
Nr 2 1986 * medlemstidning för Djurgårdens IF

TVÅ 

SM-GULD 
I BOXNING

SÄ GICK DET 

I HOCKEYN 
85/86

ÅRETS 

TRUMF
KORT 
SÖREN
BÖRJESSON
Foto: Stig Kenne

HELA FOTBOLL
TRUPPEN 

I BILD





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

Finns det verkligen 
idrottsmedvetna politiker?

Djurgårdens Idrottsförenings kansli, 
Klocktornet, Stadion 

114 33 STOCKHOLM 
Tel 08-11 57 11 
(09.00- 17.00)

Postgiro:
5 69 16-0

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

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

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

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

AB Trycksaker, Norrköping

I förra numret av ”Djurgårdaren” ställde jag frågan: Vad gör Stockholms 
stad för Djurgårdens Idrottsförening? I ett brev från Thore Hallbäck som 
är chef för Stockholms fritidsförvaltning så påtalar Hallbäck att staden 
satsar stora pengar på underhåll av Johanneshov, Stadion, Hjorthagen m fl 
idrottsanläggningar, att höga föreningsbidrag utgår och att träning bedrivs 
på anläggningar där hyra inte utgår.

Allt detta håller jag med om. Dessutom vill jag framhålla att 
Fritidsförvaltningen varit oerhört hjälpsam när det gäller Stadion. Inför 
fotbollssäsongen har lokaler byggts om och renoveringar skett som 
Djurgårdens Idrottsförening kommer att få stor nytta av och kunna ta 
in intäkter på. För detta skall Fritidsförvaltningen ha ett erkännande och 
ett stort tack. Inte minst mot bakgrund av att förvaltningen har stora 
besparingskrav på sig.

Hallbäck påpekar också att Djurgården nu efter många års begäran 
fått reklamrättigheter. Detta är också riktigt. Vi har rättigheterna för 
fotbollsmatcherna på Stadion och vi delar rättigheterna för ishockeyn på 
Johanneshov med AIK, Hammarby och Sv. Ishockeyförbundet.

Men detta är inte hela sanningen. Fritidsförvaltningen tar betalt för 
dessa reklamrättigheter. Genom att dela upp idrotten i fotboll, friidrott, 
ishockey, bandy o s v så säljer man nu rättigheterna till klubbar och förbund 
för en summa som är avsevärt högre per arena per år än vad man tidigare 
fått av ARE-bolagen för samma rättigheter. Som klubbansvarig är jag 
tacksam för att vi äntligen fått köpa rättigheterna. Som idrottsledare i 
vidare mening blir man besviken över att idrotten får betala betydligt mer 
än vad ett affärsdrivande företag fått betala för samma rättigheter.

I och med att sociala avgifter tillkommit för i huvudsak föreningar som 
bedriver elitidrott så måste stat och kommun ändra sina förutsättningar 
gentemot dessa föreningar. Så har ännu inte skett. Stockholms stad skulle 
t ex kunna sätta ett maxbelopp för planhyran. Idag får vi betala större 
planhyra ju framgångsrikare vi är publikmässigt. Fördubblad planhyra för 
fördubblad publik osv. Det är nästan jämförbart med att ta ut hyra för 
en lägenhet beroende på hur många personer som bor i lägenheten. Och 
den principen gäller ju inte. Varför skall den då gälla avseende 
idrottsanläggningar i 1986 års Sverige?

Berth Sundin
ordförande i Djurgårdens IF:s överstyrelse
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TVÅ MÄSTARE OCH EN SILVERMEDALJÖR
TILL DJURGÅRDEN VID ÅRETS
SM-BOXNINGAR Fr v: Lars Lundgren 

lätt welterviktsmäs
tare
Tommy Börzei 
tungviktsmästare 
Mikael Sahlberg 
silvermedaljör 
lätt welter

Djurgårdsboxarna gjorde sitt bästa 
SM på många år när 1986 års 
mästerskap avgjordes i ”Söders 
Madison Square Garden” det vill 
säga Eriksdalshallen. Februari må
nad blev således en av Djurgårds
boxarnas framgångsrikaste under 
1900-talets senare hälft.

Bästa SM-klubben!
Djurgården hade anmält tre boxare till 

SM. Lars Lundgren och Mikael Sahlberg 
i lätt Weltervikt (63,5 kg) och Tommy 
Börzei i tungvikt (91 kg).

Efter tävlingarna som resulterade i två 
guld och ett silver, visade det sig att 
Djurgårdens Idrottsförenings Boxningssek
tion blivit SM-boxningarnas bästa klubb! 
Vilken utdelning. Vilken framgång. Vilket 
jubel bland ledare och supporters. Det var 
minst 20 år sedan en sådan boxarframgång 
kunde noteras för våra DIF-boxare.

Lasse Lundgren - Sveriges bästa 
boxare?

I lätt Weltervikt fick storfavoriten Lars 
Lundgren, på ena halvan möta Jackson 
Bogere, Redbergslid. Klar seger med 5-0 
blev resultatet efter bra boxning. I nästa 
match som kanske blev den moraliska 
finalen, fick Lars möta den come-backande 
flerfaldige mästaren Stefan Sjöstrand från 
Narva.

Detta blev en spännande match där dock 
Lars visade sig mest hungrig och segersu
gen. Han jagade Stefan runt ringen som 
resultat av detta bland annat fick ta en 
stående räkning. En knapp men klar seger 
för Lars.

DIF-Mikael - årets SM-sensation
På welterviktsklassens andra halva fanns 

Mikael Sahlberg från ”DIF-stallet”. Mi
kael var egentligen anmäld till SM för att 
känna sig för och lära. I den första matchen 
gjorde dock Mikael processen kort mot Leif 
Nilsson från Carlshamns BK, vars sekond 
fick kasta in handduken i andra ronden.

I nästa match gick det lika illa för 
Mikaels motståndare, som denna gång var 
Bo Göran Svensson från Redbergslid. 
Domaren fick bryta matchen redan i första 
ronden.

Final mellan två Djurgårdare
Finalen i lätt weltervikt gick sålunda 

mellan två Djurgårdare. Där visade det sig 
dock att den tvåfaldige svenske mästaren 
Lars Lundgren var för rutinerad för 
”nybörjaren” Mikael Sahlberg.

Säker 5-0-seger för Lars även om 
Mikael gjorde en mycket bra och heders
värd insats. Guld till Lasse och silver till 
Mikael alltså. För Lasse bär det nu av till 
VM i Reno, USA. Vi håller tummarna för 
Lasse.

Ännu en tungviktsmästare till Djur
gården.

Djurgår’n har av tradition haft många 
välkända och framgångsrika svenska mäs
tare i tungvikt. Ta bara Nisse Ramm och 
Olle Tandberg som exempel. Den senaste 
i raden heter Tommy Börzei.

Tommy eliminerade både Johan Feldt 
från Balder och Larry Moritz från Malmö 
innan det var dags för final mot den starke 
Mikael Öhlund från Örnen.

I finalen visade sig Tommy från sin bästa 
sida med snabb och teknisk boxning. 
Genom att utnyttja sin snabbhet fick han 
motståndaren att framstå som trög och 
tung. En klar seger för Tommy och i 
publiken sågs gamle mästaren Olle Tand
berg, nicka förtjust.

Djurgår’n - Sveriges bästa box
ningsklubb?

Genom de storartade framgångarna vid 
senior-SM samt segrarna i junior-SM 
(Kent Pira) och ungdoms-SM (Niklas 
Lindgren) lär Djurgår’n denna säsong 
räknas till en av landets bästa och 
framgångsrikaste klubbar. Det tycker vi är 
jätteroligt och vi hoppas boxare och ledare 
fortsätter i samma stil även nästa säsong. 
GRATTIS!

Henrik
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Tommy Börzei (tv) i tungviktsfinalen där han besegrade Larry Moritz, Malmö BS.

Niklas Lindgren 
svensk ungdomsmästare

En av Djurgårdens senaste toppboxare 
heter Niklas Lindgren (63,5 kg) som 
nyligen kommit till vår boxningssektion 
från Norrtäljeklubben ”Roslagsbjörnen”.

Niklas som är 16 år har tillsammans med 
sin tränare Istvan Leiner (f.d. svensk 
mästare) gått över till DIF.

Det var ingen dålig boxare Djurgår’n fått 
i Niklas. Han debuterade i den blå 
DIF-dräkten i ungdoms-SM (SUM) i 
februari. Genom skicklig och intensiv 
boxning gick han obesegrad genom turne
ringen. I finalen slog han Wael Waddad, 
Järfälla BC.

Efter SUM-segern har Niklas varit med 
i ungdomslandslaget två gånger och deltagit 
i turneringar i Finland, Polen och Östtysk
land. Vi hälsar Niklas och hans tränare 
Istvan välkomna till Djurgårdsboxarna.

Henrik.
Niklas Lindgren 16 år och Svensk Ung
domsmästare.

Håkan Brock 
- Djurgårdare!

De aktiva och framgångsrika boxarna inom 
Djurgården ser verkligen om sitt hus. Det 
senaste nyförvärvet är ingen mindre än 
tungviktsässet Håkan Brock från Malmö.

Håkan som är tvåfaldig svensk mästare 
och supertungviktare ( + 91 kg) är väl 
landets mest omskrivne boxare efter en rad 
sensationella matcher mot utländska topp
boxare. Håkan har nu valt att skriva på 
för Djurgår’n och hans närmaste insatser 
är att tillsammans med bland andra Lars 
Lundgren - också från DIF - åka med 
svenska landslaget till VM-boxningarna i 
Reno, USA i maj månad.

Vi önskar Håkan välkommen till Djur
gårdens IF:s boxningssektion och hoppas 
att det går bra i VM för både Håkan och 
Lars.

Henrik

DJURGÅRDAREN 5

RÄTTELSE!
Bilden på boxaren Kent Pira som var införd i förra numret 
av Djurgårdaren, var fotograferad av Bo Björk - vilket 
härmed meddelas.

SKIDNYTT!
Skidsektionen har avhållit årsmöte. Till ny ordförande valdes 
Karl Harry Karlsson. Sekreterare blev Ingemar Sundberg 
och kassör Marie-Louise Lidman.



DIF:s ungdomsbandy 
dominerar Roslagsserierna
Den gångna säsongen har varit 

mycket intensiv och har kunnat 
genomföras tack vare ett oerhört 
ambitiöst arbete av våra ungdoms
ledare. Träningsförutsättningarna 
har i år varit betydligt bättre än 
tidigare - för första gången har 
vi haft fasta istider (på rink). 
Dessutom har vintern - från ban
dysynpunkt - varit utmärkt. En
dast ett fåtal matcher har måst 
flyttas och då oftast på grund av 
för stark kyla eller häftigt snöfall.

Många lag (12 st) har varit i elden i olika 
serier. De yngsta pojkarna har spelat i 
Roslagsserier. De äldre (A och B) har 
spelat i Stockholms- eller Upplandsserierna 
samt dessutom deltagit i Roslagsserier.

Detta har gett alla tillfälle att få vara 

med i seriespel men också inneburit en 
extra insats från våra ungdomsledare. 
Juniorlaget (nytt för året) har fått börja 
längst ner i Stockholmsserien (klass 2).

Rent hus i Roslagsserierna
Vid en föreningsledarutbildning i Upplands 
Bandyförbunds regi, förrättades prisutdel
ning till årets seriesegrare. Gunnar Eriksson 
(ordf i Upplands Bandyförbund) gjorde det 
enkelt för sig när han konstaterade ”I 
Roslagsserierna har Djurgården gjort rent 
hus och vunnit alla fyra serierna”, varefter 
han överlämnade en packe diplom till 
Elisabeth Bonde (tränare m.m. för pojkar 
-76). Inte nog med att pojkarna vunnit alla 
serier - Djurgården var den enda förening 
som deltog med två lag i varje serie.

I de andra serierna har det inte blivit 
någon serieseger, men väl placeringar på 
”övre halvan”. Detta får ses som mycket 
bra och helt enligt de riktlinjer sektionen 
har för ungdomsverksamheten, där bredd 
prioriteras före topp.

Bandyskolan - ett viktigt steg
För första gången i sektionens historia har 
i år ordnats en bandyskola för pojkar och 
flickor. 15 flickor och 35 pojkar har lärt 
sig skridskoåkningens och bandyns grunder 
under Maria ”Mia” Farnemans uppskat
tade ledning.

Tack vare att klubben disponerat tid i 
Åkersberga Sporthall har utbildningen 
kunnat genomföras helt enligt programmet. 
På naturis hade detta varit omöjligt.

Söndagen den 16 mars hade bandyskolan 
avslutning i sporthallen. Många föräldrar 
och anhöriga hade sökt sig dit för att se 
vad våra ambitiösa ungdomar lärt sig under 
vintern. De blev säkert imponerade av den 
energi och framåtanda - i de flesta fallen 
kombinerat med utmärkt skridskoåkning - 
som eleverna visade upp.

Vad månde bliva? Vi får inte glömma 
att bandyskolan är föreningens största 
satsning på framtiden. Det är härifrån våra 
bandyspelare skall komma - det finns inga 
genvägar.

Här ses bandyskolans instruktör Mia Farneman, längst bak i bilden, tillsammans med sina elever efter säsongsavslutningen. Återväxten 
är tryggad.
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Ett mål från serieseger
Juniorlaget var väldigt nära att vinna sin 
serie. Med samma poäng och målskillnad 
som segrarna men med färre antal gjorda 
mål (ett) kom laget på andra plats.

Tack vare andraplatsen kommer laget 
nästa år att spela i en högre serie. Då endast 
fyra av våra juniorer faller för åldersstrec
ket nästa säsong, har laget goda möjligheter 
att hävda sig väl även kommande säsong.

Veteranen i A-laget, 37-årige Karl Innala, 
som spelat i DIF i 12 säsonger. Blir det 
en 13:e tro?

Framtiden kräver fler ledare
Sektionens verksamhet har vuxit snabbt. 
Många ungdomar - framförallt flickor - 
som tidigare inte spelat bandy har under 
hela vintern kommit till oss och deltagit 
i våra aktiviteter.

Erfarenheterna visar att detta går bra 
och att alla tycker bandy är roligt och ett 
utmärkt alternativ till fotboll och andra 
sommaridrotter. Den utökade verksamhe
ten ställer emellertid allt större krav på 
ledning och organisation.

Här är tillströmningen av frivilliga 
krafter ännu inte tillräcklig. Därför ser 
styrelsen det som mycket angeläget att 
dessa delar stärks under kommande säsong
er. Lyckas vi med detta kommer Djurgår
den inom kort att vara störst och bredast 
i Storstockholm inom ungdomsbandyn.

Tore Liljegren 
DIF-bandyn

A-laget säsongen 1985/86
Stående från vänster: Mats Schinkler, Bo Innala, Johan Hassius, Roger Carlsson, Mats Österlund, Tomas Levy, Lars Wärnelid, 
Rolf Sandelund, lagledaren Lennart Jonsson.
Knäst fr väns: tränaren Thure Moberg, Karl Innala, Lars Mellberg, Joakim Sandin, Tommy Lanning, Mats Berner, Esa Paldanius, 
ordf Bert Niska. Saknas på bild: Lars Nilsson
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FOTBOLLENS A-TRUPP
1986

1 Joacim Sjöström, 22
Studerande
Egen produkt
2 U, 14 J

2 Stefan Svensson, 28
Projektledare
IFK Västerås -83

3 Kjell Granqvist, 26
Tjänsteman
Hammarby IF -86

4 Ulf Lundberg, 31
Polis
IFK Sundsvall -80
1 A, 3 U

5 Stefan Rehn, 20
Målare
Egen produkt
6 J

6 Leif Nilsson, 23
Banktjänsteman 
Hudiksvalls ABK -84

7 Sören Börjesson, 30
Studerande 
Örgryte IS -86
5 A, 4 U, 10 J

8 Svante Mjörne, 28
Civilingenjör
Essinge IK -83

9 Stefan Rexin, 29
Tjänsteman
Nyköpings BIS -85

10 Lars Sandberg, 29
Fritidsledare
IF Brommapojkarna -80

11 Glenn Schiller, 26
Konsulent
IFK Göteborg -86
3 U

12 Thomas Sunesson, 27
Studerande
Lausanne Sports -86
15 A, 5 U, 13 J

13 Roger Casslind, 28
Kontorist
Egen produkt

14 Vito Knezevic, 30
Representant 
Norrby IF -77
4 U

15 Leif Lövegaard, 23
Industriarbetare
Egen produkt

16 Stefan Hermansson, 25
Studerande
Trelleborgs FF -86
2 U, 7 J

17 Anders Byrén, 21
Värnpliktig
Sundbybergs IK -85

18 Björn Schönbeck, 20
Studerande
IFK Lidingö -84

19 Johnny Wendt, 21
Kontorist
Egen produkt

20 Glenn Myrthil, 22
Servicetekniker 
Bromstens IK -84
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Vårt prydliga representationslag i den klassiska mörkblå/ljusrandiga dressen. Ett lag att älska liksom Året Runt.

21 Johan Westman, 21
Studerande
Egen produkt

23 Pär Millqvist, 19
Reservdelsman 
Egen produkt

22 Stephan Kullberg, 27
Banktjänsteman 
IFK Göteborg -86 
16 U

Björn Westerberg, 41 år
Tränare 2:a året i DIF

Gösta Sandberg
Lagledare

Tommy Söderberg
Äss. tränare

Roger Jonsson
Massör
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BÄSTA LAGET HELA
"ÅRET RUNT"

Björn Engström
Läkare

Stig Annerhög
Materialförvaltare

Torbjörn Waax
Materialförvaltare



Välkomna i
DJURGÅRDSGÄNGET

- Av Tom Agnblad -

SÖREN BÖRJESSON
Inre mittfältare
Född 1956. 189 cm. 82 kg.

KJELL GRANQVIST
Mittback
Född 1960. 190 cm. 85 kg.

Tillhörde Hovås IF under åren 1967 - 1972, och spelade 
därefter för Örgryte IS. På meritlistan finns förrutom 
SM-guldet i höstas 5 A-, 4 U- och 10 juniorlandskamper. 
En av landets absolut bästa passningsspelare. Mycket 
teknisk. Hans Platini-skruvade frisparkar är riktiga deli
katesser. En dribblingskonstnär. Han dansar fram med 
bollen, och avslutar med en perfekt avvägd passning. En 
mycket duktig skytt. F n är det hårda studier vid GIH som 
tar den mesta tiden vid sidan av fotbollen. Kämpar 
tillsammans med sin sambo att få en lösning på bostads
frågan. Känner att han kommit till ”ett gott gäng”, med 
en bra organisation på ledarsidan och med ambitiösa killar 
i laget.

Började sin fotbollskarriär hos ”Bissarna” i Nyköping. Var 
den föreningen trogen i 13 år, innan det 1984 blev 
Hammarby. Stor, stark och mycket brytsäker. Duktig 
närkampsspelare. Mycket duktig på huvudet. Utnämndes 
1983 till Sörmlands bäste fotbollsspelare. Kopplar gärna av 
med golf och musik. En ungkarl som bor ett stenkast från 
Söderstadion. Till yrket tjänsteman.

GLENN SCHILLER
Höger mittfältare
Född 1960. 181 cm. 75 kg.

En riktig urgöteborgare, som spelat för ”änglarna” i 13 år. 
Mycket meriterad, eller vad sägs om 3 SM, 1 UEFA-Cup 
och 3 Tipscup-segrar. Har dessutom vid 3 tillfällen spelat 
i U 21-laget. En mycket duktig passningsspelare. En mästare 
på väl avvägda inlägg. Fuskar lite med golf vid sidan av 
fotbollen. Har acklimatiserat sig väl i Stockholm med sin 
Charlotta. Bor centralt på Västerlånggatan i Gamla stan. 
Att komma till Djurgår’n var som att komma hem, med det 
starka västsvenska inslaget med Björn Westerberg i spetsen.

En småländsk göteborgare, som började sin fotbollskarriär 
i Mönsterås GOIF. Efter 4 års spel i Åtvidaberg, blev det 
spel i IFK Göteborg 1983. Är som alla ”änglar” mycket 
välmeriterad, med 2 SM, Svensk Cupmästare och 2 
Tipscupssegrar på topp. Är dessutom ytterligare internatio
nellt meriterad efter spel i Europa-Cupen. Har spelat i 
Ungdomslandslaget vid 16 tillfällen. Allmänt idrottsintres
serad. Spelat såväl tennis som handboll. En klok spelare. 
Mycket all-round, snabb och bra i huvudspelet. Bor centralt 
nära Stadion. Banktjänsteman till professionen.
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STEPHAN KULLBERG
Mittback
Född 1959. 180 cm. 74 kg.



STEFAN HERMANSSON
Forward
Född 1961. 178 cm. 70 kg.

THOMAS SUNESSON
Forward
Född 1959. 187 cm. 80 kg.

En smålänning som fått sin fotbollsuppfostran i Skeppshults 
BK. Efter 4 års spel i Halmstad BK, blev klubbadressen 
Trelleborgs FF 1984. Har spelat 6 pojk-, 6 junior- och 2 
U-landskamper. En mycket snabb kille, som ställer till stor 
oreda i vilket motståndarförsvar som helst. Har en mycket 
irrationell spelstil. Blir säkert en publikfavorit på Stadion 
med sitt snabba och tekniska spel.

Började karriären i Mönsterås GOIF. Spelade i Kalmar FF 
under åren 1978 - 1982, och i Malmö FF till och med 1984. 
Därefter blev det proffs-spel i schweiziska Lausanne Sports. 
Snabb, stark och mycket duktig i huvudspelet. Påpasslig. 
Håller sig alltid framme. En svensk Gerd Muller. 3 pojk-, 
13 junior-, 5 U 21- och 15 A-landskamper. Spelade Div 
2-bandy som 15-åring. Imponerades av Djurgår’ns seriösa 
satsning. Kände också till Björn Westerbergs tränartalanger.

Speldagar Allsvenskan 
säsongen 1986

Lördag 19 april kl 15.00 Djurgår'n-Kalmar FF

Måndag 5 maj kl 19.00 Djurgår'n-Hammarby IF

Måndag 19 maj kl 18.00 Djurgår’n-IFK Göteborg

Onsdag 28 maj kl 19.00 Djurgår'n-Halmstad BK

Onsdag 11 juni kl 19.00 Djurgår'n-IFK Norrköping

Onsdag 16 juli kl 19.00 Djurgår'n-Malmö FF

Söndag 20 juli kl 18.00 Djurgår’n-IK Brage

Måndag 11 augusti kl 19.00 Djurgår’n-AIK

Söndag 24 augusti kl 18.00 Djurgår'n-Östers IF

Söndag 21 september kl 18.00 Djurgår'n-Örgryte IS

Söndag 5 oktober kl 13.30 Djurgår’n-IF Elfsborg
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STOCKHOLMS FINANSOR 
FINANSIÄRER FÖR 

FOTBOLLSEKTIONEN
Att idrottsföreningar i dag lever under svåra ekonomiska 
bekymmer, är väl ingen hemlighet. Det är väl lika bekant för alla 
våra medlemmar att denna ekonomiska ”lågkonjunktur” för 
landets föreningar även drabbat Djurgårdens Idrottsförening.

Vad gör man? Var finner man medlen för att kunna förverkliga 
målsättningen att få fram ett spelskickligt lag när föreningen nu 
på nytt nått allsvenskan?

Ja, funderingarna har varit många, förslagen lika så. Men inte 
förrän Bengt Broberg och Hasse Swedberg via SE-banken fick 
kontakt med representanter för Stockholms Finansor, kom 
problemen till sin lösning.

Det handlar om en och en halv miljon!
En satsning på svensk elitidrott i dom stora lagsporterna handlar 
inte i dag om några 10 tusentals kronor. Nej, det handlar om 
miljoninvesteringar om man vill hänga med.

En förutsättning om man i representationslaget vill ha 
rutinerade, ambitiösa och tekniskt duktiga spelare och framförallt 
om man skall ge dessa möjligheter att förbereda sig på bästa sätt 
med träningsläger på varmare breddgrader och ett flertal 
träningsmatcher före den viktiga seriestarten.

Vi är idrottsintresserade Djurgårdare
Marknadsdirektör Per Sidfeldt på Finansor bekräftar att man 
hjälpt till med fotbollsektionens finansieringsplaner, och fortsätter:

- Vi har gjort det därför att vi är idrottsintresserade, därför 
att samtliga inom koncernledningen anser att Djurgårdens 
fotbollag skall spela i allsvenskan och att vi gärna vill vara med 
att förverkliga denna satsning.

- Men vi gör det inte därför att det är en bra affär för oss. 
Nej, mera för att vi är lite nyfikna på ett samarbete med 
idrottsrörelsen och därför att vi tror på Djurgårdsledarnas 
ambitiösa satsning.

Stockholms Finansor är ett relativt ungt finansbolag. Startades 
1983 av 14 välutbildade och färdigorganiserade personer inom 
branschen.

Man sysslar huvudsakligen med leasingavtal för företag när det 
gäller kontorsutrustning, maskiner, datorer och bilar. Ca 5 000 
leasingavtal är kontrakterade och balansomslutningen ligger på 
ca 1,1 miljarder per år. Med denna omsättning och den nuvarande 
personalstyrkan på 32 personer tillhör Stockholms Finansor ett 
av landets 20 största finansbolag.

Bengt Broberg:
- Vi är mycket tacksamma över det fina samarbetet och 
ekonomiska stöd vi fått genom Stockholms Finansor. Det är 
stimulerande att arbeta med en professionell marknadsföring av 
vår förening och i detta arbete ha ”finansproffs” som medarbetare.

- Det handlar om mycket stora pengar i dagens idrott. Kapital 
som vi inte har möjligheter att behärska och förvalta på egen hand.

- Tack vare Stockholms Finansor har vi fått fram kontanter 
vid rätt tillfälle för att kunna förverkliga våra satsningar såväl 
på spelare som förberedelserna i övrigt inför den allsvenska 
upptakten.

- Således en sund affärsidé där man kan få loss pengar innan 
”arbetet är utfört” eller innan reklam- och publikintäkterna 
kommit in.

Olle Larsson

PROJEKTGRUPPEN
fem viktiga ledare när det gäller vår ekonomi

Djurgårdens fotbollsbas Bengt Broberg med fr v projektledarna Leif Andersson, Glenn Schiller, 
Finn Johansson samt marknadschefen Hans Swedberg.
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BROTTNING

Jonny, Jimmy och Jerry Månsson framgångsrika brottarbröder i Djurgårdstrikå.

TRE GÅNGER MÅNSSON PÅ ÖVERSTA
PRISPALLEN
I HANINGE-CUPEN 1986.
Den årliga Haninge-Cupen i brottning skulle traditionsenligt 
arrangeras lördag - söndag 15-16 mars. Lördagen den 15 blev 
dock lamslagen av landssorg och jordfästning av den bortgångne 
statsministern Olof Palme.

En snabb omorganisation medförde att den stora tävlingen 
kunde genomföras som endagstävling under söndagen.

127 brottare vägde in och där tävlades på två mattor från 
kl 10.00 till 17.30 då man avverkat 191 matcher och korat 
mästare och medaljörer i samtliga åldersgrupper och viktklasser.

Vid den avslutande prisutdelningen fick tre bröder Månsson 
från Djurgårdens Brottningssektion bestiga översta avsatsen på 
prispallen i sina respektive viktklasser.

Jimmy (10 år) 1 :a i viktklassen 32 kg pojkar

Jerry (14 år) l:a i viktklassen 60 kg ungdom

Jonny (16 år) l:a i viktklassen 70 kg ungdom

TVÅ GÅNGER MÅNSSON I
”GT-BROTTNINGARNA”
VÄRLDENS STÖRSTA BROTTNINGSTÄVLING
Världens största brottningstävling kallas den, och detta med all 
rätt då närmare 700 brottare tävlar på 9 mattor från morgon 
till kväll under två dagar i Göteborg.

Självklart var Djurgårdens lovande ungdomar med i denna 
turnering. Med Bengt Frid och Kalle Månsson som ledare 
startades resan till ”framsidan” och när invägningen startades 
var det fyra DIF-brottare som vägdes in.

När den gigantiska tävlingen var slut stod Jonny och Jerry 
åter på prispallens översta avsats. Detta efter imponerande 
brottning mot såväl utländska som svenska motståndare. Ja, 
Jonny vann i finalen på fall över regerande svenska mästaren 
i viktklassen.

BLIR DET FOTBOLL ELLER BROTTNING?
Nu är det som oftast så, att stora idrottstalanger behärskar de 
flesta idrottsgrenar. I bröderna Månssons fall är det en ständig 
dragkamp mellan brottning och fotboll. Bollsinnet är minst lika 
utvecklat som någonsin konsten att kasta en motståndare på rygg.

I båda dessa grenar behöver som bekant vår förening 
förstärkningar, så oavsett vilken gren dom nu väljer så kommer 
Djurgårdens Idrottsförening att i framtiden få glädje och 
sportsliga framgångar genom denna talangfulla brödratrio.

Lycka till i framtiden!
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Orienteringssektionens styrelse hade 
i ett anfall av övermod beslutat om 
att genomföra en stororientering. 
Ja, kanske många av våra medlem
mar tyckte att vi tagit i väl hårt?

Nu så här i efterhand kan vi väl från 
sektionsstyrelsen medge att vi hade vissa 
mardrömmar om hur komplicerat det skulle 
kunna bli. Främst då genom att halva 
antalet startande kunde förväntas anmäla 
sig i laga ordning medan den andra 
deltagarhalvan förmodligen skulle dyka upp 
strax före start och anmäla sitt deltagande. 
Hur skulle detta klaras inom en tidsrymd 
av en och en halv timma?

Så var det detta med funktionärsstaben. 
Planera gick väl an, men hur många 
medhjälpare skulle vi få tävlingsdagen?

Kunniga medhjälpare
Men mardrömmarna besannades icke. Det 
fanns kunnig hjälp i vårt ”närområde”. 
Några av våra Djurgårds-barn stod upp och 
gav oss all den hjälp vi behövde. Två 
Djurgårdsbarn ”fallna” efter Sixten och 
Eivor - vår DM-mästare med namnet 
Öqvist, stod upp till 100 procent. Deras 
kunskaper från orienteringsverksamhet i 
Fredrikshov var ovärderlig och framför allt 
när det gällde startmaskineriet. Stort tack 
till Bengt och Björn. Samtidigt också ett 
stort tack till Karin Jonsson - även hon 
med Djurgårdsförflutet - som nu ställde 
upp med mycken tid och kunnande från 
sin nuvarande ”hemvist” i Skarpnäcks OL. 
Funktionärshjälp kom också från Stock
holms Orienteringsförbund och Godtemp
larnas IF. Även här ett stort tack.

Dåligt gensvar från innerstaden
Tävlingen blev mycket lyckad. Många har 
efteråt kommit fram och tackat för ett väl 
genomfört arrangemang, och önskat att vi 
även i framtiden skall arrangera en stor
tävling.

Men nu gäller det att skynda långsamt. 
Visserligen kom 550 till start, men vi fick 
nästan inget ”gensvar” från ungdomen i 
Vasastan, Norrmalm och Östermalm med 
Gärdet, de ungdomar som vi genom olika 
aktiviteter försökt ”värva” till OL-sporten. 
Det är nästan ofattbart att vi fick så litet 
ut av våra besök och brev till sportansvariga 
lärare och Hem och Skolaansvariga i dessa 
områden. Här finns ingen brist på elever 
och en tävling så in på knutarna borde ha 
lockat fler. Men vi ger inte upp, vi kommer 
igen med nya lockbeten.

Givande samarbete och uppryckning 
för vår sektion
Vi i Orienteringssektionen har klart för oss 
att här har vi vår marknad. Här har vi 
vårt Stadion. Allt det positiva, som vi fick 
ut av vårt samarbete med Lars Björkman 
och hans mannar, var det som lade en stabil 
grund för vår tävling.

Ett tack också till Fotbollssektionen som 
gav oss god sponsring. Genom ett snabbt 
beslut av Hasse Swedberg fick vi gratis
biljetter till alla som kom i mål. Biljetter 
till DIF:s premiärmatch i allsvenskan och 
dessutom till årets Gröna Lund-start. Tack 
Hasse och sektionsledningen.

550 startande i
Orienteringssektionens 
"Mellan Skärmarnas 
Jubileums-Skubb"

Värdefullt var det också att vi fick 
utnyttja så många utrymmen på Stadion 
i första hand för omklädnad och hygien
möjligheter.

45 kontrollskärmar i nysnö
Hur gick det då i själva tävlingen? Jo, 
bansträckning och kontroller fungerade 
mycket bra, detta trots att det föll en 
decimeter nysnö under de första morgon
timmarna. Banläggaren Bertil Wiström 
med bistånd av ”Lill-Byss” och kassören 
Acke Cronestig hade gjort ett mycket bra 
jobb. Alla skärmarna fanns kvar när 
tävlingen startade från det imponerande 
startplatsbygget.

360 föranmälda och 220 direktanmälda 
sändes ut på de olika banorna. I avgifter 
inbetalades till oss 13 200 kr. Småpengar 
tycker kanske de stora idrotternas folk, och 
ännu mindre blir det när vi räknat bort 
8 kr för kartköp och 7 kr till distriktsför
bundet. Då återstår endast 13 av de 
ursprungliga 28 kr/deltagare. Men det blev 
i alla fall en liten slant över till ett 
startkapital för att få med ungdomarna och 
deras föräldrar i vår skogssport.

Ett värdigt jubileum för vår tidning 
Mycket mer skulle kunna skrivas, men det 
får komma i jubileumsnumret av Mellan 
Skärmarna. Det var ju för att fira denna 
tidnings 50-årsjubileum som vi drog igång 
”Mellan Skärmarnas Jubileums-Skubb”.

Det är därför särskilt på sin plats att 
tacka Anders Lissegårdh, - son till allas 
vår Bengt, som skapade vår tidnings 
förstasida redan 1936 och som medarbetare 
i nästan varje nummer - samt Lars 
Hjertstrand och Lars Tjernberg för den 
mycket förnämliga utställningen, som fanns 
att beskåda i ett av Stadions nya VIP-rum.

Det är positivt med gamla orienterare 
som vill hjälpa sin klubb.

Stig Hammar

Tre tidigare orienteringsordf ställde upp 
för fotografen - Stig Hammar också han 
en gammal ordf Från höger Bertil Wi
ström, Gunnar Hedberg och vår senaste 
sektionsordförande Lars-Erik Forsberg 
med sin brasilianska fru Zelia.

EFTERLYST!

och funnen...
I tidigare nummer av tidningen Djurgår
daren har orienteringssektionens reporter 
efterlyst aktiva Djurgårdare, som även vid 
sidan av annan sport kunde berika DIF:s 
”skogsluffarkår”.

Nu har vår efterlysning givit resultat. En 
10-årsmedlem i Djurgården har gjort sin 
debut som aktiv orienterare. Vi inom 
sektionen hälsar Lennart Ossmark välkom
men i vår grupp. Lennart blev 7:a på bana 
5 bland 38 som kom i mål. Nu hoppas vi 
på flera sådana egna produkter till vår 
orienteringssektion.

Stig Hammar
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Ralf Gustavsson 86 03 27

EN SUMMERING AV
- varför det gick
De flesta är säkerligen rätt överens om att den gångna hockeysäsongen 
kanske inte hör till de mer minnesvärda för oss djurgårdare. Men innan 
vi låter den falla helt i glömska så tycker vi ändå att det skulle vara 
intressant att göra en liten tillbakablick och summering, även om en sådan 
med nödvändighet också kommer att återspegla något av den besvikelse 
som de flesta ändå känner över den gångna säsongens resultat.

Många var vi som match efter match led med spelare, tränare och ledare, men som ändå 
trodde att det skulle vända i nästa match. Vi satt där på läktaren och såg hur mycket 
inte blev riktigt som vi tänkt oss - hur det ville bli en dragning för mycket, hur det 
ofta inte fanns någon medspelare att slå den där öppnande passningen till, hur det offensiva 
spelet hade en tendens att hamna nere i hörnorna, hur det i många lägen saknades någon 
framför mål osv.
Men så plötsligt fem i tolv så vände det. Likt en fågel Fenix så återuppstod ur askan 
Djurgården som det mästarlag som vi lärt oss känna under de senaste säsongerna. Hur 
kan man förklara det här? En annan vanligt återkommande fråga i eftersnacket har varit 
varför det blev så mycket sämre i år när man med något undantag i stort sett hade samma 
lag som förra året. Tidningen Djurgårdaren har talat med några personer inom Djurgår’n 
Hockey för att få några initierade synpunkter på det här.

Reaktion
Djurgården har varit den mest framgångsrika elitserieföreningen i Sverige under 80-talet. 
Är man därför bortskämd med att inte bara ha gått till slutspel utan även nått finalen 
de senaste tre åren, så är det klart att åtminstone alla djurgårdare varit inställda på att 
Djurgården skall vara bland de fyra bästa elitserielagen. Sportsligt var det därför en 
chockupplevelse för de flesta i februari när man låg på nionde plats och risken började 
bli alltmer uppenbar att man var på väg ut ur elitserien.

Även om det är svårt att peka på någon direkt orsak härtill, så menar bland annat 
Jens Öhling att det kan vara en naturlig reaktion efter tre SM-finaler, europacupspel, 
landskamper och VM-spel för många av spelarna, allt längre säsonger, hårdare träning 
samt kanske alltför högt ställda förväntningar.

Minskat självförtroende
- Med tre år av framgångar så var nu de flesta spelarna helt enkelt inte förberedda 

på den situation som uppstod. Vi saknade därför vana vid att jobba under den stress som 
vi blev utsatta för redan i ett mycket tidigt skede av säsongen, säger lagkaptenen Håkan 
Södergren.

De uteblivna framgångarna fick dessutom stor uppmärksamhet i massmedia. Det ökade 
säkert pressen och som alltid när det inte går så bra så börjar man söka orsaker och 
leta fel. Små problem kan plötsligt då bli stora problem. Och när sedan varje poäng blir 
allt viktigare då är det lätt så att det låser sig och resultatet blir inte det som man tänkt 
sig.

- I ett sådant läge rasar lätt självförtroendet. Med självförtroendet så rasar också 
mycket annat - bland annat spelet. Det var precis vad som skedde. Och självförtroende 
är A och O i ishockey, understryker Håkan, som också pekar på hur svårt det är att 
få det att vända när självförtroendet en gång börjat att svikta. Speciellt gäller det, enligt 
Håkan, de yngre spelarna som i sådana här lägen blir speciellt utsatta.

Ledargestalter
Även om de flesta tycker att Djurgården på papperet har ett bra spelarmaterial i sin 
hockeytrupp så kan vi hålla med Jens Öhling om att det gäller att få det att fungera 
också. Så här efter säsongen så har det dock framkommit en del samstämmiga synpunkter 
på att laget behöver kompletteras på vissa punkter. Man menar att det saknas riktiga 
ledargestalter i laget.

- Vi saknar, som Rolf Ridderwall uttrycker det, spelare som de yngre lite mer oerfarna 
spelarna kan se upp till och känna ett hundraprocentigt förtroende för. Alla bra lag har 
sådana killar och jag tycker, säger Roffe, att vi i Djurgården har tappat alltför många 
sådana spelartyper. Det är möjligt att de yngre spelarna inte orkar leva upp till de krav 
som ställs på dem när de plötsligt blir ordinarie och hamnar i hetluften, om de inte har 
de här ledargestalterna att luta sig mot.

Andra menar att de för att lyckas måste ha en Mats Waltin, en Michael Thelvén eller 
en Håkan Ericsson eller någon annan sådan typ av spelare i laget som avlastar ansvaret 
och som ger stöd inte minst då i spelet på isen. Saknas detta hjälper det kanske inte 
hur bra träning och utbildning man än har.

TRAMPA MÖRTHEN!!! TRAMPA 
MÖRTHEN!!!
foto: Stig Kenne
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HOCKEYSÄSONGEN
som det gick -

- Utan att veta det kanske vi lidit mer av det här än vad vi själva trott. Om man 
så här efteråt ser det hela lite i backspegeln och med facit i hand så kan man kanske 
säga att vi övervärderat våra egna juniorer och undervärderat värdet av att ha etablerade 
och erfarna spelare kvar i laget, menar Hans Swedberg i Djurgårdens ledning.

Håkan Södergren spinner vidare på samma tema när han ifrågasätter om det i dagens 
elitserie finns utrymme att spela in så många unga oerfarna spelare som man faktiskt 
gjort i Djurgården i och med att man under de senaste åren förlorat en 6 - 7 mycket 
bra spelare. Håkan menar att unga spelare behöver tid att erfarenhetsmässigt lära sig 
nya saker och det har dom kanske inte fått tid att göra nu när det blev som det blev. 
Så säkert skulle exempelvis Thomas Eriksson eller varför inte Kenta Nilsson vara värdefulla 
bidrag till att staga upp laget i det här avseendet.

Gammal är äldst
Tittar man på svensk hockey den här säsongen så är det faktiskt de äldre som i hög 
grad dominerat och varit bäst i elitserien. Det är inte många yngre som dominerat, såvida 
de inte har haft stor hjälp och stöd av andra. Så Håkan Södergren har säkert rätt när 
han påpekar att det faktiskt krävs mycket rutin för att spela bra hockey på elitnivå idag.

Måltjuvar
I årets elitserie så har Djurgården bara gjort 111 mål att jämföra med hela 153 förra 
säsongen i grundserien. Många har i år därför frågat sig om det inte finns någon som 
kan göra mål i Djurgården och om det inte är så att det saknas någon eller några riktiga 
målskyttar, som vet var målet står.

VINKA RIDDARN!!! VINKA RID
DARN! !!
foto: Stig Kenne

Elitserien 85/86
1 Färjestads BK ..................... 36 21 7 8 154-111 49
2 Södertälje SK ...................... 36 21 3 12 167- 128 45
3 UV 71 .................................... 36 16 6 14 128- 118 38
4 Brynäs IF ............................. 36 17 4 15 125- 119 38
5 IF Björklöven ...................... 36 15 5 16 150- 132 35
6 Luleå HF .............................. 36 15 5 16 135-130 35
7 Leksands IF .......................... 36 14 6 16 118- 134 34
8 Djurgårdens IF ................... 36 15 3 18 111-134 33
9 MoDo AIK ........................... 36 12 8 16 134-158 32

10 AIK .......................................... 36 8 5 23 100- 158 21

Elitserien 84/85
1 Djurgårdens IF ................. 36 22 5 9 153-113 49
2 Södertälje SK ...................... 36 22 3 11 157- 123 47
3 Färjestads BK ..................... 36 19 7 10 161-111 45
4 IF Björklöven ...................... 36 19 7 10 131 - 110 45
5 Luleå HF .............................. 36 16 5 15 148 - 150 37
6 Brynäs IF ............................. 36 17 2 17 156-134 36
7 Leksands IF .......................... 36 16 3 17 128- 144 35
8 AIK ........................................ 36 16 1 19 141 - 146 33
9 Skellefteå AIK .................... 36 7 10 19 115-166 24

10 Hammarby IF ..................... 36 2 5 29 94-187 9

- Det här, menar Rolf Ridderwall, hänger rätt mycket ihop med den urholkning av 
självförtroendet som vi tidigare talade om. Förra säsongen hade vi självförtroende, men 
i år när det började gå grus i maskineriet och självförtroendet sviktade, då hade vi för 
lite sådana spelare som kan stiga fram och avsluta anfallen och därmed avgöra matcherna. 
Vi spelar en tung och offensiv hockey, som gör att vi vanligtvis får press på motståndarna 
och hade vi haft ett par målskyttar eller måltjuvar, då hade vi förmodligen gått till slutspel 
även i år, säger Roffe.

Roffe pekar på i hur oerhört många matcher i år som Djurgården i början av matcherna 
legat på och ägt matcherna, men inte lyckats göra något mål. Så har motståndarna kontrat 
och gjort mål och sedan har vi tappat alltihop efter det, suckar Roffe.

Det är inte utan att vi liksom känner igen den matchbilden på något vis. Roffe är dock 
optimist och tror att det finns många i laget som skulle kunna bli riktiga målskyttar 
och göra mål i de där lägena om det bara lossnade och de därigenom fick lite bättre 
självförtroende. Andra har sagt att det skulle behövas en spelare typ Bosse Berglund som 
kan göra mål. Bosse vann ju till och med skytteligan när han kom till Djurgården och 
han är välkommen tillbaka att återupprepa det.

Överhuvudtaget finns det faktiskt få riktiga måltjuvar i Sverige idag, menar Håkan 
Södergren. Det är Tore Öqvist, Kenneth Andersson, Erkki Laine och kanske några till.

- Mörthen hos oss gjorde 18 mål och vi hade bara 4 eller 5 man över 10 mål. Det 
är för dåligt. Vi skulle ha behövt två spelare över 20 mål och kanske en 4 - 5 man över 
15 mål för att som säsongen 84/85 vara i topp i elitserien, hävdar Håkan.

Förbisedd orsak
Om man skulle tycka att en blick i sluttabellen inte är alltför upplyftande, så skall man 
inte glömma bort att en bidragande orsak till att den nu kom att se ut som den gjorde 
också var att de andra lagen i många fall var bättre än Djurgården. Om det sedan är 
en acceptabel förklaring sett över hela serien är en annan sak. Men faktum är att många 
matcher faktiskt förlorades inte därför att Djurgården spelade dåligt utan till följd av 
att de andra lagen var bättre. Det finns faktiskt kvalité hos ett lag som till exempel 
Färjestad. Det är ingen tillfällighet att dom blev svenska mästare i år.
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Ljusglimtar
Detta var mycket negativt på en gång, men det finns även en del ljusglimtar att ta fram 
också från den gångna säsongen. Det som framstår som det mest positiva är givetvis 
avslutningen. Vändningen kom så sent som i 31:a omgången, efter en mycket tung förlust 
mot Luleå hemma på Hovet. På de sex sista matcherna slog Djurgården sedan faktiskt 
tre av de fyra slutspelslagen och tog hela 10 poäng av 12 möjliga. Det visar att det finns 
en potential i det här laget och att grabbarna verkligen kunde ta sig samman när det 
gällde. Man visade prov på att man kunde klara en mycket knivig situation. Vi håller 
med ”Jensa” när han tycker att det var ett härligt go i laget på slutet.

Såsom serien nu utvecklade sig så måste man väl också säga att ett av de positivaste 
inslagen ur säsongens facit nu får bli att vi spelar i elitserien även nästa år.

Slutfacit
Här spelar man om 72 poäng och slutresultatet blir att vi var 1 poäng från kvalspel och 
eventuell nedflyttning, men att vi samtidigt endast var 5 poäng från slutspel och guldchans. 
Och ändå så talar man om att den gångna säsongen var något av en katastrof. Det 
återspeglar lite av de höga krav som vi har på vårt hockeylag. Det visar också hur små 
marginalerna är i hockey även när det gäller poängen i serietabellen.

Speciellt avspeglas detta i den sista avgörande omgången. Före sista matchen låg vi 
på en otäck kvalplats och skulle möta Björklöven hemma, som krigade om en slutspelsplats, 
medan MODO som låg en poäng före Djurgården strax ovan kvalstrecket skulle möta 
Luleå hemma. Luleå hade inför sista omgången ingenting att spela för.

Det blev som vi alla kommer ihåg en riktig rysare. Det blev en sådan där dag när 
allt gick rätt väg och det blev en högtidsstund för alla hårt prövade djurgårdare. Inte 
i någon av de tre perioderna mot Löven på Hovet dröjde det mer än 38 sekunder innan 
Djurgården gjorde mål. Anslagstavlan visade samtidigt att MODO låg under. För första 
gången på länge ljöd på Hovet ”Djurgåår’n, Djuurgåår’n, Djuurgåår’n” mellan spelavbrotten 
i sista perioden. Det var längesen det var sådan stämning på någon hemmamatch. Vi som 
bjudit våra bekanta på hockey denna kväll tyckte åter att det var härligt att vara 
djurgårdare.

Ty Djurgården slog nämligen Löven med hela 5-2, medan Luleå slog MODO med 
9-3, och Djurgården klarade sig därmed från en riskfylld kvalplats.

Så slutet gott alltid nå’t. Eller för att travestera en känd visa kan man säga att det 
blev en början i moll, men en final i dur, även om det nu inte blev någon SM-final den 
här gången. Men låt oss hoppas att Djurgårdens målsättning för nästa säsong kan 
sammanfattas i de ord som dess nygamle tränare avslutade en uppmärksammad artikel 
med för ett tag sedan: ”Vi kommer att höra av oss!”

Vi är många som med spänning väntar på det.

Lagkaptenen HÅKAN SÖDERGREN 
foto: Stig Kenne

INFÖR SISTA OMGÅNGEN
Färjestad ........................................ 35 21 6 8 151 - 108 48
Södertälje ....................................... 35 20 3 11 163-126 43
Brynäs ............................................ 35 17 4 14 123- 115 38
HV 71 ........................................... 35 15 6 14 122-115 36
Björklöven ...................................... 35 15 5 15 148 - 127 35
Luleå .............. ................................ 35 14 5 16 126- 127 33
Leksand .......................................... 35 14 5 16 115- 131 33
MoDo .............................................. 35 12 8 15 131 - 149 32
Djurgården ..................................... 35 14 3 18 106- 132 31
AIK .................................................. . 35 8 5 22 97-152 21

Ständig heders
ledamot utsedd vid 
hockeysektionens 
årsmöte
Ishockeysektionen höll sitt årsmöte måndagen den 14 april 
1986, i föreningens lokaler i Klocktornet på Stadion, i närvaro 
av ett trettiotal medlemmar.

Sektionens ordförande Bengt Broberg öppnade mötet med 
att säga att den gångna säsongen både blev bra och dålig. Dåligt 
gick det för A-laget, men bättre för den övriga hockeyverk
samheten. Broberg framhöll att samtliga spelare i elitserielaget 
dock är värda en stor eloge, som i det pressade tabelläget och 
efter alla skriverier förmådde ta fram den vinnande spelstilen 
och rädda vårt lag kvar i elitserien. Broberg menade att det 
med det fina spelarmaterial som finns i klubben och med Leif 
Boork som tränare, kan målet inför nästa säsong åter sättas 
högt. Trots en något mindre bra säsong är vi nu Stockholms 
enda elitserieklubb, något som enligt Broberg förpliktigar.

Till ordförande att leda årsmötet valdes Berth Sundin, 
ordförande i föreningens överstyrelse.

Den ekonomiska ställningen föredrogs. För 1985 redovisades 
ett överskott på 600 tkr medan resultatet för säsongen 85/86 
rapporterades bli ett minus på 1,24 Mkr.

Mötet följde enhälligt valberedningens förslag och valde 
följande styrelse:
Ordförande: Bengt Broberg
Ledamöter omvalda för 1 år: sekreterare Jan Alm, Ulf Pilö 
Ledamöter nyvalda för 1 år: kassör Åke Bergdahl, Hans 

Swedberg
Hedersledamot: Per Bergström

Valberedningens ordförande Mats Dahl framhöll att valbe
redningens förslag till ledamöter i styrelsen vägletts av 
ambitionen att få den effektiva och slagkraftiga hockeystyrelse, 
som en framgångsrik verksamhet kräver.

Förslaget från valberedningen att utnämna Per Bergström 
till ständig hedersledamot i hockeystyrelsen motiverades av de 
insatser som Pelle gjort under en lång rad av år och den roll 
som han spelat för Djurgårdens Hockey.

Överstyrelsens stadgeenlige representant utses i maj i 
anslutning till årsmötet. Nuvarande ledamot Anders Reistam 
aviserades bli omvald.

Till valberedningen för kommande årsmöte valdes följande 
ledamöter: Mats Dahl, Lasse Björn och Bengt-Olov Wallgren.

Bengt Broberg avtackade Bernt-Olof Wallgren, som i 10 år 
fungerat som kassör och Björn Rylander, som under många 
år varit lagledare för elitserielaget. Båda lämnar sina 
befattningar men arbetar vidare inom hockeysektionen.

Ordföranden avslutade mötet med att önska den nya styrelsen 
lycka till och uttryckte förhoppningen om att den kommande 
säsongen både Sportsligt och ekonomiskt skall bli bättre än den 
nu avslutade.

Ralf Gustavsson
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Denna säsong har vårt division 2-lag 
legat i toppen hela säsongen, men 
föll tyvärr i sista omgången mot 
Uppsala med 1-3. Detta berodde 
på att två av våra spelare hade 
planerat in andra aktiviteter den 
helgen. När man ser tillbaka på 
denna säsong så förstår man nog 
att vi behöver två eller flera spelare 
till nästa säsong.

Vårt division 3-lag hamnade i 
mitten av sin serie och kan lugnt 
planera inför nästa säsong.

Division 4-laget gjorde en mycket 
bra säsong och hamnade på andra 
plats efter ett mycket bra Enköping.

Vårt damlag kommer att utgå till nästa 
säsong p.g.a. för få spelare.

Denna säsong har vi fått igång en mycket 
bra juniorverksamhet, vi har en fast 
juniorträning i veckan, den äger rum på 
söndagar kl. 12- 14 på Kampementshallen 
som ligger på Gärdet.

Vår klubbkväll har vi på fredagar från 
kl. 19 tills vi blir trötta framåt natten.

Lite smått och gott 
från squashsektionen

Här presenterar vi spelarna i dom olika 
lagen:

Div 2
Birger Clauss, Peter Fendert, Peder 

Lindberg, Mats Berg.

Div 3
Arne Candelius, Ronny Borén, Ola 

Fendert, Per Cederlund.

Div. 4
Filip Ranby, Torsten Svenberg, Niklas 

Miöen, Lennart Myren.

Reserver under säsongen:
Bo Töcksberg, Christian Lépée, Stefan 

Hagström, Lars Carlsson m.fl.
En av våra juniorer som heter Stefan 

Hagström har tävlat ganska flitigt i år med 
framgång. Stefan har kvalificerat sig till 
slutspel i en juniortävling som har pågått 
hela säsongen med deltävlingar, som då 
avslutas med final där Stefan är med. Vi 
önskar honom all lycka i finalen.

Här presenterar vi några av våra juniorer:
Stefan Hagström, Robert Klättborg, 

Pontus Nétré, Andreas Mülich, Robert 
Holm, Anders Sjöman, Håkan Jerner, 
Patric Hillerud, Christofer Vibenius, Ina 
Vibenius, Lotta Eketorp, Adel Aziz m.fl.

Vårt klubbmästerskap gick av stapeln 
den 4-5 april. Därefter börjar träningen 
inför nästa säsong. Det kanske blir någon 
månads semester före hårdträning?!

Om någon som läser detta är intresserad 
av att prova på squash hos oss, så kan ni 
ringa till Niklas Miöen telefon: 624423 eller 
Peter Fendert telefon: 561457 båda tele
fonnumren är på kvällstid.

Dagtid kan ni ringa till squashhallen tel: 
617560 el. 70.

Ha en trevlig sommar på er alla 
djurgårdare!!!!!!

Hälsningar

Peter Fendert 
sekreterare DIF Squash (sektion 19)

TVÅ LOVANDE 
JUNIORER

SPEL MELLAN

Anders Sjöman och Stefan Hagström Peter Fendert och Stefan Hagström
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Tiderna förändras
- eller på tal om kosing, 
kosing och åter kosing
När jag ser, läser och hör om 
dagens problem med stålar inom 
idrotten och nu närmast fotbollen, 
där heder, ära och rent spel hör till 
liret, så börjar man ”lura till” på 
vart det sportsliga tagit vägen?

Ovanstående skrift är ju ingen 
nyhet. Spelet om pengar har pågått 
en längre tid. Det behövs i dagens 
läge stora pengar för att driva en 
idrottsförening. Det krävs också 
pengar till den som ska utöva 
idrotten.

Grabben eller tjejen som ska hålla 
på med sin sport, ska som en del 
förståsigpåare säger: ha ordentligt 
tilltagna stimulansslantar. 
Hur kan vi överleva?

Nu rör det sig som bekant inte bara om 
de här ”stimulansslantarna” som klubbarna 
skall ut med. Det finns ju också många 
andra utgiftshål som slantarna skall ner i. 
Som t ex övergångssummor, tränararvoden, 
resor, käk, uppehälle, plus årets nyhet - 
sociala avgifter - på stimulansslantarna. 
Den senare pålagan har medfört att ett 
flertal klubbar i dagens läge snackar om 
konkurs.

Hur får nu Djurgården in alla dessa 
tusentals, miljontals kulor för att få det hela 
att gå runt? Eller är det så att det i de 
flesta fall inte går runt? (Man håller med 
nöd och näppe pipen över vattnet). Den 
frågan har jag undrat över många gånger. 
HUR ÖVERLEVER DJURGÅR
DEN????

Det var mer ”lir” och mindre 
”kulor” förr
På 50-talet då jag - ”Jompa” - kom med 
älgkliv från Värtans IK till Djurgårdens 
IF, så fanns det efter vad jag förstår inga 
större ekonomiska problem. Om det fanns 
något av det slaget, så skulle det i så fall 
vara Hammarbybacken som kostade ca 
90 000 kr i upprustning och som sedan gav 
en taskig återbäring. Några kronor blev det 
väl, men man led ju av ständig snöbrist.

På den tiden var det nästan ett krav att 
ledaren i huvud- och fotbollsstyrelsen var 
idrottsintresserade och idrottskunniga. Le
damöterna i fotbollstyrelsen skulle vara 
fotbollskunniga och i princip ha lirat fotboll 
själva, och då helst i Djurgården.

Namn man kommer ihåg från den tidens 
styrelse är ”Farsan” Sandberg som bland 
annat ryckte in som lagledare när vi vann 
guldet 1959. Att sen ”Farsan” mena på

Artikelförfattaren Jompa Eriksson i den 
blå/gula landslagströjan.

att ”lirare med stödjeben” = enfotade, 
aldrig skulle nå toppen i fotbollen fick han 
ta tillbaka illa kvickt. Nacka dök ju upp 
och representerade med bravur den enfo
tade gruppen.

Man minns också den mycket fotbolls- 
kunnige Sigge Berg som ofta satte på sig 
sin svarta krimmermössa och drog ut i 
Sverige på värvarstråt. En gång värva han 
hela Värmland!!!

Till sist men inte minst sekreteraren 
Gunnar Lundqvist som utövat löpning 
(fri-idrott) utan boll. Den grabben fick 
utstå många hårda fotbollslektioner från oss 
i laget innan han blev godkänd.

Det här vara bara några kända exempel 
från fotbollstyrelsen på 50-talet. Dom 
snackade mycket fotboll på sina samman
träden. Det föll sig naturligt. Det snackades 
värvningar, resor m m. Samt ekonomi - 
för den var ju viktig även på den tiden - 
men går den att jämföra med nutiden?

Hjälper det med bara friska tag?
Nu för tiden behöver - vad man läst och 
hört - en styrelseledamot inte vara direkt 
idrottsintresserad. Den invalde skall ha 
kännedom om hur man på bästa och 
lättaste sätt kan få in dom största slantarna. 
Sammanträdena har utvecklats eller om 
man vill invecklats till att gälla ekonomi, 
kosing, kosing och åter kosing.

Det talas och skrivs om att Djurgården 
i dagens läge ligger 1 1/2 miljon back - 
plus värvningar på gång för ca samma 
summa som skuldbeloppet. De é friska tag 
i Djurgårdseken!

Men hur skall man nu få in dessa 

slantar? Ett tufft jobb för huvud- och 
fotbollstyrelsens ledamöter. Var få tag i 
sponsorer, reklampengar m m. Medlemsav
gifter, bingoinkomster, matchintäkter, sup
porterklubbens insatser osv är en mycket 
viktig del i Djurgårdsfamiljens ekonomi.

Stockholms kommun borde 
skämmas!
På tal om reklampengar - Djurgården har 
för 1986 (hörsägen) fått tillstånd till att 
för föreningens räkning få sälja reklamplat
serna på hemmaarenan, Stadion. Av dessa 
pengar som Djurgården får in genom denna 
försäljning (platserna ännu ej sålda) så 
skall Stockholms kommun ”roffa” åt sig 
300 000 kronor!!!

Tala om att dom - kommunen - borde 
skämmas!

Det är ju ändå så här att klubbarna och 
framförallt Djurgården med sin stora 
ungdomssatsning bedriver en social verk
samhet som kommunen borde sätta stort 
värde på och försöka hjälpa istället för att 
stjälpa.

Taskigt av kommunen att inte kunna 
hålla tassarna borta från dom slantarna. 
Ungdomssektionen drabbas ju också av 
denna kommunens snålhetsinställning. Ef
ter vad jag hört så är tröjreklamen en viktig 
inkomstkälla. För att få in mer pengar så 
går resonemanget nu ut på att ha två 
tröjställ. Första halvleks tröjreklam skulle 
kunna vara ”Köp Volvo” och andra halvlek 
”Köp Saab”!

”Sigge” - vilken reklampelare
Synd att inte ”Sigge” Parling är med i 
dagens Djurgården. Han hade, om han 
varit med, kunnat kamma in dubbla stålar 
mot de andra i laget. Sigge bar på - 
ovanför midjan - en otrolig stark, kraftig 
och muskulös och helt perfekt fyrsidig 
reklamkropp. Den var liksom heltäckande 
runt om. Det närmaste jag i den vägen sett 
på en fotbollplan är ”Kniven” på gamla 
dar.

Om det i ”Knivstas” sammanhang hand
lade om muskler vet jag inte. Kanske jag 
här ger fotbollsansvariga en tankeställare. 
Satsa på lirare med ”Parlingkroppar”. 
Kanske inte så bra i bollspel, men dom tar 
in dubbla stålar.

Men nu till det jag verkligen vill 
berätta
De här nedritade raderna är bara några 
förord till vad jag verkligen skulle skriva 
om, så nu är jag kommen till pudelns kärna 
liksom.

Min övergång från Värtan till Djurgår
den 1950, gällde först ishockey. I Värtans 
IK hade jag spelat bandy, ishockey och 
fotboll i ett 10-tal år. Vid 21 års ålder
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Jompa i täten för DIF-laget i en seriematch 1951 mot Göteborg på Stockholms Stadion.

värvades jag av min lumparkompis vid 
flyget ”Lill-Lulle” Johansson.

Det var då inget snack om stålar. Man 
var tacksam för att man fick en chans att 
försöka slå sig in som ordinarie back i ett 
så skarpt och otroligt duktigt lag som 
Djurgården var på den tiden. (Dom är ju 
inte så dåliga nu heller).

Det var tänkt att jag skulle bli backkol
lega med Lasse Björn. Chansningen sprack 
och från det lilla äventyret har jag kvar 
”övergångssumman”, jag fick ”Lill-Lulles” 
begagnade skridskor.

”Hasse Jeppson-ersättare” 
Övergången i fotboll lyckades bättre. Fick 
vara med och provspela några matcher 
1950. Bl a i en bortamatch mot Jönköping 
där också ”Sumpans” målvakt Gösta 
Klinga provades. I dom här testmatcherna 
så var det inget snack om stålar. Jag tyckte 

det var kul och spännande att få vara med 
och representera allsvenska Djurgården. 
Det var nästan så att man var tacksam för 
att slippa pröjsa käk och resor.

Våren 1951 blev det klart med övergång
en. Från Värtans IK till Djurgårdens IF. 
På våren det året var vi nere i Skåne och 
sopade rent. Jag kallades då för påläggskalv 
och ”Hasse Jeppson-ersättare”.

Sigge Berg hade tidigare - utan den 
svarta krimmermössan - varit nere och 
överlåtit Hasse Jeppson till Atalanta i 
Italien.

1951 debuterade jag ”Hasse Jeppsonsur
rogatet” Jompa Eriksson i Allsvenskan. Det 
gick inte så där väldigt bra mellan varven. 
Det var innan man liksom stabiliserade sig 
i det allsvenska tempot. Situationen för mig 
blev inte bättre av att tidningarna och 
Djurgården föreslog att man till enstaka 
viktiga matcher skulle hämta hem Hasse 

från Italien. Nej, det var inget bra läge 
jag hamnat i då, men det fixade sig med 
tiden.

Fickpengar och utrustning
Hasse fick lira ostörd i Italien och jag 
kunde hålla platsen i Djurgården fram till 
1960. Matchgaget var på den tiden 1950 - 
1960, 50 till 150 kr per match. Men hur 
mycket kosing fick du Jompa och Värtans 
IK vid övergången? Frågar allmogen.

Svar: Värtans IK fick ett ställ tröjor och 
byxor värt 800 kr. Värtan gjorde inga 
anspråk på ersättning - det var så på den 
tiden - DIF gjorde här en fin gest.

Själv fick jag 440 kr som mitt körkort 
kostade att ta på den tiden. Det var den 
tidens övergångssummor.

När det nu blir klart med övergången 
för Börjesson till Djurgården - hur mycket 
skall han då själv ha? (Det håller nog inte 
med några körkortspengar)! Hur mycket 
skall Örgryte ha? (endast ett tröj- och 
byxställ för 800 kr är väl inte att tänka 
på). Nej, det blir nog kosing, kosing och 
återigen kosing. Om det ändå bara blir 1/2 
miljon så är det ju lite skillnad från min 
övergång 1951.

Från att ha handlat om tre-siffriga 
övergångsbelopp på 50-talet, så gäller nu 
sex-siffriga. Stackars ledamöter som ska 
dra in alla dessa kulor.

Sigge Berg, ”Farsan” Sandberg och 
Gunnar Lundqvist levde nog ett rätt så 
hyfsat styrelseliv på min tid.

Beskyllda för skattefusk och 
falskdeklaration
Innan jag avslutar den här kosingöversikten 
så är det väl också på plats att informera 
läsekretsen om att jag hösten 1962 efter
taxerades för matchpremier och traktamen
ten vid utlandsresor 1959 och 1960. 
Djurgården hade inte tagit upp detta på 
löneuppgifterna vi fått.

Fick pröjsa 754 kronor och tänkte att 
det hela var ur världen när åtalet för 
falskdeklaration kom som en julklapp 1963. 
Den här gången var det matchpremierna 
som inte var upptagna på löneuppgifterna. 
Tillsammans med ett 50-tal Djurgårdare 
var jag anklagad för skattefusk och falsk
deklaration. I Svea Hovrätt dömdes vi 1964 
till böter. Själv fick jag böta 600 kronor.

Detta att min fotbollskarriär skulle sluta 
i Svea Hovrätt, kunde man ju inte ens 
drömma om när jag började lira. Den här 
gången blev det lirarna som oförskyllt fick 
ta av sina egna slantar och punga ut till 
Moder Svea.

Ansvarig för denna nedskrivning är 
Jompa Eriksson verksam som fotbollspelare 
i Djurgårdens IF under åren 1950- 1960, 
med två Svenska Mästerskap som vi fick 
200 spänn i Extra premie för per SM.

Örgryte fick visst sitt SM 10 000 per 
skalle . . .

Tiderna förändras det blir mer kosing, 
kosing och åter kosing.

När började de allsvenska domarna att 
singla slant med tusenlappar undrar jag 
avslutningsvis.

JOMPA 
som fortfarande har hjärtat 

kvar i Djurgården
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När första worldcuptävlingen i 
störtlopp skulle genomföras i Åre 
i den nya störtloppsbanan, så var 
förväntningarna stora och frågan 
var, om störtloppet skulle klara dom 
internationella kraven. Svaret blev 
utan tvekan ja.

Förste man i startboxen och 
därmed även förste man i mål var 
en djurgårdare. Som föråkare A 
åkte Mats Flodin DIF ut både på 
fredagen och lördagens tävling. 
Mats kommentar till Svenska Dag
bladet efteråt var att den som skulle 
vinna störtloppet måste vara rätt 
hårig om benen. Med detta menade 
ha att det gick fort och var svårt. 
Ett uttalande som många kunde 
stryka under på efter genomfört 
tävlingsåk.

I förra numret av Djurgårdaren utlovades 
resultat från vinterns tävlingar. Därför 
kommer denna artikel att handla om 
resultat. Vi som läser en resultatlista läser 
den på många sett. Om man hittar en 
DIF:are långt ner i prislistan kan det tyckas 
att det var mindre bra. Men det kan bero 
på att ett av åken var dåligt och det andra 
bra, vidare kan tidsmarginalerna i utförs
åkning vara mycket små.

Våra oldboys håller fortfarande 
ställningarna
Tidigare år har vi litat på våra Oldboys 
när det gäller placeringar. Vid manusstop
pet för denna artikel hade deras riksmäs
terskap ännu inte avverkats. Det går den 
15- 16/4 i Järvsö. Men vid DM i slalom 
i Sundbyberg blev det något sämre fram
gångar än tidigare år. Den enda segern 
svarade Anders Hellgren för (Jonas pappa). 
Han vann H 35, i H 40 kom Matts 
Wassdahl 4:a, i H 30 Lasse Östlund 5:a 
och i H 50 Bertil Englund 5:a.

Vid storslalom-DM gick det bättre. Old 
girls vanns av Agnetha Bromée, i H 50 kom 
artikelförfattaren 5:a, i H 40 Matts 
Wassdahl 4:a. I H 30-klassen blev det 
verkligen storslam för Djurgårdens IF; l:a 
Benny Lindberg, 2:a Kurt Carlsson, 3:a Ulf 
Draggart, 4:a Mats Flodin och 9:a Per-
Arne Hellgren.

Lagtävlingen i H 30, La DIF, 2:a DIF 
och i lagtävlingen H 50 2:a DIF. Vid en 
Oldboys-tävling i Filipstad kom Kurt 
Carlsson 2:a, endast 20 hundradelar efter 
segraren. Om Oldboys även i år ska bli 
framgångsrikast får vi svar på i Järvsö den 
15-16/4.

DJURGÅRDARE FÖRST UT 

I ÅRES NYA 

INTERNATIONELLA 
STÖRTLOPPSPIST

Djurgårdaren Mars Flodin i full fart, perfekt stil och koncentration utför Åres nya 
störtloppsbana
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En nöjd och belåten Mats Flodin efter väl 
genomfört föråk i Åres World cup-tävling 
1986.

Våra ungdomar fortsätter att över
tyga
Våra föraningar på hösten om vilka som 
skulle göra bra ifrån sig under vintern, 
visade sig vara riktiga. Våra ungdomar har 
alla gått framåt. Liksom föregående säsong 
hittade man Jonas Hellgren högt upp i 
prislistorna. Vi vågar nog påstå att han 
varit den jämnaste i Stockholmsdistriktet 
under säsongen. Men han har följts av 
många andra djurgårdare som förbättrat 
sig mycket sedan föregående år.

Tyvärr saknas många listor från tävling
ar, och vad ungdomstävlingar beträffar så 
är det tyvärr många som saknas, därför är 
det svårt att här lämna alla resultat. Det 
var många år sedan som vi hade sådan 
bredd på ungdomssidan. Jonas Hellgren 
tävlar liksom Sofia på flicksidan i ungdoms
klasserna där det är c:a 25 - 30 som startar 
varje tävling och på pojksidan 110-125 
startande. Att här räkna upp alla resultat 
skulle nog vara en tråkig läsning, därför 
skall vi bara nämna några.

Den 11/1 i Huddinge kom i klassen 
14-15 år Sofia Watz 10:a, samma dag 
i klassen 12-13 år i Järfälla kom Hanna 
Moback 13:e och Jonas Hellgren 5:a men 
2:a i andra åket. Jonas kom även 5:a dagen 
efter, då kom Andreas Andersen 20 och 
Oscar Watz 30:e man men 8:a i andra åket.

Den 18/1 i Hässelby blev Hanna 
Moback 7:a. I distriktsfinalen för ”Kalle 
Anka” kom Jonas Hellgren 3:a och 2:a i 
sina två åk men vann sammanlagt. Här 
kom Oscar Watz 10:a. Efter ett totalt 
misslyckat första åk, åkte Sofia Watz upp 
sig till en nionde plats i Mälaröarna den 
1/2, en 5:e plats var inte otänkbar.

Med 2 jämna åk kom Jonas H. 2:a i 
distriktsfinal två och därmed kvalificerad 
till regionfinalen i Älvdalen, där han kom 
11:a ena dagen och åkte ur andra. Men 
han var dock med och hemförde lagsilvret 
till Stockholmsregionen.

Jonas Almqvist distriktsmästare
DIF arrangerade Stockholms storslalom 
DM i Älvdalen. Här kom Hanna Moback 
7:a efter det att hon tappat ena staven 
redan i första porten. Jonas Hellgren 
återigen 2:a, men det är olika segrare varje 
gång, Oscar Watz 8:a och Andreas An
dersen 24:a. Dessa tre blev 4:a i lagtävling
en. Bra gjort. Jonas vann även Botkyrka
bragden 1986. Men som sagt en hel del 
resultat fattas, kanske kommer dom i nästa 
nummer.

På juniorsidan är det tunt, bara en - 
Jonas Almqvist! Även han trodde vi skulle 
göra fina resultat, vilket han motsvarat. En 
junior får även åka seniortävlingar för att 
förbättra sina punkter. I dom juniortävling
ar Jonas åkt har det gått bra. Vinst i slalom 
DM, 5:a vid storslalom-DM och vinst i en 
juniortävling i Sundbyberg. Vid junior-SM 
gick det något sämre, men hela Svenska 
eliten på juniorsidan fanns på plats. Jonas 
var den förste djurgårdare som kvalat in 
till JSM. Han bröt i slalom, kom 36:a i 
störtloppet och 42:a i storslalom.

Av våra seniorer är det som sagt Jonas 
Almqvist och Kristian Viberg som förbätt
rat sina punkter under säsongen, medan 
Erik Werner i stort sett står kvar på sina. 
Kristian V kom 14:e man av 95 på 
Mälaröarna den 15/2. Den 18/2 vann 
Jonas A en seniortävling i Järfälla. I 
Huddinge den 19/2 kom han 8:a, Storsla
lomtävling i Sunne den 25/1 blev Jonas 
13:e man. Botkyrkabragden den 26/1 blev 
Kristian 9:a, Nisse Sjöberg 36:a av 128 
startande.

Slalom-DM för seniorer Erik Werner 
18:e man. Störtlopp i Vemdalen den 2/1 
Kurt Carlsson 12:a. Dagen efter förbätt
rade Kurre sin placering och blev 5:a. I 
vår egen tävling DIF-cup i Högdalen kom 
Jonas A 6:a, Kristian V 12:a. Storslalom 
DM för seniorer Erik W 10:a. Seniortävling 
i Smedjebacken 8/3 Jonas A 10:a, Erik W 
16:e. Även här saknas en hel del resultat
listor.

Stockholms slalomlag vid KALLE 
ANKA-FINALERNA 1986 som arrange
rades i Älvdalen. En mycket hedrande 
silverplats genom följande åkare: Fr v: 
lagledaren Bo Stålhane, Sollentuna, Fred
rik Ljungkrantz, Järfälla, Andreas Berg, 
Täby och Jonas Hellgren, Djurgårdens IF.

Inom DIF:s slalomsektion ser vi ljust på 
framtiden när det gäller ungdomsverksam
heten, när väl Hammarbybacken blir klar. 
Vi kommer, var så säkra.

Lars Erik Pettersson
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PIA PARK
Konståkningssektionens senaste nyförvärv
Ny åkare för säsongen är Pia Park, som 
kommer från Södertälje. Hjärtligt välkom
men bland DIF-åkarna.

Ann-Britt Wallin heter Pias tränare och 
hon har även tränat Pia i Södertälje. 
Ann-Britt är en av våra välutbildade 
tränare. Första gången jag träffade Pia var 
på ett sommarläger i Tyringe för tre år 
sedan. Min dotter delade då rum med henne 
och båda upptäckte vi hur trevlig och fin 
kompis Pia är.

Pia har framför allt varit duktig och med 
bra resultat genomfört sina tävlingar. På 
JSM i Mölndal placerade sig Pia på en 
5:e plats och det är mycket bra gjort av 
Pia med tanke på att det finns så många 
och bra juniorer. Pia är född 1970 vilket 
innebär att hon även nästa säsong får tävla 
som junior. Lycka till Pia.

För sin fina 5:e placering på JSM och 
för övrigt bra placeringar blev Pia av 
Svenska Konståkningsförbundet uttagen att 
representera Sverige vid The Trophy of the 
Polish Figure Skating Association, inter
nationell senior- och juniortävling i Gdansk, 
Polen. Tävlingen ägde rum den 7-10 mars 
1986, Pia berättar själv om tävlingen.

Gunvor Stjernfeldt

Födelsedagar 
1986

70 år:
5/7 Essen Lindahl, Lidingö

15/7 Arne Arneborn (ständig medlem)
1 /9 Helge Östlund (ständig medlem)
5/9 KW Gullers (ständig medlem) 

14/10 Bengt Winqvist (ständig medlem) 
28/10 Anna-Lisa Jonsson (ständig medlem)

MIN INTERNATIONELLA TÄV
LINGSDEBUT

Resan startades den 5 mars med att vi 
samlades på Stockholms Central. Vi som 
blivit uttagna till denna tävling i Polen var: 
Ledarna Sassa Gula och Tomas Öberg. 
Åkarna: Anette Skogström, Jennie Bro
ström, Ann Blidlöv, Fredrik Rosén samt 
isdansarna Lill och Rickard samt jag själv.

Vi åkte ”pendeln” till Nynäshamn, där 
vi gick ombord på båten som skulle föra 
oss till Gdansk. Väl framme tog vi in på 
Hotell Poseidon och på torsdagseftermid
dagen mjukade vi upp med träning.

Tävlingarna startade på fredagen med 
figurer. Dom gick inte bra, jag var för 
nervös i denna min första tävling utom
lands. Senare på dagen åkte vi korta 
programmet och då gick det ganska bra.

Har glömt tala om att motstånd bjöds 
av åkare från Tjeckoslovakien, Östtyskland, 
Polen, Storbritannien, Holland, Österrike 
och Rumänien.

På lördagen var det först träning. Den 
därpå följande friåkningen gick sådär. Jag 
kan mycket bättre. Placeringarna för oss 
flickor juniorer var 5-8-11-13 varav jag 
var 11. På söndagen var det pojkarnas 
friåkning samt isdans. Senare samma dag 
var det uppvisning. Måndagen gick åt till 
shopping, och på kvällen startades hemfär
den med tåg till Östberlin. Efter tågbyte 
där kom vi till Sassnitz. Där gick vi ombord 
på färjan till Trelleborg och sedan nattåget 
till Stockholm.

Summering: En resa och tävling som var 
rolig, intressant, lärorik samt jobbig.

Pia
50 år:
10/6 Åke Strömmer, Borlänge (Radiopratare) 
11 /7 Suzanne Dettner (f.d. överstyrelsen) 
16/7 Leif Fredblad (ishockey/bandy)
5/9 Gösta Johansson, Uppsala

14/9 Weyler Johansson, Götene
24/9 Gunnar Falk, Hästveda
15/10 Lennart Le Moine (fotboll)
27/10 Bertil Wiström (orientering)

75 år:

60 år:
16/6 Tage Gustafsson, Köping
18/7 Sven-Olof Åsbrink (boxning/fotboll)
19/7 Signe Rufelt (ständig medlem)
28/8 Nils-Erik Appelbom (ständig medlem)
15/9 Åke Nilsson (ishockey)
15/10 Rolf Telenius (ständig medlem)
30/10 Sven Larsson (ständig medlem)

23/6 Holger Ehlen, Eslöv
8/8 Sören Egerblom (ständig medlem)
8/8 Gösta Gartelius (ständig medlem) 

10/8 Henrik Grönberg (ständig medlem) 
29/8 Bror Löfdahl (ständig medlem) 
13/9 William Petsen (ständig medlem) 
18/9 Kurt Liljedahl (ständig medlem) 
21/9 Wivi Duner (ständig medlem) 
31/10 Gerhard Thorsell, Strängnäs

80 år:
21/7 Gillis Tempelman (ständig medlem) 
12/9 Eric Lindström (ständig medlem)
5/10 Arvid Kjellström, Östersund

85 år:
12/10 Ernst Carlberg (ständig medlem)

JUNIOR LADIES’ FIGURE SKATING

FINAL RESULTS
1. Iveta Voralova ............. CSR 3,0
2. Tanja Krienke .............. GDR 3,6
3. Fiona Ritchie ..............  GBR 5,4
4. Beata Mól .................... POL 9,6
5. Malgorzata Górska .....  POL 11,8
6. Jennie Broström ........... SWE 13,4
7. Jeltje Schulten ............. NED 13,8
8. Anette Skogström .......  SWE 15,2
9. Susanne Reindl ............ AUT 16,2

10. Izabela Lecka .............. POL 18,6
11 Pia Park ....................... SWE 22,8
12. Codruta Moiseanu ......  RUM 23,4
13. Ann Blidloey ................  SWE 26,2
14. Beata Krejpcio ............. POL 27,0
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Mästarinna på is 
Grives efterträdare
I

 detta hänseende är konståkning privili
gierad. Bengt Grive, som i sin ungdom 
var en framstående bordtennisspelare, 
har varit TV-sportens ”specialare” på 

konståkning, och har givit oss intresserade 
många högtidsstunder i många år.

Nu skall han gå i pension och överlämnar 
mikrofon och bild till KATARINA 
HULTLING, 31 år, med djupishavsgröna 
ögon, född i Stockholm och uppvuxen i 
Västerås.

Katarina har en storslagen bakgrund 
inom idrotten. Hon tävlade i slalom när hon 
växte upp, men vintrarna var snöfattiga i 
Västerås och ekonomin förbjöd rundresor 
för att söka efter snö. Så tävlandet rann mer 
eller mindre ut i sanden.

Hennes kamrater, som spelade curling, 
formligen släpade henne då med till curling
banan. Om än motvilligt, så som den goda 
kamrat hon är, ställde hon upp för laget i 
JSM 1971 efter endast några veckors trä
ning.

Det blev inget vidare bra resultat. Men 
”isen var bruten” till curlingporten. Katari
na tränade vidare med laget, som var ett av 
de allra första rena flicklagen som bildades i 
Sverige.

VM-biljett
Först 1973 hade Katarina förstått att hon var 
en talangfull curlingspelare. Hon övergick 
till Törn-laget och började träna mer meto
diskt. 1979 vann hon sitt första SM i Sollef
teå. Priset för SM-vinsten blev en biljett till 
VM i Skottland, f.ö. det första VM-et i cur
ling för damer. (Den klubb som vinner SM 
i curling blir årets landslag och får represen
tera Sverige internationellt.) Laget kom på 
andra plats, slaget i finalen av Schweiz.

Curlingens charm
Curling är lätt att lära men tar tid att be
mästra och lämpar sig för hela familjen - 
oavsett kön och ålder. Den ger samhörighet, 
spänning och träningsvärk och fordrar 
schackspelarens strategiska tänkande, bil
jardspelarens precisa stöt, bridgespelarens 
minne och en Björn Borgs eller Mats Wil
landers uppfattningsförmåga.

- Rörelsen i curling lär man sig lätt, berät
tar Katarina. Svårigheterna kommer efter
hand. Det viktiga i curling är ett starkt psy
ke och ett starkt psyke får man oftast av en 
god fysik. En curlingmatch tar bort emot tre 
timmar och man måste tålmodigt vänta ut 
det andra laget. Laget med störst tålamod 
vinner oftast.

Allmänkonditionen är alltså viktig, lik
som arm- och benstyrka. Man måste orka 
sopa - timmar i sträck. Stenen, som man 
skjuter iväg, väger 20 kilo och curlingens 
stora knep är att få iväg stenen med lätthet

Att utbilda en f.d. aktiv idrotts
man eller kvinna till sportkom
mentator vid TV förefaller idea
liskt. En person som kan idrott i 
stort. Som kan sätta sig in i och 
belysa, inte bara det tekniska, 
utan också känslor och livet 
utanför tävlingsarenan.

Katarina Hultling

och precision. Kroppstyngden skall ligga 
över ena benet, som dessutom hålls i 90 gra
ders vinkel.

Guld och silver
Efter genomgångna studier vid journalist
högskolan, fick Katarina jobb vid lokalra
dion i Karlstad 1980. Hon jobbade och trä
nade nu parallellt. Övergick till lag Hög
ström. Curlinglagen får oftast sina namn ef
ter lagkaptenen.

Tillsammans med kamraterna i detta se
dermera berömda lag vann Katarina EM-
guld 1982 och 1983, EM-silver 1981 samt 
VM-silver 1982.

Våren 1984 flyttade Katarina åter till 
Stockholm. Det var hemlängtan som drev 
henne tillbaka till storsta’n, varifrån hon 
härstammar. 1984 pendlade hon alltså mel
lan Stockholm och Karlstad, mellan arbete 
och träning. Det blev för jobbigt, gick inte 
att förena arbetstider och träningstider.

Dessutom kände Katarina att hon var 
mättad på tävlande. Hon ville sluta på top
pen av sin karriär. Alltsedan dess har cur
lingskorna legat på hyllan och blivit dammi
ga.

Kan man då sluta så definitivt efter all

denna träning? Vill man inte åtminstone 
spela litet för skojs skull?

- Efter att ha nått toppresultat kan man 
inte tänka sig att motionsspela, säger Katari
na. Kanske om några år, när jag fått distans 
till det hela ...

TV-reporter
Radiosporten i Stockholm behövde en vika
rie. Katarina sökte sig dit, och därifrån vida
re till TV-sporten. Till en början gjorde hon 
sig mest känd som programledare - men har 
fortsatt med reportage, och nu som kom
mentator.

Varför passar då Katarina så utmärkt på 
TV-sporten? Hon har naturlig fallenhet för 
jobbet, har gått i teaterskola och älskar att 
prata. Hon har själv accepterat att hon är bra 
på detta. Hon har ett naturligt direktfram
trädande och lagom mycket rampfeber. 
Och där sitter hon nu i rutan. Till allas vår 
glädje.

Katarina blev tillfrågad om hon ville ha 
konståkning som specialsport i sitt arbete 
vid TV, och överta Bengt Grives jobb när 
han går i pension.

Katarina, som har tillbringat sin barn
doms helger på isbanan, iklädd vit teddy
kjol, röd jacka och röda damasker, tackade 
ja. Hon har tränat piruetter helg efter helg 
om vintrarna och intresset för sporten har 
funnits nästan lika länge som Katarina själv.

Utbildar sig
Nu tycker hon närmast att det är ofattbart 
roligt och spännande att få lära sig konståk
ningssporten på riktigt. Katarina är en se
riös tjej och nu utbildar hon sig på isen, un
der ledning av Hans Lindh, tränare i Stock
holm.

Så ofta hon har möjlighet står hon där på 
träningspassen och studerar friguråkning
ens nötande, varv efter varv, timme efter 
timme. Den del av träningen som är grun
den till all konståkning och som en konst
åkare måste älska för att bli framgångsrik.

Katarina studerar hopp och piruetter, 
upphopp och nedslag, rotation, spänst, mu
sikalitet och utförande. Och hon förstår re
dan vilket slit som ligger bakom den gla
mourösa lilla bit som hon sedan skall kom
mentera i TV-rutan.

Katarina anser att idrott i hög utsträck
ning är underhållning. En storslagen kom
bination av hårt arbete och uppvisning.

Jag är övertygad om att Katarina med de 
djupishavsgröna ögonen kommer att lyckas 
i sin ambition att bli en bra konståknings
kommentator. Utom på en punkt. Hon 
kommer nog aldrig upp i Bengt Grives klass 
när det gäller presentationen av färgerna.

Gertrud Olsson
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konståknings 
tjejerna

med ledaren Gertrud Olsson och tränarna Ann 
Britt Wallin och Lotta Blyckert tackar ishoc
keysektionen och publiken för denna säsong.

ANETTE, SUSANNE, LEENA OCH LOTTA

(på bilden saknas Yvonne, Elisabeth och
Marie.)

HAR DU BETALT DIN 
MEDLEMSAVGIFT FÖR 1986?
Tyvärr har vi konstaterat att 
många slarvat eller glömt bort 
denna VIKTIGA DETALJ!

VI BEHÖVER DITT STÖD!!!!
OCH DU MÅSTE KÄNNA STOLTHET 
ÖVER ATT VARA MEDLEM I 
DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING

SÖKER EN STÄDHJÄLP TILL 
VÅRT KANSLI PÅ STADION. 
VI SÖKER EN AMBITIÖS OCH 
DUKTIG MEDARBETARE FÖR 
DENNA VIKTIGA SYSSLA. 
DET RÄKNAS SOM EN MERIT 
OM DU SOM SÖKER 
ÄR DJURGÅRDSMEDLEM.

Ytterligare upplysningar om arbetstider 
och ersättningar kan Du få genom att 
ringa 11 57 11 och tala med Bertil 

Petersson.

ÅRSMÖTE
Djurgårdens Idrottsförenings årsmö

te äger rum:

ONSDAGEN DEN 21 MAJ KL. 19.00
i stora samlingssalen på FÄLTÖVERSTEN 

Ingång från Karlaplan
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I år var det
av vår medlem 
Statsminister 95 - OM FEM

OLOF PALME ÅR ÄR UT

Alla minns vi lördagen den 1 mars 1986. Den dag då hela vårt land lamslogs 
av sorg och avsky efter fredagsnattens illdåd som berövade Statsminister Olof 
Palmes liv. Idrottsrörelsen i allmänhet och Djurgårdens Idrottsförening i 
synnerhet sörjer en hängiven politiker, idrottsvän och medlem.

Olof Palme blev medlem i Djurgårdens Idrottsförening 1966 och förblev så 
i nära två decennier. Faksimilen här nedan är hämtad ur tidningen Djurgårdaren 
årgång 1966 och berättar om det tillfälle då Olof Palme skrevs in som medlem 
i vår förening under överseende av Sven Tumba och dåvarande ordföranden 
Hugo Caneman.

Regeringen har representation inte bara hos AIK (dit Tage Erlander sökt sig) utan 
även hos Djurgården. Till oss sökte sig nämligen Tages kronprins, Olof Palme, 
vilkens söner länge hade visat ett sådant intresse för Knivsta & C:o, att pappan 
förstod, att det var något visst att tillhöra den blårandiga kretsen. På vår bild 
hälsas han välkommen som Djurgårdsmedlem av Sven Tumba och Hugo Caneman, 

och som synes tycks hela kretsen trivas med tillvaron.

110-ÅRS

JUBILEUM!
Den 12 mars i år firades Djurgårdens 
Idrottsförenings 95-årsdag. Högtidligheten 
firades som traditionen bjuder, med sam
ling vid ”Djurgårds-stenen” på Skansen.

Ett 30-tal DIF-entusiaster hade samlats 
för att i fackelsken bl a lyssna på ett 
jubileumstal av Gunnar Lundqvist, ordfö
rande i Sällskapet Gamla Djurgårdare.

Därefter blev det återtåg till klubbloka
len på Stadion. Där inmundigades en 
lättare måltid i en trivsam atmosfär. På 
Stadion hade skaran växt till det tre-dubbla 
och där fanns flera kända ”Djurgårds
profiler”. I vimlet kunde bland andra 
urskiljas: Lasse Björn, Rolle Stoltz, Olle 
Tandberg, Edvin Westerby, Lill Lulle 
Johansson, Ulf Elving m.fl.

Förutom en redogörelse för föreningens 
framtidsplaner bjöds också på underhåll
ning i form av frågesport ledd av Ulf 
Elving.

Det finns väl här också anledning att 
påminna om att det nu bara är fem år kvar 
till vårt 100-årsjubileum 1991. Kanske det 
också är på sin plats att förvarna Skan
senledningen för den stora tillströmning av 
Djurgårdsmedlemmar som den kvällen kan 
förväntas till ”Djurgårds-Stenen”.

Från föreningens sida har förberedelser
na för detta ”jubileumsjippo” så smått 
påbörjats.

Henrik.

ÅRSMÖTE
Djurgårdens Idrottsförenings årsmö

te äger rum:

ONSDAGEN DEN 21 MAJ KL. 19.00
i stora samlingssalen på FÄLTÖVERSTEN 

Ingång från Karlaplan
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Samtliga pristagare kommer att kontaktas 
från Djurgårdens kansli, för överenskom
melse om när och var den högtidliga 
prisutdelningen ska ske!

28 DJURGÅRDAREN

Här kommer presentationen av pristagarna 
i den tävling som tidningen Djurgårdaren 
utlyste i höstas, och där det gällde att 
skaffa flest nya medlemmar till föreningen. 
Nu har vi blåst av för full tid. Matchen 
är avgjord. För den här gången.
Men den här nu smått traditionella 
tävlingen kommer säkert tillbaka - även 
om det naturligtvis inte är förbjudet att 
skaffa nya medlemmar till Djurgår'n ändå. 

Vi inom styrelsen vill tacka alla som värvat 
nya medlemmar. Självklart hoppas vi på 
en fortsatt medlemsvärvning även om nu 
tävlingen är slut för denna gång. Men vi 
kommer igen!

HÖSTENS MÅLSÄTT
NING VAR ATT VARJE 
MEDLEM SKULLE VÄR
VA EN NY MEDLEM, 
VILKET I PRAKTIKEN 
SKULLE MEDFÖRT ATT 
VÅRT MEDLEMSANTAL 
SKULLE FÖRDUBBLATS.

Nu blev det inte riktigt 
så. Men vi kom en bit 
på vägen tack vare 
många flitiga värvare.

SÅ VAR DET 
DAGS FÖR PRIS
UTDELNING 
HÄR NEDAN 
PRESENTERAS 
SEGRARNA 
OCH DERAS 
PRISER:

1:a pris:
ROGER ELLVIN
Inramad Djurgårdslitografi samt 2 
biljetter till fotbollens samtliga hem
mamatcher.

2:a pris:
STIG MÅNSSON
2 biljetter till fotbollens samtliga 
hemmamatcher.

3:e pris:
ROLAND JOHANSSON
1 biljett till fotbollens samtliga 
hemmamatcher

4 - 6:e pris:
STEFAN BERGLUND 
JAN-ERIK HENRIKS 
GUNNAR RICHTER
Utlottning av Djurgårdssouvenirer.



EN VIKTIG LÄNK
I DEN EKONOMISKA KEDJAN

Hasse Swedberg tillhör den ekonomiska klanen inom vår 
förening. Nu har det inte alltid varit så. Han blev medlem 
i Djurgården 1969, detta trots att hans far var AIK-are och 
modern hängiven ”Hammarbyit”.

- Kanske var det mer av trots som jag valde DIF, säger 
Hasse snart 20 år efter inträdet. Men jag vill också minnas 
att Pelle Bergström hade ett finger med i spelet.

Det var dåvarande hockeysektionens styrelse som tog Hasses 
tjänster i anspråk. Ideellt ledarskap som förde fram till 
lagledarbänken tillsammans med ”Tjalle” Mildh, säsongerna 
1977 till 1979.

REKLAM OCH SPONSORFRÅGOR
Hasse tillhör inte någon grupp av virtuosa stjärnidrottsmän. 
Han har för övrigt aldrig varit på insidan av en hockeyrink, 
men ett grundmurat idrottsintresse förde honom till Squash
sporten, där han i slutet av 50-talet var med i SM-spel. Numera 
har det anpassats till motionsspel.

Hasses yrkesbakgrund ligger inom reklambranschen efter 
genomgångna studier vid Grafiska Institutet. Hasse bör således 
vara rätt man för uppgiften som drivande kraft och 
kampanjledare i den nya marknadsföringen av Djurgårdens 
Idrottsförening.

TJÄNSTEMAN 1979
Inför höstsäsongen 1979 anställdes Swedberg på DIFs 
dåvarande hockeykansli på Kungsholmen. Där fick han ta tag 
i alla tänkbara arbetsuppgifter tillsammans med halvtidsanställ
de kamreren Bertil Petersson och ideellt arbetande hustrun 
Karin. Allt eftersom arbetsuppgifterna ökade blev såväl lokalen 
som arbetsstyrkan för liten.

1981 flyttades kansliet till Paternostervägen på Söder med 
rymliga lokaler och förstärkning på personalsidan.

- Vi kom också närmare ”Hovet” där såväl träning som 
matchspel försiggick och det kändes som en tillgång. I samband 
med flyttningen gjordes också en omorganisation av den 
administrativa biten med ”Benke” Broberg som en av de 
pådrivande krafterna såväl vad gällde organisationen som den 
idrottsliga verksamheten.

utfrågas av Olle Larsson

Djurgårdens PR-man

HASSE 
SWEDBERG

- För oss som anställd personal känns det helt riktigt att 
arbeta här. Här finns en trivsam miljö och idrottshistorisk 
bakgrund. Här har vi alla möjligheter att arbeta för att 
organisera en bättre förening, för att skapa den rätta 
Djurgårdsandan och för att genom olika PR-arrangemang och 
sponsoravtal förbättra föreningens ekonomi.

NU HAR VI KOMMIT RÄTT
Men nu har ni ju flyttat från Söder till Stadion?

- Ja, den nya organisationen inom föreningen och ombygg
naden av lokalerna här på Stadion, har medfört denna 
centralisering. En åtgärd och en omorganisation som jag 
personligen anser vara helt riktig. Vi måste arbeta som en helhet 
och samarbeta med olika projekt inom hela föreningen och 
mellan de olika idrottsgrenarna.

- Det måste ligga stora förtjänster i att våra två stora 
lagsporter samarbetar och marknadsförs jämsides. Mycket 
dubbelarbete försvinner på så vis.

- Vi ligger steget före och tror oss vara intressantare på 
sponsormarknaden när vi kan erbjuda sponsorsamarbete med 
två elitlag i två av landets största lagidrotter.

STADION - DJURGÅRNS HJÄRTA
Det blir således från Stadion som Djurgården skall admini
streras och marknadsföras framdeles?

- Ja, Stadion är nu smått tradition för Djurgården och 
då i första hand för fotbollen. Men det är ju inte så många 
år sedan även hockeylaget spelade sina hemmamatcher i kurvan 
här nere.

STORA VYER
Detta med den nya organisationen, samarbetet mellan de olika 
idrottsgrenarna och den gemensamma marknadsföringen, är 
väl något helt nytt för säsongen?

- Helt riktigt. Det är en organisation som växt fram efter 
höstens ingående diskussioner inom överstyrelsen liksom 
representanter för varje sektion. Tre viktiga attsatser fastslogs 
då:

att finna bättre samarbetsformer
att driva en egen marknadsföring 
att förbättra föreningens ekonomi.
- Det är således starkt förankrade beslut som tagits med 

långsiktiga effekter som förhoppningsvis skall föra fram 
Djurgårdens Idrottsförening till en av landets största och 
framgångsrikaste.

Är det möjligen så att styrelsen redan nu så smått börjat 
förbereda det förestående 100-årsjubileet 1991?

- Det lutar nog lite åt det hållet. 1991 skall vi vara på 
gott bestånd. Vi skall ha sportsliga framgångar inom samtliga 
sektioner och vi skall det året hemföra föreningens 100:e 
SM-tecken och den 12 mars då firandet skall ske är 
målsättningen att vi skall vara STÖRST och BÄST i Stockholm 
slutar en något jäktad ”reklammakare” inför den förestående 
allsvenska återkomsten våren 1986.
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SOUVENIRPRISLISTA
April 1986

Armbandsur Digital/Quarts Med blinkande DIF-
märke .............................................................................. 65: -
Askfat med DIF:märke .................................................. 15:-
Badhandduk text: En Djurgårdare kastar aldrig in 
handduken. Storl. 60x 103 cm ............................. 75:-
Bildekal 110 mm DIF:märke insida □ utsida □ .... 15:-
Bildekal 175 mm DIF:märke endast insides montering 20: - 
Brevmärken 25 pack text: Jag stöder Djurgår'n ....... 5: -
Broderat kavajmärke 30 mm DIF ................................. 10:-
Broderat kavajmärke 45 mm DIF ................................. 15:-
Broderat kavajmärke 75 mm DIF ................................. 20: -
Cigarettändare vit med DIF:märke .............................. 10:-
Collegetröja vit med DIF:märke text: Mesta mästarna 
st. L, XL .......................................................................... 115:-
Flagga med DIF:märke samt lagerkrans ljusblå botten
70 x 90 cm ..................................................................... 75: -
Glasunderlägg i plast 2 gula, 2 röda, 2 blå .......... 30: -
Glasunderlägg i konstläder med DIF:märke i guld .. 25: - 
Grammofonskiva EP med Djurgårdlåtarna ................ 25: -
Haklapp med DIF:märke text: Född Djurgårdare .. 20: -
Halsduk Ljusblå text: Djurgårń ................................. 45: -
Halskedja med DIF:märke eller supporteremblem ... 20:-
Handbag 47x23x27 cm .......................................... 180:-
ID-bricka med DIF:märke och silverkedja ................. 110: —
Jubileumstallrik DIF: 90 år. Motiv bågspännaren.
DIF:s första klubbmärke ........................................... 165:-
Kapsylöppnare med DIF:märke och lagerkrans ....... 15:-
Klubbmärke i relief, att sy eller klistra fast ............ 15:-
Klubbjacka marinblå med gul/röd passpoal samt 
DIF:märke. St. 48-56 ............................................... 345:-
Knappmärken, DIF så klart eller SM-hockey 1983 5:-
Kortlek singel .................................................................. 30: -
Livrem gul-röd-blårandig med mässingspänne present
förp............................................................................... 40: -
Mugg i vitt porslin med DIF:märke samt årtal 1891 30:-
Nyckelring med DIF:märke ........................................... 10:-
Nyckelring fotbollsspelare ............................................. 6: -
Pannband i Djurgårdsfärger .......................................... 15:-
Paraply ............................................................................... 55: -
Penna med text: Djurgår'n så klart ....................... 10:-
Penna med halssnodd med DIF:märke ..................... 17:-
Plakett med DIF:märke helgjuten mässing eller trä
platta ................................................................................. 40: -
Rosett för väggmontering med DIF:märke diam 21 cm 10: - 
Scarf röd med text: Djurgår'n igen ......................... 15:-
Schalett blårand med DIF:märke 70x70 cm. Siden 30:- 
Sedelklämma text: Djurgår'n så klart .................... 15:-
Slips .................................................................................. 90: -
Sparbössa Kalle Anka i fotbollsdress □
hockeydress □ ................................................................ 40: -
Standar vitt med DIF:märke Utförsäljes! ............... 15:-
Streamers för bakruta text: DIF Igen - DIF Wroom -
Tuta if you love DIF .................................................. 15:-
Streamers för bakruta text: Djurgår'n mesta mästar
na elva hockeyguld ..................................................... 20: -
Svettband för handled i DIF:färger ............................ 20: -
Träskor text: Djurgår'n igen storlekar 35-45 .... 75:-
T-Shirt vit med DIF:märke och text: Djurgår'n
Stockholms stolthet 0 - XL ........................................ 55: -
Tändstickor 10-pack med text: Jag är heltänd på 
Djurgår'n ........................................................................ 15:-
Vimpel med DIF:märke 20 x 30 cm Exklusivt
utförande ........................................................................ 40: -
Vimpel mini dubbelsidig med DIF:märke ................. 17:-
Vimpel hockey SM 1983 samt alla SM-årtalen ..... 17:-
Väskmärke DIF □ supportermärke □ fotboll □ ..... 10:-
Väskmärke I love DIF .................................................... 15:-
Ölsejdel med DIF:märke samt årtal 1891 ............... 35:-
Öronringar i silver med DIF:märke ............................. 60: -
Profiltallrikar: No. 1 Tumba ......................................... 145:-

No. 2 Knivsta ....................................... 140:-
No. 3 Olle Tandberg ............................ 135:-
No. 4 Bela Rérrich ............................... 130:-
No. 5 Edvin Vesterby .......................... 130:-
No. 1 - 5 i ett set ............................... 580: -

Rekvireras genom:
DIF-BUTIKEN Stockholmsvägen 60 C, 181 42 LIDINGÖ
Öppet: Mån-Fredag kl. 15-18. Tel. 08-765 50 38

Nu rullar 
bowlingkloten 
vår väg igen!

Våra bowlare återfinns nu, efter nedflyttningen från div I, i div
I Norra Svealand. Ja - det verkar motsägelsefullt men 
bowlingsporten har från och med denna säsong ett seriesystem 
som toppas av två elitserier.

Efter sedvanlig trevande seriestart med ett par onödiga förluster 
- vilka förluster är inte onödiga? - började kloten rulla vår 
väg så småningom.

Förlust mot en av favoriterna till seriesegern, BS 23 med bara
11 poäng, medförde att vi fick parkera på en tredje plats i tabellen 
inför juluppehållet.

Trög vårstart men hoppet om kval finns kvar.
I den första matchen efter nyår mötte vi återigen BS 23 hemma 

i Vårbyhallen. Förlust även denna gång och nu med hela 60 poäng. 
Efter denna dystra öppning har vi hämtat hem nio segrar i rad 
och när detta skrives ligger vi i serieledning.

Fyra tuffa matcher återstår dock och sista speldagen den 26 
april avslutas serien för vår del med två bortamatcher i Sala och 
Södertälje.

Går det vägen återstår kvalet till elitserien som avgörs i början 
av maj månad i Örebro. Fem lag gör upp om två platser. Vem 
vet - med en gnutta flax är vi kanske tillbaka i eliten redan 
nästa säsong igen.

Kaj Alm.

En äkta Djurgårdare 
har ett sånt här kort
Se till att dina vänner 
är äkta Djurgårdare
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DJURGÅR’N
Nu har också Djurgårdens Idrottsförening sällat sig till gruppen 
av många föreningar som samarbetar med Systembolaget i 
”Spola-Kröken-Kampanjen”.

Idrott och alkohol hör inte ihop! Den sanningen är det ingen 
som ifrågasätter. Det omöjliga att bedriva idrott i samband med 
alkoholförtäring är heller inte någon fråga som diskuteras.

Det här är en kampanj som vi inom Djurgårdsledningen vill 
vara med och arbeta för säger Hasse Swedberg. Och fotbollsek
tionen blir först på plan.

- Vi kommer att i samtliga verksamheter lägga in detta 
med kampanjens målsättning som självklara inslag. Vi måste 
ta vårt ansvar även i dessa frågor i den stora verksamhet som 
vi bedriver.

- Såväl ledare som funktionärer kommer att på olika sätt 
arbeta i kampanjens anda. Ledare och tränare kommer att ta

Nu satsar även vi i Djurgår’n på att jobba 
i Spola kröken-kampanjen!

I vår utbildning, vår ungdomsverksamhet 
och i våra kontakter med föräldrar kom
mer vi att föra fram Spola kröken-idén. 
Den går ut på att öka kunskaperna om 

hur alkohol påverkar kroppen i samband 
med idrottsutövning, både på kort och 

lång sikt.
upp kampanjens målsättning vid olika aktiviteter och samlingar. 
Vår målsättning är också att försöka få en bättre kontakt med 
föräldrarna, skolor och ungdomsgårdar.

Dels för att få fler medlemmar, fler ledare men också för 
att informera om vårt ställningstagande i alkoholfrågan.

- Våra funktionärer på Stadion skall bli 
mer observanta mot publikens uppträdande och 
förhoppningsvis mota förfriskade åskådare redan 
vid vändkorsen.

- Publik som kommit till Stadion för att 
uppskatta god fotboll under ett nyktert och 
städat uppträdande skall inte behöva störas eller 
angripas av mindre nyktra och skräniga bråk
makare.

- För att ytterligare understryka vårt enga
gemang i kampanjen har våra dräkter försetts 
med den bekanta uppmaningen ”SPOLA KRÖ
KEN”.

För oss som sysslar med idrott är det 
självklart att våra idrottsmiljöer hålls fria 
från alkohol. Det borde det vara för alla, 
även vår publik. En av anledningarna till 

att vi lägger ner så mycket tid och 
arbete på träning och matcher är 

gensvaret från publiken. Det 
gensvaret vill vi givetvis ha 

från en nykter publik.

Björn Westerberg
tränare

SPOLA KRÖKEN?!
Systembolagets Spola kröken-kampanj har blivit ett begrepp inom svensk idrott. Den gula flaskan lyser i väldigt 
många idrottssammanhang både på hög och låg nivå, men vad betyder den egentligen ?
Kampanjens mål är:
• att öka kunskapen om hur alko

hol påverkar kroppen både på 
kort och lång sikt,

• att informera om hur träningsef
fekter och tävlingsresultat kan 
påverkas negativt av alkohol,

• att tillsammans med idrotten föra 
ut information om alkohol i alla 
idrottssammanhang,

• att stimulera fler människor till 
idrott och motion.

Detta har hela Idrottssverige ställt sig bakom. Ställ upp du också!
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Djurgårdens IF
Klocktornet, Stadion
114 33 STOCKHOLM


