
Stadion i 2-2-matchen den 4 aug.

Målmässigt var det också den första 
matchen sedan den 18 sept. 1983 som vår 
målvakt fått se tre bollar ramla in i 
nätmaskorna under en och samma serie
fight. Norrköping vann nämligen med 4-1 
på Stadion den dagen. För övrigt lagets 
andra vinst det året mot de våra. Vårmötet 
det året på Idrottsparken i Norrköping 
slutade nämligen med 3-1 till ”peking
borna”.

Något senare på hösten 1983 ramlade 
det ännu en gång in tre bollar i vår 
målkasse. Det var Kalmar FF som i den 
andra kvalmatchen till allsvenskan tog 
revansch för 1-0-förlusten på Stadion 
genom att i returen på Fredrikskans vinna 
med 3-1.

Trots bakslaget behöll de våra serieledning
en före Gefle IF. En poäng skiljer till 
gävleborna och som trea hänger Västerås 
SK fortfarande med, fyra poäng efter 
gästrikelaget. Det börjar hårdna till och 
förmodligen kommer matchen Gefle - VSK 
den 21 sept. att få en för serieutgången 
avgörande betydelse. Hur det gick - det 
vet du, när du läser detta en bit in i oktober 
och då har du också svaret på frågan i 
rubriken på denna artikel.

"Blåränderna" på kvalplats 
i augusti - 
men hur blir det i oktober?!

Vi målar inte på väggen
Nu ska vi inte - den 23 aug. - rita någon 
speciell potentat på väggen och säga att 
vi inte klarar hem den kvalplats som en 
längre tid synts ligga så klart inom räckhåll. 
Några nya ”tre-mål-i-baken” i årets serie 
tror vi inte på. Särskilt inte när vi sett lagets 
strålande insats mot Västerås SK i matchen 
på Stadion den 18 aug. Då ville grabbarna 
verkligen vinna och även om det endast blev 
med ett mål så visade spelet - särskilt 
under den första halvleken - att laget har 
kvalitéer till en absolut topplats när 
slutsummeringen ska göras den 12 okt. på 
Stadion då Gefle IF kommer på besök.

Av detta förstår du att vi inte bara 
hoppas utan faktiskt också tror på en 
kvalplats i oktober och säkerligen kommer 
Falun att få känna av grabbarnas revansch
lust kommande onsdag - den 28 aug. - 
då den uppskjutna ”regnmatchen” ska 
spelas. 8-2 vann vi med mot masarna på 
Stadion. Det blir det inte denna gång, men 
en säker DIF-vinst bör det bli.
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Vi tänker positivt
Oavsett hur det hela slutar, så blir det kval 
till allsvenskan också i år. Förmodligen för 
sista gången. Fotbollssverige börjar näm
ligen äntligen fatta det naturliga i att en 
seriesegrare ska flyttas upp i nästa högre 
serie utan att ett chansfyllt kvalspel först 
ska avverkas för att skilja agnarna från 
vetet. En riktig reform som vi i DIF-fotboll 
stöder helhjärtat. Men som sagt i år blir 
det kval, och vi tror vi är med!

När och hur spelas kvalmatcherna?
Det är två matcher som ska avverkas. 
Berörda lag ska mötas hemma och borta. 
Första drabbningen äger rum den 19 eller 
den 20 oktober - dagen är beroende på 
hur slutspelet i allsvenskan lottas, AIK och 
Hammarby har ju båda chansen - och 
den andra fighten spelas påföljande vec
koslut - den 26 eller den 27 okt.

Vidare gäller att segraren i div. II norra 
möter tvåan i div. II södra och vice versa. 
Tvåorna börjar hemma och seriesegrarna 
får alltså fördelen av att spela en ev. 
förlängning vid den andra matchen på sin 
egen arena.

Avgörande för vilket lag som slutgiltigt 
ska flyttas upp i div. I är i första hand 
poängen. Har lagen samma poäng blir 
målskillnaden avgörande. Vid lika poäng 
och målskillnad räknas mål på bortaplan 
dubbelt. Har matchen ändå inte avgjorts 
tillgrips förlängning om 2x15 min. Om 
inget eller lika antal mål gjorts i förläng
ningen avgöres matchen genom straff
sparkstävling. Detta innebär alltså att ev. 
mål av bortalaget vid förlängningen inte 
räknas dubbelt. Härvidlag skiljer sig SvFF:s 
bestämmelser mot de som UEFA tillämpar 
vid sina cupfinalmatcher.

Hur går det i div. II södra?
Inte heller i den andra div. II-gruppen är 
kvallagen klara så här i slutet av augusti. 
F n ligger Elfsborg och GAIS bäst till, men 
Häcken skuggar och Åtvidaberg - förra 
året tvåa i div. II norra - är på gång. 
Vore det travtips skulle man säkerligen 
”kryssa” de två första lagen och sätta de 
två andra som reserver. Personligen skulle 
jag i så fall sätta Åtvidaberg som första 
reserv och kanske kan de tom ta en av 
de två platserna i toppen. Senast slog de 

ju Elfsborg på Kopparvallen med 1-0. Ska 
vi våga ett djärvt tips - Elfsborg och Åtvid 
till kval med GAIS på tredje plats någon 
poäng efter. Mao göteborgarna drabbas 
av samma bittra öde som vi själva 1984 
då vi slutade en poäng efter Örebro och 
Åtvidaberg efter en kamp som varade in 
på mållinjen i sista seriematchen.

Vi minns 1982 och 1983
1982 var det AIK som blev för svåra. De 
vann på Stadion med 2-1 och på Råsunda 
veckan efter blev det 2-2. Det var då som 
Lasse Stenbäcks kanon i slutminuterna 
smekte utsidan av Göran Hagbergs mål
stolpe. Tre decimeter från allsvenskan var 
vi den gången!

Sedan kom Kalmar 1983 och grusade 
våra planer genom att vinna hemma med 
3-1 efter djurgårdsvinst på Stadion i 
första matchen med 1-0.

Nu tror vi på tredje gången gillt! Hjälp 
grabbarna från läktarna och vi kommer 
tillbaka dit där vi väl trots allt hör hemma 
- allsvenskan 1986!

Å. B.
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Välkommen åter i DIF-gänget 
GARY!Nu är han tillbaka hos oss igen. Gary 

Williams, den elegante slitvargen på mitt
fältet. Gary, du spelade hos oss under åren 
1978 - 1980, men hur blev du djurgårdare? 
Ja, vägen är lång mellan Tranmere, som 
ligger utanför Liverpool, och Stockholms 
Stadion. Jag var på besök hos min moster, 
som är bosatt i Hammarbyhöjden på Söder 
i Stockholm, och eftersom jag spelat 
amatörfotboll i England, var jag sugen på 
att spela i Sverige. Jag kontaktade Djur
gården och tränaren Bengt Persson, och 
fick träna med laget. Det gick så bra för 
mig att jag fick chansen i A-laget, så 
vistelsen i Sverige blev betydligt längre än 
planerat. Efter säsongen 1980 bar det av 
till England igen. Det var ett lockande 
anbud från Blackpool som jag inte kunde 
motstå. Därefter blev det spel i Swindon 
och nu senast i Tranmere Rovers FC, som 
hör hemma i Div 4. Jag har hela tiden 
spelat professionell fotboll, och m.a.o. haft 
fotbollen som yrke. Under mina Englandsår 
har jag inte haft någon kontakt alls med 
Djurgår’n, så jag blev mycket glad när man 
i våras kontaktade mig. Jag har nu en 
uppgörelse om spel tom efter ett eventuellt 
kvalspel. Sedan vet jag inte om det blir 
Sverige eller England. Men ett är säkert. 
Jag måste börja planera för min framtid, 
vilket innebär att jag har för avsikt att börja 
studera efter nyår. Det lutar åt något inom 
data, eftersom möjligheterna till jobb 
verkar störst inom den branschen. Jag har 
hunnit blir 26 år och är långt ifrån 
lastgammal, men det gäller att redan nu 
förbereda ett liv efter fotbollen.

Du som har erfarenhet av spel i såväl 
England som i Sverige, ser du några klara 
skillnader?

Spelet i England är snabbare och fysiskt 
mycket hårdare. Däremot är träningarna 
mycket bättre i Sverige. Här lägger man 
tonvikten mer på teknik. Vi tränar mycket 
mer med boll, än man gör i England. Jag 
har verkligen haft tur med tränare i 
Sverige. Såväl Bengt Persson som Björn 
Westerberg är mycket skickliga fotbollsträ
nare. Mycket fina taktiker, som dessutom 
besitter förmågan att få var man att göra 
sitt allra bästa. I år har vi ett mycket bra 
lag. Konkurrensen om platserna är kniv
skarp, vilket gör att alla ger järnet på 
träningarna, för att kvalificera sig för spel 
i A-laget.

Om du gör en jämförelse mellan dagens 
lag och det du spelade i 1978 - 1980.

Den tidigare årgången var betydligt mer 
rutinerad. Det var ju ett lag med etablerade 
allsvenska spelare, med den stora klippan 
och dirigenten Sven Lindman i spetsen. 
Han var den verklige resen. Stark, bryt
säker och med en härlig speluppfattning. 
Han hade en särledes förmåga att lyfta hela 
laget när det behövdes. I dag har vi ett 
utvecklingslag med en mycket fin potential. 
Ett lag för framtiden, bestående av många 
duktiga, lovande spelare. Kvar i laget sedan 
min tidigare sejour är endast i Vito 
Knezevic, Roger Casslind och Lasse Sand
berg. Så med lite mer rutin kan detta lag 
bli något riktigt stort.

Jag har sett flera allsvenska matcher i 
år, och det är min fasta övertygelse, att 
vi skulle hävda oss mycket väl mot flera 
av dom. Det ser m.a.o. mycket ljust ut. Men 
ännu har vi en bit kvar att gå. Först och 
främst gäller det att gå till kval. Och Du 
bäste supporter ställ upp och stöd oss. Kom 
till vår härliga hemmaarena och stötta dina 
favoriter. Det är verkligen inspirerande att 
spela inför en entusiastisk Stadionpublik.

Tom Agnblad

Elever från 
handelshögskolan 
granskar Djurgården
Under våren har Djurgårdens Idrottsför
enings organisation och administration varit 
föremål för granskning av några elever från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Det är Kent Grahn, Per-Eric Uusitalo, 
Håkan Wester och Hans Östling som gjort 
ett projektarbete i administration och därvid 
studerat Djurgårdens IF. Arbetet har ingått 
som en del i deras civilekonomexamen.

Eleverna har intervjuat ett flertal ledare 
i såväl överstyrelsen som i sektionerna. 
Därefter har man sammanställt materialet 
och redovisat fördelar och nackdelar med 
föreningens nuvarande organisation. Man 
har med anledning av dessa slutsatser 
kommit med vissa förslag till förändringar 
som enligt deras uppfattning skulle kunna 
ge en bättre organisation och arbetsfördel
ning.

Överstyrelsen skall tillsammans med sek
tionerna gå igenom uppsatsen för att se om 
det är några förslag och synpunkter som 
är lämpliga att anamma i den framtida 
planeringen.

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort 
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare
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SPELDAGAR ELITSERIEN
SÄSONGEN 1985/86

TO 19/9 HV-FÄR 
LEK - DIF 
LUL - BJÖ
MOD - SSK 
AIK - BRY

SÖ 20/10 LEK-HV
LUL - DIF
MOD - BJÖ
AIK - SSK
FÄR - BRY

TO 21/11 LEK - FÄR 
BJÖ - DIF 
BRY - SSK 
LUL - MOD 
AIK-HV

SÖ 19/1 BJÖ - LEK 
BRY - DIF 
LUL-SSK
AIK - MOD 
FÄR - HV

SÖ 22/9 BRY - MOD TO 24/10 LUL-LEK SÖ 24/11 HV - LUL TO 23/1 BRY - BJÖ
SSK - LUL MOD-HV MOD- BRY LUL- LEK
BJÖ - LEK AIK-DIF SSK - BJÖ AIK-DIF
DIF-HV BRY - BJÖ DIF - LEK HV - SSK
FÄR - AIK FÄR - SSK FÄR - AIK FÄR - MOD

TO 26/9 HV - BJÖ SÖ 27/10 HV-LUL TO 28/11 LEK - SSK SÖ 26/1 LEK - BRY
LEK - SSK LEK - AIK BJÖ - MOD BJÖ - AIK
LUL- BRY SSK - BRY BRY - HV MOD - HV
MOD - AIK BJÖ - FÄR LUL - AIK SSK - FÄR
DIF-FÄR DIF-MOD DIF - FÄR DIF - LUL

SÖ 29/9 AIK - LUL TO 31/10 MOD-LUL SÖ 1/12 AIK-BRY TO 30/1 AIK - LUL
BRY - LEK AIK - BJÖ HV - BJÖ HV- BRY
SSK - HV BRY - HV MOD- LEK MOD - BJÖ
BJÖ - DIF SSK - DIF SSK - DIF SSK - LEK
FÄR - MOD FÄR - LEK FÄR - LUL FÄR - DIF

TO 3/10 HV- BRY SÖ 3/11 HV-AIK TO 5/12 LEK - HV SÖ 2/2 LEK - MOD
LEK - FÄR LEK - MOD BJÖ - FÄR BJÖ - HV
LUL - MOD LUL-FÄR BRY - LUL BRY - AIK
BJÖ - AIK BJÖ - SSK ON 4/12 SSK - AIK LUL-FÄR
DIF-SSK DIF - BRY TO 5/12 DIF-MOD DIF-SSK

SÖ 6/10 MOD - LEK TO 7/11 AIK-MOD SÖ 8/12 LUL - BJÖ SÖ 16/2 LEK - AIK
AIK-HV BRY - LUL AIK - LEK BJÖ - LUL
BRY - DIF SSK - LEK HV - DIF BRY - FÄR
SSK - BJÖ BJÖ - HV MOD - SSK SSK - MOD
FÄR-LUL FÄR - DIF FÄR - BRY DIF - HV

TO 10/10 HV - MOD SÖ 10/11 HV-SSK TO 9/1 LEK - LUL To 20/2 LUL- BRY
LEK - LUL LEK - BRY BJÖ - BRY AIK - SSK
SSK - FÄR LUL - AIK MOD-FÄR HV-LEK
BJÖ - BRY MOD-FÄR SSK - HV MOD - DIF
DIF-AIK DIF-BJÖ DIF - AIK FÄR - BJÖ

SÖ 13/10 LUL - HV TO 14/11 BRY-AIK SÖ 12/1 BRY - LEK SÖ 23/2 LEK - DIF
MOD - DIF SSK - MOD LUL - DIF BJÖ - SSK
AIK - LEK BJÖ - LUL AIK-BJÖ BRY - MOD
BRY - SSK DIF - LEK HV - MOD LUL-HV
FÄR - BJÖ FÄR - HV FÄR - SSK AIK - FÄR

TO 17/10 HV- LEK SÖ 17/11 HV-DIF TO 16/1 LEK - BJÖ TO 27/2 HV - AIK
BRY - FÄR LEK - BJÖ HV-FÄR MOD-LUL
SSK - AIK LUL - SSK MOD - AIK SSK - BRY
BJÖ - MOD MOD- BRY SSK - LUL DIF - BJÖ
DIF-LUL AIK - FÄR DIF-BRY FÄR - LEK
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HELA DJURGÅRDS

ROLF RIDDERWALL
20 november 1958
Längd 180, vikt 78
4 säsonger i Dl F
Landskamper A:19, B: 14

TORD NÄNSÉN
23 augusti 1954
Längd 182, vikt 86
7 säsonger i DlF
Landskamper A: 13, B:9, U:8

JENS ÖHLING
3 april 1962
Längd 183, vikt 83
5 säsonger i DlF
Landskamper A: 38, U: 40

PETER NILSSON
10 juni 1962
Längd 181, vikt 80
2 säsonger i DlF
Landskamper A:5, B:5, U:39

PONTUS MOLANDER
13 mars 1964
Längd 182, vikt 82
1 säsong i DIF

JÖRGEN HOLMBERG
27 juni 1962
Längd 182, vikt 84
3 säsonger i DlF

TOMMY MÖRTH
16 juli 1959
Längd 178, vikt 90
8 säsonger i DlF
Landskamper A:70, B:26, U :6

MATS YTTER
23 juli 1963
Längd 192, vikt 83
1 säsong i DIF

ANDERS JOHNSON
18 juli 1962
Längd 173, vikt 77
2 säsonger i DlF
Landskamper A:5, B:18,U:25

MIKAEL JOHANSSON
12 juni 1966
Längd 180, vikt 79
Ny för säsongen
Landskamper U: 17

JAN VIKTORSSON
27 juli 1964
Längd 170, vikt 70
2 säsonger i DIF
Landskamper B: 4„ U: 3

RICKARD RAUGE
4 november 1963 
Längd 195, vikt 96 
Ny för säsongen

10 DJURGÅRDAREN

I ELITSERIEN

TOMMY ALBELIN
21 maj 1964
Längd 186, vikt 84
3 säsonger i DlF
Landskamper A:21, B:4, U:20

ORVAR STAMBERT
30 september 1960
Längd 180 vikt 83
2 säsonger i DIF
Landskamper A: 7, B : 15

KARL-ERIC LILJA
24 april 1957
Längd 183, vikt 81
6 säsonger i DIF
Landskamper B: 15, U: 20



TRUPPEN
85/86

ARTO BLOMSTEN
16 mars 1965
Längd 186, vikt 86
1 säsong i DIF
Landskamper U: 8

PER BILÉN
6 april 1965
Längd 180, vikt 79 
Ny för säsongen
Landskamper U:18

STEFAN PERLSTRÖM
18 maj 1956
Längd 189, vikt 87
9 säsonger i DlF 
Landskamper A: 1, B: 14

ERIK AHLSTRÖM
27 februari 1964
Längd 183, vikt 83
1 säsong i DIF

PETER LINDGREN
13 februari 1960 
Längd 180, vikt 80
Ny för säsongen 
Landskamper A: 8

GUNNAR SVENSSON
Tränare

Intervju med 
Gunnar Svensson 
den 19 augusti 1985 
för tidningen Djurgårdaren

Djurgårdens elitserielag inför hockeysä
songen 85/86
- Några frågor till Gunnar Svensson

Så här en månad före seriestarten har Du 
fastställt 85/86 års A-lagstrupp. Har Du 
några kommenterer till uttagningen?

Jag kan säga att i år har vi skapat en 
väldig konkurrenssituation från begynnel
sen i våras. Då hade vi 28 man i truppen 
och skulle ner på 22 man. Så det har 
inneburit att ända sedan i våras till 
uttagningen, så har det varit en strid på 
kniven att ta de här platserna.

Det blev en del uppmärksamhet kring 
uttagningen.

Ja, det blev mycket focuserat kring Janne 
Claesson och att han ställdes utanför 
A-truppen. Det är klart att han är 
meriterad och allt det där. Men jag tog 
bort fyra spelare dagen innan, som också 
var mycket bra utan att det väckte någon 
större uppmärksamhet - Peter Schrank, 
Peter Wallén, Jeff Hällegard och Kristian 
Henriksson. Alla dessa har gått till Nacka.

Vilka är nya från förra året?
Det är Mikael Johansson från Huddinge, 

Peter Lindgren från Hammarby, Rikard 
Rauge från Nacka och Per Bilén som 
kommer från vårt eget juniorlag.

Vilka har Du då plockat bort från förra 
året?

Jan Claesson, Kristian Henriksson och 
Michael Thelvén som blivit proffs. Plus att 
Arto Blomsten är skadad och inte spelklar. 
Han är dock med i truppen. Arto är inte 
spelklar förrän i november kanske.

Det är ju otur för det är väl inte så gott 
om backar? Från förra året är Michael 
Thelvén och Kristian Henriksson borta och 
så är nu Arto Blomsten skadad.

Vi har åtminstone åtta backar. Förutom 
Lilja, Perlström, Nänsén, Stambert, Albelin 
och Blomsten från förra året så har vi Per 
Bilén från egna led och Peter Lindgren som 
nya i truppen. Sen har jag gjort om Pelle 
Göransson till back också.

Björn Carlsson har väl annars varit back 
tidigare?

Jag har även prövat Björne. Jag har dock 
fastnat för Pelle. Han har hittills varit 
mycket lyckad. Nu har han väl inte satts 
på några svårare prov, men jag tror på 
ideén.

Så Du har ett bra lag i år då?
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja, Gunnar säsongen har börjat bra. Ni 

har redan hunnit att bli nordiska mästare. 
Nu hoppas vi på att det skall bli en fortsatt 
framgångsrik säsong och att det blir tredje 
gången gillt när det gäller SM-guldet.

Ralf Gustavsson
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PER GÖRANSSON
29 maj 1958
Längd 186, vikt 90
3 säsonger i DlF

BJÖRN CARLSSON
13 januari 1961
Längd 193, vikt 87
4 säsonger i DlF
Landskamper A: 8, B: 8

HÅKAN SÖDERGREN
14 juni 1959
Längd 175, vikt 78
9 säsonger i DIF
Landskamper A:58, B:4, U:21



Hockeysäsongen står för dörren. 
Djurgårdaren har träffat hockeyla
gets tränare Gunnar Svensson och 
fått en pratstund om hockeylaget, 
dess träning samt hur man under 
sommarhalvåret förberett sig inför 
hockeysäsongen 85/86.

Din företrädare sa för något år sedan att 
nästa säsong börjar i och med att slutsig
nalen gått för sista slutspelsmatchen. Håller 
Du med om det?

Går man tillbaka 6-8 år i tiden så 
klippte man av verksamheten efter det att 
man någon gång på senvintern spelat den 
sista matchen. Sedan började man inte 
träna igen förrän i juli någon gång. Idag 
slutar man i princip aldrig att träna. 
Spelarna har nu två veckors träningsuppe
håll i april och sedan börjar man igen. 
Elithockey har idag blivit en åretruntverk
samhet helt enkelt.

Vad händer då från april till september? 
Redan från mitten av april till första veckan 
i maj börjar spelarna förbereda sig genom 
en 2 - 3 träningar i veckan. Från första 
vecken i maj sedan så kör vi igång med 
den riktiga barmarksträningen. Det innebär 
sju obligatoriska pass i veckan.

Sedan var Ni på is extra tidigt i år?
Ja, det stämmer. Redan den 12 maj hade 

vi första ispasset. Fram till slutet av juli 
var vi på is en gång per vecka. Det här 
är tidigt, men det ger oss möjlighet att 
underhålla det vi tidigare lärt oss plus att 
kanske förbättra vissa saker också. Det här 
innebär även att när vi startar upp igen 
i slutet av juli, så kan vi göra det från en 
högre nivå.

Vad skulle Du vilja säga att syftet är med 
själva barmarksträningen?

Det är absolut A och O för hockey idag. 
Det är under våren och sommaren som man 
förbereder sig för de kalla vinterkvällarna 
i januari. Vårt mål med barmarksträningen 
och det arbete som vi där lägger ner är 
att förbättra såväl styrka och kondition som 
snabbhet och explosivitet och överhuvud
taget rusta oss för att kunna spela hockey 
med framgång i åtta månader.

Det här med styrketräning, är det träning 
med skivstänger och sådant?

Vi jobbar väldigt mycket med skivstänger 
och mycket med vad man kallar för fria 
vikter. Det kan vara att man jobbar med 
vikter, som man under full rörelse har runt 
kroppen. Det är under barmarksträningen 
som man bygger upp den styrka som man 
sedan försöker underhålla under säsongen. 
Fast mycket träning bedrivs också utan 
vikter. Ty hur mycket skivstänger vi än har 
så är trots allt tjänaren i alltihop själva 
spelet.

I anslutning till det här med styrka har 
det diskuterats vilken typ av hockey man 
skall spela i Sverige. Det har framförts 
åsikter för och emot fysisk hockey eller 
krafthockey. Var står Du själv där?

Intervju med Gunnar Svensson 
den 19 augusti 1985:

Vad gör hockeyn 
på sommaren?
Hur har man förberett sig 
för säsongen 85/86?

DIF Hockey bedriver en allsidig träning. 
Här får ”Riddarn” en omgång på rullban
det där man då också får en kontroll på 
effekten av träningen.

Kungsorden i modern hockey idag, enligt 
mitt sätt att se det, är kraft förenat med 
fart. Även tekniken är en viktig del av 
spelet. Men har man inte kraften i spelet, 
då kommer man ingenstans. Nu är det ju 
så att det här också bygger på vissa 
traditioner. Djurgården spelar inte samma 
hockey som exempelvis Leksand. Djurgår
dens tradition bygger mycket på järnka
miner.
Inför SM-finaler, när det gäller bäst av fem 
matcher, har det ofta sagts att Djurgårdens 
styrka och kondition kommer att fälla 
avgörandet. Ligger det någonting i det?

Jag tror inte jag har fel när jag påstår 
att Djurgården är det lag som tränar flest 
antal timmar av alla elitserielag. Vi gör 
det helt enkelt av det enkla skälet att vi 
vill bli bäst.

Men varför gör då inte alla lagen det? 
Alla vill väl bli bäst?

Det finns naturligtvis även andra faktorer 
som också inverkar. Jag skulle vilja påstå 
att få lag har den inställning till arbetet 
som spelarna i Djurgårdens elitserielag har. 
Den här inställningen är mycket en kon
sekvens av att de flesta spelarna nu varit 
i föreningen i 4-5 år och att de fått en 
mycket fin skolning i detta avseendet, inte 
minst då under Leffe Boorks tid.

Spelarurvalet är dessutom ofta gjort med 
hänsyn till de som har en god inställning 
till arbetet. En annan unik grej som jag 
tycker är värd att nämna är att alla 
spelarna i Djurgårdens A-trupp är stock
holmskilllar, - alla utom Tord Nänsén, 
Stefan Perlström och Per Bilén. Fast dessa 
spelare har varit i föreningen åtskilliga år 
nu. Så alla i truppen är alltså från den här 
miljön och det tror jag skapar en väldig 
styrka i gruppen.
Kan det ändå inte många gånger vara svårt 
att motivera killarna till att träna så mycket 
som ni gör?

Tränar man mycket som vi gör så är en 
förutsättning härför flexibilitet. Kravet på 
variationsrik träning finns alltid där. Mo
notoni i träningen föder ju ingen direkt 
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utveckling. Samtidigt måste man vara 
medveten om att i träningen så är det 
repetitioner och upprepningar som ger 
resultat också. Så kan man inte bara skapa 
roliga träningar och tro att man blir bra 
av det. Om man tränar mycket så är det 
viktigt att en spelare måste känna att han 
utvecklas. Det är mycket på det sättet som 
jag försöker att bland annat motivera mina 
spelare.

Hur ser Du på det andliga och mentala som 
idag tycks bli allt viktigare inom idrotten?

Det finns risker med allt. Vi sysslar rätt 
mycket med det här inom Djurgården 
också. Det är alltid intressant att gå in på 
oplöjd mark för att kanske finna nya vägar 
att nå resultat som kanske ligger lite vid 
sidan av de traditionella som att exempelvis 
springa 5 km. Man skall dock ha klart för 
sig att inga psykolger eller grafologer vinner 
serien till spelarna. Detta är ett komple
ment, som bör finnas med, men det som 
måste dominera trots allt är abetet kring 
spelet och träningen.

Så har ni som ett led i föreberedelserna 
för elitserien åkt till Sovjet och spelat. 
Varför Sovjet?

Det gör vi både för att lära och träna. 
Jag tror det är en viktig förutsättning om 
man skall utvecklas att man måste ut på 
internationell mark. Spelarna måste kom
ma ut i miljöer, där de inte är så vana och 
känna på vad det innebär att exempelvis 
spela mot ett ryskt lag i en mörk ishall 
i Moskva. Det är en nyttig erfarenhet som 
är viktig för att utvecklas.

Vad har vi att lära av rysk hockey?
Totalt sett är rysk hockey bäst i världen. 

Vi har därför mycket att lära av ryssarna 
givetvis. Till exempel varför ryssarna är 
snabbare än vad vi är.

Törs jag fråga Dig så här exakt en månad 
före seriestarten, vilken eller vilka som Du 
tror blir de största individuella överraskning
arna i Djurgården 85/86?

Det var en svår fråga. Varför inte Erik 
Ahlström? Mikael Johansson, Lill-Kentas 
bror som är ett av våra nyförvärv i år, är 
också en sådan där spelare som mycket väl 
kan bli en överraskning. Att jag har svårt 
att svara på den här frågan är därför att 
det är så många som kan bli en överrask
ning tycker jag. Pontus Molander - Björn 
Carlson kan få en bra säsong - Orvar 
Stambert kan bli en överraskning också.

Om jag slutligen skulle pressa Dig på 
vilka fyra lag som Du tror går till slutspel 
85/86 vad säger Du då?

Det är svårt att säga så här en månad 
före seriestarten, men jag tror att Djur
gården, Södertälje och Färjestaden är 
slutspelslag. Sedan är jag osäker på den 
fjärde platsen. Men om det skulle bli en 
överraskning, då tippar jag Leksand.

Ja Gunnar, det verkar som vi djurgårdare 
har all anledning att se fram emot årets 
elitserie med stor tillförsikt. Tidningen 
Djurgårdaren vill avslutningsvis önska Dig 
Gunnar och Dina spelare all framgång i 
årets elitserie. Vi ställer alla in siktet högt 
och ser fram emot en ny SM-final.

Ralf Gustavsson

Rauge talang 
med råge!

Rickard Rauge blir en spelare att 
se upp med i Elitserien. Eller 
åtminstone se upp till.

Det är en stadig bit det här. 195 
centimeter ovanför skridskorna, 98 
kilo under skydden.
Det låter som en fruktad back som 
Djurgården skaffat in.

- Nej, nej skrattar Rickard. Som back 
skulle jag aldrig klara mig. Jag är 
ytterforward.

Rauge är den stora sensationen före start 
hos Djurgården. Det är egentligen han som 
ersatt landslagsspelaren Jan Claesson, som 
inte fann nåd i tränaren Gunnar Svenssons 
slutgallring i höstas.

Rickard Rauge är 22 år om ett par 
månader. Och han kan verkligen säga att 
han kan Stockholmshockeyn rätt bra.

- Först spelade jag fyra år hos Ham
marby, sedan fyra år hos AIK och efter 
det två år i Nacka.

Inte illa, vad han hunnit med redan. Och 
nu väntar alltså tuffa Djurgården, SM-fi
nalister tre år i rad.

Rickard blev förstås överlycklig när han 
i augusti förstod att han skulle få chansen 
i A-truppen.

Fruktad skytt
- Konkurrensen i laget är stenhård. Vi 
är fyra femmor. Men jag har i alla fall 
kommit så långt att jag tagit chansen, när 
jag fick den att i sommar träna med 
Djurgården.

- Eftersom vi har Nackas tränare 
Torgny Bendelin på Djurgårdens kansli, har 
jag självklart en god kontakt med Nacka 
hockey, säger Gunnar Svensson. Och visst 
har jag haft ögonen på Rickard Rauge.

- Han är målfarlig, gjorde femtio 
poäng i div I. Förutom sitt fruktade skott 
har han bra teknik, och är snabb. Men 
givetvis är det mycket som är nytt för 
honom, och hans jobb försvarsmässigt skall 
förbättras.

”Inte bridge”
Rickard kommer till ”busarna i Djurgår’n” 
som avundsjuka konkurrenter säger.

Djurgården har fått mycket påskrivet för 
sitt hårda spel, en kritik som Gunnar 
Svensson är minst sagt förvånad över:

- Kraften i spelet, det är Djurgårdens 
adelsmärke. Den fysiska biten släpper vi 
aldrig. Det är inte bridge vi sysslar med. 
Men det innebär inte spelare som bara åker 
upp och ned utefter kanterna, de måste 
kunna röra sig i sidled också.

Skämt åsido. Djurgården har en bra 
blandning av rörelse och kraft: Jörgen 
Holmberg, Jens Öhling, Anders Johnsson, 
Peter Nilsson, Jan Viktorsson med flera, 
är de inte finsnickare på rinken?

- Men hur har vi det med till exempel 
Håkan Södergren och Tommy Mörth?

- När man som vi nu gjort, före 
säsongstart, mött ryskt motstånd på bor
taplan, då ser man hur värdefulla Söder
gren - Mörth är. Det är internationellt 
snitt.

Det skall göra ont att möta Djurgården, 
men det skall inte vara efter ojusta tilltag.

En tradition
- Det finns tradition, det finns historia 

i klubben. Och tänk på att samtliga spelare 
utom två i laget, Tord Nänzén och Stefan 
Perlström, är från Stockholm. Nänzén och 
Pärlström har dessutom varit hos Djurgår
den i åtta år. Det här är ganska unikt, alla 
känner till miljön och klubben.

- Det är en inställning som kan vara 
mycket värd när man ligger under med 
2-4 mellan andra och tredje perioden, eller 
när man leder 3-2 inför sista och skall 
hålla emot.

Det är inte så mycket nytt i Djurgården. 
Micke Thelvén blev proffs, det var givet. 
Men Janne Claesson då?

- För det första: det fanns inga mot
sättningar mellan mig och Claesson, inte 
heller mellan andra spelare och Claesson. 
Det är en bra kille. Här handlar det enbart 
om vilka spelare jag behöver, vilket spelsätt 
jag använder.

- Här handlar det också om att unga 
killar spelar sig in, ta Rauge som bra 
exempel. Jag önskar Claesson lycka till i 
hans nya klubb Södertälje, det är möjligt 
han blir lyckosam i ny miljö.

Det blir tufft om platserna.
- Tyvärr gick fem klubbar emot för

slaget att använda 20 spelare i serien. Svagt 
att några etablerade klubbar ville bromsa 
utvecklingen, säger Svensson.

Stellan Kvärre
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Handbollen
- inför säsongsstarten

Nu är det snart tid att bekänna färg igen. 
Handbollssäsongen startar söndagen den 6 
oktober med match mot Hammarby. Lo
kalderby redan i första matchen således.

Vi står inför en spännande säsong med 
en nytändning inom handbollssektionen. 
Den främsta orsaken är givetvis att vi denna 
säsong blivit uppflyttade i div 2 efter ett 
framgångsrikt seriespel förra säsongen. Vi 
har dessutom fått en ny tränare - Toivo 
Sternebom - som tillsammans med lag
ledaren Ove Lindberg trimmat A-laget hårt 
inför seriestarten. Tre träningsläger plus ett 
flertal träningsmatcher och hård sommar
träning innebär en satsning som inte 
genomförts tidigare år.

Vi är försiktigt optimistiska inför fram
tiden och arbetar nu hårt för att driva 
handbollssektionen så effektivt som möjligt 
inom de tyvärr hårda ekonomiska ramarna.

En del nyförvärv som vi hoppas mycket 
av har vi fått samtidigt som det finns en 
positiv satsning bland de ”gamla” spelarna.

Damlaget som spelar i div 3 har också 
fått goda förutsättningar för att genomföra

en bra spelsäsong 85/86. Förra året fick 
flickorna klara sig utan tränare, utan 
lagledare och med 1 (en) träningstimme 
per vecka. Trots detta kämpade sig flic
korna till en hedersam placering i 3:an. 
Inför årets säsongstart har vi fått en ung 
duktig tränare i Robert Hultqvist som 
tillsammans med den nye lagledaren Gun
nar Berglund skall få ordentlig fart på 
damlaget. Ett träningsläger i Göteborg plus 
flera träningsmatcher och framför allt 
effektiv träning två kvällar i veckan (allt 
vi kan få) tror vi kommer att ge resultat 
under den kommande säsongen.

Flickorna spelar sin första seriematch 
söndagen den 6 oktober kl 19.00 (samma 
dag som herrarna) mot Haninge.

Både herrarnas och damernas seriepre
miär spelas i Eriksdalshallen. Kom gärna 
dit och hjälp oss besegra Hammarby och 
Haninge. Fri entré.

Herr- och damlagets spelprogram för 
säsongen kan du se nedan.

Jörgen Bjerndell 
ordf Handbollen
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SPELPROGRAM HERRAR A-LAG 85/86

DAG DATUM TID HALL HEMMALAG BORTALAG RESULTAT

Sö 6/10 15.00 Eriksdal S Djurgården Hammarby
Sö 13/10 17.00 Enköp idr Enköping Djurgården
Sö 20/10 20.20 Eriksdal S Djurgården Skånela
Sö 3/11 15.40 Eriksdal S Spifen Djurgården
Fr 8/11 19.30 Fyrisha A HK-71 Djurgården
Lö 16/11 16.00 Västerto S Djurgården Strand
Lö 23/11 14.30 Solna SP A Väntorp/s Djurgården
Sö 1/12 12.45 Eriksdal S Djurgården Täby HK
Sö 15/12 14.30 Jernvall Sandvik HK Djurgården
Lö 4/1 18.00 Eriksdal S Djurgården Sandvik HK
Sö 12/1 16.00 Tibbleha A Täby HK Djurgården
Må 27/1 19.30 Eriksdal S Djurgården Väntorp/s
Sö 2/2 17.00 Hudik Idr Strand Djurgården
On 5/2 21.15 Eriksdal S Djurgården HK-71
Sö 16/2 14.00 Eriksdal S Djurgården Spifen
Sö 23/2 15.00 Ekilla SP Skånela Djurgården
Lö 1/3 12.40 Västerto S Djurgården Enköping
Sö 9/3 18.00 Eriksdal S Hammarby Djurgården

SPELPROGRAM DAMLAGET 85/86

DAG DATUM TID HALL HEMMALAG BORTALAG RESULTAT

Sö 6/10 19.00 Eriksdal S Djurgården Haninge
Lö 12/10 16.15 Huddinge Huff Djurgården
Lö 19/10 11.20 Västerto S Djurgården Nynäshamn
Sö 3/11 14.15 Enehall Järna Idr Djurgården
Sö 10/11 17.00 Sunnerby Sorunda Djurgården
Lö 16/11 09.20 Eriksdal S Djurgården Kärrtorp
Sö 24/11 15.15 Tumba Idr Tumba HBK Djurgården
Sö 1/12 10.15 Eriksdal S Djurgården Sparta
Sö 15/12 09.00 Enskede S Östermalm Djurgården
Lö 4/1 09.20 Farstah S Djurgården Östermalm
Sö 12/1 12.40 Högdalsh Sparta Djurgården
Fr 24/1 18.00 Brännkyrk Djurgården Tumba HBK
Sö 2/2 13.20 Enskede S Kärrtorp Djurgården
Lö 8/2 19.00 Eriksdal S Djurgården Sorunda
Sö 16/2 10.40 Enskede S Djurgården Järna Idr
Lö 22/2 14.30 Gröndalh Nynäshamn Djurgården
Sö 2/3 12.20 Enskede S Djurgården Huff
Sö 9/3 15.30 Ribbyhal Haninge Djurgården
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HOCKEYSEKTIONENS A-JUNIORER 84/85
Översta raden fr v: Stefan Lindh, Mats Kellerstam, Mats Edholm, Åke Exell, Roger Hedström, Per Billén, Dick Larsson och Tomas 
Jansson.
Mellanraden fr v: Marqus Broberg, Per Pettersson, Bengt Åkerblom, Ulf Odenblad, Ola Josefsson, Rickard Ljungdal, Fredrik Törnblom, 
Peter Nygren och Erik Ek.
Främre raden fr v: Björn Haglund, Kenneth Olander (matr), Lars-Fredrik Nyström (tränare), Peter Wallen, Peter Schank, Ragne 
Ek (lagled), Johan Kellerstam (matr) och Peter Linder.

HOCKEYSEKTIONENS B-JUNIORER 84/85 SM-2:a
Översta raden fr v: Peter Svedén, Tomas Berglund, Göran Dahl, Tomas Wahlström, Tony Rehnberg, Magnus Jansson och Niklas 
Hedberg.
Tredje raden fr v: Lars Strid (lagl), Ulf Sörberg, Niklas Holmström, Stefan Larsson, Bengt Åkerblom, Rickard Ljungdal och Benny 
Hedberg (matr).
Andra raden fr v: Max Börjesson, Tomas Jansson, Ola Josefsson, Tomas Eriksson, Henri Brännström, Fredrik Törnblom, Peter 
Nygren och Mikael Nilsson.
Första raden fr v: Joakim Mousaka, Peter Svensson, Mikael Tisell (tränare), Benny Horndal, Hans Nilsson (ass tränare), Michael 
Tolj och Tony Hultén.
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Från bandyhorisonten:

SÄSONGSUPPTAKT
Bandysäsongen har startat med en första samling av A-lagstruppen. Det 
skedde på Stava Värdshus i Åkersberga. Där presenterades den nye 
tränaren, Thure Moberg, sin syn på säsongen och vad som förväntas av 
spelarna.

Ett program som kan verka tufft men som fordras om målet - serieseger 
- skall kunna nås.

Utflyttningen låg rätt i tiden
Utvecklingen inom bandysektionen med 
flyttning till en annan ”storstockholmskom
mun” är intressant och förmodligen den 
första gången det sker på liknande pre
misser.

Det får bl a ses som en följd av den 
befolkningsutveckling som sker i storstock
holmsområdet. Som exempel kan nämnas 
att befolkningen i norrortskommunerna 
Österåker, Täby, Vallentuna och Vaxholm 
med tillsammans ca 100.000 innevånare, 
under 1984 ökade med ca 2.500 personer 
- lika mycket som Stockholms kommun.

Just nu tyder utvecklingen på att ban
dysektionen är på rätt väg i rätt tid.

Tore Liljegren

Flera nya spelare
A-lagstruppen kommer att innehålla en hel 
del nya spelare. Från andra klubbar 
kommer Esa Paldanius, Haparanda (div 1). 
Johan Hassins, Kåre (div 3), Mats Öster
lund, Polisen (div 2). Dessutom pågår 
förhandlingar med ytterligare spelare.

Från de egna leden kommer en hel del 
unga spelare att ges en chans att kvalificera 
sig till spel i A-laget. Detta får ses som 
ett stort steg framåt och som ett resultat 
av den ungdomsverksamhet som kommit 
igång efter sektionens flyttning till Åkers
berga.

BANDYSTYRELSEN 1985/86

Vid senaste årsmötet valdes nedanstående styrelse för säsongen 1985/86. Inom 
parentes anges den kommitté vederbörande ansvarar för.

Ordförande Bert Niska
v ordf. Tore Liljegren
sekreterare Sixten Stridh (PR)
kassör Karl Innala (dam/flick)
ledamot Hans Innala (ekonomi)
” Bengt Majberg (senior/junior/tävling)

Hannu Öhman (ungdom)
suppleant Sune Karlsson (material)
” Christer Ander (medlemsvård)
” Bertil Eriksson (A-truppen)
” Torbjörn Sporrhammar (utbildning)

Tidig isträning
Fr o m den 15 september börjar isträningen. 
Då skall nämligen Åkersberga nya ishall 
vara klar. Att isträningen - den viktigaste 
komponenten i bandyträningen - kan 
börja så tidigt beror på att bandysektionen 
blivit bidragsberättigad förening i Öster
åkers kommun och därför fått tillgång till 
lokaler (ishallen, utomhusrink, fotboll/ 
bandyplan, gymnastiksalar m.m.) i likhet 
med andra i kommunen verksamma för
eningar.

Isträningen den 15 september skall 
jämföras med tidigare säsonger där isträ
ningen i princip inte kunnat starta förrän 
i mitten av december. Säsongen 86/87 kan 
isträningen börja ännu tidigare om alla 
planer går i lås.

NY TRÄNARE
Till säsongen 85/86 har Thure Moberg, 
Blidö kontrakterats som tränare. Thure har 
ett bandyförflutet i Stockholm där han 
spelat med några klubbar innan han 
definitivt övergick till tränarsysslan. Ban
dyintresset stannar inte vid tränarsysslan. 
Thure är även en flitig bandyskribent bl a 
i Norrtälje Tidning, där han svarar för 
bandyreferat m.m..

I nästa nummer av Djurgårdaren kom
mer Thure att närmare presentera sig och 
sin syn på Djurgårdens bandyverksamhet. 
Välkommen till Djurgårdsbandyn Thure!

”DJURGÅRDSAFFÄR” I ÅKERSBERGA

På bilden syns Dick Eriksson, en av 
spelarna i A-truppen. Han driver tillsam
mans med sin familj, ÅKERSBERGA 
RADIO, TV, CYKEL & SPORT i Skutans 
affärscentrum. Där kan du köpa Djurgårds
souvenirer. Du kan också som Djurgårdare 

- mot uppvisande av medlemskort - få 
rabatt på sportvaror. Dock ej kapitalvaror 
över 1 000 kr. T ex cyklar. Förutom den 
rabatt du erhåller som Djurgårdare tillfal
ler en del av köpesumman bandysektionen. 
DÄ DU! HANDLA HOS DICK!!!!
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Cyklisterna skapar framgångar 
för Djurgården!
Det har gått bra för Djurgårdens cyklister i sommar. Dels har Peter Kasche 
tagit steget upp i eliten, dels har Dam-Ungdomarna (de heter faktiskt 
så) fått något av ett genombrott, med både fina individuella placeringar 
och goda lagprestationer.

Peter Kasche har ”gått loss” i seniorklas
sen. Här ligger han i bakhjulet och 
avvaktar - medan klungan skymtar i 
bildens vänsterkant. Bilden ovan.

Christine Larsson över mållinjen i Söder
hamns 2-dagars. Sammanlagt blev det en 
fin 4:e plats! Bilden nedan.

Djurgården har haft en bra cykelsommar. 
Resultaten har inneburit en rejäl lyftning 
gentemot fjolåret. Det mest positiva som 
tränaren Mats Ericsson kan notera är att 
rekryteringen nära nog fördubblats i de 
yngsta klasserna. Något som också givit en 
hel del goda placeringar.

Christine bara vinner!
Christine Larsson i yngsta flickklassen har 
varit den som oftast haft anledning att ta 
emot segerblomster. Seger i DM och i 
Svanesund på Västkusten. Dessutom vann 
hon både en etapp och sammanlagt i 
Spårvägens stortävling ”T-banan”.

Dam-U har fått stora lyftet!
Damungdomarna, vilket är den officiella 
beteckningen på flickor i 15-16 års 
gruppen, har lyft sig riktigt ordentligt. Nu 
har dom börjat lära sig den svåra konsten 
att köra taktiskt - och därmed kommer 
även framgångarna. Lagmässigt kom den 
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stora framgången i internationella etapp
loppet i Hjo i somras. Där blev Djurgårds
ungdomarna Sara Lempert, Charlotte 
Larsson förstärkta med inlånade Maria 
Ahlberg från SMACK, 3:a totalt. Presta
tionen måste ses i relation till att de två 
lagen framför var distriktslag!

Det som är kul med de här tjejerna, är 
främst att dom är så jämna - säger en 
Djurgårdsledare. Den som har bästa dags
formen avgör klubbplaceringen. I SM i 
Kungsbacka var det Charlotte Larsson som 
var bäst - med en 6:e placering, efter ett 
utmärkt lopp för övrigt.

I DM så tog Sara Lempert revansch och 
blev 2:a, Charlotte Larsson 3:a.

Ny senior i eliten!
Peter Kasche heter en Djurgårdare att 
minnas. Han är nykvalificerad för den tuffa 
elitklassen. Peter har gjort en hel serie 
utmärkta lopp under säsongen - även om 
kronan på verket, segern saknas.

Lars Lindgren är en annan urstark senior 
som ligger precis på gränsen till eliten. 
Förhoppningsvis har även han erforderliga 
poäng innan säsongen är slut.

U-klassen slår till i KM!
Djurgårdens ungdomsklassare, pojkar i 
åldersgruppen 15 - 16 år, har kört bra hela 
säsongen. Men även här så saknas ”pricken 
över i”.

Lite revansch fick U-klassaren John 
Brovall, genom att ta hem klubbmästerska
pet för året. Det kördes i hård vind över 
en en-milsbana - efter ett handicapsystem.

Peter Kasche, nr 116 längst till höger - 
har gjort många fina tävlingar den här 
säsongen. Här under de inledande varven 
av Sigtunaloppet. Bilden ovan.

Djurgården har fått många nya cyklist
ämnen i de yngsta klasserna. Här ger 
DIF-tränaren, f d landslagscyklisten Mats 
Ericsson goda råd före start till Carl 
Nilsson och Göran Friberg. Bilden nedan.
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Susanne Seger

STIPENDIER:
från

SVENSKA KONST
ÅKNINGSFÖRBUNDET 
TRÄNINGSBIDRAG
Styrelsen för Svenska Konståkningsförbun
det har beslutat att tilldela Leena Mattinen, 
Anette Olsson och Susanne Seger tränings
bidrag för säsongen 1985-86 med 6000 
kronor vardera.

Det är viktigt att föreningen och SDF 
kopplar till sina resurser ifråga om is m m, 
för att åkarna skall få bästa möjliga 
förutsättningar för sin träning.

från

STOCKHOLMS KONST
ÅKNINGSFÖRBUND
Elisabeth Milton, DIF ..............  2.000: -
Susanne Seger, DIF ................... 2.000: -
Christina Halmi, DIF ................... 900: -
Anja Magnusson, DIF .................. 900: -
Katja Magnusson, DIF ................. 900: -
Anette Olsson Lena Jonasson och Leena 
Mattinen ingår ej i Stockholms stödgrupp!

från
DIF-SEKTIONEN:
Anette Olsson
Susanne Seger
Lena Jonasson
Leena Mattinen
2 500 kr vardera

Ny styrelse:
Konståkningssektionen

Ordförande:
Margareta Linday Tel B 62 71 76
Valhallavägen 112, 114 41 STOCKHOLM

Vice ordförande:
Anita Tegnér Tel B 48 30 08
Ystadsvägen 55, 121 51 JOHANNESHOV

Sekreterare:
Suppleant:
Gunvor Stjernfeldt Tel B 776 07 34
Fläderstigen 15, 136 71 HANDEN

Kassör:
Kerstin Dahlqvist Tel B 774 11 41
Alunvägen 8, 141 34 HUDDINGE

Ledamöter:
Josef Halmi Tel B 43 00 73
Bohusgatan 53, 116 67 STOCKHOLM
Märtha Jonasson Tel B 760 69 12
Bifrostvägen 17, 163 55 SPÅNGA
Kauko Mattinen Tel B 36 39 78
Ängsullsvägen 107, 162 46 VÄLLINGBY
Aina Zvejnieks Tel B 68 62 36
Flintbacken 16, 117 42 STOCKHOLM

Suppleant:
Christina Gustafson Tel B 99 71 39
Bjursätragatan 75, 124 42 BANDHAGEN

Sakgranskare:
Lars-Erik Löfman Tel B 43 51 43
Svartensgatan 7, 116 20 STOCKHOLM
Ulla Seger Tel B 59 35 43
Ljusnevägen 55, 121 61 JOHANNESHOV

Deltagande i 
internationella tävlingar 
säsongen 1985-1986
7-10 nov
Prague Skate Susanne Seger, DIF

20-24 nov
Zagreb Peter Johansson Anette

Olsson, DIF

Vill du lära dej 
åka skridskor?
Vet du förresten att ishockeyspelare 
i USA och Sovjet alltid går i 
konståkningsskola ?
Djurgårdens konståkningssektion har ny
börjarkurser i konståkning samt skridsko
skolor. Där kan Du verkligen lära Dej att 
åka skridskor.
Både pojkar och flickor är välkomna. 
Lämplig ålder är 5-10 år.
Vi har väl utbildade tränare som tar hand 
om Dej.
Vill Du veta mer, ring till:
JOSEF HALMI telefon: 43 00 73 (kvälls
tid).

World cup i bandy!
DIF:s konståkningsgrupp är inbjuden att 
åka uppvisning i samband med årets World 
cup i bandy som avgörs i Ljusdal 23 - 27 
oktober.
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RF:s elitstipendium 
till Anette Olsson
DIF:s konståkningsflicka Anette Olsson är 
en av duktiga idrottstjejer/killar som 
tilldelats Riksidrottsförbundets elitidrott - 
utbildningsstipendium.

Bidragen är avsedda som ett extra studie
stöd för att möjliggöra yrkesutbildning 
parallellt med intensivsatsning på idrott. 
Grundtanken är att stipendiaterna skall 
kunna slå ut sina studier på längre tid än 
normalt, och därigenom få mera tid för sin 
idrottsträning och tävlingsverksamhet.

Till USA för intensivträning
Anette kommer att åka över till USA för 
intensivträning under oktober - november. 
Tack vare detta stipendium som ursprung
ligen kommer som bidrag från Tipstjänst 
- ett överskott från två tipsomgångar - 
har Anette nu möjlighet att underkasta sig 
extra finslipning av form och teknik i USA. 

En unik chans som Anette säkerligen 
kommer att utnyttja på bästa sätt och som 
säkerligen också kommer att ge utslag i 
framskjutna placeringar vid kommande 
säsongs tävlingar.

Lycka till Anette! Och tack RF och 
Tipstjänst!

Säljes i buntar
om 10 kort med 5 olika
skridskomotiv
i fyrfärg.
15 kr per bunt
Beställningar mottages 
på telefon 08-48 11 44
Gertrud Olsson (morgon och kvällstid)

Stöd 
konståkningen! 
Köp våra julkort

KONSTÅKNINGSFLICKORNA KOMMER ATT FÖRGYLLA 
HOCKEYMATCHERNA PÅ HOVET ÄVEN I ÅR

(Se hockeyns spelprogram i denna tidning) 
Elisabeth Milton Anette Olsson Susanne Seger 

Marie Stoltz Lena Jonasson
(Foto Gertrud Olsson)
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Ishockeyn drar fulla hus på Hovet. Massor av folk som hejar på 
Djurgården. Massor av folk som håller på DIF - men som inte kommit 
sig för att bli medlem.
Du har mött dom på jobbet!
Träffat dom i skolan!
Du stöter på dom dagligen!
Ge dom en knuff. In i klubben. En vänlig påminnelse om att det blir ännu 
roligare när man är medlem.
Dessutom blir man ju för medlemsavgiften delaktig i klubbens verksamhet 
- och får på köpet den här tidningen i brevlådan 4 gånger om året!
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Priser till duktiga värvare!
Vi drar nu igång en värvartävling med den 
blyga målsättningen att alla Djurgårdare 
”bara” ska värva en medlem var. Gör vi 
det kommer vi snabbt att vara största 
klubben i stan.

Och för dom som vill värva ytterligare 
några - kommer vi att utlysa en pristäv
ling. Den som värvar flest nya medlemmar 
vinner!

Hemligt förstapris!
Det kommer att bli fina priser till de 
främsta. (I fjolårets tävling bestod första 
priset av en kryssning för 2 pers.!)

Så sätt igång - så kanske det blir du 
som vinner nu. Förstapriset håller vi ännu 
så länge hemligt. Det kommer vi att avslöja 
i nästa nummer av Djurgården!

Men det blir något mycket fint!

Gör så här:
1. Skaffa postens inbetalningskort.
2. Fyll i DIF:s postgirokonto och uppgifter 

enligt exemplet härintill.
3. Glöm inte ”värvad av” + ditt eget namn! 

och adress!

Medlemsavgifter:
under 18 år ......................................  35:-
fr. o. m. 18 år ................................  100:-
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Div I Norra
En intressant bordtennisserie med 
DIF som en av nykomlingarna.
I laget ingår Tomas Karlsson

Mats Bäckström
Bo Netz
Håkan Sigrell
Lars Jonsson
Göran Aldvik (Nyförvärv)
Henrik Nolmark (Nyförvärv) 

Vi är ju nykomlingar i serien och har som 
målsättning att hänga kvar. Vår styrka är 
lagets jämnhet. Tyvärr saknar vi ett 
”ankare”.

Våra hemmamatcher spelas i lilla hand
bollshallen i Enskedehallen vid Gullmars
plan. Fri entré, och stor spänning utlovas.

Div I norra
September
15 Djurgården-Linden (Sö) 17.00-22.00
28 Kebnekaise-Djurgården (Lö)

Oktober
12 Djurgården - Safir (Lö) 15.00-19.00
26 Rånäs - Djurgården (Lö)

November
9 Djurgården - Västerås (Lö) 15.00- 

19.00
19 Köping - Djurgården (Ti)

December
21 Djurgården - Urnan/Gävle (Lö) 
14.00-19.00

Januari
4 Djurgården - Köping (Lö) 13.00 - 18.00

11 Urnan/Gävle - Djurgården (Lö)
26 Västerås - Djurgården (Sö)

Februari
15 Djurgården - Rånäs (Lö) 14.00-19.00

Mars
1 Safir - Djurgården (Lö)

22 Djurgården - Kebnekaise (Lö) 11.00 - 
19.00

April
5 Linden - Djurgården (Lö)
Sista omgången gemensam matchtid kl. 

14.00.

Åsiktsbutiken
Blodprovet visar 
vem du är!
I Japan har man fått en ny 
intressant fluga. Det är en ny s.k. 
”vetenskaplig” metod att bestämma 
karaktärsdrag. Nu är det nämligen 
blodgruppen som egentligen visar 
vad du är för en figur. Ta reda på 
din blodgrupp - så kan du få veta 
det här om dej själv:

Blodgrupp O
Utmärkande drag
Beslutsam. Inte sällan envis. Ordentlig. 
Logisk. Strukturerad. Verbal. Kylig. Som 
kärlekspartner tillhör du den trogna typen.

Blodgrupp A
Utmärkande drag
Ängslig. Arbetsam. Gott minne. Sinne för 
detaljer. Lite av kamrerstyp. Som kärleks
partner tillhör du den svartsjuka typen.

Blodgrupp B
Utmärkande drag
Kreativ. Fantasifull. Individualist. Dyna
misk. Som kärlekspartner tillhör du den 
otrogna typen.

Blodgrupp AB
Utmärkande drag
Pragmatisk. Lättsam. Sällskaplig. Diplo
matisk. Okomplicerad. Som kärlekspartner 
tillhör du den variationsrika typen.

I Japan, varifrån vi har hämtat dom här 
idéerna har man numera öppnat rådgiv
ningsbyråer för att kunna para ihop 
passande blodgrupper med varandra.
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IN MEMORIAM
Elvir Westman f 28/5 -01 d 10/6 -85

individuella kampen inne i skogens dunkel 
till tennissportens arenamiljö.

Nu blev det också tid och tillfälle till 
familjesport med hustrun Margareta. Knut
tes tennisliv pågick ända in i året 1984 då 
hans tränade kropp sade ifrån. Efter 
orienteringsperioden blev Knutte den verk
lige och sanne fotbollssupportern. För 
DIF-fotbollen har han arbetat som den grå 
eminensen. Alltid lika villig i att hjälpa till

50 år: 

med alla de små och stora detaljerna.
Ledarna inom fotbollssektionen minns 

med saknad - men också med glädje - 
alla de över 30 åren som Knutte Westman 
levde bland fotbollslirarna.

Det är således en av de verkliga 
Djurgårdsentusiasterna som nu lämnat oss 
under Djurgårdseken.

Stig Hammar

Elvir Westman, alla Djurgårdares Knutte, 
har lämnat in efter 84 år av ett intensivt 
liv med orienteringen. Från de charmfulla 
20-talsåren - när skogssporten ännu löpte 
i sina barnskor - och fram till 80-talets 
fotbollskamper om förnyat allsvenskt kon
trakt.

”Knutte-Knopp” - som han hette bland 
Stockholmsorienterarna - blev snabbt en 
välkänd skärmletare. En Djurgårdare som 
syntes och hördes i orienterarnas stora 
kamratkrets. Jag minns ett av mina första 
möten med honom. Vi hade klubbmatch 
mot Högbo och Knutte hade vunnit. Med 
det obligatoriska grässtrået som pekpinne 
delgav han oss andra, med sin ljudliga 
stämma, om sitt lyckade och framgångsrika 
vägval mellan de då röda skärmarna.

När orienteringen bytte stil och teknik 
med de nya och allt mer detaljerade 
kartorna, ville Knutte - liksom tyvärr 
många andra skogslöpare - inte vara 
Orienteringssektionen trogen. Han växlade 
om i sitt aktiva idrottsliv. Från den mycket 

13/10 Gösta Carlsson, Skärholmen (ständig medlem) 
16/11 Alf Sunesson, Järfälla (bandy)
24/11 Paul Waerland, Lidingö (handboll)

60 år:
13/10 Karl-Gustav Johansson, Järna
23/10 Reinhold Gustafsson, Solna (ständig medlem, fotboll) 
13/11 Britta Rydell, Borlänge
1/12 Lennart Carlzon, Hägersten (ständig medlem)

13/12 Rune Jonasson, Solna (ständig medlem, skidor)

75 år:
7/12 Pär Hennix, Stockholm (ständig medlem, skidor)

80 år:
15/11 Nils Landelius, Skärholmen (ständig medlem)
19/12 Harry Rosin, Stockholm (ständig medlem, brottning)

90 år:
4/12 Josef Winkler, Stockholm (ständig medlem)
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Björn Westerberg kommer från ”Sumpan”. Fotbolls
intresserad från första andetaget för 40 år sedan. 
Började som pojklagsspelare och avancerade vidare 
till seniorlaget där han spelade i sju säsonger i 
Sundbybergs dåvarande div II-lag.

Hans intresse för tränaruppgiften väcktes tidigt 
och inte minst efter utbildningen till gymnastikdi
rektör vid GIH i Stockholm.

Året var 1968 och därefter började han praktisera 
den bisarra rollen som ”spelande tränare”.

Seriös och välutbildad
När man samtalar med Björn får man ett tveklöst intryck av 
att han är en ovanligt seriös och välutbildad idrottsledare. Inga 
stora förhastade utspel. Inga överväldigande påståenden eller 
skrytsamma ordalag.

Nej, det ligger en tanke och väl underbyggda motiveringar 
bakom varje svar och åsikt. Fattas bara annat, han tillhör ju 
en av landets främsta fotbollstränare.

Fem års tjänst vid Svenska Fotbollförbundet med ungdoms
verksamhet och utbildning som huvuduppgifter. Fyra år som 
tränare för allsvenska fotbollslag. (Åtvidaberg 79/80 och IFK 
Göteborg 83/84). Arbetsuppgifter som borgar för stor kunskap 
i ämnet fotboll.

Nej, jag bytte inte ner mig
Du kommer från svensk fotbolls verkliga elitlag under senare 
år till div II-laget Djurgården. Hur kan man göra ett sånt 
byte mitt i karriären?

- Den största orsaken var väl att jag ville komma närmare 
hemmet och familjen i Järfälla. Resorna Stockholm - Göteborg 
var jobbiga och ca 200 nätter per år utanför hemmet kan också 
bli påfrestande.

- Men arbetet med IFK var mycket givande och 
stimulerande. Kanske det borde blivit ett tredje år, men efter 
moget övervägande blev det alltså Djurgården och det har jag 
inte ångrat.

Men är detta ändå inte ett steg tillbaka för en tränare i 
sina bästa år?

- Kan kanske tyckas så, men personligen ser jag det som 
en stimulerande uppgift. Djurgårdens fotboll befinner sig nu 
i ett sådant läge att det finns stora möjligheter till utveckling 
och förbättringar såväl spelmässigt som resultatmässigt. Jag 
tillhör kanske också dom tränare som vill arbeta lite från 
underläge och på så vis få möjlighet att testa nya idéer och 
träningsmetoder med ett ungt och utvecklingsbart spelarma
terial.

Ödmjukhet
Björn Westerberg är ingen vän av stora ord. Nej, han är näst 
intill ödmjuk inför sin arbetsuppgift och framtidsplanerna för 
Djurgårdsfotbollen.

- Mina år hos IFK har som jag nämnde gett mig mycket 
i utbyte. Spelarna och kamratskapet i den föreningen är 
förmodligen något unikt. Där fanns många stjärnor och talanger 
men aldrig tillstymmelse till divafasoner eller översitteri. 
Kanske att detta i någon mån berodde på att Torbjörn Nilsson
- den största talangen - visade den största lagmoralen och 
kompisandan.

- Är man en duktig spelare - ja, då kan man vara ödmjuk. 
Då behöver man inte ta till metoder eller ordvokabulärer utöver 
det vanliga för att lyckas. Samma sak gäller även för oss tränare 
och ledare. Uppskattning, uppmuntran och respekt för alla i 
laget är nog den metod efter vilken jag vill arbeta.

När når vi allsvenskan?
- I dagsläget - när sex omgångar återstår av serien - har 

jag inga som helst funderingar på serieseger eller eventuella 
kvalmatcher. Vi tar en match i taget och koncentrerar oss på 
varje match för att göra bästa möjliga resultat.

BJÖRN 
WESTERBERG 
ansvarig tränare för 
”blåränderna” 
utfrågas av Olle Larsson

Men nog är väl serieseger liksom kvalseger och avancemang 
till allsvenskan det stora målet?

- Jag är något tveksam till den något upphåsade 
målsättningen. Allsvenskan är självklart målet. Men tidpunkten 
för vårt avancemang framstår för mig något osäkert.

- Det kan många gånger vara mer stimulerande och 
utvecklande för spelarna att ligga på topp i div II än att slåss 
runt nedflyttningsstrecket i allsvenskan.

- När vi kommer upp i allsvenskan skall vi ha såväl 
spelarmaterial som ekonomi för att kunna genomföra en bra 
säsong och ligga på den övre tabellhalvan. Då blir det intressant 
för såväl spelare som publik och supporters.

Vi måste få en större A-trupp
Hur ser Du då på Djurgårdsfotbollen när nu mer än halva 
säsongen spelats?

- Jag var väl medveten om de förutsättningar som gällde 
för min tränaruppgift i Djurgården. Jag har anpassat mitt 
arbete efter detta och försökt få fram en stabil A-lagstrupp 
av det spelarmaterial som stått till mitt förfogande och efter 
våra ekonomiska ramar. Hittills har jag inte blivit besviken 
på någon punkt utan har tvärt om blivit positivt överraskad 
på många sätt och då inte minst vad gäller spelarnas ambition 
och träningsflit.

- Här finns en mycket bra grund att bygga vidare på. Jag 
är också imponerad av ungdomsverksamheten inom fotbollsek
tionen. Där utkristaliseras många fina löften som vi nu måste 
stimulera till fortsatt hårdträning och matchning för att så 
småningom få med i A-truppen.

- Men som jag nämnde tidigare så måste truppen förstärkas 
med färdiga spelare utifrån för att vi i dagsläget eller inför 
nästa säsong skall ha möjligheter att hävda oss i en högre serie.

- Men den problematiken får vi ta tag i när vi avslutat 
denna säsong och vet var vi hör hemma nästa vår.
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Uppåt i boxningsringen
Boxningssektionen rapporteras ha fått ett 
par fina förstärkningar till sitt ”boxarstall”. 
Det är bl a tränaren och förre OS-delta
garen Ulf Carlsson som skall förstärka 
tränarsidan. Vi minns speciellt hans jämna 
match i Montreal-OS mot blivande segra
ren Sugar Roy Leonard.

I de aktivas led är det svenska mästaren 
Lars Lundgren samt juniormästaren Tom
my Börzei och lovande Paul Mulindwa som 
fr o m i höst boxar i Djurgårdsdress. 
Samtliga dessa tre kommer från BK Narva 
och tränar nu för fullt i Djurgårdslokalen 
i Centralbadet.

Framgångar i Eskilstuna
När detta skrivs har en tävling avverkats 
i Eskilstuna där Lars Lundgren vann med 
3-0 över Johan Baher från England. I 
samma gala segrade Paul Mulindwa över 
en Uppsalaboxare med 3-0. Mikael Sahl
berg vann övertygande (matchen fick 
brytas i rond 2) mot Kent Törnblom, 
Örnen.

Kent Pira slutligen fick hoppa in och göra 
en uppvisningsmatch mot en engelsman. En 
match där Pira fick mycket beröm för 
teknisk boxning och fin insats.

Vi får säkert anledning återkomma med 
mer information och resultat samt inter
vjuer från boxningssektionen där det nu 
verkar vara riktigt uppåt.

Henrik

VÄLKOMMEN

till
DJURGÅRDSBOXARNAS 

träning

Måndagar - fredagar 
kl 17.00-20.00

Du hittar oss på Holländargatan 9B eller 
Drottninggatan 88. Tel träningslokalen 
21 39 16

VARMT VÄLKOMNA TILL EN ALLSI
DIG OCH UPPBYGGANDE TRÄNING

VAD KAN VI FÖRVÄNTA OSS AV VÅRA DUKTIGA 
FOTBOLLSFLICKOR UNDER HÖSTEN?

Så var då halva säsongen avverkad 
av första säsongen i allsvenskan för 
våra flickor. Efter ett par år av 
försök så var vi då äntligen där.

Med fem nya spelare i truppen och efter 
en tuff vinterträning i kroppen så var det 
dags för seriestart. Hammarbys duktiga 
flickor i premiären medförde pirrande 
känslor i magen för våra debutanter.

Lyckosam start
Den där matchen mot Hammarbys ruti
nerade gäng blev en lärorik och nyttig 
match för de våra. Efter blåst, snö och 
nervöst spel från båda håll kunde vi notera 
vår första seger och detta i serieupptakten.

Monica Norrbys historiska nickmål gav 
råg i ryggen och gav samtliga flickor 
inspiration och självförtroende. Vi som mer 
eller mindre låg under lagledarbänken 
befann oss mer i dröm än verklighet när 
slutsignalen gick och segern med 1-0 var 
ett faktum.

Förlust på hemmaplan
Första hemmatchen på Hjorthagen spela
des mot svåra Strömsbro. Bra spel och 
ledning med 1-0 i paus. Men trots flera 
målchanser i andra halvlek gör Strömsbro 
2 mål och vinner matchen med 2-1.

Nästa match går på bortaplan i Västerås 
mot Gideonsberg. Laget väl samlat och 
eniga om att sälja sig dyrt när vi nu möter 
det lag som allmänt tippas som seriesegrare.

Vi lyckas med vår taktik, deras landslags

spelare kommer inte igenom vårt försvar. 
Vi leder med 1-0 i paus och 2-0 i andra 
halvlek efter mål av Pia Carlsson, med 
mersmak.

En spelmässigt klar seger med 2-1, men 
ändå en bitter eftersmak. I slutet av 
matchen får först Kerstin Pettersson en 
fotskada och måste utgå. Hennes ersättare 
Åsa Lundin får vara inne två minuter innan 
knät går sönder i en duell med Gideons
bergs målvakt.

Imponerande segersvit
Sedan möter vi i tur och ordning Sundsvall 
på Hjorthagen, vinst med 3-2 efter mål 
av Carina Bjärehag, Lotta Nilsson och Ulla 
Bjerkhaug.

Derby på ”Hjortis” mot Rönninge som 
slutar med seger 1-0 efter mål av Mari 
Wahlberg. Därefter ger vi oss ut på 
säsongens första flygresa. OPE i Östersund 
svarar för motståndet och efter bra spel, 
framförallt i första halvlek (ledning med 
4-0) fastställer vi slutresultatet till 6-3. 
Målgörare: Pia Carlsson 2, Annika Lund
gren 2, Carina Bjärehag 1 och Malin 
Swedberg 1.

Därefter var det åter dags för ett derby 
mot AIK. Nu har våra flickor fått ordentlig 
segervind och Solnaflickorna ges ingen 
chans. Seger med 3-0 och därmed har vi 
besegrat samtliga Stockholmslag. Suve
ränt!!! Monica Norrby och Malin Swedberg 
(2) svarar för målfrossan i denna match.

Sommaruppehåll som serietvåa
Nästa match spelas i Uppsala mot Bälinge 
och en ny vinst inregistreras efter mål av 
Carina Bjärehag och Pia Carlsson. Vårens 
sista match spelas mot Sunnanå. Ett 
välspelande lag från norr med en oförtrött
lig Camilla Andersson, blev för svåra för 
våra kanske något speltrötta ”blåränder”.

Förlustsiffrorna skrevs till 1-0 och detta 
efter en bra match från bägge lagen.

En fantastiskt genomförd första halvlek 
av debuten i div I. Serieledning som till 
slut försatte oss till andra plats, en poäng 
efter Hammarby.

Tabellen:
Hammarby ....................... 9 26-5 15
Djurgården ....................... 9 19-9 14
Strömsbro ......................... 9 16-9 10

Bästa målgörare:
Pia Carlsson .................................. 6 mål
Carina Bjärehag ........................... 3 mål
Malin Swedberg ........................... 3 mål

Även B-laget under ledning av Kent 
Bengtsson har gjort en strong insats och 
ligger även dom på andra plats i tabellen. 
I det laget har en del av våra duktiga flickor 
från 71-laget fått visa framfötterna och sitt 
duktiga fotbollskunnande.

Tabellen:
Rönninge ........................ 9 27-2 16
Djurgården ..................... 9 16- 10 12
Hammarby ..................... 8 25-11 11
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