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Framtiden är ljus -

och nattsvart?

Officiell tidskrift 
för

Djurgårdens Idrottsförening, 
Stockholm

Ansvarig utgivare:
Berth Sundin 08-758 75 74

Chefredaktör:
Olle Larsson, 08-31 87 30 

Box 21072
100 31 Stockholm 21

Redaktionsråd:
Tom Agnblad, 08-788 66 52
Berndt Banfors, 08-743 28 84

Henrik Bromfält, 08-742 92 56
Ralf Gustavsson 08-788 60 00

Olle Larsson, 08-31 87 30 
Gertrud Olsson 08-48 11 44

Djurgårdens Idrottsförenings kansli, 
Klocktornet, Stadion 

114 33 STOCKHOLM 
Tel 08-14 37 95 
(10.00- 12.00)

Alla Djurgårdens supporters runt om i landet gläds åt att fotbollslaget har tagit 
steget upp i Allsvenskan. En djup suck av lättnad drog också sektionsansvariga 
när saken var klar. Allt slit under fyra år i division två hade givit resultat. Alla 
i och runt laget har gjort ett jättearbete och förtjänar allt beröm och respekt 
som kommit föreningen till del i och med steget upp i högsta divisionen.

Men om det varit jobbigt att ta sig tillbaka till Allsvenskan så blir det ännu 
jobbigare nu när det gäller att hålla sig kvar. Det är alla direkt inblandade helt 
på det klara med. Överstyrelsen har försäkrat sig om att fotbollens organisation 
blir helprofessionell och kommer vidare att ge allt stöd som behövs. Vårt motto 
är att vi har kommit till Allsvenskan för att stanna.

Postgiro:
5 69 16-0

Annonser:
Kontaktman: Olle Larsson, 08-31 87 30

Ett stort orosmoln utgör Riksskatteverkets och Riksförsäkringsverkets tolkningar 
av ett domstolsutslag i regeringsrätten. Tolkningarna innebär att alla idrottsför
eningar skall betala sociala avgifter på spelarersättningar. Ingen missunnar spelarna 
den framtida trygghet detta innebär, tvärtom. Men var skall pengarna tas? För 
Djurgårdens Idrottsförenings del ökar kostnaderna med uppåt 1,5 miljoner kronor 
årligen.

Redaktionsrådet vill påpeka att åsikter i 
artiklar och reportage inte nödvändigtvis, 
med undantag för ledaren, behöver vara 
Djurgårdens Idrottsförenings eller dess 
sektioners officiella uppfattning.

Föreningens ekonomiska resultat 1984 blev en vinst på 20 000 kronor och 
skulderna uppgick till 2,5 miljoner kronor. Vinsten 1985 beräknas uppgå till 200 000 
kronor och skulderna därmed öka ytterligare. Nu väntar sig staten att vi skall 
betala 1,5 miljoner kronor i sociala avgifter. Det går bara inte. Politikerna måste 
nu ändra förutsättningarna för idrottsföreningarna i landet. De måste se över 
planhyror (f n 30% av publikintäkterna), statliga och kommunala bidrag, bingo 
och lotteritillstånd, reklamrättigheter på arenorna mm, mm.Införda annonsers innehåll och budskap 

står helt för respektive annonsörs räkning.

UTGIVNINGSPLAN

Nr Manusstopp
Utkommer 
omkring

1 15/1 25/2
2 1/4 5/5
3 20/8 1/10
4 20/10 1/12

Alla vill ha bredd- och elitidrott. Vi i Djurgårdens Idrottsförening tillhandahåller 
detta. Men gränsen är nådd för vad ideellt arbetande människor kan orka med. 
Vilken politiker är beredd att ta en match med oss om hur framtiden skall utformas?

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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EFTERLYSNING
I glasmontrar i Stockholms stadion finns en unik prissamling att 
beskåda. Pokaler, medaljer och andra priser minner om ärofulla 
kämpainsatser i Djurgår’ns färger under snart 100 år.

Inskriptioner på priserna vägleder i många fall besökaren. Sålunda 
berättar elva silverpokaler om lika många svenska mästerskap i 
ishockey av ”mästarnas mästare”. Och om fotbollsturnéer i Fjärran 
Östern och Sydamerika erinrar bucklor som imponerar mer på grund 
av storlek än skönhet. Medaljer i mängd vittnar om bedrifter i de 
allra flesta sportgrenar. Dyrgripar i idrotter som försvunnit är bl a 
Konung Oscar II:s vandringspris i budkavletävling på skidor och 
Drottning Victorias vandringspris i backlöpning.

Men många priser är anonyma. Namnen och historien bakom dem 
saknas. Vi behöver hjälp för att katalogisera dem. Har Du kunskap, 
tid och intresse att hjälpa oss? Ring huvudkansliet 08-10 31 66!

ÅRSMÖTE
DIF:s fäktsektions årsmöte äger rum 
den 21 januari 1986 kl 18.00 i 
FÄKTSALEN, ARTEMISG. 19, 
T-BANA ROPSTEN, 115 42 
STOCKHOLM.
Välkomna
Christine Poolsaar
Sekr.

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

EN 
UPPSKATTAD 
ÅRSFEST
Årsfest var det den 12 oktober 1985, i 
Reinbrand’s fräscha festvåning på Apel
bergsgatan i Stockholm. En årsfest som 
arrangerades av DJURGÅRDENS SUP
PORTERS CLUB.

Festen blev mycket lyckad och med en 
sådan eldsjäl till ordförande som Sven 
Öberg kan det knappast bli något annat 
än lyckat.

Klubbmästare var Ove Bergström även 
han mycket trevlig vilket bidrog till att vi 
kände oss väl omhändertagna denna min

nesvärda afton.
Vi åt, sjöng och dansade. Under kaffe

pausen arrangerades den traditionella pa
ketauktionen. Och bara att se och höra 
Sven som paketutropare var en show för 
sig.

Med på festen var bl a Mats Wassdal, 
ordförande i vår slalomsektion, Bertil 
Wiström sekreterare i Orienteringssektio
nen. Från överstyrelsen kom Henrik Brom
felt, och bandysektionens vice ordförande 
Tore Liljegren höll ett tacktal från oss alla 
till Sven och hans duktiga medarbetare. Ni 
är uppskattade!!!

Alla var verkligen entusiastiska djurgår
dare. Ja, även musikanterna ”Bullens trio” 
från Kungsör.

Gunvor Stjernfeldt 
konståkningssektionen

LOKAL SÖKES!
Boxningssektionen söker en ny 
träningslokal. Ca 200 - 300 m2 
i Stockholms innerstad. Skicket 
utan betydelse. Boxningssektio
nen iordningställer den själv.
Om någon kan tipsa oss så hör 
av er till
Torsten Almqvist tel 11 65 47 
(bost) eller till DIF:s kansli 
14 37 95 (10.00- 12.00).

Djurgårdens Idrottsförening 
Boxningssektionen
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DET BLEV INGET SLUTSPEL FÖR DAMLAGET
MEN NÄSTA ÅR...
säger ”målvaktslejonet” Anna Mörnborg som här delger sina intryck från 
årets seriespel.

ett jämnare lag. Man har ingen direkt 
fixstjärna och det tror jag är positivt. Mina 
förhoppningar infriades verkligen. Jag triv
des genast med både spelare och ledare.

Det bådar gott för framtiden. Nu när de 
tuffa striderna kring de olika strecken lagt 
sig, kan vi summera och sammanfatta 
säsongen -85. DIF:s första div. 1-sejour har 
varit smått sensationell. Vi överraskade alla 
på våren och hade länge en tätplacering. 
Längre framåt hösten tog det tuffa pro
grammet ut sin rätt. Vi blev passerade av 
en del rutinerade lag och slutade på en fin 
5:e plats. Även reservlaget gjorde en bra 
säsong och slutade 3:a. Mycket tack vara 
våra duktiga yngre flickor.

Till nästa säsong har vi tappat respekten. 
Vi vet nu att vi är minst lika bra som de 
andra lagen i serien och vi kan bli ännu 
bättre till nästa år.

En helt fantastisk vår
Inför säsongen var vi lite spända och 
nervösa. Skulle vi räcka till? Hur bra var 
de andra lagen? Frågetecknen rätades ut 
redan i första matchen mot Hammarby. 
1-0 till oss.

Just den matchen betydde en hel del för 
mig. Jag kom till DIF från ”Bajen” inför 
den här säsongen. Där hade jag spelat i 
4 år. Serien var ingen direkt nyhet för mig, 
som för de flesta andra. Det var däremot 
mitt eget lag. Hur bra var vi?

Det visade sig att vi räckte till i serien 
och inte minst i Victoria cup. Vi gick till 
final mot Hammarby IF. Det blev en 
spännande match som vi förlorade med 
1-0. Matchen gick inför 2 000 på Zin
kensdamm. Även i svenska cupen gick det 
bra tills vi stötte på patrull i form av 
serieledarna och sedermera cupvinnarna 
Öxabäck.

Ett bra byte - HIF - DIF
Jag gick över till Djurgårdens IF för att 
få spela i en mindre klubb. DIF:s damfot
bollspelare är ännu så länge inte lika 
etablerade som Hammarbyflickorna. ”Ba
jen” har länge varit ett mycket individuellt 
lag, medan Djurgårdselvan framstår som

Tack Kenneth och Birgitta
Inför nästa säsong kommer vi att få nya 
tränare. Vi är väldigt ledsna för att 
Kenneth och Birgitta nu slutar som ledare 
och därmed inte får möjlighet att slutföra 
vad de startat upp och jobbat med inom 
DIF:s damfotboll. Nu får vi tacka dem för 
två mycket fina säsonger och gå i väntans 
tider på deras ersättare inför nästa säsong. 
Vi hoppas verkligen att deras efterträdare, 
vem det nu bliva månde, fortsätter i den 
fina anda och ambition som hittills har varit 
signifikativt för laget.

Tack även till damkommittén, utan vars 
hjälp och stöd vi inte skulle ha fungerat. 
Det känns bra med denna uppbackning från 
vår supporterklubb. Dom hjälper oss också 
med finansieringen av vår avslutningsresa 
till Åland. En resa som jag tycker att vi 
alla är väl värda!

Tack för ordet!
Anna Mörnborg 

Nr 1 målvakt

Höstens resultat
Serietabellens slutställning

1 Hammarby ................. 18 13 1 4 56-17 27
2 Sunnanå ...................... 18 10 3 5 28-21 23
3 Rönninge .................... 18 9 4 5 34-21 22
4 Strömsbro ................... 18 8 4 6 27-18 20
5 Djurgården ................. 18 8 3 7 32-28 19
6 Gideonsberg ............... 18 6 6 6 32-26 18
7 Sundsvall .................... 18 7 4 7 25-28 18
8 AIK ............................. 18 3 6 9 18-34 12
9 OPE ............................. 18 5 1 12 33-67 11

10 Bälinge ........................ 18 4 2 12 22-47 10

3/8 Sunnanå-DIF 3-1 (2-1) Pia Carlsson 1 mål
10/8 DIF - Bälinge 2-2 (1-1) Pia Carlsson 1 mål

Malin Swedberg 1 mål
17/8 AIK-DIF 0-0

24/8 DIF - OPE 5-1 (2-1) Pia Carlsson 
Carina Bjärehag 
Ulla Bjerkhaug

3 mål
1 mål
1 mål

1/9 Rönninge - DIF 2-2 (0-2) Camilla Boberg 1 mål
Pia Carlsson 1 mål

8/9 Sundsvall - DIF 3-1 (1-0) Lotta Nilsson 1 mål
14/9 DIF - Gideonsberg 1-2 (1-1) Lotta Nilsson 1 mål
21/9 Strömsbro - DIF 3-1 (1-1) Malin Swedberg 1 mål
28/9 DIF - Hammarby 0-3 (0-0)

B-lagsserien DR 1
18/ 8 DIF-SKÅ .................................................... 3-1 (1-0)
21/ 8 Hammarby - DIF ........................................ 2-3 (0-2)
25/ 8 Viksjö-DIF .................................................. 1-2 (1-1)
3/ 9 DIF - Rönninge ........................................... 0-4

15/ 9 DIF-Hanviken ............................................ 3-3 (2-2)
22/ 9 AIK-DIF ..................................................... 7-1 (3-0)
29/ 9 Tälje-DIF .................................................... 4-3
6/10 DIF - Norsborg ............................................. 1-1 (1-0)
9/10 BP-DIF ....................................................... 4-0 (3-0)
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NYSATSNING AV BROTTNINGSSEKTIONEN
INFÖR 75-ÅRSJUBILÉET

Edvin i instruktionstagen
Bengt Fridh

Två tränare av klass och driftiga ungdomsledare

Edvin Vesterby DIFs meste mästare är 
tillbaka som tränare i sektionen fr o m 1 
september i år och han kör en hård och 
populär träning med våra ungdomar och 
seniorer på torsdagskvällarna i Åkeshovs
hallen. Edvins träning är omväxlande och 
trevlig och få tränare har Edvins förmåga 
att lära ut grepp och kopplingar. Välkom
men tillbaka.

Så nu har vår slitvarg ..............................................................................................................
Benke Fridh äntligen fått lite avlastning. Nu har han ”bara” måndagsträningen med 
ungdomar och seniorer, lagledarskapet under helgerna och kassörsjobbet vid sidan om.

Och idrottsligt då, vi gläder oss med ....................................................................................
Rickard Fridh segrare i Järfälla-cupen. Rickard gick upp i 81-kg klassen och vann sina 
matcher klart och i finalen fallbesegrade han finske ungdomstvåan.

Och vi gläds med ..................................................................................................................... .
Stefan Asp som helt otippad vann hårda Nobelkampen i Karlskoga. En strong prestation 
av Stefan då 12 av Sveriges bättre brottare ställde upp i klassen.

Men nyrekryteringen då ...........................................................................................................
Nyrekryteringen bland ungdomar går trögt. Förr om åren så kombinerades gärna sporter 
som fotboll och brottning men nu spelas fotboll nästan året runt, men den verkliga 
konkurrenten/boven är t ex karate som både vi och boxningen förlorar ungdomar till.

DIF-brottning arrangerar Junior-SM i grek/romersk stil den 21, 22 och 23 februari 1986 
och planeringen inför tävlingen har börjat. Vill Du ställa upp med priser så ring Lennart 
Öberg 08-81 79 76 på morgonen. Vi tackar på förhand.
Överstyrelsen har gett oss sanktion och sitt fulla stöd. P O Wester ställer upp och skaffar 
oss intäkter på annons, program och reklamsidan. Får vi sedan publikt stöd så blir det 
en slant över till investering i framtiden.

Rickard Fridh

Stefan Asp

Och till sist ............................. ...................................................................................................

DIF BROTTNING FYLLER 75 ÅR den 13 januari 1986
C Åberg/Sektionsordf.

DJURGÅRDAREN 7



VARFÖR 5-DAGARS?
- av Stig Hammar -

Kan det vara meningsfullt och god 
sport att skubba i skogen tillsam
mans med 25 000 andra oriente
ringsentusiaster? Är det inte för 
trångt och stressigt? Ett riktigt svar 
är säkert: Det är mycket populärt 
bland flertalet av sportens utövare. 
För dessa är det ett MÅSTE att 
dra Sverige runt varje år under en 
julivecka. Det har genom åren blivit 
en praktisk geografilektion om vårt 
avlånga land från Norrbotten till 
Skåne. Det är också den tävlingen 
som sammanför nästan hela den 
egna klubbens aktiva i husvagnar 
och tält. Det blir trivsamma kvälls
träffar i det stora campinglägret.

Våra vänner jordbrukarna:
För Djurgårdens mycket blygsamma skara 
har jag genom åren haft goda kontakter 
med skogsägargruppen SVERIGES BÖN
DER, och därigenom lyckats ordna förlägg
ningen på någon lämpligt liggande bond
gård, där vi kunnat rumstera om med våra 
matbestyr och hygienkrav. Detta har blivit 
både billigt och trivsamt. Kontakterna med 
bönderna har för oss och även för bonde
familjerna varit något extra. Själva skogs
kutandet har på så sätt blivit en morgon- 
och förmiddagssysselsättning. På kvällarna 
har vi haft fina stunder av kontakter med 
en annan yrkesgrupp - markägarna.

Varför inte en enhetlig Djurgårds
tröja!
Tyvärr springer några av oss inte i 
Djurgårdens klubbtröjor. Själv bor jag 
numera som pensionär halva året i min 
sportstuga i Värmland under orienterings
säsongen och därför ”bär” jag oftast OK 
Djerfs klubbtröja. Men ibland - när jag 
så tycker - tar jag på min gamla 
Djurgårdströja, och då är det så, att när 
jag spurtar in i målfållan, så kommer det 
ett och annat hejarop på DJURGÅRDEN. 
I de stora friluftsduscharna kan man också 
se våra Djurgårdshanddukar. Jag tycker att 
vår mångsektionsförening - 17 st - borde 
anstränga sig att ha - så lika som möjligt 
- gemensamma klubbtröjor. Tyvärr har 
dock numera tröjreklamen blivit så ekono
miskt viktigt för de sporter, som har publik, 
vilket medför en mångfald DIF-tröjor. 
Inom orienteringen finns en fantastisk 
provkarta på firmatröjreklam, även om det 
inte i denna sport har så stor ekonomisk 
betydelse.

Orientering en sport för alla!
Bland 5-dagars många åldersklasser från 
H och D 10 till H o D 75, finns det många 
utövare som också har andra idrotter mer 
eller mindre vid sidan av orienteringen. Det 
finns också många som komna in i

Högtalarinformationen fungerar utomordentligt bra vid 5-DAGARS. Tidgivningen i mål 
sker nästan på sekunden. Här utfrågar Plex Pettersson Annichen Kringstad, elitsegraren 
tillsammans med en yngre årgång nämligen segraren i D 10. ETT POPULÄRT INSLAG.
medelåldern bytt till orientering och då 
också kanske beroende på att man kan tävla 
tillsammans med sina barn. Genom att 
denna sport inte är publikberoende och 
infekterad av ekonomiska framtidsdrömmar 
hos ungdomarna, så är det en god sport 
att växa upp tillsammans med.

Upplev 5-dagars som Djurgårdare!
Vi i Orienteringssektionen skulle gärna 

se att det kommer Djurgårdare från andra 
sporter till orienteringsfamiljen. Kanske 
bara för att få uppleva ett eller flera 
5-dagars? Något för sportkonnässörer!

DJURGÅRN 
IGEN . . .

Pryl 
shopen

DJURGÅRDENS 
RIKTIGA 
TRÄNINGSTRÖJOR
Hög kvalitet, samma som 
A-lagets, ljusblå i storlekar
na S, M, L. PRIS: 130 kr.
Säljes i souvenirstånden på issta
dion, Johanneshov.
Kan även rekvireras på postgiro: 
491 93 63-4
Under adress Otte Hedengren, 
12743 Skärholmen.

GLÖM EJ ATT ANGE STORLEK!

Här årets resultat för våra DIF:are: 
H 45 AL (uttolkas herre, över 45, A elit, 

L lång)
Hans Hansson placering 165 
bland 215 startande.

H 40 AL Lars-Erik Forsberg 148 bland 
183 startande.

H 55 A Rune Jonasson 232 bland 294 
startande.

H 70 Stig Hammar 83 bland 124 
startande

H 75 Torsten Gustavsson 9 bland 19 
startande.

Det fanns i årets 5-DAGARS 84 skilda 
klasser.
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"LARSAN" SÄKER SEGRARE 
NÄR DJURGÅRDS
ORIENTERARNA GJORDE UPP 
OM KLUBBMÄSTERSKAPET
Söndag den 20 oktober 1985, kl. 10.00, Sätra Camping, Bredäng.
Start och mål, Sätra Camping.
Karta: Skärholmen - Bredäng, 1:10 000 del
Långa banan: 6 km, 12 kontroller
Korta banan: 3.740 m, 8 kontroller
Banläggare: Bertil Wiström
I strålande sol och i blåsigt väder gick årets upplaga av KM-Dag för 
Djurgårdsorienterarna. Många var kallade men få kom. I den kuperade 
terrängen tog Lars-Erik ”Larsan” Forsberg hem KM-bucklan före Hans 
”Lill-Byss” Hansson och Rune Jonasson.
På korta banan plockade veteranen Torsten Gustafsson hem ”potten” före 
Niklas Hansson.

Kontroll nr 1
Låg ca 200 m från start uppe på ett berg och var en sänka. Det var 
inga större svårigheter att hitta rätt.

Kontroll nr 8
En brantfot, öster om Sätra Badet. Inga större problem att hitta kontrollen.

Kontroll nr 9
Banans brantaste stigning fick många känna på när de skulle besöka en 
sänka som låg på högsta delen av berget. För den som hade gott om 
tid kunde man här se ut över Mälaren och Kungshatt.

Kontroll nr 10
På skrå fick man springa för att ta sig ned för berget och till en sänka.

Kontroll nr 11
Till lägsta punkten på kartan fick man nu springa för att komma till 
kontroll nr 11 som var en sten som låg nere vid Mälaren.

Kontroll nr 12

Kontroll nr 2
Var en sten som låg inne i en lövskog. Hit fick man springa nedför ett 
berg och över ett elljusspår. Relativt lätt kontroll.

Kontroll nr 3
Ny stigning till kontroll nr 3 som var en sankmark. Här var det en del 
som tog miste på rätt sankmark.

Från Mälaren blev det ”bergsklättring” på nytt för att nå ”12:an” som 
var en brantfot. Nu hade musten gått ur de flesta. Nu var det bara att 
följa snitseln till mål och bastun. Larsan fick 68.10, Lill-Byss 78.55 och 
Rune Jonasson 87.55. På korta vann Torsten Gustafsson på 73.34, följd 
av Niklas Hansson på 99.35. Korta banan hade kontrollerna 1-4 och 
9-12. I bastun och i duschen gick sedan ”snacket” under rubriken 
”Bortförklaringar”. Med andra ord, årets KM var sig likt jämfört med 
föregående.

Bertil Wiström
Kontroll nr 4

Kontroll nr 6

Kontroll nr 7
En höjd som låg bland många andra. 
Låg i närheten av elljusspåret.

En brantfot som låg nedanför Sätra Vattentorn. Hit var det att klättra 
ned och upp för ett berg. Själva kontrollen låg lite dolt och många tog 
fel på rätt brantfot. Här vid 4:e kontrollen så delade sig de 2 banorna. 
Den långa gick rakt söderut och den korta rakt västerut.

Kontroll nr 5
En sankmark som låg näst högst på ett berg. Mycket klättrande innan 
man var framme vid kontrollen.

En brantfot som låg långt uppe på ett berg. Hit fick man 
springa nedför ett berg över en väg och upp i skogen 
till nämnda kontroll.
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BOXARNA I NÄRBILD
Tidningen Djurgårdaren har sedan ett par år försökt titta närmare på 
Djurgårdens olika sektioner. I detta nummer har turen kommit till vår
boxningssektion. Boxarna och dess sektionsledning har under åren glatt 
oss med ett stort antal SM-tecken. Men, liksom inom andra sporter har 
man också haft downperioder.

Just nu verkar sektionen vara på klart uppåtgående. Man har förutom 
ett antal egna produkter nu också fått ett par fina nyförvärv och en ny 
tränare, vilket gör att temperaturen har stigit ett par grader i 
träningslokalen.

Tidningen Djurgårdaren har därför gjort ett besök i gamla Centralbadet 
där boxarna håller till.

BOXNINGSSEKTIONENS STYRELSE 
Fr v: Harry Wolf, Bo Björk, Steve 
Winqvist, Torsten Almqvist (kassör), 
Sören Berglund (ordf) och Aline Lind
berg-Almqvist. På bilden saknas sekr 
Eric Gossas och Tomas Åström.

Vi inleder med lite historia
Boxningssektionen är en av Djurgårdens 
Idrottsförenings äldsta sektioner. Redan 
1917, när boxningen var helt ny i Sverige, 
bildades sektionen på initiativ av bl a Carl 
G Svanberg och dåvarande sekreteraren i 
överstyrelsen Eric ”Ala” Ahlström.

Detta var tom två år innan Svenska 
Boxningsförbundet bildades. Man hade fått 
impulser från England och USA men även 
från Danmark där boxningssporten kommit 
längre än i Sverige. Ute i världen hade den 
färgade Jack Johnson härjat som värst 
under några år men då nyligen blivit 
utslagen av det stora vita hoppet Jess 
Willard.

Willard skulle i sin tur två år senare 
(1919) bli grundligt besegrad av en ung 
vit tuffing vid namn Jack Dempsey, som 
sedan skulle lägga en hel värld för sina 
fötter.

Första SM-titeln 1920
Djurgårdens nystartade boxningssektion 
hade sin första träningslokal vid Stadion
tornet vid Sofiavägen och som tränare 
(oavlönad) engagerades Alex Weimark som 
var professionell boxare. Han hade även 
ett boxningsinstitut vid Storkyrkobrinken.

Som tränare för nybörjarna fungerade 
Carl G Swanberg. Den första tävlingen 
hölls i träningslokalen den 23 mars 1918.
I det allra första officiella Svenska Mäs
terskapet i boxning som gick av stapeln 
1920, hade Djurgårdens boxning kommit 
så långt att man genom den stilfulle lätta 
tungviktaren David Lindén kunde erövra 
sektionens första SM-tecken.

Det var alltså det första men det skulle 
sedan följas av åtskilliga flera.

Hela landslaget - Djurgårdare!
Under 20-talet upplevde boxningen en 
enorm hausse i Sverige. Harry Persson 
bidrog till att få intresset på topp. 
SM-tävlingarna var verkliga maratontäv
lingar på grund av det stora antalet 
deltagare. Den gamla mästerboxaren Harry

TRÄNAR-TEAMET
Fr v: Kjell Hauptman, Steve Winqvist och 
Ulf Carlsson. Tre ledare som arbetar 
intensivt för att matcha upp DIF-boxning
en på elitnivå igen.

Wolff kan än i dag berätta om att det i 
vissa viktklasser kunde vara ett 30-tal 
startande och att man fick dela upp SM 
på en lätt och en tung avdelning. Ett par 
veckors mellanrum mellan de båda turne
ringarna var också en nödvändighet för att 
man över huvud taget skulle klara av 
arrangemangen.

Djurgården blev redan från början en av 

landets bästa boxningsklubbar. Under vissa 
perioder kunde praktiskt taget hela lands
laget bestå av Djurgårdare. Det har nu gått 
många år sedan dess, men man överdriver 
inte om man påstår att Djurgården under 
sektionens nu snart 70-åriga tillvaro nästan 
alltid tillhört en av Sveriges bästa boxnings
klubbar. Givetvis med undantag av vissa 
nedgångsperioder.
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Olle Tandberg den störste
Totalt har DIF:s boxningssektion erövrat 
57 SM-tecken, vilket placerar DIF som 
tvåa i boxningens maratontabell när det 
gäller SM-tecken. Etta är IF Linnea som 
gick förbi oss i slutet av 70-talet.

Kända profiler genom åren har varit: 
20-talisterna: Oscar Källander, Oscar And
rén, Harry Wolff och Nisse Ramm.
30- och 40-talets: John Andersson, Olle 
Tandberg, Bengt Modig (som slagit själ
vaste Ingo) och Einar Hammar. 
50-talisterna: Bertil ”Benet” Ahlin och Roy 
Swedberg.
60-talisterna: Hans Pincoffs och Teofil 
Pollex.
70-talisterna: Carl Axel ”Putte” Palm och 
Christer Cornbäck samt
80-talets Kalervo och Ari Alanenpää.

Sektionen har haft tre Europamästare 
genom Oscar Andrén, Nisse Ramm och 
Olle Tandberg, (två gånger).

John Andersson och Olle Tandberg har 
även varit Europamästare som proffs. 
Sektionens mest namnkunnige boxare har 
utan tvekan varit Olle Tandberg och som 
proffsboxare tillhörde han den absoluta 
världseliten.

Lasse Lundgren - Sveriges bäste 
boxare?
När vi nu besöker boxarnas träningslokal 
möts vi av ett rytmiskt dunkande på 
sandsäckar och päronbollar. Hela lokalen 
är fylld av unga grabbar som under ledning 
av de tre tränarna Ulf Carlsson, Kjell 
Hauptman och Steve Winqvist kör för fullt.

Sektionen har ca 180 medlemmar varav 
ett 50-tal är aktiva. För närvarande är det 
bra fart på verksamheten. Man har ett par 
lovande egna produkter i Jan och Kent Pira, 
Mikael Sahlberg och Jonny Braun.

Dessutom har man fått ett par mycket 
fina nyförvärv genom Sveriges kanske just 
nu bäste boxare Lars Lundgren (63,5 kg) 
och lovande tungviktaren Tommy Börzei 
samt Paul Malvinda. Samtliga kommer 
från BK Narva. Det är tränare Ulf 
Carlsson som tagit med sig dessa boxare 
när han ville gå över till Djurgården.

Tyvärr verkar det som om det två mycket 
lovande egna produkterna Antonio Mag
nusson och Reijo Talvitie, bestämt sig för 
att lägga av eller i varje fall ta ett 
sabbatsår. Vi får verkligen hoppas att dom 
tänker om och kommer tillbaka eftersom 
båda har kapacitet att med rätt träning 
slåss om SM-guldet.

Mikael 
Sohlberg 

-en 
samman

biten 

18-åring

Sören Berglund - ny boss!
Vi frågar nye ordföranden Sören Berglund 
vad han tror om DIF-boxningens framtid?

- För tillfället ser det ganska ljust ut 
på den sportsliga sidan. Vi har bra fart på 
träningen och de nya boxarna som kommit 
har inspirerat våra egna produkter att satsa 
för fullt.

Vilken standard håller våra boxare?
- Vi har två elitboxare i Lars Lundgren 

(svensk mästare) och Tommy Börzei 
(svensk och nordisk juniormästare). Ett par 
lovande juniorboxare i Kent Pira (svensk 
ungdomsmästare) och Mikael Sahlberg 
samt ett par lovande nybörjare. Totalt är 
det en klar förbättring i förhållande till 
tidigare år.

Hur är det på nyrekryteringssidan?
- När det gäller nyrekryteringen verkar 

det vara lite magert, men det verkar vara 
något vi delar med andra klubbar just nu. 
Vi måste bli bättre på att locka till oss fler 
nybörjare för att säkra återväxten.

Välskött ekonomi
Hur ser sektionens ekonomiska situation 
ut?

- Vi har under en 10 - 15-årsperiod 
haft en välskött och stabil ekonomi vilket 
i första hand berott på sparsamhet och 
skötsamhet och inte på stora intäkter - 
inflikar sektionens kassör Torsten Almqvist.

- Eftersom vi på elitsidan haft en 
ganska låg profil har vi kunnat hålla 
kostnaderna nere. Om vi nu höjer ambi
tionen på den sportsliga sidan medför detta 
givetvis även ökade kostnader.

Hur finansierar ni verksamheten?
- I första hand genom medlemsavgif

terna och de statliga/kommunala verksam
hets- och aktivitetsbidragen. I övrigt har 
vi levt på frivilliga bidrag, lotteriförsäljning 
m m. Vi har tyvärr inte lyckats ta in några 
pengar genom sponsorverksamhet, en brist 
som vi nu måste förbättra.

Ni har förstås fått stora anslag från 
överstyrelsen?

- På de sista 15 åren har vi inte fått 
en enda krona i bidrag från överstyrelsen. 
Överstyrelsen har ju uppmanat sektionerna 
att vara självförsörjande och inte begära 
bidrag från dem. Vi har solidariskt följt 
den uppmaningen och försökt vara ett 
föredöme för andra sektioner.

- Tyvärr tycks nästan inga andra 
sektioner ha den ambitionen. Vår budget 
omsluter endast ca 60 000 kronor per år 
vilket inte är särskilt mycket. Den största 
utgiftsposten är lokalhyran på ca 22 000 
kronor per år.
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Ideellt arbetande tränare
Vi går vidare och frågar tränarna hur det 
är att arbeta i en DIF-sektion. Tränarna 
heter Ulf Carlsson 36 år, Kjell Hauptman 
41 år, och Steve Winqvist, 28 år. Ulf är 
ny för säsongen medan Kjell och Steve har 
varit tränare i 5-6 år.

- Vi trivs bra och framförallt är det 
kompisandan som gör det roligt att vara 
tränare. Vi har ett härligt gäng med 
grabbar just nu. Grabbar som är tränings
flitiga och har mycket god boxningskun
skap, så det känns lätt och roligt att arbeta 
som tränare, säger Kjell och Steve.

- Livet som ledare i en idrottsförening 
innebär givetvis att man får försaka en hel 
del, men får också igen i form av 
gemenskap, kamratskap och upplevelser. 
Som t ex när vår egen Kent Pira helt 
överraskande vann ungdoms-SM. Det är 
bl a sånt som gör att det känns roligt och 
stimulerande.

Tjänar ni några pengar på att vara 
tränare i DIF?

- Ett stort skratt blir svaret. Vi ställer 
upp helt ideellt. Vi upplever det som roligt 
och stimulerande att göra en insats för DIF 
och boxningen. För mig skulle det inte 
kännas loka roligt om jag fick betalt säger 
Kjell.

- För min del vill jag återgälda allt som 
idrotten gett mig, säger Ulf. Jag har fått 
resa en del (t ex Olympiaden i Montreal 
1976) och det har varit upplevelser långt 
utöver det vanliga.

Jan och Kent Pira

Många lovande boxare
Hur har det gått rent Sportsligt hittills 

i år?
- Säsongen har i och för sig inte mer 

än börjat, men vi ser redan att våra grabbar 
är bra. Lasse Lundgren som väl jämte den 
f d Djurgårdaren Lotfi Ayed kanske är 
Sveriges bästa boxare har tävlat i den 
internationellt mycket kända Tammerfors
turneringen.

- Efter fyra vinster bl a mot en rysk 
boxare, vann Lasse hela turneringen vilket 
är enormt meriterande. Lasse är oerhört 
duktig och kan gå mycket långt även 
internationellt.

- Nästa år arrangeras VM, ett mål som 
Lasse nu har i sikte och där han räknar 
med att få ställa upp och bevisa vad han 
kan.

- Sen har vi Kent Pira som bara är 
17 år. Han har redan gått fyra matcher 
i år och vunnit samtliga. Hans närmaste 
mål är junior-SM i december.

- Vi har också tungviktaren Tommy 
Börzei som gått två matcher, vunnit en 
klart och förlorat en knappt. Tommy är 
mycket snabb för att vara tungviktare och 
kommer med all säkerhet att göra en hel 
del överraskande matcher mot svenska 
eliten denna säsong.

Lillbrorsan inspirerade
En annan boxare som börjat bra är Kent 
Piras äldre bror Jan. Han var mycket 
lovande som ungdomsboxare men slutade 
tidigt. När nu lillbrorsan Kent blivit så 
framgångsrik, har Janne blivit inspirerad 
och börjat träna hårt.

Han har hittills i år gått fyra matcher 
och vunnit tre av dessa klart. Vi har också 
Paul Malvinda, Mikael Sahlberg och Jonny 
Braun vilka hittills endast gått några 
matcher, men som bör kunna göra bra ifrån 
sig under den fortsatta säsongen.

Sammantaget vågar vi säga att vi har 
många lovande boxare i träning och att vi 
ser fram mot en rolig säsong för Djurgårds
boxningen.

I den gamla ”turken”
DIF-boxarnas träningslokal är värd ett 

särskilt kapitel. Träningslokalen ser ut som 
en boxningslokal ska göra enligt förståsig
påare. På Drottninggatan 88, mittemot 

gamla Norra Latin ligger den. Man svänger 
in mot gamla Centralbadet som numera 
ligger i malpåse. Via en underbart vacker 
gård med stora pilträd och en damm med 
guldfiskar kommer man in till själva 
centralbadsfastigheten. Förbi den gamla 
kassan som nu står öde och dammig, går 
man ner till den gamla ”herrturken” i 
källaren.

Här har boxningssektionen inrett sitt 
numera svettbestänkta paradis. Där förr 
äldre herrar tog sig en turkisk bastu, 
vibrerar luften nu av hetsig discomusik och 
ett 25-tal ynglingar i olika åldrar genomför 
sin träning.

Hela lokalen är byggd och inredd av 
boxningssektionens aktiva och ledare. 1976 
flyttade man hit efter att tidigare i 33 år 
ha huserat på Pontonjärgatan 33. Det

första man gjorde var att riva ut den gamla 
inredningen och bygga nytt. Över den 
gamla turkbassängen byggdes boxnings
ringen och ett nytt trägolv lades över de 
gamla kakelplattorna. Sandsäckar hängdes 
upp och en stor spegel på ena väggen.

Genom de små glasrutorna upp efter 
taket silar lite ljus in och lyser upp det 
jättestora Djurgårdsmärket som är uppsatt 
vid boxningsringen.

Vräkningshotade
I snart 10 år har man nu varit i 

Centralbadets källare. Men nu börjar den 
tiden nalkas sitt slut. Snart är det dags för 
byggjobbare, murare och målare att åter 
ta lokalerna i besittning. Det börjar 
nämligen bli dags för upprustning av 
Centralbadet igen.

Politikerna börjar bli mogna för beslut 
efter många långa år fyllda av diskussioner. 
Efter den förestående upprustningen kom
mer förmodligen hyran att fyrdubblas vilket 
gör att boxningssektionen inte har möjlig
het att vara kvar som hyresgäst.

Man söker nu med ljus och lykta efter 
en ersättningslokal. En lokal har redan varit 
på tapeten, men avskrivits på grund av för 
höga hyreskostnader. Man hoppas således 
på att finna en lokal som uppfyller kraven 
på låg hyra och ett läge i innerstan.

Ca 200 - 300 m2 bör lokalen vara. Om 
någon av läsarna av dessa rader kan tipsa 
om en passande lokal så är han välkommen 
att höra av sig till boxarna, hälsar 
sektionsledarna.

Vi får verkligen hoppas att lokalfrågan 
löser sig för boxarna och att deras marsch 
mot boxningseliten kan fortsätta. Henrik
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LARS LUNDGREN
DJURGÅR'NS SENASTE TOPPBOXARE
Djurgårdens IF har genom årens lopp haft ett stort antal toppboxare i 
sina led. Den senaste i raden är dubble svenske mästaren och i nuläget 
landets kanske bäste boxare, Lars Lundgren.

Lars är 21 år och kom denna säsong till DIF från Narva BK. Han 
boxas i lätt Weltervikt (63,5 kg) och kom så att säga med på köpet när 
tränaren Ulf Carlsson bytte upp sig till Djurgår’n.

Tidningen Djurgårdaren har gjort en intervju med Lasse som 
ursprungligen kommer från Avesta (fast född i Stockholm) och återvände 
till huvudstaden 1982. Dagsverkena utförs på SJ.

När började du boxas?
- Startade upp lite smått i 12-årsåldern 

men hade egentligen velat börja med 
brottning. Men eftersom det inte fanns 
någon brottarklubb i Avesta, så fick det 
bli boxning.

Hur många matcher har du gått?
- 86 varav 66 vinster. Av de senaste 

21 matcherna har jag faktiskt lyckats vinna 
20.

Vilka meriter ståtar du med?
- Jag har vunnit Svenska Ungdoms

mästerskapen (SUM), Junior-SM (två 
gånger) och stora SM också två gånger. 
Stockholm Box Open har jag vunnit 1983 
och -85, Norway Box Cup 1984 och 
Tammerforsturneringen 1985.

- Dessutom har jag varit med i fem 
landskamper och vunnit samtliga.

Vilka är dina närmaste mål?
- Jag siktar på SM i vår som lär gå 

i Jönköping och sedan på VM i Reno, USA. 
I den staden lär det visst finnas en gammal 
Djurgårdare vid namn Sven Holmberg som 
jag hoppas kommer och tittar om jag lyckas 
komma dit.

Hur trivs du i Djurgården?
- Jag trivs faktiskt jättebra. Här är bra 

träning och fin sammanhållning. Eftersom 
det absolut inte var frågan om några 
”övergångspengar” eller liknande när jag 
skrev på övergångspapperen, vittnar det ju 
om att det enbart var mitt eget val och 
känsla för trivsel som gjorde att jag valde 
Djurgården. Ett val som jag inte haft 
anledning ångra.

Från Djurgårdens IF och boxningssek
tionen hälsar vi Lasse mycket välkommen 
och hoppas att han blir långlivad och 
framgångsrik som Djurgårdare.

Henrik

Nye tränaren Ulf Carlsson följer träning
en intensivt och ger goda råd från 
ringside.
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NU AR VI HEMMA!!! 
NU ÄR VI I ALLSVENSKAN!!!

- av Olle Larsson -

Den segerglädjen är inte att ta miste på. Målvaktshjälten Joakim Sjöström och tvåmålsskytten Ted Sheringham bjuder varandra 
stora famnen när det står klart att kvalet är vunnet.

Nerver, dramatik, jubel, glädje, förtvivlan, för
längning, straffsparksläggning - ja, alla ingre
dienser som tänkas kan i en dramatisk fotbolls
match fanns med i den avslutande kvalmatchen 
till 1986 års allsvenska. Den mellan Djurgården 
och GAIS.
Över 14 000 på läktaren, 22 spelare på plan, 
avbytare, tränare och lagledning på innerplan - 
alla lika fängslande och lidelsefullt engagerade 
i matchen. En match som efter 90 minuters spel 
stod 0-0 och efter förlängning 1-1. Ett resultat 
som medförde att årets viktigaste match för de 
inblandade lagen skulle komma att avgöras genom 
STRAFFSPARKAR ...

Bleka, tysta, fundersamma, smått frusna och 
med gråkall blick studerar de båda lagledningarna 
sina spelare som utmattade ligger eller sitter på 
planen. Filtar bärs in. Musklerna måste hållas 
varma. Precisionen måste vara perfekt.

På läktaren diskuteras förutsättningar. Några 
anser att det borde bli en tredje match. Andra 
menar att - nu vinner vi;

Så sker det - det som alla DJURGÅRDARE 
hoppats på men inte vågat tro. DJURGÅRDEN 
VINNER ”STRAFFTURNERINGEN” med 4 - 
3 och det ALLSVENSKA KONTRAKTET ÄR 
SÄKRAT!!!
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STRAFFSPARI

Ett målvaktslejon och säkra skyttar 
Han hade dagarna före lovat att hålla 
nollan - men kanske han då inte räknade 
med att få en så avgörande betydelse för 
matchutgången. Den vi syftar på, är 
självklart vårt målvaktslejon JOAKIM 
SJÖSTRÖM.
Det blev nämligen Joakim ”Jocce” Sjö
ström som kom att knäcka GAIS med sina 
straffsparksräddningar i halvskymningen 
på Stockholms Stadion denna minnesvärda 
söndag den 28 oktober 1985.

Men det var inte bara hans straffrädd
ningar som satte respekt i GAIS-skyttarna. 
Nej, han hade spelat övertygande även på 
ordinarie tid. Dels i första matchen nere 
i Göteborg 0-0 och denna hemmamatch 
där anslagstavlan visade 0-0.

När förlängningen var slut och straff
sparksturneringen blev ett faktum, var det 
nog många av oss - de mest hängivna - 
som var övertygade om att NU SKULLE 
DET LYCKAS! Vi skulle nå MÅLET! 
ALLSVENSKAN ...

Straffdramat en gång till
Så här i efterhand är det framförallt 
straffdramatiken vi minns. Den mållösa 
matchen med all sin dramatik i all ära, 
förlängningen med två mål i snabb följd 
ville heller inte riktigt etsa sig kvar. Men 
STRAFFARNA - dom sitter där.

GAIS sände fram Bakaou som första 
straffläggare. Skottet tar i ”Jocces” högra 
stolpe och studsar snett inåt längs mållinjen 
för att sedan vrida sig utåt planen. Tur! 
Ja - men det har sagts förr - en bra 
målvakt måste också ha turen på sin sida.

Stefan Rehn klev fram som DIF:s första 
”straffare” - MÅL!

När nu ”Jocce” placerar sig mellan 
stolparna för andra gången bevisar han sin 
stora målvaktstalang. Kreivis skott var hårt 
och välplacerat i vänstra stolproten - men 
vår kraftfulle målvakt var där och boxade 
bort bollen.

Värmen börjar stiga.. Vi Djurgårdsentu
siaster tyckte plötsligt det var sommar när 
talkören steg mot skyn ”JOCCE”! ”JOC
CE”! ”JOCCE”! Var det möjligt, skulle de 
våra lyckas? Gary Williams gick fram som 
vår andre straffläggare, och skulle han i 
detta läge lyckas borde det nästan vara 
klart. .. MÅL! 2-0 i straffar. Nu var dom 
väl knäckta!!!

Visserligen reducerade GAIS till 2-1 
men Sheringham bättrade på till 3-1 och 
när sedan Stefan Rexin fastställde slutre
sultatet till 4-2 och 5-3 sammanlagt då 
var lyckan fullbordad och innerplan ett 
fullkomligt inferno.

Ridån gick ned!
Det var många och långa suckar som fälldes 
denna söndagseftermiddag på Stadion, av 
såväl Djurgårdare som hitresta GAIS-are. 
Beroende på var sympatierna låg och hur 
spelet växlade och den minsta möjlighet 
yppades för målskott.

Första ridåfallet kom i förlängningen då 
GAIS genom Mikael Robertsson slog in 
1-0 i den 98:e spelminuten. Då var det 
många på Djurgårdssektionen som bet sig 
i underläppen eller knöt näven i rockfickan.

Men bara minuterna senare tändes åter 
hoppet då Ted Sheringham kvitterade till 
1-1. Åter var det match och förhoppning
ar från båda lägren. Den talrika publiken 
gav spelarna sitt fulla stöd. Vilken stämning 

och vilken fest. Vad skulle inte våra spelare 
kunna åstadkomma om dom i varje match 
fick spela inför fullsatta läktare och med 
entusiastiska hejarklackar som pådrivare.

Nästa säsong kan det bli verklighet. För 
nu gäller det för såväl vår publik som 
spelare och lagledning att sätta till alla 
krafter så att kontraktet icke bara blir ett 
”ettårsfall”.

En festkväll före allvaret
Självklart firades kvalsegern och det nya 
kontraktet värdigt och grundligt denna 
kväll. Där fanns dom med hela spelartrup
pen, lagledningen, tränare, sektionsstyrelse 
liksom ett flertal supporters. Alla dom som 
stått spelarna närmast under en lång,
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KS DRAMATIK

intensiv och betydelsefull seriesäsong 1985.
Där grattades och där hölls tal av bland 

andra förre sektionsordföranden Gunnar 
Lundqvist, och överstyrelsens ordförande 
Berth Sundin.

Tränaren Björn Westerberg liksom lag
ledaren Gösta ”Kniven” Sandberg hyllades 
och tackades. Ja, det var en minnesvärd 
kväll på söder.
Tack och lov att vi vann serien - 
kommenterade någon. Elfsborg hade vi nog 
aldrig klarat i ett kval. Men nu är reglerna 
som dom är och det tjänar föga att i 
efterhand spekulera i olika alternativ.

Vi är i allsvenskan och nu gäller enbart 
säsongen 1986. En säsong vars förberedel
ser startade redan dagen efter segern. Ja, 
självklart kommenterades den redan på 

söndagskvällen. Var förstärker vi? Vilka 
spelartyper behöver vi? När startar vi upp 
träningen? Strategin för att locka med nya 
sponsorer? Planeringen för att få ytterligare 
träningstider? Frågorna surrade i luften 
och alla var ivriga att genast starta det 
angenäma arbetet. Ett arbete som dock 
kommer att fordra målmedvetenhet och 
omsorg av såväl ledare/ tränare som 
spelare.

Fin stomme - men några nya måste till 
Vi har ett ungt och bra spelarmaterial att 
bygga på. Målvakten Joakim Sjöström - 
egen produkt från 6-årsåldern - målskyt
ten Ted Sheringham, Stefan Rehn, Leif 
Nilsson och Glenn Mythil är några av de 

givna i nästa säsongs A-trupp.
När vi några veckor efter kvalsegern tar 

”Knivsta” på pulsen om planerna för nästa 
säsong är han ganska förtegen.

- Vi har inget klart i dagsläget, men 
förhandlingar pågår så mycket kan avslöjas.

Ja men några namn måste du väl kunna 
avslöja.

- Det har ju redan spekulerats i 
tidningarna om vilka spelare som vi är ute 
efter så några namn som är aktuella kan 
jag väl ge dig.

- Sören Börjesson är kanske den spelare 
som står överst på vår lista. Han bor ju 
numera i Stockholm och har visat ett klart 
intresse vid våra samtal, men inget är ännu 
klart.

- Hasse Holmkvist och Tomas Sunes
son är två utlandsproffs som vi också varit 
i kontakt med för att försöka få hem. 
Vidare Stefan Kullberg från IFK Göteborg.

Försvar - mittfält - anfall
Hur många nya anser du att ni behöver 
för att få ett stabilt allsvenskt lag?

- Fyra spelare borde räcka om vi får 
behålla dom vi har idag. En bra och stabil 
försvarsspelare, en säker framspelare på 
mittfältet och två snabba och skjutsäkra 
forwards.

Kommer våra två engelsmän tillbaka?
- När det gäller Gary är jag något 

tveksam men Ted har ett klart intresse 
beroende något på hur det går för honom 
i ligan i vinter.

Söderberg assisterar Westerberg
- Vad som dock redan är klart är att 

vi inför nästa säsong fått ytterligare en 
värdefull tränarkraft. Det är Tommy Sö
derberg som under senare år tränat 
Brommapojkarna.

- Han kommer nu att ingå som 
assisterande tränare för A-lagstruppen, 
men hans huvudsakliga uppgift blir reserv
laget samt något av ”talanguppföljare” från 
vår ungdomsverksamhet.

- Vi måste bättre än hittills ta till vara 
på de talanger som vi får fram genom vår 
egen ungdomsverksamhet, och där kommer 
Tommy att bli en viktig kugge.

- Vi är alla inom fotbollsektionen och 
i spelartruppen mycket förhoppningsfulla 
inför återkomsten i allsvenskan. Vi kommer 
också att göra allt för att motsvara 
förväntningarna från våra supporters och 
för att vi skall bli ett framgångsrikt lag 
i allsvenskan under många år framöver.
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Kommer dom tillbaka nästa säsong?

Två betydelsefulla engelsmän i en så kallad ”tandemspark”. Gary Williams försöker med en lobb och Ted Sheringham som är 
steget efter laddar också om nu Gary skulle missa. Två värdefulla spelare i laget som förde Djurgården åter till Allsvenskan.

BENGT BROBERG
NY FOTBOLLSORDFÖRANDE

Fotbollssektionen höll den 11 november sitt 
årsmöte på Stadion. Till ny ordförande 
efter Reine Gustavsson valdes Bengt Bro
berg. Det kan kanske tyckas något sensa
tionellt att ishockeyordföranden blir ordfö
rande även i fotbollssektionen. Bengt Bro
berg har emellertid sedan i höstas hjälpt 
till i fotbollssektionen och då i första hand 
för att försöka få ordning på sektionens 
(dåliga) ekonomi. Ishockeyn befann sig ju 
för ett antal år sedan i samma sits som 
fotbollen har gjort de senaste åren. Under 
Bengt Brobergs ledning har hockeyn kom
mit på fötter igen och förhoppningen är 
väl att samma recept skall ge resultat även 
för fotbollen. I övrigt så bantades styrelsen 
till fem personer. De övriga ledamöterna 
är Pelle Kotschak, Olle Hellström, Jan 
Lilja och Gösta Sandberg. Man kommer 
under året att adjungera lämpliga personer 
för specifika arbetsuppgifter. Vid årsmötet 
meddelades också att fotbollens avgående 
kassör Anders Wallén adjungerats till 
överstyrelsen.
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Att vi har inånga svenska mästare 
och mästarinnor i Djurgår’n det är 
ju allom bekant. Men hur många 
känner till att vi har en sovjetisk 
mästarinna i konståkning verksam 
i klubben? Tatiana Magnusson från 
Moskva och Täby, sovjetisk mäs
tarinna 1961. Fast på den tiden 
hette hon Savitueva.
Men hur hamnade du i Djurgår’n?
Som du förstår av mitt efternamn är jag 
gift Magnusson. Jag var över första gången 
i Sverige 1974, och har varit permanent 
bosatt här sedan 1980. Jag slutade min 
aktiva karriär i Sovjet 1961, och arbetade 
sedan som tränare i 6 år. Det gick mycket 
bra för mig. En av mina adepter blev rysk 
juniormästarinna. Därefter lade jag skrid
skorna på hyllan, och plockade ej fram dom 
förrän jag kom till Sverige. Att jag blev 
djurgårdare är inte så underligt. Trots att 
min man Inge är en riktig AIK-are av 
värsta sorten, så visste även han att det 
inte finns någon bättre klubb för konståkare 
än Djurgården.

TANJA, sovjetisk mästarinna

Vilken uppgift har du i Djurgår’n i dag?
Jag är tränare. Jag har hand om 10 
ungdomar mellan 7 och 20 år. Vi håller 
till på såväl Johanneshovs isstadion som på 
Stora Mossens IP.

Hur ser återväxten ut i Sverige?
Vi får många ungdomar till oss, bl a via 
annonser och kontakter. Men det är svårt 
för ungdomarna som satsar på konståkning. 
Dom är i de flesta fall beroende av att 
föräldrarna kan skjutsa dom från skolan 
till ishallen och sedan hem till bostaden. 
Det är svårt att få detta att gå ihop. Istider 
har vi endast på eftermiddagarna och 
eftersom det i allmänhet är regel att båda 
föräldrarna förvärvsarbetar i Sverige, för
står Du säkert vilka praktiska problem vi 
ställs inför. På kvällarna är vi bannlysta 
i ishallarna. Då tävlar och tränar pojkarna 
ishockey. Så det blir långa dagar för våra 
konståkande ungdomar. Här är skillnaden 
mycket stor mellan Sverige och Sovjet. Där 
finns det ett flertal idrottsskolor, där det 
är väl sörjt för hjälp med läxläsning och 
möjlighet till vila mellan träningspassen. 
Man slipper m a o att stressa mellan bostad, 
skola och ishall. Man har bättre möljlig
heter att koncentrera sig på såväl idrotten 
som på skolarbetet.

Om du fick önska dig något för att förbättra 
situationen för konståkarna i Sverige. Vad 
kommer då överst på listan?
Först och främst vill jag att konståkarna 
får en egen ishall så vi slipper trängas med 
alla ishockeykillar. Vi måste satsa på flickor

i Sverige också! Här har vi mycket att lära 
av andra länder. Får vi inte ordentliga 
förutsättningar för träning och tävling, 
kommer vi aldrig att bli riktigt bra. Vi 
skulle vidare behöva en konståkningens 
Björn Borg eller Annichen Kringstad. Det 
om något skulle lyfta konståkningen ordent
ligt.

Hur ofta tränar du dina elever?
Vi tränar 3 timmar, 2 gånger per vecka. 
Det räcker dock inte för att bli riktigt bra. 
Det tar mellan 6 och 8 år för en pojke eller 
flicka att bli duktig. Och då skall du veta 
att det krävs långa ispass varje dag! Det 
gäller att nöta in de obligatoriska figurerna, 
samtidigt som den fria åkningen kräver sin 
speciella träning. Figuråkningen ser inte 
den stora TV-publiken något av. I TV visas 
endast den fria åkningen. Konståkning är 
en dyrbar sport. Skridskorna kostar ca
2 000 kronor paret och tävlingsdressen går 
löst på ungefär 600 kronor. Till detta 
kommer givetvis det myckna skjutsandet 
med bil som alla föräldrar står för.

Skillnaden i satsning och inställningen från 
samhällets sida. Vad skiljer Sverige och 
Sovjet?
I Sovjet satsar man mer helhjärtat och 
professionellt från samhällets sida. Man tar 
sig an talangerna och ger dem möjlighet 
att satsa på sin idrott i speciella idrotts
skolor. Men det är också en annan 
inställning från ungdomens sida. Självdis
ciplinen är mycket bättre bland sovjetiska 
ungdomar. Det finns en helt annan gnista. 

Vi kanske har det för bra i Sverige. I Sovjet 
måste man kämpa för att komma någon 
vart. Vi kämpar i Sverige också, men vi 
har en överlägsen levnadsstandard här. Vi 
har ett helt annat välstånd. Vi satsar inte 
tillräckligt hårt. Vi siktar mot Sverige
toppen, och nöjer oss med det. Men det 
räcker inte internationellt. Vi måste höja 
målsättningen, om vi inte skall halka efter 
ytterligare. Vi måste satsa ännu hårdare. 
Vi får inte hela tiden känna efter om vi 
är trötta. Det gäller att ge allt på träningen 
för att vara på topp när det är tävling. Man 
måste vilja för att lyckas!

Varför har vi inga storstjärnor i Sverige? 
Som jag sagt tidigare, så är det ett måste 
att få möjlighet att vara på is minst 4 
timmar per dag. Hos oss i Sverige trängs 
25 åkare samtidigt vid två ispass i veckan. 
En elitsatsning innebär att max 10-15 
åkare är på isen samtidigt. Och då får man 
inte blanda elit och nybörjare. Hos oss 
trängs alltså både elitåkare och nybörjare.

Vad har du får råd att ge våra unga 
konståkningsintresserade läsare?
Är Du mellan 5 och 6 år är Du hjärtligt 
välkommen att kontakta DIF-konståkning. 
Det är en härlig sport för både killar och 
tjejer. Vi blandar konståkning och balett, 
vilket gör att Du blir smidig och får en 
perfekt grundkondition för alla typer av 
idrotter. Vänta således inte till i morgon 
utan ring redan i dag till Christina 
Gustafsson, telefon 08-99 71 39, efter kl 17.

Tom Agnblad
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Kvinnlig fägring 
i Kungsträdgården
På Lucia-dagen kommer stockholmarna i 
City att få uppleva något som kanske kan 
bli en DIF-tradition: konståkning i Kungs
trädgården.

Mellan 10 och 20 av våra konståknings
flickor kommer att ge en uppvisning på isen 
och visa vad Djurgårdsflickor kan prestera 
ifråga om dubbel-axel, dubbel-lutz och 
piruetter.

Det blir ett tvärsnitt av djurgårdsåkarna, 
från seniorer som tävlar i SM - och kanske 
kommande EM och VM - till de allra 
yngsta nybörjarna.

Förhoppningsvis kommer flickornas 
skridskoshow att inspirera en del åskådare 
till att ta kontakt med klubben - vi 
behöver en ständig nyrekrytering. Och vem 
vet, någonstans finns kanske en ”doldis” 
som - rätt omhändertagen - en gång kan 
skriva skridskohistoria. Sådant har hänt 
förut. 

Om inte denna stolta målsättning kan 
uppnås så vill vi inom konståkningssektio

Juniorer B

nen visa upp för stockholmarna vad 
Djurgårdens IF:s konståkare kan prestera; 
bjuda på en stunds vacker avkoppling och 
inspirera åkarna till än större - och bättre 
- prestationer.

Djurgården har hyrt Kungsträdgårdens 
isbana från kl 12, och någon kunnig och 
insatt person skall givetvis per högtalare 
ge allmänheten information om vad som 
sker.

Eftersom det är Lucia-dagen kommer en 
Djurgårds-Lucia att inleda charmoffensi
ven. Någon av de yngsta flickorna skall 
med tärnor göra entré i spetsen för ett 
idrottsligt Lucia-firande.

Och runt isovalen kommer det att finnas
DIF-funktionärer beredda att svara på 
frågor om klubbens aktiviteter i fråga om 
konståkning.

Lyckas vi inte i vårt vackra uppsåt första 
gången, så räknar vi med att göra det på 
sikt!

Margareta Lindag

STADSMATCH GÖTEBORG - STOCKHOLM
19 - 20 oktober 1985

LAGTÄVLING: Göteborg 76 p, Stockholm 
80 p

Seniorer A Damer
1. Susanne Seger, STHLM
2. Birgitta Andersson, GBG
3. Maria Bergkvist, GBG
4. Lena Jonasson, STHLM

Seniorer B Damer
1. Maria Brorsson, STHLM
2. Erika Håkansson, STHLM
3. Pia Andegren, GBG
4. Cathrine Hansson, GBG

Juniorer A Flickor
1. Ines Klubal, GBG
2. Cecilia Willberg, STHLM
3. Jennie Broström, STHLM
4. Johanna Strömer, GBG
5. Pia Park, STHLM
6. Anna Lena Andersson, GBG
7. Ann Cathrine Ohlson, GBG
8. Ann Blidlöv, STHLM
9. Eva Ahlkvist, GBG

10. Johanna Björsell, STHLM
11. Petra Johansson, GBG
12. Lotta Tegnér, STHLM

Juniorer A Pojkar
1. Fredrik Rosén, GBG
2. Pontus Liljestrand, STHLM

ÖVIKS CUPEN 1985
Seniorer
1. Lena Mattinen, DIF
2. Monica Bergström, ÖKK
3. Yvonne Dahlström, DIF
4. Anneli Zvejnieks, DIF
5. Ylva Markusson, DIF

1. Helena Carlsson, HOIF
2. Helena Sjöberg, ÖKK
3. Anna-Karin Lindahl, KUBENS IF
4. Pernilla Stjernfeldt, DIF
5. Ingela Lumio, KIRUNA IF
6. Helena Grundberg, ÖKK
7. Nina Holmgren, HOIF
8. Lena Lindberg, DIF
9. Frida Mårtensson, UIK

10. Helena Turovaara, KIRUNA IF
11. Anna-Malin Ferm, ÖKK
12. Christina Halmi, DIF
13. Maria Vestman, ÖKK
14. Louise Burke, PITEÅ KK
15. Monika Lindgren, ÖKK
16. Cecilia Strömbom, SASK
17. Sofia Carlsson, HOIF
18. Katarina Magnusson, DIF

TRE DJURGÅRDSFLICKOR I
KONSTÅKNINGSLANDSLAGET 85/86
Fr v: Birgitta Andersson Mölndal, Leena Mattinen 
DIF, Lotta Falkenbäck Helsingborg, Helene Persson 
SASK, Maria Bergqvist Göteborg, Anette Olsson DIF 
och Susanne Seger DIF. Foto: Gertrud Olsson.
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För ca 10 år sedan hölls de första 
tävlingarna i Kanada i vad de kallar 
”Precision-skating”. Nyheten spred sig som 
en löpeld och vid mästerskapen 1984 deltog 
mer än 1500 åkare i olika klasser.

”Precision-skating” förekommer i täv
lingsform i Kanada, USA, Australien, 
Syd-Afrika och Sovjet.

Vad är då detta????
En grupp åkare tävlar gemensamt, alltså 

en form av lagsport för konståkning. 12 
eller fler åkare genomför ett program med 
precision dvs armar, ben och huvud skall 
röra sig exakt lika i hela gruppen. Olika 
formationer utföres till musik och bedömes 
efter svårighetsgrad. Liknande former i 
andra idrotter är konstsim och truppgym
nastik.

Team-åkning
SKF vill nu introducera denna gren av 

konståkning i Sverige, och har valt att tills 
vidare kalla den ”Team-åkning”.

Team-åkning är ett ypperligt tillfälle att 
locka tillbaka de åkare som av en eller 
annan orsak slutat åka. Vi hoppas också 
kunna introducera den i skolorna med deras 
mästerskap.

Vår första officiella tävling kommer att 
hållas i samband med BSM i Stockholm 
1986. Till denna kommer att inbjudas ett 
team från vardera:

Stockholm • Göteborg • Svealand • - 
Norrland

Följande regler gäller:
• 12-20 åkare i varje team
• Ingen åldersgräns
• Inga testkrav
• Programmets längd skall vara 3 min (de 
vanliga 10 sek + eller - gäller).
• Musiken skall bestå av marsch och vals.
• Minst 3 av föreslagna formationer skall 

ingå i programmet.
Teamet skall i möjligaste mån ej bestå 

av s k A-åkare. Dessa har andra viktiga 
uppgifter inom konståkningen.

Bedömning av Team-åkning tillgår på 
samma sätt som inom singel- och isdans, 
dvs

Poängen ligger mellan 0-6 med mellan
liggande 10-delar.

A-poäng är betyg för innehållet.
B-poäng är betyg för utförandet.
Vi tror att många föreningar och distrikt 

är intresserade och vill uppmana dem att 
starta med Team-åkning. Kom då ihåg 
följande:
• Flera föreningar kan slå sig ihop och 
bilda ett Team. Teamet kan dock bära tävla 
för en förening.
• Samma åkare kan ingå i flera Team, 
men bara tävla för ett Team.
• Även om ni inte får ”fullt lag”, starta 
ändå, snart kommer fler intresserade.
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Håkan Södergren skriver dagbok
- en hockey vecka i oktober

FREDAGEN DEN 25 OKTOBERTORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 
I dag är det en av de viktigaste dagarna 
under hockeysäsongen. I kväll är det 
nämligen match mot lokalfienden AIK. 
Lokalderby är ju alltid någonting extra i 
hockeystockholm för såväl publiken som för 
oss spelare. Genom TV’s Hockey-Night så 
börjar matchen inte förrän klockan 20 - 
en timme senare än vanligt. Det är för en 
hockeyspelare som att gå över till som
martid. Man får ställa om sig en timme. 
Vi hade en lätt träning i dag mellan 12-13 
och så blev det litet mat efter det. På 
eftermiddagen blev det för mig lite reklam
fotografering. Det gällde Cooper vars 
hockeygrejer jag använder och gör reklam 
för. Det kan ju förefalla vara en litet 
annorlunda form av uppladdning inför ett 
derby. Men för mig känns det rätt bra att 
få ett sådant här avbrott i de dagliga 
hockeyrutinerna. Det här gången började 
vi uppladdningen inför kvällens match 
genom att samlas en kvart i sex på 
hockeykansliet på Paternostervägen. Vi 
hade en del teoretiska genomgångar av den 
taktiska uppläggningen. Allt kändes rätt 
och matchen gick också bra. Seger med 
4-1. Efter en del motgångar verkar vi nu 
vara på gång igen. Jag tycker vi hade bättre 
tempo än vanligt. Passningsspelet fungera
de också bättre än på länge. Vi visade 
bättre aggressivitet och speciellt positivt var 
att vi lyckades hålla ihop laget bättre än 
vad vi lyckats med tidigare. Gunnar, vår 
tränare, var också mycket nöjd med både 
resultatet och det sättet som vi genomförde 
matchen på.

Det känns alltid lite extra skönt att vakna 
efter att ha slagit AIK dagen innan. 
Gårdagens match fanns dock kvar i skallen. 
Mentalt spelar man ofta en match flera 
gånger. Framförallt var det glädjande igår 
att vi lyckades genomföra vår taktik. Precis 
som vi sade lyckades vi hålla trycket under 
hela matchen. För vi vet att AIK inte gillar 
att möta oss på det viset. Hård och tuff 
forechecking när det behövs och att vi går 
hem när vi inte har chansen att gå fram.

När det fungerar som igår då är det härligt 
att spela ishockey. Extra skönt känns det 
dessutom att vara ledig i dag. Vi hade dock 
i laget kommit överens om att träffas i 
Enskedehallen och spela lite bowling. 
Därefter träffades vi hemma hos mig till 
lite samkväm och lite bastubad. Efter 
gårdagens vinst kändes det särskilt skönt 
att koppla av på det här viset inte minst 
efter den press vi haft på oss under den 
senaste tiden.

LÖRDAGEN DEN 26 OKTOBER
Till skillnad från vanliga människor är 
lördagar inga lediga dagar för oss hockey
spelare. Tvärtom så innebär helgerna full 
arbetsbelastning med en massa jobb. I dag 
börjar det med träning på morgonen. En 
timme på is. Det kändes faktiskt lite trögt 
att komma igång efter den träningslediga 
dagen igår. Lördagseftermiddagen gick för 
mig åt till att ställa upp på en välgören
hetsgala för Barncancerfonden ute i Tyresö. 
Det blev lottförsäljning och att visa upp 
sig i allmänhet. Och så naturligtvis att 
skriva en massa autografer. Det känns för 
mig angeläget att ställa upp för ett sådant 
här viktigt ändamål och känna att man kan 
göra en insats. Redan på lördagskvällen 
gäller det att börja uppladdningen för 
morgondagens match genom att äta ordent
ligt. Det där med vad och när man äter 
är en viktig del i förberedelserna. På 
lördagskvällen blev det sedan lite TV. Jag 
hade spelat in lite program från igår, så 
fredagens TV-program blev lördagens 
TV-nöje för mig och min fästmö.

SÖNDAGEN DEN 27 OKTOBER
I dag är det ånyo dags för match. Denna 
gång mot nykomlingarna MODO hemma 
på Hovet. Är vi på rätt väg eller skall det 
bli en ny motgång? Kvart i tio träffas vi 
på Hovet för uppvärmning. Ibland är detta 
frivilligt men inte idag. Som omväxling blev 
det också lite fotboll uppe på gräsplanen 
bredvid träningshallen. Det är kul att göra 
något annat än att bara spela hockey. Bland 
annat blev det interntävling i straffsparks
läggning mellan de olika femmorna i laget. 
Sedan hade vi lite genomgång inför kvällens 
match. Vi visste att tre av deras bästa 
spelare inte skulle spela. Så det var helt 
klart att vi måste vinna. Den målsättningen 
gäller i och för sig inför varje match, men 
den här gången kände vi oss säkra. MODO 
hade ju dessutom tagit sina flesta poäng 
på hemmaplan, vilket inte minst vi känner 
till. Vi vann nu med 8-1, sedan vi gjort 
6-1 i sista perioden. Vi kämpade som 
galningar i två perioder, men lyckades bara 
göra två mål på 25 skott. Så gör vi 6 mål 
på 7 - 8 minuter i sista perioden. Det är 
lite konstigt, men så är hockey. Gunnar var 
mycket besviken efter de första perioderna 
och vi fick en ordentlig utskällning. Det 
hjälpte. Det var för övrigt en stor Djur
gårdsdag denna dag. Fotbollslaget tog ju 
klivet tillbaka till allsvenskan. Det gratu
lerar vi dem till. Vi satt i omklädningsrum
met och lyssnade på förlängningen och den 
dramatiska straffsparksläggningen. Det 
måste kännas skönt för alla våra supportrar 
att både fotbollen och hockeyn vann i dag. 
En stor Djurgårdsdag.
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MANDAGEN DEN 28 OKTOBER
I dag var det verkligen roligt att läsa 
tidningarna. En dag som igår får man som 
Djurgårdare inte klaga på. Måndagen 
använde jag till att deltaga i en kurs i 
belysningsteknik som min svärfar höll på 
arkitekthuset. Det är alltid intressant att 
komma i kontakt med nya områden, inte 
minst då det som min svärfar arbetar med. 
På kvällen var det träning som vanligt. 
Dagen efter matchdag tränar vi alltid 
relativt hårt. Det blev en hel del fysisk 
träning med bl a armhävningar och rygg
resningar för att bibehålla den muskelstyr
ka som byggts upp under sommarträningen. 
Det märks att vi är på gång. Nivån på 
träningarna har höjts.

TISDAGEN DEN 29 OKTOBER
En och annan tanke när det gäller hockey 
far osökt genom huvudet allt som oftast. 
Det är ju rätt konstigt det här med hockey. 
I förrförra veckan efter förlusten mot Luleå 
så tyckte' man hockey var värdelöst. Man 
kände sig trött och sliten. Men så efter 
några segrar och efter någon vilodag så 
kommer lusten och gnistan tillbaka igen. 
I dag är vi träningslediga och man känner 
det nästan som man får dåligt samvete för 
att man inte tränar. Man tycker på något 
sätt att det är onödigt att vara tränings
ledig, samtidigt som det naturligtvis känns 
skönt att få någon dag att samla nya krafter 
på. Det kan behövas om vi råkar ut för 
några nya motgångar och då behöver dessa 
krafter att komma igen. Min fästmö har

givetvis ingenting emot det här med 
träningslediga dagar, för det är ju inte så 
många dagar som man är ledig under den 
intensiva hockeysäsongen.

ONSDAGEN DEN 30 OKTOBER
I dag var det äntligen dags för träning igen. 
Det kändes skönt på något vis att komma 
in i gängorna igen. Det gick bra på 
träningen också. Kalle Lilja är tillbaka i 
gammalt gott slag. Enda problemet är 

Mörten som tyvärr är skadad och inte kan 
vara med imorgon borta mot SSK. Det är 
ju synd eftersom han visat sig vara en av 
de bästa målgörarna i år. Han skulle ha 
behövts i laget i morgon. Nu vann ju SSK 
sist så vi har revansch att kräva. Vi har 
haft lätt mot Södertälje förr, men de har 
blivit svårare och svårare. Det verkar som 
de lyckas motivera sig bra när de spelar 
mot oss. Vi får väl se hur det blir i morgon. 
Vi får hoppas att vår goda trend under de 
senaste matcherna håller i sig.
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BANDYNS A-TRUPP 85

1 Tommy Lanning
Född 1952
1 säsong i DIF 
Från IF Polisen

2 Lars Mellberg
Född 1962
1 säsong i DIF 
Från IF Stjärnan

3 Bengt-Erik Majberg
Född 1964
3 säsonger i DIF 
Från Stocksund

4 Roger Carlsson
Född 1955
4 säsonger i DIF 
Egen produkt

5 Tomas Levy
Född 1967
1 säsong i DIF
Egen produkt

7 Rolf Sandelund
Född 1957
3 säsonger i DIF 
Från Haparanda

8 Dick Eriksson
Född 1946
3 säsonger i DIF 
Från Rotebro IS

9 Lars Wänelid
Född 1948
1 säsong i DIF 
Från Astor

10 Karl Innala
Född 1948
11 säsonger i DIF
Från Haparanda

11 Bo Innala
Född 1955
8 säsonger i DIF 
Från Haparanda

17 Joakim Sandin
Född 1968
2 säsonger i DIF 
Egen produkt

20 Mats Berner
Född 1970
Ny från juniorleden
Egen produkt

23 Jonas Liljegren
Född 1968
Ny från juniorleden 
Egen produkt

25 Magnus Eriksson
Född 1970
Ny från juniorleden
Egen produkt

28 Peter Blomkvist
Född 1965
Ny från juniorleden
Egen produkt

DIV III E HERRAR
15/12 Söderstadion 21.00 Aspudden - DIF 1/2 Röllingby 13.00 DIF - Aspudden
22/12 Röllingby 11.00 DIF - Farsta Gård 5/2 Enskede 20.00 Farsta Gård - DIF
27/12 Zinkensdamm 18.00 Värtan - DIF 8/2 Röllingby 11.00 DIF - Värtan
4/1 Röllingby 11.00 DIF-Kåre 13/2 Kårevallen 19.00 Kåre - DIF
8/1 Röllingby 19.30 DIF - IFK Solna 21/2 Bergshamra 20.00 IFK Solna - DIF

12/1 Blidö 13.00 Blidö - DIF 25/2 Röllingby 19.30 DIF - Blidö
23/1 Röllingby 19.30 DIF - Reymersholm 2/3 Zinkensdamm 11.00 Reymersholm - DIF
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/86 Sprudlande DIF-bandyaktiviteter 
i Åkersberga

6 Lars Nilsson
Född 1950
Ny från Viggbyholm

Den som regelbundet läst denna tidning kan inte sväva i okunnighet om att 
Bandysektionen flyttat ut till Åkersberga för fyra år sedan. På dessa fyra år har 
man lyckats bygga upp en mycket omfattande sektion med lag på alla nivåer i 
ungdomsbandy. Man deltar i serier såväl tillsammans med Stockholmslagen som med 
Roslagens bandyklubbar.

Från och med i år står även Dam- och Flickbandy på programmet. Detta gör 
att klubben numera tillhör de större klubbarna i distriktet med en heltäckande 
organisation.

Marschen mot allsvenskan har star
tat.
Inför kommande vinter gör man en rejäl 
satsning på att även A-laget skall kunna 
börja sin vandring uppåt i seriesystemet till 
den plats där Djurgården rätteligen hör

12 Esa Paldanius
Född 1965
Ny från Haparanda

14 Matz Österlund

Född 1951
Ny från IF Polisen

hemma - allsvenskan. Eftersom man för 
närvarande befinner sig i division III är 
vägen dit lång men förutsättningarna är 
ganska goda.

Som ett första steg på vägen har man 
engagerat undertecknad som tränare för 
A-lagstruppen med visst ansvar även för 
juniorer och äldre pojklag. Laget har fått 
börja med en planerad träning som i 
omfattning ligger på en nivå som inte är 
vanlig i division III. Sålunda har vi kört 
med barmarksträning ända sedan mitten 
på augusti och i skrivande stund varit på 
is hela tio gånger i den nya ishallen här 
i Åkersberga.

Grundträning i hockeyrinken men 
långa resor till ”bandyis”.
Första träningsmatchen går av stapeln i 
Sandviken under Allhelgonahelgen med 
Hamrångefjärdens IK. Därefter löser mat
cher och träningspass av varandra så att

Thure Moberg
Född 1949 

Tränare 
Ny från Blidö

Lennart "Picko" Jonsson
Född 1938 
Lagledare 

Ny från Edsbyn

15 Johan Hassius
Född 1964
Ny från Kåre GolF

Sune Karlsson
Född 1941 

Materialansvarig 
2 säsonger i DIF

DIV III DAMER
21/12 Enskede 12.00 Göta - DIF
5/1 Röllingby 11.00 DIF - Tumba

12/1 Backavallen - Genne - DIF
26/1 Röllingby 13.00 DIF - Genne
8/2 Storvreten 11.00 Tumba - DIF

16/2 Röllingby 11.00 DIF - Göta

vi skall ha närmare dussinet matcher i 
benen söndagen den 15 december klockan 
21.00 då vi går ut på Söderstadion för att 
begå seriepremiär mot Aspudden.

Så snart utomhusrinken i Åkersberga är 
uppspolad och klar får vi tillgång till istider 
i sådan utsträckning att alla klubbens lag 
kan träna på is och A-laget kan vara på 
is tre gånger i veckan. Detta är mycket bra 
för att vara inom Stockholmsdistriktet. 
Waggeryd i Småland är målet för höstens 
träningsläger och matchningen i övrigt på 
försäsongen äger rum i orter som Fagersta, 
Sandviken, Skutskär m.m.

Djurgården och Haparanda bandy
profeter i Åkersberga
För framtiden måste man dock se ljust på 
möjligheterna att avancera i seriesystemet. 
Klubben har ett material som för div. 
III-förhållanden är mycket brett och bra. 
Bortsett från ett antal gamla uvar så har 
det tillkommit ett antal egna produkter i 
juniorleden. Dessutom har man gjort tre 
stycken mycket lyckade nyförvärv utifrån: 
Johan Hassius från Kåre, Mats Österlund 
från Polisen och Esa Paldanius från 
Haparanda.

Laget har fortfarande klar Norrbottens
prägel och så lär det förbli under åtskilliga 
år framåt även om man faktiskt har lyckats 
med något som ingen trodde tidigare var 
möjligt - att skapa en helt ny bandyverk
samhet i ett samhälle där bandy tidigare 
inte spelats!

Thure Moberg
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Den administrativa mittpunkten
Vid Djurgårdens IF:s huvudkansli i Klocktornet på Stadion 
sitter han. En man i sina bästa år - nyss fyllda 60. Vital, 
vaken, duktig och något av spindeln i det nätverk som omfattar 
Djurgårdens Idrottsförenings totala verksamhet.

Till kansliet kan man ringa och få besked av Bertil. I första 
hand när det gäller de för föreningen så viktiga ekonomiska 
frågorna, men även vad som gäller verksamheten i övrigt. Det 
inte Bertil vet om våra olika sektioners verksamhet, är 
förmodligen inte mycket värt att veta.

Han står ständigt i kontakt med föreningens 17 sektioner 
som samtliga har sin bokföring och ekonomiska uppföljning 
knuten till Klocktornskansliet och Bertil. Han är den ansvarige 
för fotbollens och hockeyns ekonomi liksom löneutbetalningar, 
sociala avgifter, redovisningar och budgetuppföljning, ansök
ningar om bidrag liksom faktureringar mm..

Vem är då Bertil Pettersson?
Bertil är inte känd som någon före detta aktiv idrottsman eller 
ledarprofil. Nej, han kom in i idrottens värld relativt sent. 
Egentligen kommer han från resebyråbranschen, där han varit 
verksam i närmare 30 år.

Han har som hängiven idealist arbetat inom Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningens ungdomsavdelning. Han har under 
tiotalet år varit sekreterare i Raoul Wallenberg-Aktionen under 
efterkrigsåren. Ett betydelsefullt och omfattande arbete i en 
fråga som nu åter aktualiserats genom TV och filmatiseringar 
samt presskriverier.

Han är således en erfaren och kunnig man med gedigen 
utbildning genom korrespondensstudier och kunskapstörst i 
största allmänhet.

Det mesta handlar om tillfälligheter
Om man frågar Bertil varför han är Djurgårdare och numera 
Djurgårdskansliets fasta hand, framkommer det att det mest 
varit tillfälligheter som avgjort.

- Djurgårdare - eller rättare sagt ”Djurgårdssupporters” 
blev jag i unga år då min äldre broder var inbiten AIK-are. 
På rent trots eller möjligen ”syskonhatskärlek”, kom DIF att 
bli mitt favoritlag.

- Ett mera påtagligt Djurgårdsintresse väcktes när jag 
tillsammans med min son Björn var regelbundna åskådare på 
Djurgårdens hemmamatcher i fotboll och hockey. Det var för 
övrigt vid en av dessa matcher jag kom i kontakt med Sven 
Öberg och hans verksamhet inom Supporterklubben.

Från supporter till kamrer
Det startade således med att du hjälpte till i arbetet inom 
Supporterklubben och ”Gamla Djurgårdare”, men hur kom 
det sig att du sedan blev anställd tjänsteman?

- Det startade lite smått genom att jag på fritiden hjälpte 
till inom hockeysektionen. När sedan Broberg och kompani 
ville engagera mig i större utsträckning framför allt på den 
ekonomiska sidan, så växte arbetsuppgifterna och jag blev 
heltidsanställd.

Nu sitter du i Stadions klocktorn som administrativt ansvarig 
för en av landets största föreningar. Hur upplever du den 
arbetsuppgiften?

- Jo tack, jag har allt sedan mitt första engagemang i 
Djurgården i början av 70-talet, trivts bra med både föreningen, 
dess ledare och aktiva.

- Min huvudsakliga arbetsuppgift ligger på det ekono
miska/kamerala planet. Och det är väl kanske där de största 
problemen finns med ett relativt stort underskott i dagsläget.

- Detta gäller då i första hand våra två stora idrotter 
(fotboll och hockey) medan de övriga sektionerna i stort sett 
går plus minus noll och i vissa fall är helt självfinansierade 
utan anslag från överstyrelsen.

BERTIL
PETTERSSON
DJURGÅR’NS
”Grå Eminens”
Utfrågas av Olle Larsson

Vi måste sträva efter bättre organisation och 
samarbete
Vad har då Bertil för syn på dagens Djurgården i den centrala 
post som han betjänar?

- I mångt och mycket anser jag att vår förening och dess 
olika sektioner fungerar bra. Vi har två tunga och vad man 
säger elitbetonade sektioner i hockey och fotboll. Båda tillhör 
numera den högsta divisionen.

- Därtill har vi ett flertal väl fungerande sektioner där 
kraven på framgång och uppmärksamhet inte är lika stora. 
Deras verksamhet är dock av mycket stor betydelse då vi där 
samlar ungdomar och även föräldrar i en rad udda idrotter.

- Om det är något jag skulle önska vore det nog ett bättre 
samarbete mellan de olika sektionerna. Ett samarbete där man 
bättre kunde utnyttja erfarenheter och kunskaper. Kanske 
gemensamma aktiviteter för att ytterligare profilera Djurgår
dens Idrottsförening och dess stora idrottsliga bredd.

- Jag tror också att vi för att få ut mesta möjliga av en 
idag kärv ekonomisk situation måste arbeta effektivare och 
centralisera det rent administrativa liksom de ekonomiska 
rutinerna till ett centralt kansli (Stadion). Detta för att de 
olika sektionerna helt skall kunna ägna tid och kunskap åt 
det rent idrottsliga ute på fältet.

- Vi måste förbättra oss i marknadsföringen och sponsor
samarbetet. Åtgärder som nu påbörjats och som säkerligen 
kommer att ge resultat om ett eller annat år.

- Vi är en av Stockholmsregionens största föreningar med 
mycket stor bredd, men vi kan bli ännu många fler som är 
med i verksamheten och ger vårt helhjärtade stöd till 
Djurgårdens Idrottsförening.

- Det är något som jag upplever betydelsefullt och 
angeläget, slutar en engagerad arbetsmyra i ”Stadionborgen”.
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Födelsedagar 
1986
50 år

1/1 Olle Hellström (Fotboll)
4/1 Tage Svensson (Fotboll)
6/1 Gunnar Gustafsson, Uppsala (Fotboll) 

14/1 Ingemar Sundberg, Gävle (Skidor)
2/2 Tore Qviström, Södertälje
4/2 Kjell Fernström
7/2 Åke Widén (Ishockey)
8/2 Björn Holmberg (Fotboll)

13/2 Boris Johansson (Fotboll)
29/2 Sten Gunnar Bergman

60 år
15/1 Douglas Westerberg
17/1 Hans Burman (Ishockey)
13/2 Bertil Edvardsson
22/2 Bert Pettersson (Ishockey)
26/2 Olow Ljungwe

70 år
21/1 Lars Lundstedt (Boxning)
24/1 Eric Jansson (Bowling)

1/2 Nils Gabrielsson
12/2 Sune Fors, Uppsala

75 år
8/1 Bertil Fredriksson (Fotboll)

80 år
1/1 Ernst Laneskog (Fotboll)
6/2 Leif Dahlgren, Hovås

85 år
4/1 Helge Kjellstrand

Öppet-tider

MÅNDAGAR 11 - 20

TISDAGAR 07 - 20

ONSDAGAR 11 - 20

TORSDAGAR 11 - 20

FREDAGAR 07 - 14

LÖRDAGAR 09 - 13

BLI MÅNADENS
MOTIONÄR/JOGGARE

PÅ FISKAPTORPET
BLI MÅNADENS MOTIONÄR/JOGGARE PÅ FISKAR
TORP ET .

FINA PRISER LOTTAS , ELLER VAD SÄGS OM IS
HOCKEYBILJETTER TILL VINTERNS DRABBNINGAR 
MED DJURGÅRDENS IF,
RESOR, VIDEORULLAR, FRIKORT PÅ GRÖNA LUND 
SOMMAREN 1986,

ÅRSKORT TILL FISKIS, T-SHIRTS , NY CYKEL 
TILL VÅRENS GLADA CYKELTURER, DIPLOM, 
PLAKETTER, OCH MYCKET MER, KOM BARA MED.

DU FÅR BÄTTRE KONDIS , VILKET ÄR 
DET VÄRDEFULLASTE AV ALLT ELLER 
HUR?
ALLA KONDITIONSNIVÅER PLATSAR
PÅ FISKARTORPET... VI SATSAR PÅ DEJ!

VI SATSAR PÅ DEJ!
FISKIS - MOTION - TELEFON 10 15 59 - REGI: D I F 

Björnnäsbacken 15 - 115 42 STOCKHOLM

Sune & Sandra

Vår förening önskar
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