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BÄTTRE RUSTADE
FÖR FRAMTIDEN
ÄN PÅ LÄNGE
Under de senaste åren har Överstyrelsen envetet jobbat för att åstadkomma
ett samarbete mellan de två stora sektionerna fotboll och ishockey. Ett
samarbete som gör det möjligt att ta vara på ledares och tränares
erfarenheter samtidigt som resurserna som står till förfogande fördelas
mellan de två sektionerna på bästa sätt. Ett sådant sektionsarbete
inleddes förra året och utvecklades detta år. Föreningens satsning på
fotbollen inför allsvenska starten i år hade inte varit möjlig utan hjälp
från ishockeyn och heller inte kunnat förverkligas om inte fotbollen själva
ställt upp så målmedvetet och lojalt som man gjorde.
Vi fortsätter på den inslagna vägen
När detta skrivs finns fortfarande chansen för fotbollslaget att stanna kvar
i högsta serien. Om det går så illa att det blir divison 2 igen så biter
vi ihop tänderna och jobbar vidare.
Förutsättningarna inför 1987 är trots eventuella sportsliga fotbollsmot
gångar bättre än på många år. Vi har kunniga, målmedvetna ledare beredda
att liksom tidigare ställa upp i vått och torrt. Vi har en inarbetad och
lika målmedveten marknads- och kansliorganisation. Den gemensamma
nämnaren för alla är Djurgårdsandan.

Övriga sektioner
Samarbetet mellan Överstyrelsen och övriga sektioner samt sektionerna
emellan behöver också förbättras. Detta arbete intensifieras under hösten
och avsikten är att fånga in sektionerna i den stora Djurgårdsfamiljen.
Precis som mellan fotboll och ishockey räknar vi med att samarbetet skall
växa fram genom ett uttalat behov från sektionernas sida. Inte genom
ett tvång från Överstyrelsen. Med den erfarenhet vi nu har av fördelarna
med arbete över sektionsgränser och som vi kan dela med oss till övriga
sektioner ser vi positivt på framtiden.
Devisen att Djurgårdens Idrottsförening är och skall förbli Stockholms
Stolthet gäller i allra högsta grad.

Berth Sundin
ordförande i Djurgårdens IF:s överstyrelse

AB Trycksaker, Norrköping
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Mats Andersson, DIF, spurtvinner Svealandsmästerskapen i Borlänge.

DJURGÅRDEN KAN
ÄVEN I CYKEL!
Djurgården är inte bara fotboll och ishockey. Nej man håller sig framme även i
cykel... skriver Örnsköldsviks Allehanda, efter det att Djurgårdens IF blivit främsta
USM-klubb och tagit hem två individuella segrar genom Paul Hager vid ungdoms-SM
i Örnsköldsvik.
Det är bra fart på Djurgårdens cyklister.
Sektionen har växt enormt under de senaste två
åren. Idag är Djurgården förmodligen Stock
holms största cykelklubb, i varje fall om man
ser till antalet aktiva ungdomar. Och nu kommer
även framgångarna.

Karin Johansson, damjunior
Fagersta GP ..................... 1:a
Ramnäs linje .................... 3:a
Ramnäs tempo ................. 3:a
Masloppet, Borlänge ....... 2:a
DM .................................... 3:a
Kumlaloppet ...................... 3:a
Sara Lempert, damungdom
Ramnäs tempo .................
Arlandaloppet ...................
Dalarnas ungdomsgiro ....
Pixbo GP, Göteborg .......
DM ....................................

2:a
3:a
3:a
2:a
1:a

Johanna Törnqvist, FB
Fagersta GP .....................
Ramnäs tempo .................
T-banan, Stockholm ........
DM ....................................
Svealandsmästersk ...........

2:a
2:a
3:a
2:a
1:a
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Mia Ahlberg, damjunior
Järfälla GP .......................
Skandisloppet ....................
Vadsbrorundan ..................
T-banan, Stockholm ........

2:a
3:a
1:a
2:a

Mats Rosenberg, elit
Falkens vårtempo ............ 2:a
Ramnäs tempo ................. 4:a

Tommy Rojling, elit
Järfälla GP ....................... 2:a
Gnestaloppet ..................... 1:a
T-banan, Sthlm (lörd) ... 3:a
T-banan, Sthlm(sönd) .... 2:a
Mälaren runt .................... 8:a

Charlotte Larsson, damungd
Falkens vårtempo ............ 1:a
Järfälla GP ....................... 3:a
SM tempo ......................... 6:a

Tränaren Mats Ericsson, själv JSM-vinnare
och flerfaldig landslagsman i cykel kan blicka
tillbaka på mycket fin säsong - där framgång
arna på USM ändå bara var en liten del. Här
är några exempel:

Paul Hager, ungdom
Fagersta GP .....................
Ramnäs linje ....................
Järfälla GP .......................
Engmo Cup, Kumla .......
Södertäljeloppet ................
Pixbo GP, Göteborg .......
Vallbyloppet ......................
T-banan, Stockholm ........
Svealandsmästerskap .......
SM, tempo ........................
SM, linje ...........................

1:a
1:a
2:a
1:a
2:a
1:a
1:a
1:a
3:a
1:a
1:a

Dessutom:
Svealandsmästerskap
indivi
duellt, linje 18 mil, elit:
1:a Mats Andersson, Djurgår
den

Svealandsmästerskapen, lag se
niorer
2:a Djurgårdens IF, lag A
5:a Djurgårdens IF, lag B
6:a Djurgårdens IF, lag C
Svealandsmästerskapen,
damseniorer
3:a Djurgårdens IF

lag

Distriktsmästerskap, Stockholm
Segrar för Djurgårdens IF i
följande klasser:
1:a lagtempo seniorer 50 km
1:a lagtempo damseniorer 30
km
1:a lagtempo damungdom 30
km
1:a lagtempo flickor 10 km
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VÄLKOMMEN TILLBAKA
LEIF BOORK!
Tiden går fort och det är snart två
och ett halvt år sedan publiken på
Hovet vädjande skanderade ”Boor
ken stanna” för att få en nyutnämnd
förbundskapten att stanna kvar i
Djurgården. Det gick inte då. Men
nu har vi fått Leif Boork tillbaka
och tidningen har träffat honom för
en intervju. Om man inte vet vilken
profession denna person har, så
skulle säkerligen övertygelsen i för
kunnelsen, engagemanget och inte
minst det yttre intrycket genom
bland annat glasögonen kunna för
anleda många att gissa på präst eller
något åt det hållet. Den kortsnag
gade frisyren, som påtagligt kommit
att öka likheten med en sentida
kolonialöverste kanske ändå skulle
göra någon osäker om detta. Denna
något motsägelsefulla bild illustre
rar också på ett bra sätt den
mångfasetterade beskrivning vi ge
nom media fått av visionären Leif
Boork - en bild som inte minst
underbyggts av dennes vältaliga
förmåga att ge uttryck för sina i
många fall okonventionella uppfatt
ningar. Inte helt oväntat har frå
gorna en tendens att bli många när
man träffar en så intressant person
som Leif Boork. Vi kommer därför
att återkomma även i nästkomman
de nummer med de delar av vårt
samtal som inte redovisas i detta
nummer.

Foto: Ralf Gustavsson

Förbundskaptensjobbet

I detta nummer ger Leffe sin syn
på sig själv, förbundskaptensjobbet,
tränarrollen, betydelsen av att ha en
målsättning samt inte minst sin syn
på sin comeback som elitserieträ
nare för Djurgården.

Många blev kanske lite förvånade att Du
efter en så relativt kort tid som elitserie
tränare och med de framgångar Du nådde
lämnade Djurgården för förbundskaptens
jobbet. Hur ser Du själv på det?
- Jag kan nog förstå att en del blev
förvånade. Jag hade ju varit tre säsonger
i Djurgården och dom två sista av dom gick
väldigt bra. Men före jultid så fick jag
förfrågningar från Svenska Hockeyförbun
det om förbundskaptensjobbet och det var
på något sätt det sista steget i karriären
här hemma.

Tidningen Djurgårdaren hälsar Dig väl
kommen tillbaka till Djurgården. Hur
känns det att vara tillbaka?
- Det känns utmärkt därför att under
de tre åren som jag tidigare var i
Djurgården, så kan jag säga att jag blev
djurgårdare. Att vara tillbaka känns som
en kombination av ett heltidsyrke och den
känsla man bör ha för en klubb för att
kunna göra ett riktigt bra jobb.

En pojkdröm?
- Nej, jag tror inte man kan sikta på
att bli förbundskapten. Det är mer omstän
digheterna som avgör det. Men jag erkän
ner att dyker möjligheten upp så blir man
givetvis attraherad av den. Jag diskuterade
igenom det hela ordentligt med Bengt
Broberg, som var och fortfarande är
ordförande för hockeyn, hur han såg på
den här möjligheten. Bengt har ju alltid
varit av den ullen att han tycker man skall
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ge frihet till individen att verka. Han
stöttade mig i det läget. På det viset tyckte
jag att jag kunde ta jobbet i och för sig
lite abrupt men med ett gott samvete
gentemot Djurgården. Det som kanske var
lite olyckligt var att många av spelarna fick
veta det relativt sent. Av praktiska skäl går
det inte att gå ut och säga att man skall
överta ett jobb när inte ens alla berörda
visste om det. För många spelare som jag
värvat över till Djurgården och till och med
gjort upp kontrakten med blev det därför
kanske ett lite abrupt avbrott, som inte var
bra. Jag hoppas dock att jag lappat igen
det.
Min far som överhuvudtaget inte vet
något om idrott hade redan innan Du blev
förbundskapten hört talas om Dig. Efter
som han visste att jag är djurgårdare så
frågade han mig vad det var för särskilt
med denne Leif Boork, som det skrevs och
talades så mycket om. Vad svarar man på
en sådan fråga Leif?
- Jag kan inte svara på det. Jag
upplever inte att det är något speciellt med
mig. Jag gör det som jag tror på och det
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som jag känner övertygelse för. Det kanske
jag driver ganska hårt i vissa lägen och
ibland också till sin spets på gott och ont.
Det gör att det kan bli situationer där det
låter om en och att det härigenom kanske
blir uppmärksammat på ett annat sätt än
vad det annars kanske skulle ha blivit. Det
finns ju alltid inom alla branscher konven
tionella vägar. Så här gör man när man är
hockeytränare. Så här tränar man och så
här gjorde dom tidigare och det är dom
här banorna vi skall följa. Där har jag gått
mina egna vägar och dom har många
gånger legat lite vid sidan av de konven
tionella.
Du återvänder nu till Djurgården mer
rik på kunskaper och erfarenheter förmo
dar jag. Vilken är den värdefullaste
lärdomen som förbundskaptensjobbet gav
Dig?

- Det är kanske två saker jag spontant
kommer att tänka på. Det första är de
internationella kontakterna och att på nära
håll få leda och jobba med ett lag under
internationella omständigheter. Den erfa
renheten kan Du inte få på samma sätt
om Du arbetar på klubbnivå. Det andra
är att jag fick det bekräftat, att det vi
gjorde i Djurgården var ganska bra vid en
jämförelse med hur man organisatoriskt
och träningsmässigt jobbade i förbundet.
Min slutsats är att det finns mycket att
göra i svensk hockey.
På vilket sätt skiljer sig ett förbundskap
tensjobb från att vara tränare för ett
elitserielag som till exempel Djurgården?
- Båda uppgifterna är till sin karaktär
väldigt resultatinriktade. När det gäller
förbundskaptensjobbet måste Du göra en
insats och skapa ett resultat på kortare tid

och med människor som Du inte varit med
och från grunden arbetat med. Det gör att
det jobbet är lite annorlunda. Ett jobb med
ett klubblag är mer att man bygger ihop
någonting, som sedan till slut skall mani
festeras under en lång elitseriesäsong. Det
passar mig nog sämre att jobba med korta
bollar än att jobba med lite längre.
SAS-chefen Jan Carlzon skrev i sin
senaste bok att Du i Prag 1985 gjorde vad
en visionär som stuckit ut huvudet aldrig
får göra. Du trampade snett. Det får enligt
Jan Carlzon en visionär som Du, som vill
leda en utveckling aldrig göra för då är
alla avundsjuka medelmåttor framme och
vill stena den som har mage att gå före.
Stämmer detta tycker Du?
- Om jag läser av det i min verksamhet
så stämmer det ganska bra. Jag blev ju
rätt ordentligt hyllad fram till och med
Canada Cup, men blev sedan rätt hårt
kritiserad efter VM i Prag. Det var ganska
stark kritik både från visst förbundshåll och
från administratörer och även från tränar
håll. Då fick man chansen att på något sätt
tala om: ”Vad var det vi sa. Det här var
väl inte så dj-a bra.” Så jag tycker det
stämmer ganska väl.
Men om man är visionär och skall lyckas
med att gå ett steg före dom andra, så
gäller det väl att man är så pass övertygad
om sina visioner att man inte trampar
snett?
- Det kan hända att Du kör in i
återvändsgränder om Du är först med att
göra någonting och att Du då får backa
ut och därigenom förlorar lite tid och
tempo. Det är naturligtvis inte bra.

Tränarrollen

Foto: Ralf Gustavsson
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En tränares betydelse för ett elitserielags
resultat har diskuterats i olika samman
hang. I vilken utsträckning kan en skicklig
tränare enligt Din uppfattning höja ett lags
prestationer och i vilken mån sätter
spelarmaterialet en gräns för vad som kan
uppnås?
- Det är en fråga med väldigt många
bottnar. Vi påverkas av samhällets utform
ning. Miljön betyder också ganska mycket
för en kille som växer upp idag och skall
bli hockeyspelare. Min helhetssyn bygger
dock på att jag tror att alla människor har
en större kapacitet än vad dom själva tror
att dom har. Jag tror därför att de flesta
människor i grunden har en ganska stor
möjlighet att bli bra om de själva vill.
Eftersom en viktig förutsättning härför är
att de blir inspirerade på rätt sätt och att
Du som ledare och tränare försöker att
skapa de rätta förutsättningarna härför, så
är min uppfattning att en tränares roll är
mycket stor när det gäller att höja såväl
en enskild spelares förmåga som ett lags
kapacitet totalt sett.
Men ökar inte kvalitetskraven och blir
inte små skillnader mer utslagsgivande när
man kommer upp på elitnivå?
- Det där är klyschor som vi tränare
ofta använder oss av när vi talar om stolpe
in och stolpe ut och att pucken inte gick
vår väg och att vi måste åka skridskor osv.
Det är en försvarsmekanism för att tala
om att det finns saker vi inte kan påverka.
Och visst kan det finnas sådana inslag
ibland. Min grunduppfattning är dock att
vi kan påverka allting, men naturligtvis i
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mer eller mindre grad. Jag tror att en
tränarens betydelse är mycket stor när det
gäller att få ut maximalt av människor.
Är då slutsatsen av det Du säger att om
Du exempelvis fortsatt med Hammarbys
division I-lag i år så skulle Du kunna göra
det till ett elitserielag?
- Ja, det tror jag i princip om vi ser
det på lite längre sikt.
I förlängningen av det här ligger då den
aktuella frågan som många idag kanske
ställer sig: Hur skall Du få i stort sätt
samma lag som i fjol att bli så mycket
bättre i år?
- Det där går aldrig riktigt att förut
säga. Du kan inte börja med slutresultatet.
Om Du tänker på ett vanligt räkneexempel
att 2 + 2 = 4, så kan Du inte börja och säga
4 först, utan Du måste lägga bitarna en
och en i taget. Sedan får Du summera det
hela när säsongen har gått. Då får Du se
vad resultatet blev av de här bitarna som
Du har gjort. Det går inte att önska sig
eller säga att vi måste absolut bli trea.
Därför att det är ointressant. Vad det
istället gäller är att göra varje bit så bra
som möjligt och att försöka att få ut så
mycket som möjligt av det egna materialet.
Sedan får Du se hur långt det räcker.

Hur påverkar det här med generations
växlingen allmänt ett sådant här beslut?
- Det är det som är lite av vårt
bekymmer redan nu. Vi har haft en del
äldre spelare som har slutat under den
senaste 3 - 4-årsperioden och vi har då
saknat spelare ur den yngre generationen
som har kunnat gå över och axlat dom
mantlarna. Idag har vi Södergren, Mörth
och kanske några till, men dom kan inte
ensamma driva laget utan dom måste ha
andra killar som springer fram och hjälper
dom. Det är lite av detta som jag tror har
saknats. Killar som Mats Waltin, Håkan
Eriksson, Bosse Berglund, Thomas Eriks
son, Michael Thelvén m fl har saknats
speciellt när det börjat blåsa. Dom andra
har tidigare stått bakom i skydd av dessa
hela tiden. Nu är det dom som har vinden
i ansiktet.

” Min helhetssyn bygger på att
jag tror att alla människor
har en större kapacitet än vad
dom själva tror att dom har”

Come-backen
I centrum för intresset står nu Din
come-back som tränare för Djurgården.
Har Du någon programförklaring att avge?
- Min målsättning är att försöka lyckas
bra med en förening och killar som jag
känner väldigt starkt för. Då blir tillfreds
ställelsen dubbelsidig - dels då de kon
kreta mödorna och dels då också att de
förhoppningsvis leder till framgång. Det
finns spelare som jag varit med och värvat
till Djurgården och det finns spelare bland
de äldre som inte tagit något SM-guld. Det
vore väldigt roligt om de fick vara med och
göra det och uppleva den känsla som en
sådan framgång innebär. Det ligger en stor
tillfredsställelse i att gemensamt jobba mot
ett mål och att sedan få känna att någon
Du tycker mycket bra om kommer att
lyckas med det man gemensamt har
föresatt sig.
När vi träffas så står Du inför Din nästa
uppgift, som är att göra den slutliga
uttagningen av truppen. Vad har Du för
utvärderingsprinciper när Du gör en sådan
slutgallring?
- Principerna är att spelarna skall ha
tillräckligt bra egenskaper på de områden
som jag anser behövs. Det är det som gäller.
Det är en konkurrenssituation, där alla
spelarna har klart för sig förutsättningarna.
Vet exempelvis de nya killarna eller de
som inte känner Dig sedan tidigare vad
Du fäster störst avseende vid när Du gör
den här slutliga uttagningen?
- Nej, inte exakt vet dom det. Dom får
söka sig fram lite grand. Vad det gäller
är att göra ett så bra jobb som möjligt på
de områden som krävs. Det är kanske alla
gånger inte att vara absolut bäst på en
specifik kunskap utan det gäller mer att
kunna producera tillräckligt mycket för att
laget skall nå framgång.
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tränarmage. Tränarjobbet idag innebär inte
att jag skall springa lika fort som spelarna,
för det är inte det som är min uppgift.
Istället är det mycket av förhandlingar och
möten och Du har hela den administrativa
biten. Så det finns alltid en risk att den
sidan Du nämner kan bli lite eftersatt.
Och så har Du sagt att det blir SM-guld.
Finns det någon risk tycker Du att uttala
en sådan målsättning eller finns det kanske
rent av en större risk med att inte uttala
den?
- Det finns både och, tror jag. Risken
med att inte uttala den är att Du inte får
spelarna att leva upp till Dina förväntning
ar. Om Du inte förväntar Dig att spelarna
skall vinna SM-guld så gör dom det
förmodligen inte heller. Risken med det är
att Du sätter en press på spelarna vilket
kan innebära att allt annat än den uttalade
målsättningen kan bli en besvikelse. Räds
lan för att inte uppnå målsättningen kan
då vara en hämmande faktor. Men jag tror
att det här laget klarar den pressen.
Du har alltid uttalat höga målsättning
ar?
- Om jag skulle säga till spelarna att
nu skall vi träna utav helsike - vi skall
göra det och det och jag kräver det och
det av er - för att i nästa andetag säga
att vi skall komma åtta i elitserien, så skulle
jag därmed skicka ut ett outtalat budskap
till spelarna. Trots att ni tränar utav
helsike, så duger ni inte till bättre. Det är
vad jag då egentligen säger. Så får man
enligt min uppfattning aldrig göra. Jag
säger istället till mina spelare att vi gör
det här, därför att jag tror att vi kan vinna
SM-guld. Det är vår uppgift att göra det.
Det är därför vi tränar så hårt. Därmed
skickar jag ut det outtalade budskapet att
det här laget äger den kapaciteten att bli
bäst.

” Om Du inte förväntar Dig att
spelarna skall vinna SM-guld så gör
dom det förmodligen inte heller”

Om vi jämför situationen nu med
situationen 1981 när Du första gången kom
till Djurgården. Vad är skillnaden, tycker
Du?
- Jag vet idag nästan det mesta om alla
spelarna. Det visste jag inte på samma sätt
då.
Du själv då?
- Jämfört med 1981 så tror jag att jag
idag är ytterligare ett steg mer erfaren än
vad jag var då. Jag hoppas att jag blivit
flexiblare med åren och att jag rent allmänt
kan möta problemen på ett lite kallare sätt
än vad jag gjort tidigare.
Annars så har tidningarna de senaste
dagarna, som väl knappast undgått Dig,
hållit svenska folket informerade om att
spelarna i laget är välpreparerade inför
kommande duster. Men hur är det med
den egna matchvikten. Lite högre än för
5 år sedan?
- Det stämmer. Man får sådan här

Hur upplever Du själv det tryck och de
förväntningar som Du nu har på Dig?
- Det är enbart stimulerande. Jag
tycker det skall bli jättekul. Jag vet att vi
har ett lag som kan vinna SM-guld.
Hur kan Du veta det? Dom andra håller
på i sina buskar och vad som händer där
vet man väl inte så mycket om?
- Jo, men marginalerna är ändå så små
att om vi får rätt vindar från början så
är vi så pass bra att vi kan vara med och
slåss om det. Men jag är också medveten
om att går det snett och Du kommer fel
och det blir lite hit och dit med olika
småsaker, så kan Du få vara med och slåss
om nedflyttning också. Jag håller inte på
med det här så intensivt för att komma
åtta eller sjua. Men kommer vi i den
situationen då får vi se stimulansen i det
och trots att alla hackar på oss och är
kritiska så får vi ändå försöka greja det.
Men grundinställningen är ändå att jag vill
att vi skall vinna ett SM-guld till och jag
vill själv ha ett SM-guld till.
Tidningen Djurgårdaren önskar Dig och
killarna all framgång med detta och vi är
många som ser fram emot en intressant
elitseriesäsong.
Fortsättningen av intervjun med Leffe
följer i nästa nummer.
Ralf Gustavsson
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SJU NYA I ÅRETS ELITSERIELAG!
Efter två veckors träningsläger i Finland och efter en i övrigt intensiv förberedelseperiod presenterade Leif Boork
den 31 augusti årets hockeytrupp. Tidningen har intervjuat Leif för att närmare få dennes syn på uttagningen
och lagets möjligheter i vinter.
Du har nu tänkt färdigt och är därmed klar
med Din slutanalys av spelarmaterialet för
fastställandet av den slutliga hockeytruppen.
Vad blev resultatet?
- Resultatet är att vår ursprungliga
30-mannatrupp nu efter slutgallringen, har
reducerats till 23 spelare - 2 målvakter,
8 backar och 13 forwards.

Vilka är nya i truppen?
- På målvaktsidan är det Hans-Göran Elo
från Hammarby. På backsidan har vi tre
nyförvärv; Christian Due Boije från Ham
marby, Stefan Jansson från Huddinge och
Thomas Eriksson - Stor-Thomas - som
är återbördad från Philadelphia Flyers.
Nya forwards är Jeff Hällegard och Johan
Garpenlöv båda från Nacka och Tomaz
Eriksson - Lill-Tomaz - ur de egna
leden.

Du har alltså plockat bort sju spelare ur
30-mannatruppen. En sådan här sluttagning
innebär att en del killar ofrånkomligt ställs
utanför laget och mer eller mindre tvingas
ta adjö av kamrater man kanske kamperat
ihop med i många år. Är det inte svårt att
fatta denna typ av beslut?
- Det är klart att det är svårt. Min uppgift
är dock att i första hand välja rätt spelare
för laget så att det skall nå det bästa
resultatet. Sedan finns självklart också en
känslomässig bit, när det gäller dem som
genom ett sådant här beslut ställs utanför
laget.
Kan det inte vara svårt också ur den
synpunkten att sådana här beslut även skall
beakta en avvägning mellan den kortsiktiga
och den lite mer långsiktiga planeringen,
dvs om man skall bygga ett lag för
kommande säsong eller om man skall bygga
det på två eller kanske fem års sikt?
- Jag håller med om att detta är svårt.
Man måste göra en så grundlig och allsidig
utvärdering som möjligt och där ingår även
att väga in detta. I vårt fall har vi behållit
en stor del av de s k etablerade spelarna
men samtidigt satsat på ett par mycket
unga spelare. Medelåldern för de sex som
är nya i laget, exklusive nygamle Thomas
Eriksson, är lägre än 20 år.
Ett sådant här uttagningsbeslut är för
många rätt avgörande, speciellt för de
spelare som härigenom plockas bort ur
laget. Hur meddelar Du laget och spelarna
ett sådant beslut?
- Det går till så att jag individuellt träffar
varje spelare och enskilt går igenom mitt
beslut.
Om man tittar på målvaktssidan kan man
väl utan överdrift säga att det i år blir en
hårdare konkurrens om den ordinarie mål
vaktsplatsen. Hur skall man uppfatta det?
- Jag tycker man skall uppfatta det så
att det är bra för Roffe Ridderwall. Efter
fem elitseriesäsonger börjar Roffe bli
ganska gammal i gården och kan behöva
en tuffare konkurrens. Sedan har vi också
satsat på Hans-Göran Elo, av den anled
DJURGÅRDAREN

ningen att han och Roffe har två olika
målvaktsstilar. Roffe är lite kortare än
Hans-Göran och det gör att Roffe som
målvakt är väldigt reaktionssnabb och bra
på returer och bra på att fånga även det
andra och tredje skottet. Hans-Göran är
å andra sidan lite längre än Roffe och når
därigenom kanske lite bättre ut till stol
parna.
En av slutsatserna från förra säsongen
var att det i laget saknades framförallt
målskyttar och avslutare. Finns dessa i år?
- Ja, de finns på pappret. Det återstår
sedan att om vi kan lyckas omsätta det i
praktiken. Tomaz Eriksson - Lill-Tomaz
- har varit mycket framgångsrik och
gjorde som A-junior t ex förra säsongen 60
poäng. Jeff Hällegard har gjort omkring
50 poäng två säsonger i rad i division I.
Johan Garpenlöv, ett annat nyförvärv, som
bl a varit framgångsrik kapten i äldre
juniorlandslaget vann nu senast skytteligan
på träningslägret i Finland. Dessa spelare
är medtagna just därför att de är målskyt
tar.

av sin karriär och det är min bedömning
att det är fel att lägga relativt stora pengar
på en sådan spelare. Som profil skulle han
säkert på kort sikt varit en tillgång, men
jag tror att det inte är riktigt att ta med
honom på bekostnad av någon av de yngre
killarna, som trots allt är på väg upp.

Vilka är nyckelfaktorerna för att det här
laget skall bli framgångsrikt i vinter?
- Vi skall vara klara över att det som
skedde förra året var en klar nedåtgående
trend, där man hade klara bekymmer i

Annars så har väl de stora förstärkning
arna skett på backsidan. Försvarsspelet
tycks ha förutsättningar att bli något
alldeles extra i vinter, inte minst då med
Thomas Eriksson tillbaka i de bakre
linjerna. Hur ser Du på Thomas återkomst?
Mycket positivt. Förutom att Thomas är
landslagsmässig back så är han dessutom
djurgårdare och han är en pådrivare av det
övriga laget. Han har en uppoffrande
inställning och han är vidare mycket
pedantisk i sina förberedelser till hockey
spelet. Så han är i många avseenden en
ledstjärna och en spelare för de övriga
killarna i laget att se upp till.
Han skall då ta på sig något av den här
ledarrollen i laget?
- Han har den automatiskt tack vare
sin stora erfarenhet. Thomas har ju spelat
i nästa alla sammanhang som är möjliga
när det gäller hockey på elitnivå - såväl
som proffs som internationellt i landslaget.
Så en bättre förebild och förstärkning kan
man knappast tänka sig.
Om vi tittar på dem Du plockat bort från
förra säsongen, så är det Peter Lindgren,
Jörgen Holmberg och Erik Ahlström. Vad
som kanske förvånar lite är att Du tagit
bort Erik Ahlström.
- Jag tycker inte att den s k mellan
generationen, dvs de spelare som är födda
kring 1964 riktigt har levt upp till de
förväntningar vi hade när de för ett par
år sedan togs ut i A-lagstruppen. De har
inte lyckats att axla de fallna mantlar som
den äldre generationen lämnat efter sig. Det
är självklart att Erik Ahlström är bra, men
det är Johan Garpenlöv och Tomaz
Eriksson också.

Bosse Berglund blev säkert till mångas
besvikelse heller inte aktuell.
- Jag tror att Bosse är i utförsbacken

Vad har befälhavare Boork på DIF-skutan
i sikte?
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spelet. Jag tror inte man automatiskt skall
räkna med att vi vänder den trenden så
lätt. Huvudfrågan blir därför hur den här
mellangenerationen med Janne Viktorsson,
Pontus Molander, Anders Johnsson och
Peter Nilsson kommer att lyckas. Nu måste
dom kliva fram och ta på sig ett större
ansvar och producera ett annat spel och
fler poäng än vad dom gjort tidigare. Klarar
dom det kan vi överraska. Gör dom inte
det, så tror jag det finns risk för att vi får
ligga kvar och slåss där vi låg förra året.

Ny i truppen är också en f d elitdomare
Björn Ferber. Vad är hans uppgift?
- Björn skall vara assisterande tränare
och lagledare. Jag har känt Björn sedan
mitten av 60-talet då vi började att döma
ishockey tillsammans. Förutom sin bak
grund som elitdomare har Björn tidigare
varit tränare i Djurgården och Nacka på
juniornivå. Förra året tränade Björn Nors
borgs division II-lag.
Sudden death är en nyhet i årets elitserie.
Hur ser Du på det?
- Det tror jag blir trevligt för publiken,
men magknipande för oss i laget. Man ska
spela en väldigt bra match och ha en pinne
med sig efter tre perioder för att sedan
kanske förlora matchen bara några sekun
der strax efter. För publiken tror jag det
är en jättetrevlig grej, men för lagen och
tränarna så kan det säkert förkorta tiden
till magsåret.

Vilka blir de svåraste konkurrenterna i
vinter tror Du?
- Det tror jag blir Färjestad, Björklö
ven och Södertälje.
Har Du någon kommentar till resultatet
av den enkät tidningen gjort bland hockey
spelarna om vad dom tror om lagets
placering i årets elitserie och som redovisas
i detta nummer av tidningen?
- Jag har ingen annan kommentar än
att jag kan konstatera att de flesta verkar
rätt optimistiska.

Man kan dock notera att landslagsmän
nen verkar vara de mest pessimistiska.
- Det är väl de som varit med mest
också. De är därför kanske lite försiktigare
och vet kanske bättre än de andra att det
inte är så lätt att sätta ett kryss i en
kolumn.
Vi tackar Dig för att vi fick ställa de
här frågorna och önskar Dig och laget lycka
till.
Ralf Gustavsson

SUDDEN DEATH
En av nyheterna inför årets elitserie
är att oavgjorda matcher efter tre
perioder skall avgöras genom sudden
death. Maximalt blir det fem minu
ter. Det blir alltså precis som i NHL.
Att komma på tionde och sista
plats i elitserien kommande säsong
innebär ingen katastrof. Sista lag får
nämligen kvalspela. Anledningen är
att Ishockeyförbundet årsmöte i juni
beslutade att elitserien skall! utökas
till 12 lag säsongen 1987/88.
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DJURGÅRDENS MATCHER
I ELITSERIEN
SÄSONGEN 1986/87
Torsdag 9 oktober:
Djurgården - Brynäs
Söndag 12 oktober:
Björklöven - Djurgården

Torsdag 16 oktober:
MODO - Djurgården
Söndag 19 oktober:
Djurgården - Färjestad
Torsdag 23 oktober:
Leksand - Djurgården
Söndag 26 oktober:
Djurgården - HV 71
Torsdag 30 oktober:
Södertälje - Djurgården
Söndag 2 november:
Djurgården - Luleå
Söndag 9 november:
Skellefteå - Djurgården
Torsdag 13 november:
Djurgården - Skellefteå
Söndag 16 november:
Luleå - Djurgården
Torsdag 20 november:
Djurgården - Södertälje
Söndag 23 november:
HV 71 - Djurgården
Torsdag 27 november:
Djurgården - Leksand
Söndag 30 november:
Färjestad - Djurgården
Torsdag 4 december:
Djurgården - MODO
Söndag 7 december:
Djurgården - Björklöven
Torsdag 11 december:
Brynäs - Djurgården

Söndag 28 december:
Luleå - Djurgården
Torsdag 30 december:
Djurgården - MODO
Söndag 4 januari:
Brynäs - Djurgården
Tisdag 6 januari:
Djurgården - Björklöven
Torsdag 8 januari:
Södertälje - Djurgården
Söndag 11 januari:
Leksand - Djurgården
Torsdag 15 januari:
Färjestad - Djurgården
Söndag 18 januari:
Djurgården - HV 71
Torsdag 22 januari:
Skellefteå - Djurgården
Söndag 25 januari:
Djurgården - Skellefteå
Torsdag 29 januari:
HV 71 - Djurgården

Söndag 1 februari:
Djurgården - Färjestad
Tisdag 3 februari:
Djurgården - Leksand
Torsdag 12 februari:
Djurgården - Södertälje
Söndag 15 februari:
Björklöven - Djurgården
Torsdag 19 februari:
Djurgården - Brynäs
Söndag 22 februari:
MODO - Djurgården
Torsdag 26 februari:
Djurgården - Luleå

DATUM FÖR SM-SLUTSPELET
IMARS 1987
Semifinal 1
Semifinal 2
Semifinal 3
Final
Final
Final
Final
Final

1
2
3
4
5

Söndagen den 1 mars 1987
Tisdagen den 3 mars 1987
Torsdagen den 5 mars 1987

Söndagen den 8 mars 1987
Tisdagen den 10 mars 1987
Torsdagen den 12 mars 1987
Söndagen den 15 mars 1987
Torsdagen den 19 mars 1987

DJURGÅRDAREN

Seger
till tusen

Hur går det för Djurgården
1986/87?
- Så här tippar hockeylaget -

Djurgårdens IF
STOCKHOLM
Einar Magnusson, travtränare, från Öster
sund, som i många år varit medlem i
”Djurgårn” vann i förra veckan sin tusende
seger. Något för tidningen Djurgårdaren.
Man kan med andra ord säga ”En
Djurgårdare till tusen”.

Med hälsningar från
Bo Holmberg,
också medlem
ÖSTERSUND

Djurgårdare
i sovvagnar
Av ett svar från SJ till signaturen ”Ständig
resenär” på Aftonbladets insändarsida den
23 juni framgår att SJ säljer sovplatser till
djurgårdare.
Man tar sig för pannan.
Varför i all fridens dar ska djurgårdare
färdas i sovvagn?
Djurgården är ju ett lag som sovit de
senaste tio åren.
De skulle bara må gott av att hålla sig
vakna framöver.

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

NAMN

PLACERING I

PLACERING I

GRUNDSERIEN

SLUTSPELET

NR

1 :a

Leif Boork
Björn Ferber
Rolf Ridderwall
Göran Elo
Orvar Stambert
Karl-Erik Lilja
Arto Blomsten
Stefan Perlström
Peter Lindgren
Tommy Albelin
Jens Öhling
Peter Nilsson
Pontus Molander

Jörgen Holmberg
Tommy Mörth
Per Göransson
Björn Carlsson
Håkan Södergren
Anders Johnsson
Mikael Johansson
Jan Viktorsson
Erik Ahlström
Thomaz Eriksson
Christian Due Boje
Stefan Jansson
Peter Wallén

Jeff Hällegard
Peter Schank
Johan Garpenlöv
Oscar Hedlund
Thomas Eriksson
Tomas Magnusson mv-tränare

2 :a

3:a

4:a

Sämre
än 4:a

SM
GULD

X

Sämre
än 2:a

X

X

1
30
4
6
7
10
14
3
11
12
13
15
16
18
21
22
24
25
26
28
33
5
8
32
29
17
20
19
27

2:a

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Vad vill du läsa om
i Djurgårdaren?
Klipp ur talongen och skicka den snarast möjligt till

Tidningen Djurgårdaren, Klocktornet Stadion, 114 33 Stockholm
Jag vill läsa om (motivera gärna varför)

Förtroenderådsmöte
DIFs förtroenderåd sammanträ
der med överstyrelsen tisdagen
den 7 oktober 1986 kl 19.00 på
Stadion.

Kallelse kommer att skickas ut
till sektionerna.

DJURGÅRDAREN
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"DEN URSTARKE
SLAKTAREN"

är en legend inom svensk brottning.
En gammal Djurgårdare, stabil som
en fura. Välkänd för de flesta genom
sina idrottsliga prestationer och sitt
gedigna kunnande och långvariga
arbete inom brottningssektionen,
som i år firat 75-års-jubileum.

är Lennart pensionerad som domare men
arbetade då vidare som domarinstruktör i
hela landet och än idag är han verksam
på det området inom distriktet.

Som ledare

LENNART ÖBERG, född den 3 april
1913, uppvuxen på landet, närmare bestämt
i Närke, kom till Stockholm år 1931 för
att genomgå Enskede charkuteriskola. Som
den starke och pigge yngling han var hade
han dessutom bestämt sig för att ägna
fritiden åt tyngdlyftning, för att förbruka
sin rikliga överskottsenergi. Knatade därför
iväg till Stockholms Atletklubb som dess
värre just den kvällen hade stängt. I stället
”hängde” han med en skolkamrat till
dennes brottningsträning i DIF och passade
på att undersöka hur det var att brottas.

Grönberg. Vid uttagningar till OS samma
år brottades Lennart jämnt med Acke och
Karl-Erik Nilsson, ändå blev det i slutske
det dessa två som fick åka till London. I
de s k fyrstadsmatcherna var Lennart med
i det välkända Stockholmslaget.
Ett minne som etsat sig fast i minnet
hos Lennart var mötet med Rudolf ”Pre
ven” Svedberg, då en av världens bästa
brottare, mot vilken han förlorade med
domarrösterna 2-1. ”När vi tackade
varandra”, sa’ Preven att ”det borde varit
1000-0” berättar Lennart själv glatt.

Som aktiv

Som domare

- Så började en idag 55 år lång idrottslig
karriär. Frithiof Svensson, världsmästare
i bantamvikt år 1922 tog Lennart till sig
och blev hans förste tränare. Under 30- och
40-talen hade Sverige sitt kanske genom
tiderna starkaste landslag, i brottning i de
tyngre klasserna, och det var inte lätt att
brotta sig in i det gänget. Lennart var på
vippen ett flertal gånger, men i sista stund
stod alltid någon i vägen. Men meriter
saknas inte. Juniormästare 1937, året efter
4:a i stora SM och 1948 2:a efter Acke

- År 1944 fick Lennart domarlicens, och
fram till 1952 då han slutade som aktiv,
hände det att han var både aktiv, ledare
och domare vid samma tävling. Han dömde
sitt första SM år 1953, och i såväl
ungdoms-, junior- och seniorklasserna fanns
han sedan på plats varje år fram till 1975.
Till domarmeriterna hör också två VM, (ett
i USA Tolido år 1962 och ett i Helsingborg
1963), ett EM i Flensburg 1966 samt
många, många landskamper, inhemska
tävlingar och distrikttävlingar. Sedan 1976
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vill han själv först nämna Stockholmslaget
1960 som då bestod av ett rent Djurgårds
lag. ”Det var en upplevelse som hette duga
att jobba med det” säger Lennart, idag
hedersledamot i DIF:s brottningssektion,
Stor Grabb som domare och förärad
Svenska Brottningsförbundets guldmedalj.
Lennart var med och bildade förbundets
ungdomskommitté 1962, vilka skötte all
ungdomsbrottning i Sverige och instiftade
Svenska Ungdomsmästerskapen för aktiva
under 17 år. I den sista kommittén ingick
nuvarande brottarbasen Olle Larsson. I
samarbete med Gert Engström, Sveriges
Television ordnades TV-cupen, den bästa
reklam svensk brottning någonsin fått. Idag
finns inga pengar för denna verksamhet och
det oroar Lennart mycket. ”Har vi råd att
inte visa svensk ungdomsbrottning?” und
rar Lennart.
Vid många stora arrangemang har Len
nart varit självskriven tävlingsledare. Bl a
vid ungdoms VM 1980, där länder som
Indien, Japan, Nya Zeeland, USA, Iran
och Irak deltog. Vilket kan ha sina sidor.
Somliga lag kom t ex oanmälda ringde helt
sonika från Arlanda, glatt sägandes att ”nu
är vi här”!! Indien måste ha särskild
instruktionskurs i hur man nyttjar en
toalett. Iran och Irak kunde inte bo i
rummen intill varandra. Då kallade Len
nart på Per Strömbäck, hedersordförande
i Svenska Brottningsförbundet tillika med
lem i FILA. Han höll ett anförande i sättet
att umgås neutralt. Lennart har många
lovord att säga om denne man, vilken var
en fin ordförande och ledare. Lennart har
arbetat under sju stycken förbundsordfö
randen, från först legendariske Einar Rå
berg till nu sittande Olle Larsson.
DJURGÅRDAREN

Som styrelseledamot

Vad önskar du av framtiden?

Styrelsearbete har varit en stor bit i
Lennarts brottargärning. Ordförande i sek
tionen i inte mindre än 26 år. (Djurgården
tog 21 svenska mästerskapstitlar under
denna tid. Edvin Westerby ensam tog 14
individuella.) Dessutom bestod DIF:s över
styrelse på den tiden av ordförandena i
respektive sektion. I Stockholms idrottsför
bund tog Lennart hand om klubban 1975
och blev kvar till 1981.

”Mer elitsatsning och fler framgångar. Att
överstyrelsen skall ägna mer tid åt alla sina
sektioner, inte bara fotboll och ishockey.
Det är svårare för sektionsstyrelserna att
arbeta nu. Bl a har TV ändrade åsikter om
olika sporter. Tillsammans måste vi göra
något åt detta.”

Som tränare
Finns det då något som Lennart inte har
gjort för sin brottning? Nej! Han har även
varit tränare i Djurgården och bl a tränat
Edvin Westerby.

Valspråk?
”Vad Du åtar Dej skall Du snabbt och
säkert genomföra.”

Som lotteriansvarig

Hobbies?

Idag är Lennarts uppgift i Djurgårdens IF
att ansvara för alla lotterier och bingo. Med
bingoverksamheten firar han i år 10-års
jubileum. Stora uppgifter att bita i när
idrotten saknar tillräckligt med pengar för
sin verksamhet.
75-årsjubileet i år firades med arr av
junior-SM i Enskedehallen den 21-23
februari. Dessutom samlades gamla brot
tare i DIF på årsdagen av sektionens
bildande, den 13 januari. Närvarande var
även ÖS, Gamla Djurgårdare, Svenska
Brottningsförbundet samt
Stockholms
Brottningsförbund. Gissa vem som höll i
trådarna! Lennart, tillsammans med sek
tionsstyrelsen.

”Djurgården är min stora hobby. Den är
bingo för mej! Men jag gillar även
friluftsliv, speciellt bad och fiske.”

Jag ställde några frågor till
Lennart:
Jämför brottning nu och förr:
”Tempot i brottning är mycket högre nu.
Det är lättare att döma, klarare regler. Man
går på poäng eller fall vilket ger ett mer
rättvist resultat. Men nu saknas i stället
publiken och massmedia ställer inte upp.
TV har förstört publikintresset.”
”Förr premierades en brottare efter hur
mycket han arbetade samt för vissa grepp.
S k arbetsseger. Olika domare lade märke
till olika grepp. Men man brottades alltid
för fullsatta hus, både här hemma och
internationellt. Det var färre nationer
representerade vid stora tävlingar. Ex
deltog varken turkar, ryssar eller bulgarer.

Hur har Du orkat?
”Det finns flera orsaker. Underbar kam
ratanda. Fina kontakter med såväl kollegor,
styrelser och domarklubb. Bra sekreterare.
Jag har fört ett någorlunda sunt leverne
och haft förmånen att få vara frisk. Jag
är en ständigt aktiv person, promenerar
mycket, gör morgongymnastik. OCH JAG
RÖKER INTE. Rökning är den största
plågan i samhället just nu. Jag har haft
förmånen att få umgås med mycket
ungdomar.
Samarbetet med Axel Bruhn (Lennarts
kronprins i många år) har varit värdefull
och stärkt mej. Axel är nu en av världens
bästa domare. Och idag är Bengt Fridh
eldsjälen i brottningssektionen och även vi
har mycket glädje av varandra.”
DJURGÅRDAREN

Födelsedagar
1986
50 år:

Framtidsplaner?
”Allting får rulla på - man får aldrig
stanna upp och tillåta sig att bli gammal.”

Bengt Selinder (fotboll)
Roland Storfeldt (ständig medlem)
Einar Kvist (ständig medlem)
Lennart Strömfelt, Jönköping (bordten
nis)
23/11 Per-Olof Erikson (ständig medlem)

9/11
20/11
21/11
22/11

60 år:
3/11 Kurt Sallander, Trollhättan
10/11 Sven Ahrne (ständig medlem)
30/11 Anders Carlsson, Tänsjö

Privatliv?
Sonen Björn, född 1945 som en gång var
en lovande fotbollspelare i DIF:s ungdoms
lag. Björn skadade tyvärr foten illa och fick
lov att sluta redan vid 17 års ålder.
- Man skulle kunna fylla spaltmeter
efter spaltmeter om Lennart, men plats
finns inte därtill i denna tidning, men jag
kunde inte hålla mej från slutfrågan:

70 år:
3/11 Martin Okmian, Solna
13/12 Inez Åkerlind (ständig medlem)
21/12 Gunnar Rinman (orientering)

75 år:
2/12 Herman Nordgren (ständig medlem)
18/12 Gösta Schön (ständig medlem)

80 år:
6/12 Georg Nordström (ständig medlem)

Säg något om Frank Andersson.

90 år:
12/11 Gösta Carlsson (ständig medlem)

”Föräldrarna ringde mig 1970 från Troll
hättan. Två bröder Andersson begärde
inträde i DIF. Torbjörn i fotboll och Frank
i brottning. Båda gjorde fina insatser, men
nog fick man så småningom mest glädje
av Frank. Båda blev Ungdoms- och
juniormästare för DIF i sina respektive
sporter. Frank vann sedan junior-VM för
DIF 1973 och än idag säger han att Edvin
Westerby och Bengt Fridh är de tränare
som lärt honom allra mest. Frank och jag
hade mycket kontakt. Han åkte med mej
i bilen till de flesta tävlingar, så nog hann
vi diskutera en hel del under årens lopp.
Pappan hade åkeri i Stockholm dessa år
men 1973 flyttade han och familjen tillbaka
till Trollhättan. Kontakterna idag är spo
radiska men goda.”
LENNART ÖBERG, vars farfar var
präst i Hamrånger, vars mor kom från
Linköping, vars far föddes i Gävle och som
ingick i en syskonskara på sex barn, nog
gör han sannerligen rätt för smeknamnet:
”Den urstarke slaktaren” både kroppsligen
och själsligen!
Gertrud Olsson
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Från en klarblå kvällshimmel strålar
solen varmt mot Stadions uppfrä
schade läktare. Den gröna mattan
omges av de läckert röda gummias
faltbanorna, och i ena ändan av
denna fina arena står de två
Stadiontornen stolta och stabila.
Det är en vacker syn som erbjuds
det fåtal personer som letat sig hit
denna fredagseftermiddag i slutet av
juli, för att se våra fotbollsgrabbar
avsluta veckans sista träningspass.
Det är här vi har stämt träff med
Brian McDermott, yrvädret från
England, vårt senaste och åttonde
nyförvärv. Men vem är då denne
Brian McDermott? Vi känner ho
nom som en härligt snabb kille med
glimten i ögat och med en otrolig
vristspänst. Han vinner de flesta
höjddueller trots sin förhållandevis
ringa längd (c:a 170 cm). Brian, som
sagt duktig i huvudspelet, skjuter
bra och är mycket snabb i dribb
lingarna. Vänder blixtsnabbt på en
fem-öring. Men Brian, berätta hur
din fotbollskarriär började.

Hur ser Du på matchandet här
och i England? Engelska ligan
är både lång och hård i jämfö
relse med vår Allsvenska. Ser
Du även andra skillnader?
Det är alldeles för långt mellan matcherna
här i Sverige. I England spelar vi hårt och
tufft i 43 omgångar, dvs matcher 2
ggr/vecka. Det är också skillnader i
spelstilar och taktisk uppläggning. I Djur
går’n försöker vi spela en enkel fotboll.
Mittfältarna driver upp bollen längs kan
terna och slår in höga inlägg mot motstån
darmålet. Där är det meningen att jag och
Glenn Myrtil skall möta och försöka
avgöra. Den taktiken har nu inte riktigt
gått hem. Det är mycket svårt för 2
forwards av medellängd att hela tiden
stångas i luften mot långa och skickligt
huvudspelande försvarsspelare. Vi måste
spela bollen mer på marken. Mao det
gäller att ha kontroll på bollen med
fötterna. Den taktiken körde vi med på
träningslägret i Umeå i somras och i
cup-matchen mot Sandviken. Och det med
gott resultat!!
Annars är skillnaden påtagligt stor
mellan svenska och engelska fotbollsspelare.
Skillnaden ligger framförallt i själva inställ
ningen. I England är fotbollen nr 1 för en
fotbollsspelare. Här kommer fotbollen i
andra eller tredje hand. Det har att göra
med attityden till det man gör. Den sitter
djupt rotad i hjärteroten. För mig är

BRIAN McDERMOTT,
EN RÄDDARE I NÖDEN?
Jag har alltid spelat fotboll. Som grabb
spelade jag i ett lag i Slough, som byn heter
där jag växte upp. Den ligger c:a 22 km
väster om London. Fotboll har alltid betytt
mycket för mig. Redan som knattespelare
hade jag siktet inställt. Mitt mål var att
bli fotbollsspelare på heltid. Efter provspel
blev jag professionell i Arsenal som
17-åring.
1984 utlånades jag till IFK Norrköping,
och det gick mycket bra för mig. Jag
spelade 17 matcher i Kamraternas blå-vita
dress, och jag valdes till Allsvenskans bäste
spelare det året, trots att min målskörd
stannade vid 5 mål. Jag spelade såväl
forward som ytter-mittfältare.
Efter 8 års spel i Arsenal och då 1 år
i Norrköping, gick jag till Oxford, ett lag
som då spelade i div. 2. Det gick bra för
oss, och vi avancerade till den högsta
divisionen. Där blev det dock bara spel för
mig i 4 matcher. Den sista mot Manchester
United på ärevördiga Old Trafford. Trä
naren och jag drog inte jämt, så det blev
inga fler matcher för mig.
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Men hur kom Djurgården in
i bilden? Vad visste Du om
Djurgår’n?
Jag fick en förfrågan om spel i Sverige och
i Djurgår’n under 1986 och det nappade
jag på direkt. Både min fru och jag trivdes
mycket bra förra gången vi var i Sverige,
så vi blev mycket glada. Vilka som tipsade
Djurgår’n om mig vet jag inte, men i
slutdiskussionerna spelade Hans Svedberg
en mycket aktiv roll. Det var inte mycket
jag kände till om Djurgår’n. Sören Börjes
son hade jag hört talas om från min tid
i Norrköping från matcher mot Örgryte.
Jag fick veta att jag skulle komma till en
hårdsatsande klubb med siktet inställt på
att etablera sig som ett Allsvenskt lag, och
givetvis skall jag göra mitt allra bästa för
att hjälpa laget att nå den målsättningen.
Vad som händer 1987 vet jag inte riktigt.
Efter denna säsong bär det i alla fall av
till Oxford igen. Vi måste under alla
förhållanden tillbaka till England. Min fru
har ett mycket fint jobb som revisor som
väntar.

fotbollsspelandet mitt jobb. Det krav jag
har på mig själv är att alltid göra mitt
bästa. Den inställningen kan jag aldrig göra
avkall på.

Bedrivs träningarna annorlunda
i England?
I Arsenal tränade vi varje dag. Vi tränade
mycket med boll. Alltså samma modell som
vi tillämpar i Djurgår’n. Mao gäller det
att träna in sk match-lika-situationer.
Själva träningen var dock hårdare, speciellt
om vi hade förlorat en match. Då gällde
det att ge järnet och komma igen. Där har
du det där om inställningen igen.

Vi ligger just nu sist i tabellen
med 9 poäng och en miserabel
målskillnad. Hur ser facit ut?
Tror du att vi hänger kvar?
Ja, utan tvekan. Jag är helt övertygad.
Björn Westerberg börjar få oss killar att
likna ett lag nu. Med så många duktiga
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grabbar kommer det att gå vägen.
Det börjar likna något. Det gäller att vi
etablerar oss som ett Allsvenskt lag, och
då är jag övertygad om att vi blir att räkna
med nästa år. Då har vi fått den rutin och
det tempo som är av avgörande betydelse.
I det ansträngda tabell-läge vi befinner
oss i nu, är det viktigt att alla 13 spelarna
i truppen håller ihop. Det är alltid svårt
att hela tiden spela under stor press. Se
på IFK Göteborg och Malmö FF, så enkelt
och rätt det ser ut när dom spelar. Men
så är det när man är bra. Man har flyt.
Bollarna går stolpe in och tunnlarna lyckas
alltid. Det blir heller aldrig något schabbel
i försvarsspelet. Det beror på självförtro
endet hos spelarna. Går det bra växer hela
laget med uppgiften och lyckas med det
mesta.
Det är viktigt att pränta in att det är
mänskligt att missa en passning, en drag
ning eller att förlora en match, men att
det är en skyldighet att lära sig av missarna
och förlusterna. Vi var mycket nedstämda
och nedslagna efter förlusten mot Brage
härförleden. Vi ville så mycket. Vi var
heltända, och spelade med nerverna utanpå
tröjorna. Det värsta som kunde hända, som
inte fick ske inträffade givetvis. Brage fick
ett s k skitmål efter halvannan minut, och
sedan blev vi stressade.

Varför har det då gått snett?
Det är många nya spelare från olika lag
med olika erfarenheter och spelstilar i
Djurgår’n. Det tar tid att spela ihop ett
lag. Det är absolut inte tränaren Björn
Westerbergs eller ordföranden Bengt Bro
bergs fel att vi ligger där vi ligger i tabellen.
Dom har gjort allt vad en kritisk supporter
kan begära. Dom har köpt dom bästa
spelare som fanns att tillgå efter givna
resurser. Man kan inte begära att dessa
herrar skall gå in på plan och spela! Nej,
ansvaret ligger helt och hållet på oss
spelare.

Är det något Du saknar i
Sverige?
Jag saknar pubarna och pub-livet. Det kan
låta underligt när en idrottsman säger så,
men det är den sociala gemenskapen som
jag saknar. Man slinker in och tar en öl,
snackar bort en stund, trivs och umgås.
Puben är en naturlig samlingsplats, utan
bråk, missbruk o dyl. Det är alldeles för
dyrt att gå ut i Sverige. Jag och min fru
har varit på bio en gång. Vi har aldrig varit
på restaurang.
Vi bor i en lägenhet nära Gullmarsplan

i Johanneshov. Vi har tyvärr ingen kontakt
med våra grannar. Svenskarna är nog ett
mycket blygt folk. Ni är svåra att komma
in på livet. Annars är allt perfekt här. Fina
killar i laget, bra ledning i föreningen,
trevligt bostadsområde och god mat.
Apropå karaktärsdrag. Pessimismen är
ett annat. Det gäller att se framåt. Se
möjligheterna inte problemen. När vi i
Norrköping låg på 5:e plats, började
lokalpressen spekulera i nedflyttning, i
stället för att vända på steken och skriva:
nu har vi bara 4 lag framför oss!!

Hur ser Din framtid ut? Vad
har Du för planer?
Ja, den allra närmaste tiden kommer jag
att ge absolut allt för att vi i Djurgår’n
skall greja de nödvändiga poäng som krävs
för ett nytt kontrakt. I ett längre perspektiv,
om 5 — 10 år, ja, det är svårare att säga,
men något med fotboll blir det. Tränarsyss
lan lockar mycket. Det är mycket frestande
att leka med tanken att få testa sina idéer
och sin övertygelse. Tränare i England eller
varför inte i Sverige . . .
Vi tackar Brian och önskar honom och
hela laget lycka till i kampen om de
nödvändiga poängen.
Tom Agnblad

VISOM

VILL UPP

Hur är det ställt med återväxten
bakom A-laget? Läget är ljust. Det
ser riktigt bra ut. I framtiden skall
vi inte behöva kasta våra blickar
utanför föreningen. Ett par år till
och flera av våra unga talanger är
färdiga för hetluften på allra högsta
nivå. Några har förresten redan
luktat på krutröken, genom fina
inhopp under sommarens Allsvenska
spel.

Per ”Mille” Millquist är en lång och
gänglig forward, men mycket snabb. En
Jonny Ekström-kopia. Han skjuter bra och
hårt. Med ytterligare precision och en
bättre udd i avslutningarna blir det stor
succé. ”Mille” kan trots sin härliga längd
förbättra huvudspelet. Han är mycket
duktig i vändningarna, och har en mycket
fin teknik. ”Mille” har gjort några fina
insatser som inhoppare i somras. Han har
framtiden för sig, 19 år gammal.

Vi har denna gång valt att speciellt
uppmärksamma Per ”Mille” Millquist och
Christer Nordin. Men som sagt vi har fler
som är värda uppmärksamhet som exem
pelvis Anders Almgren vårt stora målvakts
löfte, Peter Mörk med en fin insats från
derbyt mot AIK på Stadion i mitten av
augusti bakom sig och Patrik ”Putte”
Eklöf, Sveriges bäste junior.
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Per ”Mille” Millquist

Christer Nordin är en lång 18-åring. En
mycket duktig mittfältare. Han är en
modern fotbollsspelare, som påminner myc
ket om Glenn Strömberg i sin spelstil. En
spelare som vågar ta chanser. Christer är
en mycket god avslutare med en mycket
stor arbetsradie. En löpglad spelare. Han
är en verklig coming man som vi kommer
att höra mer om. Precis som ”Mille” tränar
Christer för fullt med A-laget.
Christer Nordin

Tom Agnblad
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SOMMARFEST MED
SPONSORER
Ovanligt många rödgulblåa flanörer sågs denna kväll på
Strandvägen. Ty vart styr en djurgårdare sina steg om inte mot
kungliga Djurgården. Så även denna osedvanligt härliga och varma
kväll i självaste midsommarveckan. Fast denna kväll gjorde vi alla
halt vid Nybrovikens kajplats 14 och hjulångaren Dixie Queen,
som med hissad djurgårdsflagga i fören och med välljudande
orkester på kommandobryggan hälsade alla sina gäster välkomna.
Det var Djurgårdens IF som på detta sätt valt att bjuda alla sina
många och viktiga sponsorer på en härlig sommarfest. Kvällens
gäster var nämligen i första hand de företag som föreningen
samarbetar med och som vi alla känner från dräktreklam,
matcharrangemang och de många reklamskyltarna på hemma
arenorna Stockholms Stadion och Johanneshovs Isstadion. Delta
garlistan var också imponerande med 260 företag och totalt drygt
570 gäster.

En fullsatt och förväntansfull aktersalong

Ulf Elfving intervjuar Bengt Broberg
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Kända profiler
Djurgården ställde som vanligt upp med sitt starkaste lag. Bland
festdeltagarna fanns bland andra hela fotbolls- och hockeylaget
med såväl tränare som styrelser. I vimlet skymtade, som det brukar
heta i sådana här sammanhang, inte bara kvällens konferencié
Ulf Elfving utan även många gamla kända djurgårdshonoratiores
som Olle Tandberg, Bengt Grive, Ronald Åman, Rolle Stoltz,
Lasse Björn, Björn Alkeby, Tjalle Mild, Knivsta m fl. Järnkaminer
av gammalt fint märke snyggt inramade av fotbollsuniformerade
servitriser med Stockholms Stolthet på ryggen.
I den fullsatta aktersalongen där samtliga bord var prydda med
en djurgårdsflagga, där intogs menyn och där bjöds gästerna också
på kvällens överraskning i form av Kabaré Djurgården.

Björn Westerberg lägger ut texten med Ulf Elfving och Leif Boork
som intresserade åhörare

Leif Boork vid bordtennisbordet

Håkan Södergren i berättartagen
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Bengt Broberg intervjuad
Programmet inleddes med en rejäl skjutjärnsintervju av Bengt
Broberg. Inte helt överraskande kom det att handla om spelarköp,
tjocka plånböcker och sådant. Brobergs vita kavaj ledde osökt in
intervjuaren Ulf Elfving på ämnet makt och hur mycket Broberg
egentligen bestämmer. På frågan hur det kändes att bli utpekad
som pamp svarade herr fotbolls- och ishockeyordföranden att andra
nog kunde svara bättre på den frågan. På Elfvings undran om
det inte kunde ha sina risker att sticka ut hakan så mycket som
Broberg brukar göra, svarade denne att det aldrig kan vara farligt
om man har så många hakor som han har.

Historier
Efter den yrande dansen var det dags att inventera förrådet av
historier. Det gällde att med en rolig historia få de gamla statyerna
Rolle Stoltz och Lasse Björn att le. Många försökte utan att lyckas
- däribland Håkan Södergren och överstyrelsens ordförande Berth
Sundin och en hel del andra.

En stilstudie av Bengt Grive

Den enväldiga juryn i aktion
av Rolle Stoltz och Lasse Björn svettades och slet hårt med frågan
om vem som vunnit, men enades om att utse Sören Börjesson med
moatjé till vinnare. Sören kan därmed lägga titeln Djurgårdens
Travolta till sina många tidigare meriter.

Nya intervjuoffer
Direkt från bänken och direkt från båset fick vi sedan möta Björn
Westerberg och Leif Boork för lite tränarsnack. Det blev frågor
om hur mycket man tränar och vilka målsättningar som man hade.
Av Björn Westerberg fick vi veta att målsättningen i år är att
hänga kvar, medan Leif Boork inte överraskande förklarade att
siktet nästa säsong för hockeyns del var inställt på guld. Vi får
väl hoppas att Leif därvid inte till skillnad från hockeylaget förra
säsongen skjuter alltför mycket över målet.

Bordtennis

Ulf Lundberg och Sören Börjesson

Danstävling
Håkan Södergren och Tommy Albelin tilldelades Stockholms
Ishockeyförbunds hederspris innan det blev dags för internt
klubbmästerskap i dans mellan Håkan Södergren, Tommy Albelin
och fotbollens Sören Börjesson och Ulf Lundberg. De tävlande
herrarnas utsökta smak när det gällde valet av kvinnliga moatjéer
belönades omedelbart av den påpassliga juryn med ett hedersom
nämnande. God smak har å andra sidan alltid varit utmärkande
för en djurgårdare.
De tävlandes stilar varierade och tempo skiftade i takt med att
låtarna växlande. Fotarbetet var på sina håll rätt imponerande
och vittnade om att åtminstone hockeyn låg långt framme i sin
barmarksträning. Den omutliga men enväldiga juryn bestående
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Sedan blev det en efterlysning. Ulf Elfving efterlyste den från
TV inte helt okände Bengt Grive. När man fått fatt på Grive
så efterlystes en utmanare till Grive i handicapbordtennis. Både
Björn Westerberg och Leif Boork fick sträcka vapen mot den för
kvällen så artistiskt bollsäkre Grive. Det hela slutade med att Grive
utmanade Knivsta Sandberg. Grives uttalande att ”Kniven”
åtminstone förr i världen var en svår motståndare tydde på att
det rörde sig om någon typ av revansch. Var passar väl bättre
att ro hem en match om inte på sjön tycktes ”Kniven” tänka
och vann med Grives benägna bistånd.

Djurgårdare från topp till tå
För sin utsökta kreation utnämndes Käthie Öhrnell till vinnare
i tävlingen om bästa djurgårdsklädsel och Benno Horndahl vann
kvällens mest passande pris en guldinramad tavla av fotbollslaget.
En stor applåd för ett trevligt arrangemang och en extra applåd
för Djurgården och dess sponsorer.
Ralf Gustavsson
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Stefan Perlström skriver dagbok från hockeylagets överlevnadsprov

INGET KNÄCKER EN DJURGÅRDARE!
I slutet av juli genomförde Djurgårdens hockeyspelare ett s k överlevnadsprov i Stockholms skärgård. Under
fyra dygn var man igång i stort sett dygnet runt under bar himmel. Man förflyttade sig 120 kilometer, sov
sammanlagt sju timmar och med ett absolut minimum av utrustning livnärde man sig på vad naturen hade att
erbjuda. Det var med andra ord ett riktigt mandomsprov. Syftet med övningarna, som leddes av befäl från
Kustjägarskolan, var enligt övningsledaren löjtnant Anders Westkämper att öka det personliga och kollektiva
självförtroendet dvs öka tilliten till sig själv och kamraterna i gruppen. Idén var givetvis Leif Boorks. I hela
fyra dygn lät han alltså sina killar kämpa. Och Leffe har anledning att vara nöjd. Alla 27 djurgårdsspelare
som deltog klarade provet. Motsvarande övningar har tidigare endast cirka hundra svenskar lyckats genomföra.
Lades månne grunden här till ett nytt SM-guld? En av dem som genomförde övningen var Stefan Perlström.
Stefan har skrivit dagbok från strapatserna och av denna framgår att det var tuffa dagar. Flera gånger var
man på väg att ge upp, men alla fortsatte. Frågan hur mycket en djurgårdare tål fick genom överlevnadsprovet
sitt givna svar: Ingenting knäcker en djurgårdare! Läs mer om detta i Stefans dagbok nedan.
Nedanstående dagbok är publicerat med
tillstånd av tidningen Expressen.

FREDAG
Något annorlunda skulle det bli. Vi
samlades på Johanneshov vid lunch förra
fredagen. Vi skulle vara hemma vid midnatt
natten till onsdag.
Målet? Spekulationerna var vilda från
start.
Det blev Vaxholm, där kustjägarbefäl tog
emot. In på logement med våra prylar och
direkt ut i skogen. Så bygger du ett
vindskydd, så gör du upp eld. In igen och
teori - de här växterna kan du äta, de
här djuren också, så reagerar kroppen.

LÖRDAG
Väckning redan 05.00. Spring fem kilo
meter. Det gjorde vi. Därefter packning ryggsäcken blev full och i väg med buss.
På en grusväg var resan slut - uppställ
ning för visitation. Tändstickor och kniv
var viktigast av det vi fick behålla.
Nu började det med sju kilometers
promenad. Vad väntade? Inga klara be
sked. Den psykiska pressen började kännas.
Vi skällde på morsan, farsan, tjejen och
alla andra som inte var med. Vid en sjö
skulle vi fixa första lunchen. Det fanns vass
i sjön. Vi åt vassrötter. Gott var det inte.
Te på älgört gick att dricka.
Jag gick lite för mig själv och fick syn
på en huggorm. Med hjälp av en pinne
bedövade jag ormen och bar den till
kompisarna.

Huggorm och groda till kvällsmat
Ny marsch, sju åtta kilometer igen. På
vägen hittade vi grodor. Janne Viktorsson
tog hand om dem och bar dem till nästa
rastställe. Där blev det kvällsmat huggormen, grodlåren och kantareller åkte
i samma gryta.
Allting var lite förvirrat. Klockorna hade
de plockat av oss. Vi hade ingen aning om
tiden. Det hade Anders Westkämper, Hasse
Alm och Claes Deshayes, kustjägarna. Tre
toppkillar. Order hade de också - pro
menad till Ljusterö färjeläge, en dryg mil.
Det blev lite äppelkart längs vägen.
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På Ljusterö var det mörkt. Kolmörkt. Vi
skulle sova där. Trötta lade vi oss på
backen. Vindskyddet blev inte uppsatt. Jag
låg under mitt, kallt och obekvämt. Väck
ning efter två timmar. Humöret i botten.
Vad hade vi gett oss in på? Det vi sade
om kustjägarna var inte vackert.

SÖNDAG
Ingen bra morgon. Promenad några kilo
meter till ett varv. Där låg kanoter. Vi såg
också ”Benke” Brobergs båt. ”Benke” är
vår ordförande. Kanske kunde han fixa
något bra ändå? Men icke. I kanoten och
paddling till en ö. Lunch på lav. Vasste.
Många är trötta och ur form. Sitter bara
och tittar rakt fram. De flesta sov mer än
de åt.
I kanoten igen. Jag sade till Kalle Lilje,
som jag paddlade tillsammans med, att han
skulle se till mig. Det kändes som om jag
skulle svimma. Efter en halvtimme var det
över. Jag klarade det.

Klubbade abborre med sin paddel
Vi snackade om att vi snart måste passera
gamle hockeyspelaren Lasse Björns stuga.
In dit skulle vi - Lasse skulle få fixa käk
om det så skulle ske med våld. Inte såg

vi någon Björn-stuga. Det fick bli sen lunch
ändå. Jens Öhling lyckades klubba en
abborre med paddeln, men den räckte inte
till alla. De flesta är apatiska.
Lillsved nästa mål. Längre rast får vi
veta. Vindskydden upp och eldstäder.
Fuktigt och kallt på natten, men två
potatisar per man räddar humöret jättegott.

MÅNDAG
I kanoten mot Vaxholm. Då skulle vi in
till Lasse Björn. Det var helt klart. Men
i Lasse Björns bastu satt ”Benke” Broberg.
Så klart. Inget stämde. När vi frågade om
klockan var den alltid tre. Vad vi än frågade
om fick vi inget besked. Vi hade lärt oss
att frågor var meningslösa.
Båt till Värmdölandet, ny promenad.
Förbi en kiosk. Där hade befälet varit före
oss och förbjudit kioskfolket att sälja till
oss. Men vem står emot 27 djurgårdare?
Det blev några chokladkakor, broderligt
delade. Nu gick det lätt att gå, vi fick en
jädrans energi.
Nytt besked. Orientering på gång. Tre
och tre, två kilometer med sju kontroller.
Det gick i rekordfart - vi simmade över

Foto: Ralf Gustavsson
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Men nu måste väl ändå eländet vara
slut? Vi kan inte gå mer. Icke - startklara
och promenad igen. Men nu skiter vi väl
ändå i det? En djurgårdare knäckt? Äh,
grabbar, det måste vara slut snart. Vi
peppade oss och gick. Efter nya mil
uppställning. Där står en kustjägare med
en öl i handen. - Jag tycker vi ska fira
vad ni har gjort - en klunk öl per man.

Stefan studerar marschkartan. Foto: Ralf Gustavsson

"Sagt om övningen
i Expressen"
Tommy Sandlin:
- Typiskt Leffe Boork. Han bör
jade ju med fjällmarscher och lyc
kades riktigt bra sedan i SM.
Därefter skulle varenda klubb gå på
fjällmarsch. Men liknande överlev
nadsövningar tror jag inte så många
nappar på.

Leif Boork:
- Överlevnadsövningen var ett för
sök att psykiskt och fysiskt belasta
killarna extremt hårt för att få ett
besked om vad vi orkar i extrema
situationer.

Tommy Sandlin:
- Övningen visar att spelarna stäl
ler upp på sin tränare. De kunde ju
bara ha bestämt sig för att avbryta
projektet och åka hem. Nu valde de
att fortsätta. Det visar att Leif Boork
har en stark ställning i laget.
Leif Boork:
- Jag är nöjd och stolt över
killarna. Det här var den tuffaste
grejen jag har gjort under mina 23
år som tränare.
Idrottspsykologen Torbjörn Stock
felt:
- Rätt utnyttjad kan övningen ge
goda resultat och innebära att Djur
gården klarar sig bättre under den
kommande säsongen.

Leif Boork:
- Nu vet både killarna och jag att
Djurgården har kapacitet att möta
svårigheter. Ingen tvivlar längre på
om han orkar.
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en vik med skorna på huvudet och kläderna
i handen. Per Göransson och jag misslyc
kades - kläderna genomsura. Men vi hade
tröst - vi hade blivit lovade riktig mat
efteråt. Det mesta vi pratade om var mat,
vad vi skulle äta när vi kom fram? Oxfilé,
potatisgratäng, friterad camembert.
Det blev kanin! Vi fick två levande på
åtta man. Det var smärtsamt men lärorikt.

Grillad kanin jättegott!
Vi grillade kaninerna. Jättegott. Lite blev
över att koka tillsammans med enris.
Faktiskt blev kaninen räddningen. Håkan
Södergren och Peter Lundgren grillade
levern också och försäkrade att det var en
delikatess.
Befälen trodde inte vi skulle klara oss
efter första dagen, men vi blev starkare och
starkare, planerade bättre och bättre, lärde
oss att vi måste äta allt även om det
smakade skit. Vi lärde oss också att alla
måste hjälpas åt.
Det blev ännu viktigare under natten. Vi
fick delmål inritade på en karta, och så
gå. Bara gå och gå. Vid två, tre på natten
var vi slut med skavsår och lindade fötter.
För att klara oss bytte vi skor. Han som
hade 42:or fick 43:or, ett nummer större
dojor gjorde att eländet kändes mindre.
Men ändå - vi började snacka om att ge
upp. Detta var inte klokt. Vi var helt slut.
Janne Viktorsson såg nakna tjejer framför
sig. Men ingen kustjägare ska få knäcka
en djurgårdare. Hur djävligt det än är kom igen grabbar, kämpa lite till. Vi ska
klara det. Vi gick tio minuter. Kort rast.
Ny kort promenad. Rast igen. Det var för
djävligt, men det gick. Vid sjutiden på
morgonen var vi vid färjeläget mitt emot
Rindö.

TISDAG
Vila och mat, men mest sömn. Tommy
Mörth blev till en ängel. Vi låg nära ett
hus. Tommy gick in till tanten där och
förklarade vårt elände. Han fick en nygräd
dad vetelängd. Den tanten är hädanefter
hedersdjurgårdare.

En burk öl - på 27 man
Säger han och kastar ölen till oss. Någon
jag vet inte vem tar upp den och kastar
burken femtio meter bort.
- Du kan ta din djävla öl - vi dricker
inte en droppe förrän det här är klart!
Då var vi slut. Och förbannade. En öl
på 27 man, men så knäcker man inte ens
en trött djurgårdare.
Promenad igen. Till en brygga. Där
ligger ”Benkes” båt.
Nästa stopp är Sandhamn. Och så
kustjägaren. Vad skulle han hitta på nu?
- Grabbar vi har hyrt poolen. Avkläd
ning, tvagning och rakning, slut. Vi
stormade kiosken och vräkte i oss allt vad
som fanns där. Måste vara kioskens bästa
dag på året.
Det går inte att beskriva hur det kändes
just då. Skönt räcker inte. Tortyr hade det
inte varit, men djävligt jobbigt. Samman
lagt 12 mil i kanot och på marsch. Jag
skulle kanske ändå göra om det. En sådan
grej går man bara inte igenom utan att
det kommer något gott efter.

Dagbok: Stefan Perlström
Reportage: Ralf Gustavsson

"Sagt om övningen
för tidningen
Djurgårdaren"
Stefan Perlström:
- Syftet med en sådan här övning
är att stärka självkänslan och under
pressade omständigheter lära känna
såväl sin egen som gruppens kapa
citet. Det är viktigt i en lagidrott.

Övningsledare
löjtnant
Anders
Westkämper:
- Killarna har genomfört en
beundransvärd prestation. Jag är
imponerad av deras fysiska och
psykiska status i denna för dem
ovanliga situation.
Stefan Perlström:
- Vi har reagerat på de onödigt
negativa beteckningar som man ty
värr använt i. pressen om denna
överlevnadsövning. Genom felaktiga
rubriker och beteckningar kan folk
få en felaktig uppfattning om en
sådan här övning.
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HOCKEYLAGETS ÖVERLEVNADSPROVI BILDER
Foto: Anders Westkämper

Fredag. Uppställning för visitation

Lördag. Orvar Stambert på väg mot
okända mål.

Fredag. Marschklara efter visitation. Fr.v. Mikael Johansson, Stefan Perlström, Göran
Elo, Erik Ahlström, Lill-Tomaz och Stor-Thomas.

Lördag. Vad står på menyn? undrar fr.v.
Orvar Stambert, Pelle Göransson, Tommy
Mörth och Björn Carlsson.

Söndag morgon. Revelj i det gröna. Fr.v. Stefan Perlström, Tommy Albelin och Anders
Johnsson.
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Söndag. Håkan Södergren. Ten and out?
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Söndag eftermiddag. Start för 3 timmars
paddling.
Söndag. Kalle Lilja och Stefan Perlström
söker föda i vassruggen

Tisdag. Målgång på väg mot bussen.

Måndag. Vägval i skogen. Pontus Molan
der, Göran Elo, Mikael Johansson.

Söndag. Erik Ahlström under rastvila.

Tisdag. Björn Carlsson tar täten vid
förflyttning mot slutmålet.

Måndag. Orvar Stambert och
Albelin vid lägerelden.
DJURGÅRDAREN

Tommy

Tisdag. Håkan Södergren i mål i Sand
hamn.

Tisdag. Leif Boork inspekterar och Kalle
Lilja pustar ut vid målet i Sandhamn.
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HOCKEYSEKTIONENS FRAMGÅNGSRIKA JUNIORER
I Hockeyns A-juniorer hade klubben kan
ske ett av Sveriges framgångsrikaste lag
säsongen 85/86.
Upptakten såg dock inte allt för ljus ut
resultatmässigt. Laget spelade 13 tränings
matcher men segrade endast i fyra. Den
negativa trenden vände dock med seriestar
ten i Trygg-Hansa-serien. Match mot Mora
och vinst med 7-2. Det dröjde för övrigt
hela 15 matcher innan laget förlorade i
T - H-serien.
STARKT GJORT! Liksom att laget
vann Trygg-Hansa grundserie totalt med
6 poäng före tvåan Leksand.

Säsongens bästa match och final
seger
I slutspelet var det seriesegrarna i de fyra
olika grundserierna som gjorde upp. Vårt
lag ställdes i semifinalen mot HV 71, en
match som slutade med DIF-seger 6-4
efter en inte alls så strålande match.
I finalen mot Luleå Hockey spelade laget
kanske sin bästa match för säsongen. 6-2
i DIF-favör blev resultatet. Tongivande var
femman med Joelu Masakka, Göran Dahl,
Jan Siiskonen, Fredrik Törnblom och Bengt
Åkerblom.
Semifinalens stora gigant var Tomas
Eriksson som svarade för två mål och 2
assist från sin klubba.

DM-silver
I DM var det lagmaskinen som tog sig till
final. I kvarten seger över Vallentuna. I
semifinalen mot AIK blev det en toppen
rysare som vanns med 3-0. Markus

Broberg, vår målvakt, har kanske aldrig
spelat bättre och var därmed en starkt
bidragande orsak till segern.
Finalen spelades mot Huddinge. Ett
Huddinge som för dagen spelade med större
vilja och hemförde finalsegern helt rättvist
med 5-4.

Stark inledning i SM-slutspelet
I spelet om SM-medaljerna fick laget ingen
direkt drömlottning. Först på programmet
stod nämligen Modo AIK. Efter 5 minuter
ligger DIF under med 2-0. Laget samlade
dock ihop sig och gick ikapp och förbi. När
6 minuter återstod av matchen var de våra
i ledning med 4-3. Då händer det som
inte får hända. Modo gör 2 mål inom loppet
av 2 minuter.
Men med en otrolig lagkapten i Fredrik
Törnblom, tar sig laget samman igen och
kvitterar då endast 40 sekunder återstår.
Målskytt Ola Josefsson. Sudden Death blev
inte lång. 1.10 tog för DIF-juniorerna att
avgöra. Tomas Eriksson gör ett jättejobb
och ser till att Bengt Åkerblom får sätta
pucken i tom kasse.

Leksand för svårt i finalen
I kvarten stod Skellefteå AIK för motstån
det. En fin och välspelad match som
avgjordes då 3 minuter återstod. Matchvin
nare blev återigen Bengt Åkerblom. 4-3
till DIF.
Semifinalen mot Färjestad resulterade i
två dåliga perioder, men avslutades med
en stark tredje som gav en klar seger med
7-4.

Så kom då finalen mot Leksand. En
finalmatch som kom att avgöras i mitten
på andra perioden då Leksand inom loppet
av 3 minuter gick från 2-1 till 5-1.
Matchen slutade 5-2 till Leksand.
DIF-juniorerna visade fin moral och bra
kampanda trots underläge. Vi kan bara
gratulera Leksand till SM-vinsten. Ett bra
lag som spelade bra och vinstgivande
hockey.
DIF:s A-juniorer spelade också i Stock
holms Elitserie. Laget spelade jämnt och
stabilt genom hela serien och förlorade
endast en av de 12 matcherna. En sådan
svit förde självklart fram till en säker
serieseger med 3 poäng före 2:an.

Tomas - en ”lirare” som vi
kommer att få mycket glädje av
I detta fina gäng skulle egentligen alla
omnämnas. Men om jag nu skall nämna
en av spelarna, så väljer jag Tomas
Eriksson. En forward född -67 som jag tror
att klubben kommer att få stor glädje av
i framtiden.
Runt laget vill jag också nämna Lasse
Stridh vår lagledare, Kent ”Cooper” Olan
der vår materialförvaltare och assisterande
tränaren Hasse Nilsson. Utan dessa tre
hade inte arbetet fungerat så friktionsfritt
som nu varit fallet, tror jag.
Stockholmsserien .................................. 1:a
Trygg-Hansa serien ............................ 1:a
Trygg-Hansa slutspel .......................... 1:a
DM ........................................................ 2:a
SM ......................................................... 2:a
Slå detta den som kan!
Tisse

Stefan Perlström, äldst i hockeyns A-lag, med en yngre junior.
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ETT ÅRSMÖTE SOM
ANDADES OPTIMISM
Så har Djurgårdens IF:s 95:e årsmöte
hållits. Det gick av stapeln den 21 maj 1986
i Fältöverstens föreningslokaler och leddes
som vanligt på ett skickligt sätt av Birger
”Farsan” Sandberg.

SÄSONGENS SKÖRD
- TRE SM-GULD
Det kunde inledningsvis glädjande konsta
teras att tre Djurgårdare erövrat individuel
la SM-tecken sedan förra årsmötet. De tre
duktiga var Ulf Sandegren i värjfäktning
och de två boxarna Lars Lundgren (lätt
Weltervikt) och Tommy Börzei (tungvikt).
De tre hedrades med diplom och ständigt
medlemskap.

Utöver dessa tre omvaldes John Lindgren
J:r, Anders Reistam, Bert Niska (bandy)
och Jan Peder Norstedt (cykel). I enlighet
med stadgarna anmäldes också att ordfö
randen i fotbolls- och ishockeysektionerna
dvs Bengt Broberg ”automatiskt” ingår
i överstyrelsen.
De som avgick ur överstyrelsen var som
ovan nämnts Henrik Bromfält samt P O
Wester.

HÖJNING AV MEDLEMS
AVGIFTEN
Årsmötet beslöt vidare på förslag av
överstyrelsen att medlemsavgiften skulle
höjas från 100 till 125 kronor för medlem
mar över 18 år och från 35 till 50 kronor
för yngre. Hela höjningen skall fonderas
för att användas vid föreningens 100-års
jubileum 1991.

Utmärkelser vid
Djurgårdens IF:s

årsmöte den 21 maj 1986
Litet diplom
Kent Pira, seger i junior-SM i boxning, 63,5
kg, 1985.
Niklas Lindgren, seger i ungdoms-SM i
boxning, 63,5 kg, 1986.
Stefan Asp, Svealandsmästare (jun) i
brottning, grek-rom stil 68 kg, 1985.
Björn Lindgren, seger i DM i brottning
fristil 68 kg, 1985.
Bengt Fridh, seger i DM i brottning fristil,
100 kg, 1985.
Jimmy Månsson, seger i DM (pojkar) i
brottning, grek-rom stil, 1985.
Peter Vanky, seger i junior-SM i värjfäkt
ning, 1985.

LJUSNING PÅ EKONOMISIDAN
Årsmötet kunde också glädjas åt att det
ekonomiska resultatet i jämförelse med
föregående år förbättrats. Totalt kunde
föreningen redovisa en vinst på 244 000
kronor att jämföra med 20 000 kronor året
före. Ishockeysektionen bidrog med en vinst
på 654 000 kronor medan fotbollsektionen
redovisade en förlust på 596 000 kronor.
De övriga sektionerna hade sammanlagt
gått ungefär plus minus noll (som vanligt).
Därutöver kunde överstyrelsen redovisa en
vinst på 160 000 kronor. Föreningens totala
vinst på 244 000 kr gjorde att det sedan
tidigare ackumulerade underskottet kunde
minskas med motsvarande belopp till
1 739 000 kronor.

BERTH SUNDIN OMVALD TILL
ORDFÖRANDE
Efter den ekonomiska redovisningen vidtog
de sedvanliga valen där först Berth Sundin
omvaldes till ordförande i ÖS för ytterligare
ett år. Nya i styrelsen blev Barbro Ekdahl,
Anders Wallén och Bo Andersson.
Barbro Ekdahl som egentligen inte har
någon tidigare föreningsanknytning - för
utom att hon är hängiven Djurgårdare och
även sitter med i Stockholms fritidsnämnd
- blir ny sekreterare i ÖS efter Henrik
Bromfält som avgick efter fem år på denna
post.
Anders Wallén, tidigare kassör i fotboll
sektionen, blir ny skattmästare. Bo Anders
son - den tredje nykomlingen - behöver
ingen närmare presentation. Alla känner
väl till att han tidigare var ordförande i
fotbollsektionen.
DJURGÅRDAREN

Stort diplom

Två som lämnade
Överstyrelsen

Sören Berglund, förtjänstfull fören insats,
boxn, ordf.
Kjell Hauptman, förtjänstfull fören insats,
boxn, tränare.
Steve Winqvist, förstjänstfull fören insats,
boxn, tränare.

Ständigt medl + stort dipl
Ulf Sandegren, SM-seger i värjfäktning,
1985.
Lars Lundgren, SM-seger i boxning 63,5
kg, 1986.
Tommy Börzei, SM-seger i boxning 91 kg,
1986.
Henrik
Bromfält

PO
Wester

Förtjänstmedalj i brons
Bo Björk, förtjänstfullt fören arb, boxning.

Förtjänstmedalj i silver

ULF SANDEGREN
DJURGÅRDARE

-

ÅRETS

Som avslutning på årsmötet genomfördes
som vanligt den stora prisutdelningen till
särskilt förtjänta medlemmar. De tidigare
nämnda svenska mästarna Ulf Sandegren
(fäktning) och Lars Lundgren, Tommy
Börzei båda boxning, belönades med stän
digt medlemskap och stort diplom.
Ulf Sandegren utnämndes också till
”Årets Djurgårdare” av Sällskapet Gamla
Djurgårdare.
Patrik Alm - ung lovande cyklist erhöll ”sällskapets” nyinstiftade stipendium
till minne av ”Lill-Einar” Olsson.

Sven-Olof Åsbrink, förtj full insats, box
ning.
Henrik Bromfält, förtj full insats, boxning
och ÖS.

Sällskapet Gamla Djurgårdares pris:
Årets Djurgårdare (Guldplaketten)
Ulf Sandegren, SM-seger i värjfäktning,
1985.

Stipendium ”Lill-Einars” minne
Patrik Alm, 16 år, cykelsektionen.
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RESULTATRÄKNING 1/1-31/12 1985
INTÄKTER

850101 - 851231

840101 - 841231

TÄVLINGSARRANGE
MANG

match- och tävlingsintäkter ...
reklam, annonser ..................
sålda matchprogram ............
egna turneringar och arrangemang ..................................
parkering ...............................
kvalspel ..................................

5.489.369:78
2.629 088 184.097:55
605.823:80
47.820: 3.976.801:- 12.933.000:13

9.317.610:05

FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHETEN

materialförsäljning ...............
souvenirförsäljning ...............
basarverksamhet ....................
royalty ...................................

3.822:55
157.719:25
18.724:60
5.755:-

186.021:40

239.034:15

258.102:1.066.550:32

1.324.652:32

1.254.634:89

LOTTERIER, BINGO

lotterier ..................................
bingo ......................................
FÖRVALTNINGSINTÄKTER

avskrivningsersättning ..........
kapitalkostnadsersättning ....
debiterad administration .....

27.000:6.888:46.000: -

892.694:60
116.970: —
237.824:176.449:10

FÖRSÄLJNING
AV SPELARE .......................

90.050: -

1.423.937:70

1.031.593:-

1.031.519:60

5.504.242:88
553.411:41.988:60
10.575:30

6.110.217:78

4.836.183:88

422.454:45
207.860.06
16.207:36

646.521:87

484.226:15

49.130:16
90.064:19
69.816:20
172.033:15
213.706:30
47.225:20
30.062:06
34.168:25

706.205:51

963.473:07

KÖP AV SPELARE ............

975.000: -

783.456:90

RÄNTOR OCH
ÖVR FÖRVALTNING .......

450.966:79

386.046:04

AVSKRIVNINGAR ..............

85.803:-

138.959:79

löner, arvoden, ersättningar ...
sociala kostnader ..................
utbildning, kurser ................
övriga personalkostnader ....

hyra klubblokaler ................
el, reparationer, underhåll ...
investeringar .........................

ADMINISTRATIONS
KOSTNADER

689.370:71.041:12
53.228:37
321.966:07

1.135.605:56

1.000.901:10

18.114.698:11 14.152.594:79

AVGÅR
SUMMA KOSTNADER ......

17.870.529:58 14.132.236:45

ÅRETS RESULTAT ............

+ 244.168:53

850101 - 851231

+ 20.358:34

91.400:30
55.010:76
23.447:65
246.334:43
139.549:35

kontorsmaterial ....................
porto .....................................
telefon ...................................
databehandlingskostnader ...
tidningen Djurgårdaren .....
arbetsmåltider ......................
trycksaker .............................
övriga kostnader ..................

840101 -841231

FÖRENINGSKOSTNADER

förbunds- och medlemsavgif
ter ..........................................
sammankomster ....................
uppvaktningar .......................
souvenirinköp ........................
reklam ....................................

6.185.413:90

1.218.845: -

SUMMA INTÄKTER .........

KOSTNADER

8.340.072:14

LOKALKOSTNADER

ÖVRIGA INTÄKTER

medlemsavgifter ....................
räntor .....................................
gåvor ......................................
övriga intäkter ......................

spelarövergångar ind kostna
der ..........................................
58.085:20
försäkringar ...........................
17.038:45
sjukvård .................................
83.749:70
start- och licensavgifter ......
109.021:85
bevakning ..............................
210.686:domare ...................................
99.246:70
match- och sanktionsavgifter
99.818:60
ersättning gästande lag ......
239.352:50
annonsering ...........................
18.069:priser ......................................
23.728:65
resekostnader ...... ..................
377.324:20
förtäring, logi ........................
164.773:15
idrottsmateriel .......................
591.150:51
matchprogram .......................
340.791:hyra idrottsanläggning ........ 1.589.168:junior- och ungdomsverksam
het .......................................... 1.167.897:35
slutspel/kvalspel .................... 2.120.012:58
träning, vänskap ...................
448.313:85
egna turneringar ...................
301.387:21
diverse ....................................
280.457:64

PERSONALKOSTNADER

79.888:-

BIDRAG TILL
VERKSAMHETEN

kommunala bidrag ..............
statliga bidrag .......................
förbundsanslag ......................
övriga bidrag ........................

TÄVLINGS
VERKSAMHETEN

555.742:49

354.476:72

SUMMA KOSTNADER .....

17.870.529:58 14.132.236:45

SAMMANDRAG
RESULTATRÄKNING 1985 JÄMFÖRT MED 1984
(TKR)
TOTALT
FÖRENINGEN

Intäkter ................
Kostnader .............
Resultat ................
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851231
18.813
18.569
+ 244

841231
14.152
14.132
+ 20

ÖVER
STYRELSEN
851231
841231
1.774
1.748
1.588
1.418
+ 160
+ 356

FOTBOLLEN
851231
841231
4.190
2.970
4.786
3.834
- 864
- 596

ISHOCKEYN
851231
841231
11.327
8.903
8.398
10.673
+ 654
+ 505

ÖVRIGA
SEKTIONER
851231
841231
1.548
505
1.422
482
+ 26
+ 23
DJURGÅRDAREN

BALANSRAKNING PER 85-12-31
TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER
85-12-31
84-12-31
Bankskulder ................................
2.461.618:98
2.138.117:39
Leverantörsskulder .....................
1.398.853:44
529.754:06
Upplupna kostnader och förut
betalda intäkter ..........................
1.030.603:60
1.030.603:60
Övriga skulder ...........................
517.720:23
770.094:16

85-12-31
10.964:05
634.502:61
218.477:00

84-12-31
8.637:89
788.116:63
196.026:30

953.205:49
1.923.884:03
15.417:00

360.877:59
948.255:20
16.045:00

3.756.450:18

2.317.958:61

Ernst Nilssons Fond ..................

190.711:00
- 132.765:00

250.304:00
- 78.320:00

57.946:00

171.984:00

EGET KAPTIAL
Balansunderskott ........................
Årets resultat .............................

Aktier ..................................................

10.000:00

10.000:00

SUMMA TILLGÅNGAR ..................

3.824.396:18

2.499.942:61

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kassa ...................................................
Postgiro och bank ............................
Kundfordringar .................................
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter ..............................................
Andra fordringar ..............................
Lager ...................................................

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier .........................................
Värdeminskning .................................

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPTIAL .............

5.547.545:25

4.468.569:21

15.514:75

14.195:75

- 1.982.822:35 -2.003.180:69
+ 20.358:34
+ 244.158:53

- 1.738.663:82

1.982.822:35

3.824.396:18

2.499.942:61

Stockholm i maj 1986

BERTH SUNDIN

HENRIK BROMFÄLT

BENGT BROBERG
JAN PEDER NORSTEDT

ANDERS REISTAM

JOHN LINDGREN J:R

OWE SVENSSON

BERT NISKA

P O WESTER

Balans- och resultaträkningarna överensstämmer med
föreningens av oss granskade räkenskaper och vi
hänvisar i övrigt till vår revisionsberättelse.

Stockholm i maj 1986
SUZANNE DETTNER

SVEN JANSSON*

NILS-GUNNAR WÅHLBERG*

* auktoriserade revisorer

TILL DJURGÅRDAREN!
från damfotbollen

DJURGÅRDAREN

Som ni vet har inte DIF:s herrlag hittills
haft lyckan med sig i år. Hur är då läget
i damfotbollen just nu.
Jo vårt reservlag har spelat bra och ligger
i topp. A-laget har fått en tuffare andra
säsong än vad vi räknade med i våras då
målsättningen sattes upp.
Vi har fått en ny tränare, Kalle Flygar,
och det tar alltid tid innan man lärt sig
ett nytt spelsystem och vant sig vid andra
träningsmetoder. Vi försöker att spela ett
liknande spel som förra säsongen med press
och understöd som grund. Tyvärr har flera
tjejer slutat än det kommit nya. Därför har
truppen varit för liten för Div 1-spel. Det
gäller dock inte målvakter, där är vi
välbeställda, fyra stycken. Dessutom har vi
haft oturen med skador på nyckelspelare
redan i starten. Vi har hittills legat i slutet
på serien, tillsammans med Stockholms
lagen AIK, Skå och Rönninge.
Nu verkar det dock ha vänt till vår fördel,
vi har vunnit några viktiga ”4” poängs
matcher och nyligen gjort en bra match
mot Bajens tjejer på Hjortis fina ”matta”.
Därför kan vi nu rikta våra blickar uppåt
i tabellen och slippa slåss för vår existens.
Det känns positivt.
TACK FÖR ORDET!
ANNA MÖRNBORG
DJURGÅRDENS DAMFOTBOLL
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SAXAT UR
ordföranden Berth Sundins tal vid Djurgårdens årsmöte den 22 maj 1986

1986 ett spännande år
Berth Sundin inledde sitt anförande med
att blicka framåt och säga att 1986 i alla
avseenden är ett spännande år för Djur
gårdens Idrottsförening. Arbetet med de
övergripande mål som överstyrelsen fast
ställde för föreningen hösten 1984 fortsät
ter. Även om mycket återstår att göra, så
konstaterade Sundin att man är på rätt väg.

Nya Djurgården
Förnyelsen var ett genomgående tema i
talet. Strävan att föra ut denna förnyelse
process som pågår inom föreningen tog sig
i mars uttryck i att man inbjöd sportpressen
till en presskonferens, där man enligt
ordföranden satte rubriken Nya Djurgår
den på sin inbjudan för att just markera
detta. Den slagkraftiga organisation som
man i egen regi byggt upp på marknads
sidan nämndes i talet som ett av de mer
påtagliga resultat som uppnåtts till följd
av de nya målen och satsningarna. Ordfö
randen omtalade att arbetsresultatet av
denna marknadsorganisation finns att ta del
av på Stockholms Stadion. Per årsmötes
dagen uppgavs denna marknadsorganisa
tion ha sålt reklam och matcharrangemang
för drygt 4 miljoner kronor, vilket Sundin
berömmande betecknade som helt enastå
ende. Resultatet jämfördes med 1985 då
man inte hade någon marknadsorganisation
och då motsvarande intäkter endast var
800 000 kronor. Även för ishockeyn avise
rade Sundin en fördubbling av intäkterna
på marknadssidan jämfört med förra sä
songen. Denna framgång underströks vara
av stor betydelse och en avgörande förut
sättning för att betala den satsning som
gjorts inom fotbollen och som behövs inom
ishockeyn och övriga sektioner.

Sociala kostnader
I sitt ekonomiska avsnitt kom Sundin in
på konsekvenserna av de sociala kostnader
som idrottsrörelsen nu belastas med. För
Djurgårdens del skulle dessa kostnader
1985 ha uppgått till 1,2 miljoner kronor
och i år blir dessa kostnader enligt Sundin
än högre. I talet efterlystes besked från
politikerna hur elitidrotten skulle kunna
klara denna oerhörda kostnadsbörda och
frågan ställdes hur det egentligen var ställt
såväl med politikernas uttalade idrottsin
tresse som med deras insikter om hur
elitidrottsföreningarna har det ekonomiskt
idag.
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Foto: Ralf Gustavsson

Projekt

Stockholms Stolthet

Sundin aviserade också i sitt tal att
överstyrelsen kommer att sätta igång en
översyn inom ett antal områden. Några
exempel på projekt som Sundin nämnde var
bland annat:

Ett sammanfattande begrepp på de fina
reklam- och sponsorsresultat som hittills
uppnåtts har blivit Stockholms Stolthet.
Ordföranden framhöll att överallt i tv, radio
och pressen talar man om Stockholms
Stolthet. Ishockeylaget står näst i tur med
namnet Stockholms Stolthet och därefter
hoppades Sundin att även de andra sektio
nerna skulle komma att följa efter. Mål
sättningen framhölls vara att i framtiden
skall Stockholms Stolthet gälla hela Djur
gårdens Idrottsförening. Detta skulle enligt
Sundin ligga i linje med det övergripande
målet att bli Stockholms idrottsförening
nummer 1. Alla skall en dag känna att
Djurgårdens Idrottsförening i alla avseen
den är Stockholms Stolthet.

• Översyn av föreningens försäkringssitua
tion
• Lösning av föreningens ständiga lokal
problem
• Hur nå målet 12 000 medlemmar 1988?
• Översyn av föreningens organisation och
anpassning av föreningens stadgar till
förändringar såväl inom föreningen som
i dess omvärld
• Hur kan föreningen Gamla Djurgårdare
bidraga till att bättre upprätthålla
föreningens traditioner?
• Framtagande av standardavtal för spe
lare och tränare
• Förberedelser för 100-årsjubileet 1991.

Sundin ansåg det sannolikt att det bland
de egna medlemmarna finns experter inom
dessa områden och välkomnade därför i
talet all den hjälp som finns att tillgå inom
de egna leden.

Ny styrelse
Med sin redovisade programförklaring bad
Berth Sundin att få hälsa de nya medlem
marna i överstyrelsen välkomna. (Den nya
styrelsen presenteras i särskild artikel.)
Avslutningsvis tackade Sundin dem som nu
lämnade styrelsen för det arbete de lagt
ner och som verksamt bidragit till de
resultat som hittills uppnåtts.
Ralf Gustavsson
DJURGÅRDAREN

Djurgårdaren har sammanträffat
med överstyrelsens omvalde ordfö
rande Berth Sundin. Vi gjorde det
för att bland annat få tillfälle att
ställa nedanstående fråga men också
för att få svar på några andra frågor
som Berth Sundin tog upp i sitt tal
på årsmötet och som i valda delar
för läsarnas räkning finns återgivet
i detta nummer.
Tidningen gratulerar Dig till Ditt omval som
ordförande för Djurgårdens högsta organ
överstyrelsen. Vilken roll har egentligen
överstyrelsen i en förening som Djurgården
med hela 16 sektioner?
- Överstyrelsens uppgift sammanfaller
rätt mycket med vad våra stadgar föreskri
ver att vi skall göra och verka för. Samtidigt
som vår uppgift är kopplad till stadgarnas
krav, så är den framförallt dikterad av vad
Djurgården vid varje tidpunkt bäst behöver.

Foto: Ralf Gustavsson

VAD ÄR EGENTLIGEN
STOCKHOLMS STOLTHET,
BERTH SUNDIN?
Vad är det då som behövs bäst just nu?
- Vi genomgår just nu en relativt stor
förändring. Den har sin grund i att vi under
ett antal år fått kämpa med en del
svårigheter vars orsaker till stor del står
att finna i fotbollens dåliga resultat. Detta
har lett till en försvagad ekonomi och till
en administrativ nedrustning. Huvudupp
giften har därför varit att försöka bringa
ordning och reda i administrationen och få
ekonomin att fungera. För det är först när
man har en bra ekonomi och en stark
basorganisation, som det finns förutsätt
ningar för sportsliga framgångar. Översty
relsen har här, som jag underströk i mitt
årsmötestal, en viktig uppgift, som består
i att fastställa de långsiktiga och övergri
pande målen för hela Djurgårdens IF och
därefter börja arbetet med att tillse att
dessa mål uppnås. Härigenom hoppas vi
kunna skapa förutsättningar för den sports
liga verksamheten. Däremot sätter vi inte
ett mål som att vi exempelvis skall bli
svenska mästare i bordtennis, ty de sports
liga målen fastställer sektionerna själva.

Du betonar ofta betydelsen att det ska
finnas uppsatta mål för verksamheten.

- Det stämmer. Under mina år som
ledamot i överstyrelsen blev det allt mer
uppenbart för mig att det saknades över
gripande mål för verksamheten. Jag upp
levde att alltför mycket gick på dag-till-
dagbasis i avsaknad av egentliga mål. Det
DJURGÅRDAREN

fanns inget att riktigt sikta mot. En av mina
första åtgärder som nytillträdd ordförande
i föreningen blev därför att samla samtliga
i överstyrelsen till en planeringskonferens,
där avsikten var att dra upp riktlinjer för
hur vi skulle jobba framåt. Resultatet blev
de mål som jag nämnde på årsmötet och
som är utgångspunkten för det arbete som
nu bedrivs.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Djurgårdens idrottsförening har till
uppgift att bedriva fleridrottsverk
samhet med inriktning mot elitnivå.
Föreningen skall därvid särskilt
beakta:
- Att värna om traditioner och
föreningens medlemmar
- Att främja kamratskap och upp
fostran av ungdom
- Att främja samarbetet med and
ra idrottsföreningar och de myn
digheter, institutioner och orga
nisationer som berörs av verk
samheten
- Att driva föreningen planmässigt
- Att i ett långsiktigt perspektiv
bedriva verksamheten utan ka
pitalunderskott
- Att arbeta för idrottens bästa.
• Uppnå en balanserad ekonomi på
4 år.
• Öka medlemskapet med 50% på
4 år.

• Inom 4 år upplevas som Stock
holms Idrottsförening nr 1 i fråga
om drift, ekonomi och sportsligt.
Hur upplever Du Din egen roll som
ordförande?

- Min viktigaste uppgift som ordföran
de är att samordna allt det som kommer
till uttryck i en förening som Djurgården.
Vi har inom föreningen dom som är väldigt
aktiva och jobbar hårt och vi har dom som
har synpunkter. Båda kan vara lika
värdefulla. En risk kan dock vara att om
några är väldigt aktiva så kan samtidigt
andra tycka att det går för fort och att
det är lite svårt att hänga med i svängarna.
Alla har inte samma tid och möjlighet att
ställa upp och alla har heller inte samma
intresse. Därför är min roll att vara den
balanserande personen mellan olika intres
sen och prioritera det som är mest
angeläget.
Hur tycker Du att Du lyckas med detta?
- Det jag tycker vi i överstyrelsen
lyckats bäst med hittills är att vi fått
fotbollen och ishockeyn att närma sig
varandra. Där arbetar man idag tvärs över
sektionsgränserna. ”Knivsta” sa till exem
pel på presskonferensen i mars att vi
äntligen har fått en förening som man
känner sig delaktig i. Förr var vi bara
medlemmar i en fotbollssektion. Detta är
bara ett bevis bland många på att vi känner
att vi är på rätt väg.
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”Min viktigaste uppgift som ordföran
de är att samordna allt som kommer
till uttryck i en förening som Djur
gården”
Mycket av vad Du sade på årsmötet gällde
elitverksamheten. Hur ser Du på ungdoms
verksamhetens betydelse för att befästa
Djurgårdens ställning som elitserieklubb?
- Om vi tittar vi de mål vi satt upp
för föreningen så har vi sagt att vi skall
bedriva fleridrottsverksamhet med inrikt
ning mot elitnivå. Det är följaktligen
viktigare för oss att sikta på eliten än att
satsa på bredden. Men samtidigt är
ungdomsverksamheten A och O för oss
eftersom den har stor betydelse när det
gäller att fostra ungdomar att bli vår
framtida elit. Lyckas vi med vår ungdoms
verksamhet så kan vi i högre grad klara
återväxten på elitnivå ur de egna leden och
slipper att gå ut och värva.
En fråga som verkar ha kommit i
skymundan är den extra pålaga av sociala
avgifter som idrottsklubbarna från och med
i år drabbats av. Hur skall ni i Djurgården
klara den extra belastning som dessa
innebär?

- I avvaktan på ett politiskt beslut som
gör att de här sociala kostnaderna tas bort
eller att man på annat sätt får någon typ
av kompensation så har vi inget annat att
göra än att försöka skapa intäkter på annat
håll. Det är mot den bakgrunden man skall
se marknadsgruppens tillkomst.
Har Du någon indikation på att man kan
vänta sig något politiskt beslut som är
positivt?

- Man har talar om att göra vissa
förändringar. Ett av de förslag jag har hört
men inte sett något konkret av är att man
skall ändra momsvillkoren för idrottsför
eningarna. Det är Riksidrottsförbundet som
driver frågan via representanter för olika
idrottsintressen. Men som opinionsbildare
har vi alla en viktig uppgift.

Stockholms Stolthet
Låt mig ställa några frågor av lanseringen
av begreppet Stockholms Stolthet. Det
verkar vara en av de mer uppmärksammade
händelserna i pressen och inom Djurgården
i år. Det fick också en framskjuten plats
i ditt årsmötestal. Vad är egentligen
Stockholms Stolthet för någonting?

- Det är ett samlande begrepp för en
satsning som vi gjort, där ett antal företag
under namnet Stockholms Stolthet sponsrar
Djurgårdens IF. Dessa sponsorer har köpt
ett reklampaket där de gemensamt uppträ
der under namnet Stockholms Stolthet på
klubbdräkten och i samband med olika
matcharrangemang eller övriga Djurgårds
aktiviteter.
Står och faller inte Stockholms Stolthet
idag alltför mycket med fotbollens fram
gångar?

- Jo. Problemet idag är just detta.
Meningen är dock att begreppet Stock
holms Stolthet skall, som jag aviserade i
mitt årsmötestal, överföras till övriga
sektioner. Närmast står hockeyn i tur
kommande säsong. När vi på detta sätt
vidgat Stockholms Stolthet till att bli ett
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föreningsbegrepp, så kommer man inte som
nu att i lika hög grad koppla begreppet
till om vi vinner eller förlorar ett par
fotbollsmatcher. Stockholms Stolthet står
då mer för Djurgården och mindre för ett
enskilt lags framgång.

Men är det inte det egna företagsnamnet
som reklamköparna vill skall exponeras? Är
det inte det annonsörerna vill att tittarna
skall se när Djurgården exempelvis spelar
SM-final i direktsänd TV?

- Jo, men om man då är en del av ett
vidgat och välkänt Stockholm Stolthetsbe
grepp, som förknippas med sportsliga
framgångar, så kan man som annonsör säga
att man är med i Stockholms Stolhet och
därmed använda detta begrepp för att
kommersiellt exponera sitt företagsnamn
och skapa ett mervärde i sin egen mark
nadsföring.
De flesta vet idag att Stockholms Stolthet
står för Djurgården. Men hur kan jag som
annonsör veta att Stockholms Stolthet också
förknippas med mitt företagsna
mn, d v s att
mitt företag är ett av de företag som står
bakom Stockholms Stolthet?

- Jag kan svara på det genom att
referera till en parallell. Dagen efter
SEO-golfen på Ullna i år så gratulerade
arrangörer och sponsorer i stora tidnings
annonser SEO-vinnaren Greg Turner. Man
hade där gjort exakt samma sak som vi
gör med Stockholms Stolthet, med den enda
skillnaden att sponsorerna där uppträdde
under beteckningen ”De Aderton”. Precis
som vi gör när vi använder Stockholms
Stolthets-begreppet så bekantgjorde man i
SEO-annonsen namnen på de företag som
står bakom ”De Aderton”.
När det gäller det kommersiella värdet
av ett samarbete av typen Stockholms
Stolthet så är det som vid all idrottsreklam
beroende av idrottsliga framgångar. Värdet
är också beroende av vad företagen vill ha
ut av det. Blir det som vi hoppas och tror
att Djurgården blir mycket framgångsrikt
på de flesta områden och att Stockholms
Stolthet förknippas härmed, så borde detta
rimligen ha ett kommersiellt värde för det
enskilda företaget i en mängd samman
hang.
Om nu begreppet Stockholms Stolthet blir
inarbetat är det då inte en risk att
klubbnamnet Djurgården på något sätt kan
komma i skymundan?

len klarar sig kvar i allsvenskan. Varje
placering bättre än en tionde plats är
naturligtvis välkommen. På önskelisten står
naturligtvis också att vi inte bara går till
slutspel i hockeyn utan även att vi vinner
SM-guld. Förutsättningarna härför finns.
Får vi de sportsliga framgångarna så blir
dessutom allt annat så oändligt mycket
lättare.

Hur ser hotbilden enligt Din bedömning
ut idag?

- Hotbilden är för närvarande främst
att fotbollen inte klarar sig kvar i allsvens
kan. Vi hoppas därvid naturligtvis att vår
stora ekonomiska satsning skall gå hem,
dvs att vi får de idrottsliga framgångar
som trots allt är det avgörande för om vår
idrottsförening skall lyckas eller ej.
Du talade en del om projektarbete också
på årsmötet. Ett av projekten du nämnde
var att Djurgården skall öka medlemsantalet
från drygt 9 000 medlemmar till 12 000
medlemmar 1988. Hur skall det gå till?

- Huvudmedlet är idrottsliga fram
gångar. Ett annat är en kampanj, där vi
värvar medlemmar. Det är på gång. Vi har
tidigare annonserat i tidningen Djurgårda
ren, men vi överväger nu också olika typer
av kampanjer. När det gäller vår målsätt
ning att öka antalet medlemmar i fören
ingen skulle jag vilja tillägga att jag vet
att det finns oändligt många djurgårdare,
men dom är inte medlemmar. Den fråga
jag alltid ställer när någon säger att dom
är djurgårdare är: ”Men är Du medlem?”
Ty det är först när man är medlem som
man kan kallas för riktig djurgårdare.

.. det finns oändligt många djurgår
dares men dom är inte medlemmar”

- Det tror jag inte. Jag tror nämligen
att Stockholms Stolthet kopplas eller för
knippas med Djurgården på samma sätt
som ”di blaue” är ett begrepp för Malmö
FF, gnaget för AIK och blåvitt för
Göteborgskamraterna.
Skälet till att jag tog upp det här med
Stockholms Stolthet var att det är ett
mycket bra exempel på hur vi på nya vägar
försöker att nå våra uppställda mål. Ett
bevis på det är att vi hittills skapat intäkter
på 4 miljoner kronor genom marknadsgrup
pens arbete. Jag menar att detta inte skulle
ha varit möjligt om vi inte lyckats med
Stockholms Stolthetsbegreppet. Som mark
nadsföringsbegrepp är det suveränt.

- Jag tror det är en avgörande faktor.
En av Leffes starkaste sidor är att få
spelarna att lyfta sig själva i håret. Det
var det som saknades tidigare. Det är klart
att det behövs ledargestalter på isen, men
det behövs en vid sidan av också. I den
mån vi inte hade det förra året så har vi
det definitivt i år genom Leffe.

Vad står på en omvald ordförandes
önskelista så här i början av augusti?

- Ett tips när det gäller fotbollen är
att vi kommer åtta och att vi vinner i
hockeyn.
Ralf Gustavsson

- Överst på önskelistan står att fotbol

Om vi hoppar lite till det dagsaktuella
så har vi Leif Boork tillbaka i vår. Vad tror
Du om det?

Får vi avslutningsvis så här i början av
augusti pressa Dig på ett litet tips om hur
det går i fotbollen och hockeyn?
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NÄR OCH VARFÖR BLEV DU DJURGÅRDARE?
- Redan under min gymnasietid blev jag biten av djurgårds
bacillen. Och det har hängt i sedan dess. I med- och motgång
har jag haft mina sympatier hos DIF.

HAR DU VARIT AKTIV I NÅGON IDROTTS
GREN?
- Nej inte direkt. Men jag hör till joggarnas stora skara och
springer i år liksom förra året Tjejmilen.

VILKA ÄR DINA FRITIDSSYSSELSÄTTNINGAR?
- Om du med fritid avser tiden utanför ordinarie arbetstid
så går en stor del av den åt till mina politiska uppdrag för
moderaterna i Stockholm. Jag har t ex varit vice ordförande
i fritidsnämnden under sex år och jag satt med i Johannes
hovsjuryn. Om jag mot all förmodan får någon tid över går
jag gärna på teater, men allra helst åker jag till min stuga
i Bergslagen.
- Jag bokar också på ett tidigt stadium in alla Djurgårdens
hemmamatcher i ishockey, så att jag ska kunna hålla de
kvällarna fria från sammanträden. För de matcherna vill jag
inte missa! Och i år har jag också hunnit med att se en del
fotbollsmatcher på Stadion.

DU ARBETAR INOM TEATERN - HAR
IDROTT OCH TEATER NÅGOT GEMENSAMT?
- Ja, det tycker jag nog. Tänk att några få personer på ett
scengolv eller idrottsarena kan gastkrama och fånga många
människor! Upplevelsen av ett spännande derby på Hovet tycker
jag väl går att mäta med en fin föreställning på t ex Dramaten
eller Oscars.

VAD SKULLE DU I FÖRSTA HAND VILJA
FÖRÄNDRA INOM DJURGÅRDENS IDROTTS
FÖRENING?
- Egentligen är den frågan alldeles för tidig att besvara. Först
måste jag komma in i verksamheten ordentligt. Kom igen om
något år - då skall jag nog kunna svara på frågan.

SOM POLITISKT AKTIV - HUR SER DU PÅ
IDROTTEN I SAMHÄLLET?
- Under mina år som ledamot i fritidsnämnden i Stockholm
har jag fått upprepade belägg för den betydelse som idrottslivet
har. Jag hyser stor beundran för alla de idrottsledare som satsar
så mycket av sin tid och av sig själva.
- Idrottens betydelse tror jag inte nog kan understrykas,
särskilt på barn- och ungdomssidan.

VILKEN INSTÄLLNING HAR DU TILL FÖR
HÅLLANDENA MELLAN UNGDOMS-, MO
TIONS- OCH ELITIDROTT?
- Jag anser att alla nivåer inom idrotten behövs. Eliten
stimulerar bredden och bredden utgör ibland en språngbräda
till eliten. Många ungdomar och vi motionärer stimuleras till
nya tag av de framgångar som elitidrottsmännen och -kvinnorna
presterar.

HUR TROR DU ATT MAN SKULLE KUNNA
STÄRKA IDROTTSFÖRENINGARNAS STÄLL
NING?
Jag tror att ett sätt är att överlåta mer av drift och skötsel
av t ex anläggningarna på föreningarna. Jag kan då tänka mig
olika grader av medverkan beroende på lokala förhållanden.
På det sättet tar man tillvara allt det kunnande och all den
erfarenhet som finns från praktiskt idrottsutövande bland
föreningarnas aktiva. En annan effekt som jag tror att man
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BARBRO
EKDAHL
Nyvald sekreterare i
Överstyrelsen utfrågas av
Olle Larsson
får är att det på sikt blir en billigare och effektivare drift på
det sättet. Man får ju ett ökat ansvarstagande för den ”egna”
anläggningen.
Jag tycker också att det är väldigt positivt att föreningarna
som nyttjar t ex Stadion och Johanneshov nu äntligen har fått
hand om reklamen där. Det ger föreningarna och troligtvis
också Stockholms stad en ekonomisk förstärkning genom de
överenskommelser som träffats.

VAD ANSER DU OM STATENS, LANDSTING
ENS OCH KOMMUNERNAS EKONOMISKA
STÖD TILL IDROTTEN?
- Idrotten har stor betydelse för ungdomarnas utveckling och
fostran. Därför tycker jag att det är självklart att samhället
skall stödja idrottsverksamheten. Jag är också medveten om
att idrottens självfinansieringsgrad är väldigt hög.

SLUTLIGEN, VILKEN MÅLSÄTTNING HAR
DU SOM NYVALD ÖS-LEDAMOT?
- Jag hoppas att kopplingen ÖS-ledamot och ledamot i
fritidsnämnden skall utfalla väl. Jag har tidigare tyckt att
idrottsrörelsen är dålig med att ta kontakt med politiker och
kanske också vice versa. Nu hoppas jag att få goda kunskaper
om idrottsverksamheten, som jag kan ha nytta av som
fritidspolitiker. Jag tror också att jag med min kommunala
erfarenhet skall kunna bidra till att utveckla DIFs arbete och
verksamhet.
- En annan önskan jag har är att medlemssidan i föreningen
utvecklas. Vi är ju i alla fall 10 000 medlemmar, som på olika
sätt skulle kunna engageras. Medlemskontakterna borde
förbättras.
- Tänk om jag också kunde få med mig fler tjejer och
kvinnor som aktiva ledare och styrelseledamöter i de olika
klubbarna. Då skulle jag bli nöjd.
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KULAN PÅ
JOHANNESHOV

Äntligen verkar det som om Stock
holm ska få den moderna arena som
stan så väl behöver. I våras avgjor
des en tävling om hela Johannes
hovsområdets utformning, däribland
också då ett nytt sport- och kultur
centrum. När tävlingen var avgjord
och de berörda nämnderna sagt sitt
godkände kommunfullmäktige före
sommaruppehållet en principöver
enskommelse mellan Stockholms
stad och konsortiet Hovet. Ett
definitivt beslut ska tas av fullmäk
tige under hösten.
Tidsschemat är mycket pressat
eftersom målsättningen är att are
nan ska stå färdig till ishockey-VM
1989.
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Den centrala punkten i området kommer
att vara den nya arenan, som hade
tävlingsnamnet Prins Bertil Arena. Men
dessutom kommer också inom området att
byggas kontor, hotell, restauranger och
butiker.
Den nya arenan är utformad som en
kupol med 112 meters diameter och en höjd
på 85 meter.

Här skall det mesta kunna hända
Arenans publikkapacitet beräknas bli
14 000 sittande vid t ex ishockeymatcher.
Med klotformen och den nya tekniken
kommer åskådarna nära själva arenan. Men
kraven på arenan är att den skall ha en
stor flexibilitet och kunna användas för en
rad olika ändamål. Utrymmena ska kunna
användas och disponeras på olika sätt. Där
ska t ex idrottsevenemang av olika slag
kunna äga rum t ex ishockey, tennis,
gymnastik, bordtennis, inomhusfotboll, fri
idrott, hästhoppning m m. Men där ska
också kunna anordnas popkonserter, cirkus,
operaföreställningar, kongresser, utställ
ningar osv. Genom att det byggs en ny

”träningshall” i omedelbar anslutning till
arenan ökar också användningsområdet.

”Runt-Horisonten-Upplevelse ”
Kupolens insida är vit och slät. Detta gör
att den också kan användas för ljus- och
ljudspel med datagrafik och laser. Med film
kan hela taket utnyttjas för en runt-hori
sontenupplevelse. Arenan kan alltså komma
att bli en stor turistattraktion både genom
sin spännande utformning och sina mång
facetterade användningsområden.
I och med att den nya arenan byggs så
rivs den gamla träningshallen. Likaså
försvinner grusplanerna intill den nuvaran
de träningshallen. En ersättning för trä
ningshallen kommer att förläggas till
Zinkensdamms IP, där en ny konstfryst
bana med plasttak anläggs. Den ska stå
klar i november. Gamla Isstadion liksom
Söderstadion behålls. Men planer finns att
på sikt rusta upp även dessa anläggningar.

Många intressen tillgodosedda
Juryn som arbetade med och granskade de
olika tävlingsförslagen har haft många
faktorer att avväga och ta hänsyn till. Inte
minst de som rör idrottsverksamheten men
också hela områdets utformning i förhål
lande till den omgivande bebyggelsen,
kommunikationer och parkering. Stock
holms fritidsförvaltning har t ex noga gått
igenom de krav och önskemål som fram
förts från idrottens sida för att i största
möjliga omfattning försöka tillgodose dem.
Stockholms idrottsförbund har också fram
fört sina och flera specialförbunds synpunk
ter på de olika förslagen innan juryn fattade
sitt beslut.
Under den byggtid som snart börjar
kommer naturligtvis området kring Issta
dion att påverkas. Det kanske blir lite
trångt och besvärligt att ta sig till Isstadion
och Djurgårdens matcher. Men det priset
är det värt för att få en bra anläggning
i en trevlig och upprustad omgivning.
Barbro Ekdahl
Ledamot i Johanneshovsjuryn
Sekreterare i ÖS
DJURGÅRDAREN

Boxning:

LINNEA BÄST - MEN
NU KOMMER DJURGÅRN!
- Knappast någon annan klubb kan
ställa upp med ett så starkt lag som vi idag,
konstaterar Ulf Carlsson stolt.
Det skall dock tilläggas, och det gör Uffe
gärna, att han har mycket god tränarhjälp
av Steve Winqvist och urdjurgårdaren Kjell
Hauptmann, inte bara en duktig tränare
utan också näst intill expert på allt inom
boxningen. Hur mycket Hauptmann kan,
får vi kanske se i TV framöver . . .

Linnea från Söder i Stockholm är idag
Sveriges bästa boxningsklubb - åtminsto
ne räknat i antalet SM-guld genom tiderna.
Djurgården är den näst bästa - räknat
på samma vis.
- Men boxningsmässigt är vi klart bäst
i Sverige, konstaterar tränaren Ulf Carlsson
när säsongen nu drar igång.
Ulf Carlsson - ni minns honom säkert
från matchen mot sedermera legendariske
Christer Ahlström, ny i DIF-Boxing Team.

- Lasse Lundgren och Tommy Börzei
är starka kort sedan tidigare. En nykomling
är landslagsmannen Claes Ahlström, lätt
viktare närmast från Västerås, berättar Ulf
Carlsson.
Ytterligare ett par nyförvärv är på väg
till Djurgården - samtliga landslagsmän:
- Men eftersom inget är klart när detta
skrivs är det onödigt att nämna namn,
menar Carlsson.
Jämsides med det gänget finns SM-tvåan
Mikael Sahlberg - han föll till just
Lundgren i finalen i lätt welter - liksom
junior- och ungdomsmästarna Niklas Lind
gren och Kent Pira.
- Får de bara fart på benen så väntar
jag mig mycket av dem i år, understryker
”slavdrivaren” Ulf Carlsson.

Polsk gala i Eriksdalshallen

Svenske Mästaren i lätt Weltervikt Lars
Lundgren.

”Sugar Ray” Leonard i OS i Montreal
1976 - tillägger:
- Inom ett par år är vi ikapp och förbi
Linnea.
Djurgården har idag totalt 58 SM-guld,
Linnea 66. Söderklubben tog inget
SM-tecken i år, Djurgår’n tog två: Lasse
Lundgren i lätt welter (63,5 kg) och
Tommy Börzei i tungvikt (91 kg).

Flera nyförvärv på gång
Och medan Linnea inte har mycket att
hoppas på inför den stundande säsongen,
är djurgårdsboxningen rustad som sällan
förr:
DJURGÅRDAREN

Den 24 november drar säsongen igång på
blodigt allvar för Djurgårdsboxarna, då
klubben arrangerar en gala i Eriksdalshal
len, på klassisk stockholmsk boxningsmark.
Tanken är att Djurgården självt skall
kunna ställa upp med merparten av
boxarna på ena sidan, mot förmodligen
motståndare från Polen, ett starkt och
pålitligt boxningsland.

Svenske Ungdomsmästaren Niklas Lind
gren.

SM-tvåan Mikael Sahlberg.
Foto: Stefan Sundin

Nu måste vi få en ny lokal...
Ett problem har sektionen dock: Lokalen.
Idag tränar Djurgårdsboxarna i det gamla
centralbadet mitt i sta’n, en perfekt belägen
lokal. Men fastigheten skall kontoriseras
och då vräks DIF-boxningen. Just nu letar
man med ljus och lykta efter en ny lokal
som fyller de krav som måste ställas på
en boxningslokal.
- Det problemet skall lösas, lovar Uffe
Carlsson. Och när vi väl fått ordning på
den saken - då blir Djurgårdsboxningen
verkligen att räkna med.
Ta det som ett löfte!
Janne Bengtsson
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