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TEMA: BARN
OCH UNGDOM

I DJURGÅR’N INGEN SLÅS UT FRÅN
DIF:s BANDYSKOLA

Av JANNE BENGTSSON

Här slås ingen ut! 
Djurgårdens bandy

skola i Åkersberga 
drivs efter — åtmin

stone med idrottsrörel
semått mätt — rätt 

ovanliga principer: Al
la får plats.

På kansliet i Åkersberga 
finns Lasse Innala. Det är han 
som är närmast ansvarig för 
administrationen av bandy
skolan.

• SÅ HÄR tuffa ser deltagarna i 
Djurgårdens bandyskola ut. Det 
här är sju-årige Rickard, en av 
många förhoppningsfulla blivande 
spelare i DIF-dressen.

Det är tredje säsongen 
Djurgården bedriver sin ban
dyskola. I fjol var det succé, 
i år är deltagarantalet lite 
mindre. Intresset för bandy 
är, precis som intresset för 
andra idrotter, synnerligen 
konjunkturbetonat. Går det 
bra för det blågula bandy
landslaget och sporten ex
poneras hårt i massmedia, 
kommer barnen också till 
DIF:s bandyskola.

Det är några tjejer från 
damlaget (spelar till vardags i 
division II) som en gång i 
veckan tränar de åtta-nio
åringar som deltar i bandy
skolan den här gången. Mest 
jobbar tonåriga Helene Ohls
son, som verkligen förtjänar 
epitetet ”eldsjäl”.

Lag för alla
Skolan drivs alltså efter 

ganska ovanliga principer. 
Om de så vill bereds alla plats 
i ett lag efter avslutad grund
träning. Men det finns ju gi
vetvis alltid unga grabbar och 
tjejer som har problem att 
överhuvudtaget stå på skrid
skorna:

- De som har svårt att stå 
på grillorna lär vi hur man 
åker, säger Lasse Innala.

Den policyn har lett fram 
till - eller åtminstone verk
samt bidragit till - att Djur
gården nu förfogar över sam
manlagt tolv lag på olika ni
våer: Ett seniorlag (div III), 
ett B-lag, ett damlag (div. II) 
samt ett lag för pojkar födda 
79-80, ett pojkar -78, två lag 
för pojkar födda 1977, ett för 
pojkar -76, ett pojkar -74 och 
två för pojkar 1972-73. På 
flicksidan finns ett lag för tje
jer födda 1974. Inte dåligt i 
en stad som ligger ganska 
långt från de klassiska svenska 
bandymetropolerna!

Nytt lag
Förra årets bandyskola gav 

ett nytt lag, pojkar födda 
1979-80, som just nu spelar 
i den populära SJ-cupen mot 
lag från hela stockholms
området.
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Det är Lasse Innala som 
håller kontakt med föräldrar
na till ”skolbarnen”, förklarar 
vad deras barn ger sig in på, 
vad som väntar och krävs. 
Och förhållandet mellan ban
dyledningen och föräldrarna 
är gott, i själva verket är det 
frågan om ett samarbete.

- De är med på varje trä
ning, hjälper till med grillorna 
och annat. Det fungerar väl
digt bra, säger Lasse Innala.

200 kronor kostar det att 
gå bandyskolan i en säsong. 
För det får deltagarna en tröja 
med ett tjusigt DIF-märke, 
istiderna samt träningen. 
”Normalt” kostar avgiften för 
en säsong i DIF-bandyn 250:- 
med tröja, klubba samt diver
se annat.

Traditioner
Djurgårdsbandyn har rätt 

stolta traditioner att försvara. 
Visserligen är det några år 
se’n sist som Djurgår’n spela
de SM-final i bandy - det var 
1930 då SK Tirfing vann med 
1-0 - men DIF finns med i 
SM-vinnarnas annaler efter 
den storslagna viktorian re
dan 1908, med 3-1 över Ös
tergötlands BF och det oav
gjorda 1-1 mot IFK Uppsala 
1912 som räckte till delat 
mästerskap. Och får bandyfol
ket i Åkersberga fortsätta på 
den inslagna vägen så ser ju 
framtiden hyfsat ljus ut.

FOTNOT: Djurgården har 
spelat sammanlagt sju SM-
finaler i bandy. Mot Östergöt
lands BF (i Norrköping 1908), 
seger 3-2, mot AIK 1909 
(3-7, känns det resultatet 
igen), mot IFK Uppsala 1911 
(0-6), mot IFK Uppsala igen 
1912 (1-1), mot AIK igen 
1914 (2-4), mot Uppsala en 
gång till 1916 (2-3) och alltså 
mot SK Tirfing 1930 (0-1). I 
bandyallsvenskans maratonta
bell (omfattande åren 1931- 
1988) ligger Djurgården på 
36:e plats (av 78 lag) med 55 
poäng efter åtta säsonger.

• DIF Team -76. Överst fv: Bernt Lindquist (tränare), Staffan Söderberg (bitr, 
tränare), Fredrik Billberg, Felix Vilval, Johan Swensson, Richard Falk, Stefan 
Persson (lagledare), Lennart Ringström (materialare). Mitten: Andreas Ring
ström, Jan Lundberg, Håkan Sällström, Henrik Alm, Stephan Revay, Viktor 
Söderlund, Daniel Klinga. Nederst: Peter Thunvall, Kristoffer Ottosson, Johan 
Tysk, Tobias Sunebäck, Igor Arvidsson, Marcus Söderberg. Saknas på bilden: 
Thomas Braathen.

FULL FART PÅ 
UNGDOMSISHOCKEYN - TACKA 

BOORK & BROBERG FÖR DET
Av DAN SVANELL

När Leif Boork och Bengt Bro
berg lade förslag om att lägga 
ner ungdomsishockeyn inom 
Djurgården, tände andra hoc
keyledare inom föreningen till 
lite extra.

Ett par år efter det förslaget är det full 
fart på ungdomsishockeyn. En planerad 
verksamhet och ekonomi skall leda fram 
till en ännu starkare framtida Djurgårds
hockey:

- Målsättningen är att vi skall bli själv
försörjande på framtidens A-lagspelare i 
Djurgårdens hockey. Genom hockeyskolan 
ska vi vaska fram de talanger som finns i 
stockholmsområdet och ge dem en gedigen 
ishockeyutbildning.

Det säger Björn Carlsson, ordförande i 
styrelsen för Djurgår’ns ungdomsishockey.

Ungdoms- och verksamhet bland barn 
hamnar ofta i skottgluggen. ”Våra barn får 
inte vara med och det är orättvist”, är ett 
vanligt argument från föräldrar och andra 
”förståsigpåare”. Men Björn Carlsson hål
ler inte med om att föräldrarna alltid har 
rätt:

- Vi är en elitklubb och arbetar med sik
te på våra B-juniorer. De spelare vi ut
bildar hos oss hoppas vi en dag skall repre
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sentera vårt juniorlag och senare A-laget. 
Därför gör vi både spelare och föräldrar 
en björntjänst om vi låter dem vara med 
trots att vi inte tror på dem. Våra ledare 
och tränare måste ha modet att i augusti 
när träningen drar igång, säga till en kille 
att ”vi tror inte på dig som ishockeyspela
re” eller ”vi tror på dig”.

Alla får spela
Det är viktigt för framtiden:
- De som fortsätter att spela i våra poj

klag ska känna att vi tror på dem. Därför 
är det viktigt att alla som deltar i laget får 
spela. Först när de blir 13-14 år är det 
dags att förbereda ett elittänkande, säger 
Björn Carlsson till Djurgårdaren.

Till skillnad från många andra elitklub
bar satsar Djurgårdens ungdomsishockey 
på bredden. Föreningen prioriterar den 
breda basen. Alla barn som fyllt sex år är 
välkomna till hockeyskolan.

- Vi går ut och rekryrterar så många 
spelare vi kan. Men det är våra ledare och 
tränare som avgör om de har någon fram
tid som ishockeyspelare. Det är inte bar
nens föräldrar som bestämmer det, säger 
Björn Carlsson bestämt. Barnen går i vår 
ishockeyskola i tre år. När de är nio tar 
vi ställning till om de har talang att bli 
ishockeyspelare eller inte.

Men ingen sparkas rakt och brutalt ut i 
kylan. Också till skillnad från många andra
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elitklubbar, försöker Djurgården hjälpa de 
barn som inte längre kan beredas plats i 
sektionens verksamhet:

Björn Carlsson säger:
- Det viktigaste av allt är att de blir djur

gårdare och får en känsla för klubben. 
Kommer vi fram till att de inte passar hos 
oss, försöker vi antingen slussa in dem i 
någon annan ungdomssektion i föreningen. 
Måhända vill de hellre spela fotboll, pingis 
eller boxas. Vill de fortsätta med ishockey 
hjälper vi dem att komma till en mindre 
klubb på deras hemort. På det här sättet 
tar vi vårt sociala ansvar, dels för ung
domarna genom att ge dem en vettig syssel
sättning på fritiden, men också för ishocke
yn i Stockholm genom att utbilda sex-
nioåringar till framtida ishockeyspelare i 
huvudstaden.

Låg kostnad
Djurgården vill dessutom att kostnaden 

för ungdomsishockey skall vara så blygsam 
som möjligt. Ingen skall avskräckas från 
sporten på grund av ekonomiska skäl. I 
hockeyskolan betalar alla 300 kronor per 
år. För detta får de klubba och tröja. När 
de kommit upp i pojklagen kostar det 500 
kronor per säsong. Det enda grabbarna 
betalar är de egna personliga skydden och 
skridskorna.

Då har de framtida hockeyessen hunnit 
bli nio år och placerats in i ett pojklag. 
Alla som får plats i ett av Djurgårdens 
pojklag garanteras att få spela.

- Ingen tränare får toppa laget, dvs 
satsa mer på vissa spelare än andra, förrän 
killarna fyllt 12 år. På den lägre nivån skall 
det vara roligt att spela ishockey och vi 
tror inte att man genom tvång och överdriv
na krav hjälper unga grabbar att bli bra 
ishockeyspelare. Risken finns istället att 
vi förstör de talanger som finns, om vi blir 
allt för elitkrävande i deras unga år.

Elitsatsning
När grabbarna fyllt 13 börjar den för

beredande elitsatsningen. Då anser Djur
gården att tiden är mogen för mera krav, 
träningar och hårda villkor. Åldersklasser
na -73 och -74 är därför en förberedelse 
för B-juniorerna. Det är också när spelaren 
väl nått B-juniorerna som sportchefen Ing
var ”Putte” Carlsson börjar specialstudera 
dem.

Idén till den här organisationsmodellen 
har utarbetats av två tidigare tränare i för
eningen, Gunnar Svensson och - Leif 
Boork!

Senare fick dock Boork, som bekant, en 
annan uppfattning:

- Boorks förslag att lägga ner ungdoms
verksamheten blev den väckarklocka vi 
behövde för att verkligen satsa och se till

DIF 
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78

• Övre raden fr. v: Jan Lekander (lagledare), Morgan Neumann 
(ass. tränare), Johan Devinger, Henrik Petré, Christian Sjögren, 
Rolf Holqvist (mat), Tomas Karlsson (tränare). Mitten: Björn Le
kander, Tomas Aideheim, Christoffer Johansson, Michael Holm
qvist, Michael Östling, Daniel Karlsson. Nederst: Daniel Wikner, 
Patrik Windestam, Andreas Neuman, Fredrik Svedjebäck, Fredrik 
Modin.

• Övre raden fv: Tommy Pettersson (lagl), Arne Johnsson (ass. 
tränare), Magnus Petré, Matthias Lundell, Daniel Hjalmarsson, 
Lars Lundell (mat), Hans Axelsson (tränare). Mitten: Tobias Hen
riksson, Ola Sandberg, Jesper Bergman, Jesper Jonsson, Fredrik 
Lovén, Oskar Jensen, Niklas Pettersson. Nederst: Dick Wendel, 
Benny Axelsson, Elias Sundström, Christian Sannerdahl, Jesper 
Pettersson, Gustav Hollander. Saknas: Stefan Persson.

• Övre redan fv: Hanno Similä (tränare), Peter Fransson, Otto 
Marand, Johan Alm, Mikael Kristensen, Niklas Näslund, Per 
Starck, Ove Kjellin (mat). Mitten: Niklas Persson, Magnus Anders
son, Mikael Österblom, Christer Westerlund (lagl), Fredrik Björk
man, Charlie Lövqvist, Peter Erson, Ola Bengtsson. Nederst: Ric
kard Magnusson, Mattias Myrbäck, Niklas Norlander, Stefan Kjel
lin, Andreas Carlsson, Mattias Myrbäck, Mikael Agnekull. Sak
nas: Joakim Andersson och Robert Jorsin.
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att det händer något med våra killar. Idag 
är vi tacksamma för det hotet från Leffe 
Boork, säger Björn Carlsson, som dock 
betonar att han fortfarande har de bästa 
relationer till den omstridde f d djurgårds
coachen.

• Överst frv: Kenneth Carlsson (tränare), Thomas Bernström, Ste
fan Privitera, Peter Pilö, Mathias Hällback, Joakim Lundberg, 
Johnny Ohlsson (mat), Roland du Puy (lagl). Mitten: Joakim Sätt
lund, Thomas Pettersson, Arris Tsilichristos, Fredrik Mates, Stefan 
Carlsson, Jens Dahlkild, Percy Håkansson. Nederst: Daniel Malm, 
Erik Sundberg, Magnus Nyström, Robert du Puy, Johan Anders
son, Robert Ohlsson. Saknas: Mathias Wrååk.

”Putte” i topp
Rent organisatoriskt är ungdomssektio

nen idag en helt fristående del av Djurgår
dens IF:s ishockeysektion. Den har en egen 
ekonomi, en egen styrelse och ett eget an
svarsområde. Men samarbetet med senior
sektionen, som svarar för A-laget och A-
juniorerna, är mycket gott:

- Jag sitter själv med i sektionsstyrelsen. 
Därför kan jag rapportera såväl till dem

• Överst frv: Jonas Lundgren, Jan Reiman, Kristoffer Sparring, 
Jens Einarsson, Tomas Kraft, Gustav Ström, Richard Pettersson, 
Mats Michaelsson (ass. tränare). Mitten: ”Lejan” Signell, Joakim 
Norman, Sami Koskinen, Hans Lindström, Björn Lundberg, Matti
as Signell, Benny Lindberg, Niklas Kruse, Jan Lundgren (lagl). 
Nederst: Petter Rönnqvist, David Persson, Mikael Håkansson, 
Kenneth Michaelsson (tränare), Peter Johansson, Michael Gibson, 
Stefan Wargh. Saknas: Johan Grahn, Johan Nilsson, Anders Lun
din, Jonas Rudberg, Ralf Lithen, Daniel Maric, Fredrik Lindqvist, 
Henrik Arvidsson.

• Överst frv: Espen Ingerbretsen, Marcus Rehn, Stefan Ohlsson, 
Mats Pettersson, Johan Lindstedt, Joakim Karlsson. Tredje raden: 
Ulf Samuelsson, Han Gahnström, Niklas Tysk, Björn Lockner, 
Jonas Erickson, Stefan Brickell, Tommi samuelsson. Andra raden: 
Richard Lockner, Calle Karlsson, Petri salmela, Richard Bergman, 
Ronnie Pettersson, Stefan Brunolte, Johan Warming. Nederst: Rolf 
Vahainen, Jan Bergman, Mattias Askvall, Steve Ekvall, Magnus 
Gidlund, Pär Bäckman, Tommy Jacobsson.

• HOCKEYBASEN Björn Carls
son.

om ungdomsishockeyn som till våra ung
domssledare om vad som försiggår på se
niorhåll.

Men över alltihopa finns sportchefen 
Ingvar ”Putte” carlsson:

- Hans roll som sportchef innebär att 
hans filosofi om hur ishockey skall spelas 
styr även oss. Det finns ingen anledning 
för oss att satsa på en spelstil i våra ung
domslag som vi vet inte gillas av den yt
terst ansvarige för A-laget. Ungdomshocke
yns målsättning är ju att ge ”Putte’” Carls
son huvuddelen av de nya spelare Djurgår
dens A-lag behöver till 90-talet, säger Björn 
Carlsson.

Totalt har Djurgården idag drygt 500 
killar engagerade i ungdomsishockeyn. 300 
går i den särskilda hockeyskolan, medan 
200 redan spelar i något av föreningens sju 
pojklag eller i B-juniorerna.

- Vår grundläggande filosofi är att det 
skall vara roligt att spela ishockey och att 
vara ärliga mot spelarna. Det är ledstjärnan 
i vår verksamhet, ärlighet både mot spelar
na och oss själva.

DJURGÅRDARENS

DIF 

TEAM
73 &
B-JUN

DIF 

A-JUN



TEMA: BARN
OCH UNGDOM

I DJURGÅR’N

FÖRSIKTIG SATSNING
SKALL FÅ 

U-FOTBOLLENS 
EKONOMI PÅ 

FÖTTER
Av JANNE BENGTSSON

Det svänger om Djurgår’ns ung
domsfotboll. Det gångna året 
har inneburit goda framgångar 
idrottsligt, men ett bakslag eko
nomiskt.

Det visar sektionens verk
samhetsberättelse.
Under säsongen 1987-88 har verksamhet 
omspänt ett seniorlag (C-laget), två junior
lag samt 20 pojklag. Dessutom tre flicklag.

Djurgårdens U-fotboll, som startades på 
allvar 1969 och alltså firar 20-årsjubileum 
den kommande säsongen, omspänner prak
tiskt taget hela Stockholm. Lagen finns in
te, som många tror, koncentrerade till in
nersta’n utan bedriver verksamhet också i 
Kista, Skärholmen och Farsta.

- En av höjdpunkterna, berättar Mats 
Jansson från ungdomssektionen, var fot
bollsskolan ute på Väddö, eller Barnens Ö 
som den också kallas. Två enveckorsläger 
samlade totalt 150 barn för att träna fotboll.

Lyft när A-laget kom
Det verkliga lyftet fick barnen sista da

gen då hela A-laget kom på besök.
- Gissa om det var populärt. Stefan 

(Rehn), Steve (Galloway) och de andra gjor
de verkligen ett jättebra intryck på barnen, 
berättar Mats Jansson. De spelade match
er, åt tillsammans med barnen och var all
mänt sällskapliga. Ett trevligt inslag som 
alla uppskattade, det är jag säker på.

Också traditionsenligt arrangerades i 
samarbete med Konsum Stockholm den sk 
Domus Sport Fotbollsskolan. 650 barn 
deltog, ett bra resultat, som Djurgård sam
arbetade fram med några förortsförening
ar: Gröndal, Stureby, Bagarmossen/Belle
vue, Marieberg och IFK Stockholm.

- Dessutom hade vi egna skolor på 
Hjorthagens IP, i Kista och på Zinkens
damm, berättar Mats Jansson.

Fotbollsskoleverksamheten, där ett

• DET ÄR INTE alltid lätt att spe
la fotboll, inte ens i Djurgården. 
För även om det gått bra framåt 
så dras U-fotbollen med ett dåligt 
resultat bakåt, dvs ekonomiskt. 
Något att jobba med, således. 

100-tal killar tränat två gånger i veckan 
vid Engelbrektskolan i Stockholm och på 
Hjorthagen, har en uppläggning som helt 
bygger på lek med bollen. Kaj Andersson

har haft ansvaret och skött det hela myc
ket framgångsrikt. Kaj basade också till
sammans med Lennart Johnsson för Bar
nens Ö-veckorna.

Vargas tog konsekvensen
Tilläggas kan att Marie Vargas, till var

dags fotbollsspelare i Hammarbys allsvens
ka damlag, ansvarat för föreningens fot
bollsskoleverksamhet. Marie har under året 
arbetat som kanslist hos U-sektionen och 
har nu tagit konsekvenserna av det - from 
nästa säsong spelar hon allsvensk damfot
boll i blårandig dress.

Det goda resultatet vad gäller fotbolls
skolorna, har fått till följd att 1989 kom
mer att få se fler Djurgårdslag i aktion än 
de 20 pojklag och tre (varav två nystarta
de) flicklag som representerat DIF 1988.

Sportsligt är läget alltså på topp, U-
sektionen ”rider” i viss mån på de fram
gångar som föreningens ”stora” representa
tionslag haft. Men ekonomin har alltså gi
vit ett bakslag.

- Det hela pekar mot en kraftig förlust. 
Orsaken ligger i ett misslyckande på mark
nadsföringssidan, menar Mats Jansson. 
Dessutom har damlaget dragit större kost
nader än beräknat, men vi skall ju också 
komma ihåg att damlaget i år avancerade 
från div I till allsvenskan.

Försiktig satsning
En av konsekvenserna blir att de ar

betsuppgifter som avgående damtränaren 
Jörgen Lindman haft på U-sektionens kans
li, nu lägga ut på övrig personal. Dessutom 
kommer seniorfotbollen att ta över ansva
ret för juniorverksamheten både Sportsligt 
och ekonomiskt medan samarbete inletts 
med framgångsrika DIF AB för att rusta 
upp ekonomin.

- Vi orkar helt enkelt inte bedriva verk
samheten på det sätt som krävs för att 
spelarna skall kunna utvecklas, konstaterar 
U-sektionen i sin verksamhetsberättelse. 
Och framtidssatsningen skall göras försik
tigt för att vi skall kunna lyckas.
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Djurgårdaren tackar Gunilla för text och bilder, som 
även omfattar vårt omslagsfoto den här gången. Det är 
Djurgårdens -74:or och ledaren Kenneth ”Orvar” Eriks
son.
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Vädrets makter var ganska nådiga och hu
möret var på topp hos alla barn och ledare.
När killarna och tjejerna inte sparkade boll

hade de ett gympapass som leddes av en duktig tjej. Och 
att det bara var tio grader i havet hindrade ingen från ett 
dopp.

Näst sista dagen hade vi A-lagsspelarna på besök. Trå
kigt nog regnade det den dagen, men det hindrade varken 
barn eller spelare att lira boll. Det var många lyckliga 
killar på lägret den dagen. Tänk att få spela fotboll i sam
ma lag som sin idol. Det var underbart att se den fina 
kontakt barnen och spelarna hade med varandra.

Det var femte året jag tillbringade i kö
ket, och jag tycker fortfarande det är lika 
roligt.

”Här är några rader och bilder om hur vi hade det på 
ungdomsfotbollens läger i Roslagen i somras, ” skriver 
Gunilla Karlsson till Djurgårdaren.

Gunilla fortsätter:



500 SPÄNN TILL DIF!
Ett och ett halvt år efter det att förening
en stod på konkursens brant gläder vi 
oss åt stora framgångar på det idrottsliga 
planet.

BÅDE FOTBOLLEN och hockeyn — 
men också flera andra sektioner — har 
möjlighet att finnas med i toppen även 
i fortsättningen, men det kräver natur
ligtvis resurser. Föreningen lider fort
farande av sviterna efter ackordet. Som 
Ni minns, innebär uppgörelsen att den 
kvarvarande skulden kom att uppgå till 
knappt 6 milj kronor. Målsättningen är 
att denna skuld helt skall vara avbetad 
senast till 100-årsjubiléet. Det har vi go
da förhoppningar om att lyckas med.

Men så länge vi dras med skulder är 
belastningen på likviditeten stor, och vi 
tvingas naturligtvis att vara mycket för
siktiga med större framtidssatsningar. 
De satsningar som krävs för att kunna 
tillvarata och säkerställa de framgångar 
som nu senast fotbollen har uppnått krä
ver att vi kan skaffa fram friskt kapital. 
Vi kan inte ta ansvaret för att ta nya lån.

Att läget ser ut så här är något som 
många medlemmar uppmärksammat. 
Det är flera som både skriftligen och 
muntligen framfört till överstyrelsen och 
kansliet att vi borde organisera en ny 
insamling, denna gång dock för våra 
framtidssatsningar.

DET HÄR ÄR skälet till att vi nu åter 
vänder oss till Dig och alla andra vuxna 
medlemmar i föreningen. Många har 
redan stält upp på uppmaningen i detta 
brev. Vi har alla lovat att betala in 500 
kronor var. Vi vet också, att det är 
många som i nuvarande läge mycket 
gärna vill lämna ett sådant bidrag, men 
självfallet är det här fråga om ett helt 
frivilligt bidrag där Du skall bedöma om 
Du tycker att det är riktigt att på det 
sättet hjälpa till att tillvarata de fram
gångar vi nu uppnått.

EN GISSNING är att kanske 2 000 av 
våra medlemmar har möjlighet att bidra 
med 500 kronor var. Det skulle ge 1 
milj kronor. Vi kan också nämna att vi 

tänkt oss att tillskriva de många företag 
som står Djurgården nära med en vädjan 
om ett motsvarande bidrag på 5 000 kro
nor per företag. Vår gissning är att i stor
leksordningen 200 företag kan komma 
att lämna ett sådant bidrag. Det skulle 
betyda ytterligare 1 milj kronor. Med ett 
sådant framtidskapital har vi möjlighet 
att bevara och kanske också nå nya 
idrottsframgångar i både fotboll och hoc
key men också i andra sporter. Visst 
skulle det vara roligt om fotbollslaget 
kunde nå framgångar även i Europaspe
let nästa år! Vem kunde tro när vi stod 
mitt i krisen, att fotbollslaget bara ett 
och ett halvt år senare skulle ha kvalifice
rat sig till Europaspel.

MED ETT varmt tack på förhand till 
alla som hörsammar det här uppropet!

Med vänliga hälsningar 
DJURGÅRDENS IF

Jan-Peder Norstedt 
Ordförande
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FRÅN SEKTIONERNA

LILJA NY 
BAS FÖR
FOTBOLLEN

Jan Lilja, mångårig ord
förande för ungdomsfot
bollen, valdes enhälligt till 
ny ordförande då Djurgår
dens fotbollssektion hade 
årsmöte i slutet av novem
ber.

Lilja ersätter Bo Anders
son som avsagt sig omval.

Ny ledamot i fotbollssty
ret blev Spångas ordförande 
Stefan Söderberg, en ur
djurgårdare och tidigare 
juniorfotbollsman inom för
eningen. Söderberg skall till
sammans med omvalde sty
relseledamoten Ronald 
Åman ansvara för värv
ningar och talangjakt.

Dessutom återtog Pelle 
Kotschak en ordinarie plats 
i fotbollsstyret. Pelle, som 
handhar kontakterna med 
DIF AB, har tidigare varit 
adjungerad.

Per Gustafsson, kassör i 
ungdomssektionens styrel
se, utsågs senare av styrel
sen till adjungerad kassör. 

Mats Aronsson har ett år 
kvar på sin tvååriga man
datperiod från fjolårets års
möte.

På årsmötet kunde den 
avgående fotbollsordföran
den Bo Andersson konstate
ra att årets verksamhet, så
väl Sportsligt som ekono
miskt, överträffat alla pro
gnoser. Det sportsliga resul
tatet blev, som alla vet, en 
tredjeplats i serien och en 
finalplats.

Ekonomiskt visade sek
tionen ett överskott på en 
halv miljon kronor. Enbart 
SM-slutspelet gav sektionen 
en vinst på en miljon kro
nor. Utan den hade resulta
tet för året alltså stannat på 
underskott.

• SVENSKA MÄSTARE från DIF, fr v: Peter 
Vanky, Otto Drakenberg, Ulf Sandegren, Arne 
Jansson, Henning Österberg.

NY SM-TRIUMF FÖR FÄKTARNA
Djurgårdens duktiga fäktare 
upprepade sin fjolårstriumf 
när laget strax före jul blev 
svenska lagmästare i värj
fäktning. I laget ingick Peter 
Vanky, Otto Drakenberg, 
Ulf Sandegren, Arne Jans
son samt Henning Öster
berg.

Djurgårdarna fäktade 
hem SM-titeln före FFF 
från Stockholm och SAF 
(det betyder Stockholms

• MARIE VARGAS, 
kanonskytt i damlaget.

Allmänna fäktningsklubb, 
och ingenting annat).

Särskilt Peter Vanky 
övertygade under SM-
dagarna. Peter svarade för 
den ovanliga prestationen 
att vinna samtliga sina 
matcher.

SM-segern innebär att 
Djurgården nu får försvara 
de svenska färgerna i Euro
pacupen för klubblag. Cu
pen avgörs i Västtyskland i 
mars 1989.

VARGAS NY 
i DAMLAGET

Minst två nya tjejer med 
fina meriter kan Djurgår
dens nyblivna allsvenska 
damfotboll visa upp till den 
kommande säsongen. Marie 
Vargas, som spelat (bland 
annat) i både AIK och Ham
marby, är klar för DIF lik
som 24-åriga mittfältaren 

Annika Eriksson, ursprung
ligen från Hammarby men 
som de senaste åren spelat 
i topplaget Jitex.

Annika har spelat fyra 
A-landskamper.

INGEN BACKE 
i DIF-REGI
Fritidsförvaltningen står in
te särskilt högt i kurs i DIF-
kretsar. Inte i någon av sek
tionerna.

Först var det problemen 
med Stadiongräsmattan - 
vem vet om inte den up
penbarligen totalt inkompe
tenta fritidsförvaltningen 
kostade DIF en tredje SM-
final och därmed möjligtvis 
ett SM-guld - och nu är det 
också skidsektionen som 
svär ve och förbannelse över 
denna till synes tämligen 
onödiga institution i Stock
holm.

1982 tog Djurgårdens 
skidåkare initiativet till 
tippning i Hammarbybac
ken, och meningen var gi
vetvis att sektionen senare 
skulle ta över driften av 
backen. Men när förvalt
ningen senare lade sitt för
slag, visade det sig att den 
tänkt att DIF skulle ta över 
helt utan ekonomiska ga
rantier från kommunen.

Förvaltningen har räknat 
ut att lift och servering skall 
ge full kostnadstäckning, 
men det anser djurgårdar
na - med god erfaranhet 
från andra skidanläggningar 
av liknande slag - vara 
omöjligt. DIF tvingades 
alltså tacka nej.

- Det finns inte en an
läggning av det här slaget 
som går runt utan kost
nadstäckning från kommu
nerna, menar djurgårdaren 
Matts Wassdahl, ordföran
de i den svenska alpina 
kommittén.

DIF hade tänkt bjuda 
stockholmarna på en WC-
tävling i parallellslalom på 
invigningsdagen, men nu 
blir det alltså inget så’nt.

DJURGÅRDAREN/11



12/DJURGÅRDAREN



PIA FICK 
SKYTTEPRIS 
Djurgårdens Pia Carlsson 
fick av DN Runt Sta’n nyli
gen motta sin välförtjänta 
trofé ”Kanonskytten” för 
att hon sparkade in så 
många mål i sin serie. Också 
Marie Vargas fick en trofé 
för alla sina mål för Ham
marby. Och nästa år spelar 
de båda i samma lag - vilket 
par...

SSK VANN 
GOLFPOKAL

Aldrig får man vara riktigt 
glad! Några dagar innan den 
första SM-finalen i fotboll, 
gjorde Djurgårdens, AIK:s, 
Hammarbys och Södertäljes 
15-mannalag i golf på Björk
hagens trivsamma bana upp 
om Tumba-pokalen.

Södertälje vann.
Djurgår’n bara trea.
Men AIK sist, och det är 

ju alltid någon tröst vilket 
också torde betyda att Ham
marbys golfeleganter sluta
de på silverplats. Södertälje 
samlade 334 poäng, Ham
marby 323, Djurgården 318 
och AIK futtiga 314 poäng.

Tävlingen avgjordes i 
härligt höstväder med 18 
håls poängbogey och de tio 
bästa resultaten i varje lag 
räknades. Banan var i per
fekt skick och greenerna lika 
snabba som i Spanien, och 
individuellt bäst lyckades 
inte helt okände Anders El
debrink (42 poäng) före 
AIK:s gamle centertank Ove 
Olsson (39), Hammarbys 
Lasse Älgekrans (38) och 
Södertäljes gamle iskrigare 
Olle Stenar (38).

Djurgårdarna visade upp 
ett jämnt lag där 36-handi
cappade Lars Pilö spelade 
bäst, 36 poäng. Därefter 
Kurre Svensson (hcp 24/34 
poäng), Bosse Aldensand 
(12/33), Sven-Erik Klint

• SSK:S THOM Eklund visade sig vara en hejare även med golfklubban. Här till 
vänster på bilden tillsammans med Hammarbys Kenneth Jansson, ”Gnagets” Ove 
Ohlsson och DIF:s Lars ”Laban” Arnesson.

(24/33), djurgårdsmästaren 
i golf ”Lill-Stöveln” Öberg 
(15/32), ”Laban” Arnesson 
(13/31), Leif Johansson 
(6/30), Bengt Högström 
(8/30), Ove Malmberg 
(24/30) och Ove Ledin (9/29 
poäng).

Hammarby arrangerade 
och gjorde det med den 
äran, med god mat och 
mycket skönt snack.

FOTNOT: Nästa års tävling 
arrangeras av årets vinnare 
Södertälje. Tävlingsdag blir 
torsdagen den 14 september 
och är du intresserad att 
vara med och kvala in till 
nästa års tävling kan du ta 
kontakt med Bosse Alden
sand (telefon 08-88 27 28), 
så får du kallelse till Djur
gårdens kvalspel. Allt som 
krävs är att du betalt med
lemsavgift i föreningen och 
ett handicap om 36.

• HÅRDSKJUTAN
DE Mikael Martins
son från Vasalund är 
en av de nya i den blå
randiga tröjan.

TRE LÄMNAR 
SILVERLAGET
Djurgårdens fotbollslag för
lorar Kjetil Osvold (PAOK 
Saloniki, Grekland), Vito 
Knezevic (Spårvägen) och 
Joacim Sjöström (AIK) till 
den kommande säsongen.

I skrivande stund har fot
bollsledningen klart med 
fyra nyförvärv: Mikael Mar
tinsson från Vasalund, Pat
rik Hagman (Spånga), Jan 
Andersson (IFK Västerås) 
och Niklas Karlström (GIF 
Sundsvall).

Dessutom skall en mål
vakt hyras in för att kom
plettera Anders Almgren.
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SÖREN ÄR 
EN AV DIF:S 

OKÄNDA 
HJÄLTAR

Först har vi Håkan Södergren. 
Och Jens Öhling. Och Roffe 
Ridderwall och Arto Blomsten. 
Christian Due-Boje, Anders 
Johnson och Peter Nilsson.

Och Mikael Johansson.
Och Janne Viktorsson.
Och Kenta Nilsson, förstås.
Och så Sören Carlsson.
Sö...men vem f-n är det? I 

vilken femma spelar han?
Svar: Ingen alls!

Ändå är Sören Carlsson en av de djurgår
dare utan vilken hockeymatcherna svårli
gen kunnat genomföras.

Sören är matchvärd.
Han och ett 100-tal andra.
- Kul och stimulerande, jobbigt ibland, 

säger han. Men ett bra sätt att förena nytta 
och nöje.

Nytta skall i det här fallet läsas ”nytta 
för Djurgården”. Så därför byter byggnads
arbetaren Sören Carlsson (34) matchkväl
larna skyddshjälmen från arbetsplatsen vid 
Globen till matchvärdsjackan till match
platsen på ”Hovet”.

Sören och hans kamrater gör mer eller 
mindre i det tysta ett jättejobb för den stol
ta blårandiga idrottsskutan. Matchvärdar
na, souvenirförsäljarna, ledare på olika 
nivåer och annan personal som Djurgår’n 
självt ställer upp med är ”ishockeyns prole
tariat”, de som gör ett oerhört värdefullt 
arbete för föreningen, i skuggan av de 
(ibland, i alla fall) glänsande insatserna från 
hockeyns riddare på rinkarna.

Varit med från början
Matchvärdsverksamheten kom igång för 

sex-sju säsonger sedan. Sören har varit med 
från början.

- Jag fick jobbet genom boxningssektio
nens ledare, berättar han. Totalt genom 
åren har det väl blivit ett 100-tal matcher, 
ungefär 15 hemmamatcher per säsong. Det 
finns de som är med vid fler matcher och 
de som är med vid färre.

Värdarna meddelar helst dagen innan 
om de kan medverka matchkvällen. De 
utgör en del av de tre-enighet som består 
av polis, vakter och matchvärdar. Det be
hövs ett 50-tal matchvärdar till varje hem
mafight. Samling en timme före matchen 
och sorti i det tysta efteråt, utan en krona 
extra i plånboken. Pengarna, en 50-lapp 
per match och -värd, får föreningens ung
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• FRÅN GLOBEN till” Hovet” — och snart 
i Globen igen. Stegen från det dagliga knoget 
till kvällsknoget är inte långt för byggjobbaren 
Sören Carlsson från Tumba, en av alla hund
ratals i den armé som håller Djurgårdens IF 
på fötter. FOTO: jan everhov/tomas oneborg

domsishockey.
Matchvärdarna visar publiken till rätta, 

vaktar dörrar till olika specialutrymmen, 
t ex till VIP-poolens rum, de ser till att 
inga sitter i gångarna mellan läktarna eller 
röker där rökning inte är tillåten.

Jobb på ståplatsläktaren

Sören borde veta. Han har nästan hela 
sin matchvärdtid tjänstgjort på ”ap-ber
get”, ståplatsläktaren. Först i år flyttade 
Sören-dock, understryker han, inte på 
egen begäran - till lugnare VIP-poolen.
- Djurgårdsfansen är inte värst, inte 

AIK:s heller, påpekar Sören. Värst är fak

tiskt är Hammarbys anhängare. 
En del av dem är helt galna. Men 
AIK-fansen är farligare, de är ju 
äldre än andra hejaklackar och borde veta 
vad de sysslar med, djurgårdarna är betyd
ligt yngre. Egentligen är det inget störe fel 
på de flesta djurgårdarna, men visst kunde 
de hyfsa språket lite och visst finns det 
rötägg, idioterna med hakkorsflaggorna, 
tex.

Sören har flera gånger varit med om att 
avstyra bråk på ståplatsläktaren..

- Det händer ibland, vi har ju jackor 
med djurgårdsemblemen väl synliga och 
det innebär faktiskt att publiken ibland har 
större respekt för oss eller snarare känner

solidaritet med oss, än för polisen, och 
därför lyssnar till oss. Vi kan t ex säga till 
poliserna att inte marschera fram och stäl
la sig på led med hjälmarna på bara för 
att det uppstår en liten slagsmålsunge på 
läktaren. Polisen litar också på oss.

Säger Sören, sätter på sig den blå jackan 
och beger sig från hustru Eija och Smågrab
barna Lasse och Janne för ytterligare en 
kväll på ”Hovet”. Han blir en av hela ”ar
mén” av djurgårdsjobbare: matchvärdar, 
souvenirförsäljare, programförsäljare m fl.
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DIF-KRYSSET

Namn:________________________________________

Adress:________________________________________

Postadress:_____________________________________

Tröjstorlek (S, M, L, XL):__ ____________________

Lös DIF-krysset och vinn snygga supporterprylar. De tre först öppna
de lösningarna belönas med Collegetröjor, mössor och halsdukar. Sänd 
in din lösning, före den 15 februari, till Djurgårdaren, c/o Janne 
Bengtsson, Tvåspannsvägen 31, 175 38 Järfälla. Och glöm inte 
uppge tröjstorlek på talongen här bredvid.
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FOTBOLLSÄSONGEN SOM GICK

1989 ÅRS
SPELPROGRAM

• HÄR ÄR alla medaljörerna, 
Målvakt: Joacim Sjöström. 
Backlinje: Glenn Schiller, Leif 
Nilsson, Stephan Kullberg och 
Vito Knezevic. Mittfält: Krister 
Nordin, Stefan Rehn, Kjetil 
Osvold, Jens Fjellström. An
fall: Steve Galloway och Glenn 
Myrthil. Avbytare: Peter 
Skoogh, Lars Lundborg.

BOLLAR
MED

MER
SMAK
STATISTIK

FAKTA

BILDER
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• HÄR BÖRJAR det. Glenn Myrthil sätter huvudet till och slår in säsongens första mål, 1—0 på Västra Frölunda. 
Steve Galloway och Stefan Rehn är åskådare. foto: tomas oneborg

Av JANNE BENGTSSON

Ni minns väl fotbollsäsongen som 
gick? Den som började med ett 
allmänt nedflyttningstippat lag 
och slutade med SM-silver och 
spel i Europa nästa år.

Säsongen som gav ”experter
na” en knäpp på näsan?

Den som såg nya publikfavoriter födas: 
Steve Galloway, Jens Fjellström, Kjetil 
Osvold, men också gamla stjärnor tändas 
på nytt: Vito Knezevic, Glenn Myrthil, 
Leif Nilsson och alla andra i det blårandiga

FRÅN 
KONKURSLAG 

TILL 
SILVERLAG

laget. Det var säsongen om vilken vi i fram
tiden kan konstatera att ingen föll ur ra
men.

Härintill hittar du alla matchfakta från 
året som gick. Och här några andra håll
punkter att minnas.

Det började med 4—2 segern över Västra 
Frölunda, vars tränare Bengt Kristensson 
i förhandssnacket konstaterat:

— Det blir tufft för oss. Det är ju alltid 
svårt att möta nykomlingar...

Sagt av en tränare vars lag spelat en (1) 
allsvensk säsong.

Men det blev alltså 4—2 sedan Glenn 
Myrthil och Steve Galloway visat klassen: 
Två mål var.

Första förlusten
Sedan följde första förlusten, en av bara 

fyra under grundspelets 22 matcher, en 
snöplig förlust, dessutom. För det var mer 
eller mindre ett självmål när Peter Karlsson 
i ÖIS uppfattade att Stephan Kullberg och 
Joacim Sjöström (lycka till i AIK, ”Joc
ce”) inte alls visste var de hade varandra.

Mållöst och inte särskilt roligt på 
Värendsvallen gav 0—0 mot Öster innan 
”arvfienden” Hammarby fick sig en fot
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bollslektion av Djurgår’n, Galloway och 
Myrthil.

Så kom det stora slaget, matchen då 
Djurgården skulle sättas på plats. Malmö 
FF på Malmö stadion, en skräckmotstånda
re på en skräckarena — för alla utom för 
DIF. Det blev 2—2 med mersmak för Djur
går’n som hade ett mål inne men som, fel
aktigt har det i efterhand konstaterats, 
dömdes bort av domaren Erik Fredriksson.

Håller detta?
Pressen började uppmärksamma Djur

går’n. ”Kanske är de något att räkna med 
i alla fall?”.

Och målkalaset 6—1 mot GAIS gjorde 
inte saken sämre. Bara Bosse Falk, GAIS-
tränaren, gnällde sedan Peter Skoogh nic
kat in ett underbart mål på en frispark från 
Stefan Rehn, via tre egna spelare till 
Skoogh:

- Rena turen. De sköt ju varandra i 
huvudet.

Den kommentaren utnämndes omgåen
de i denna tidning till ”Årets dummaste”.

Och så ridå!
0—3 hemma på Stadion mot Norrköping. 

Toppspel, men inga mål. Pressen gnuggade 
förnöjt händerna, rubriksättarna konstate
rade:

”Djurgården nere på jorden igen”. Nu 
var det väl äntligen slut på de här fräcka 
uppstickarna?

Inte då. 1 — 1 borta mot Brage är att be
trakta som en seger, och sedan uppmärk
sammades klubben också för det fina initia
tivet mot läktarrasismen. Ett flygblad dis
tribuerades bland publiken där samtliga 
spelare tog avstånd från rasismen, och trä
nar-Tommy Söderberg tog upp ämnet i en 
skarpt formulerad krönika som uppskat
tande citerades i TV. Det var f ö den ende 
allsvenska tränarkrönikan som TV upp
märksammade.

Vi hängde med
Och Djurgår’n hängde med i toppen. 

0—0 mot AIK i en match där domaren Ulf 
”Utta” Eriksson tillät nästan vad som helst, 
kraftfull seger med 4-2 över toppkonkur
renten GIF Sundsvall, 1-1 med mersmak 
mot IFK Göteborg, 3-0 borta mot Frölun
da — och helt plötsligt började det lukta 
slutspel för det nederlagstippade laget.

De två följande matcherna fick dock de 
mest hängivna fansen att tvivla: 1 — 1 mot 
Örgryte, 2—2 mot Öster, båda matcherna 
på nya ”hemmaarenan” Söderstadion och 
båda matcher där moståndarna gjorde mål 
på hörnor. Djurgården dominerade totalt 
i första halvlek mot ÖIS, sedan blev andre
målvakten Anders Almgren matchhjälte.
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Han tog allt - utom alltså hörnan som gav 
ÖIS ena poängen. Mot Öster spelade Djur
går’n på topp i 80 minuter. Sedan rasade 
allt samman. Två hörnor gav Öster ena 
poängen och drog DIF en bit från slutspels
strecket.

Kris i laget? Inte, då! Svaret kom om
gående, mot Hammarby. 4—0 och ett pro
pagandaspel utan like. Särskilt minns vi 
”årets mål”, Stefan Rehns 2—0, en genom
springning nästan över halva plan och otag
bart i nät.

Nu väntade tre verkliga nyckelmatcher: 
”Arvfienden” AIK på ”hemmaplan” Rå
sundastadion - att Djurgår’n bara fick 
spela åtta matcher på sin egen hemmaarena 
tackar vi Fritidsförvaltningens väldoku
menterade inkompetens för — slutspels
konkurrenten Sundsvall borta och sedan 
”höstens lag” GAIS, också borta. 0—0 mot 
AIK angav inte tonen. Sundsvall trycktes 
dit med 2—0 efter lika många mål av proff
somsusade Stefan Rehn.

• LIGG INTE där och skräpa. Steve Galloway var en gentleman på plan 
och en jätte framför mål, som understundom dessutom hade tid att hjälpa 
fallna motspelare på benen. foto: tomas oneborg

Förre djurgårdaren Anders Grönhagen, 
numera GIF-tränare, gratulerade till slut
spelsplatsen:

- Djurgården är ett mycket bra lag. De 
kan bli att räkna med.

Till slutspelet!
Det fick också GAIS känna på. 2—1 på 

bortaplan och saken var klar. Det spelade 
ingen roll att Malmö vann på Stadion med 
3-2 och publiken fick se Glenn Myrthil 
göra årtiondets roligaste mål när han med 
bollen under baken (!) åkte in förbi Janne 
Möller i Malmömålet.

Alla sätt är, som bekant, bra utom de 
dåliga!

Samma omgång, det var den 28 augusti, 
kunde Stockholms fotbollsvänner konsta
tera att Hammarbys saga i allsvenskan var 
all för den här gången. Tränaren Hasse 
Backes (f d Djurgården) kompetens räckte 
inte till i kampen mot en gammadags tän
kande och förlegad Hammarbyledning.



• F1NALKLART. Tommy Söder
berg och Joacim Sjöström jublar ef
ter uddamålsförlusten mot IFK Gö
teborg.

Resten var en formsak, 0—0 mot Brage 
och 2—1 på Norrköping, var bara i väntan 
på slutspelet.

Det kom, och det kom sent. En isbelagd 
Stockholms stadion fick se semifinalgäster
na IFK Göteborg kräva att matchen skulle 
skjutas upp sedan Fritidsförvaltningen 
återigen gjort bort sig och missat under
hållet av denna idrottens svenska nationa
larena. Men matchen spelades, om än för
senad. Resultat: 2—0 till DIF efter två snyg
ga mål av Steve Galloway.

— Om vi fått spela på ett annat underlag 
hade vi gått till final, menade göteborgsträ
naren Kjell Pettersson sedan Blåvitt i retu
ren besegrat DIF med otillräckliga 1-0.

Pettersson fick omedelbart svar på tal 
av Blåvitts starke man, Anders Bernmar:

— Jaha du, inflikade Bernmar, och vilket 
underlag spelade Djurgården på då?

Ridå för Pettersson!
Och final för Djurgår’n!
Det blev seger på poäng trots 0-0 i den 

första finalen mot Malmö, på Råsunda.
Galloway sköt i stolpen och i burgaveln, 

Kullberg precis utanför, men mål blev det 
inte. Det blev det däremot i Malmö där 
Djurgår’n gjorde tre — och Malmö, som 
ni vet, sju. En Sportsligt mycket rolig final, 
trots resultatet, som korade värdiga mästa
re i Malmö FF och värdiga silvermedaljörer 
i Djurgårdens IF, det bästa resultatet av 
en nykomling i allsvenskan sedan 1960.

Grattis grabbar, fotbollssverige och djur
gårdsfansen är stolta över er.

...OCH HÄR ÄR 
ALLA FAKTA 
OM MATCHERNA
10 april
Djurgården-V. Frölunda 4-2 (2-2)

Publik: 3 996.
Domare: Christer Drottz, Alingsås.

1-0  (11) Glenn Myrthil.
2-0  (24) Steve Galloway.
2-1  (38) Joakim Nåfors.
2-2  (41) Kaj Eskelinen.
3-2  (56) Steve Galloway.
4-2  (78) Glenn Myrthil.

18 april
Örgryte-Djurgården 1-0 (0-0)

Publik: 3 185.
Domare: Bo Persson.

1 -0 (77) Peter Karlsson.

25 april
Öster-Djurgården 0-0

Publik: 2 891.
Domare: Leif Sundell, Halmstad.

1 maj
Djurgården-Hammarby 2-0 (1-0)

Publik: 13 410.
Domare: Bo Helén, Uppsala.

1 -0 (20) Steve Galloway.
2-0  (87) Glenn Myrthil.

8 maj
Malmö FF-Djurgården 2-2 (2-2)

Publik: 7 528.
Domare: Erik Fredriksson, Tidaholm.

1-0 ( 5) Håkan Lindman.
1-1  (13) Jens Fjellström.
2- 1 (20) Lars Larsson.
2-2 (30) Kjetil Osvold.

15 maj
Djurgården-GAIS 6-1 (3-0)

Publik: 6 126.
Domare: Sven-Erik Grönlund, Kvissleby.

1-0  (18) Stefan Rehn.
2-0  (31) Glenn Schiller.
3- 0 (43) Stefan Rehn.
4- 0 (51) Peter Skoogh.
5-0  (66) Stephan Kullberg.
5- 1 (72) Mikael Johansson.
6-1  (78) Steve Galloway.

19 maj
Djurgården-Norrköping 0-3 (0-2)

Publik: 6 485.
Domare: Lars Carlsson, Köping.

0-1 (25) Jan Kalén.
0-2 (41) Patrik Andersson.
0-3 (60) Jan Hellström.

29 maj
Brage-Djurgården 1-1 (0-0)

Publik: 4 561.
Domare: Ulf Eriksson, Sollefteå.

0-1 (54) Kjetil Osvold.
1-1 (71) Anders Erlandsson.

6 juni
AIK-Djurgården 0-0

Publik: 16 869.
Domare: Ulf Eriksson, Sollefteå.

12 juni
Djurgården-Sundsvall 4-2 (1-0)

Publik: 4 481.
Domare: Bo Helén, Uppsala.

1-0  (27) Stefan Rehn.
1-1  (46) Håkan Holmström.
2-1  (58) Steve Galloway.
3-1  (64) Glenn Myrthil.
4-1  (79) Steve Galloway.
4-2 (81) Tomas Brolin.

16 juni
Göteborg-Djurgården 1-1 (1-0)

Publik: 5 121.
Domare: Efon Ask, Malmö.

1-0 (35) Stefan Pettersson.
1-1 (46) Steve Galloway.

19 juni
Djurgården-Göteborg 0-1 (0-0)

Publik: 7 581.
Domare: Lars Carlsson, Köping.

0-1 (55) Stefan Pettersson.

17 juli
V. Frölunda-Djurgården 0-3 (0-1)

Publik: 2 048.
Domare: Lars Carlsson, Köping.

0-1 (30) Jens Fjellström.
0-2 (73) Peter Skoogh.
0-3 (76) Peter Skoogh.

24 juli
Djurgården-Örgryte 1-1 (1-1)

Publik: 2 727.
Domare: Sven-Erik Grönlund, Kvissleby.

0-1 ( 2) Krister Nordin.
1-1  (19) Thomas Blomberg.

2 augusti
Djurgården-Öster 2-2 (1-0)

Publik: 1 352 (direktsänd i TV).
Domare: Håkan Lundgren, Umeå.

1 -0 (44) Stefan Rehn.
2-0  (61) Steve Galloway.
2-1 (80) Erkka Petäjä.
2-2 (87) Tommy Bergren.

8 augusti
Hammarby-Djurgården 0-4 (0-0)

Publik: 6 612.
Domare: Örjan Andersson, Köping.

0-1 (46) Peter Mörk.
0-2 (54) Stefan Rehn.
0-3 (73) Stefan Rehn.
0-4 (78) Peter Mörk.

14 augusti
Djurgården-AIK 0-0

Publik: 11 063.
Domare: Erik Fredriksson, Tidaholm.

21 augusti
Sundsvall-Djurgården 0-2 (0-0)

Publik: 7 805.
Domare: Christer Drottz, Alingsås.

0-1 (56) Stefan Rehn.
0-2 (82) Stefan Rehn.

24 augusti
GAIS-Djurgården 1-2 (0-1)
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Publik: 5 750.
Domare: Efon Ask, Malmö.

0-1 (30) Krister Nordin.
1-1 (58) Ulf Johansson.
1-2 (61) Steve Galloway.

28 augusti
Djurgården-Malmö FF 2-3 (1-2)

Publik: 7 543.
Domare: Ulf Eriksson, Sollefteå.

1-0 (13) Steve Galloway.
1-1 (25) Håkan Lindman.
1- 2 (31) Torbjörn Persson.
1 -3 (70) Per Ågren.
2-3  (80) Glenn Myrthil.

9 oktober
Djurgården-Brage 0-0

Publik: 1 644.
Domare: Christer Drottz, Alingsås.

22 oktober
Norrköping-Djurgården 1-2 (1-1)

Publik: 4 400.
Domare: Stefan Winqvist, Arlöv.

1-0 (21) Peter Lönn.
1-1 (37) Peter Mörk.
1-2 (54) Kjetil Osvold.

29 oktober, semifinal 1
Djurgården-Göteborg 2-0 (2-0)

Publik: 6 342.
Domare: Bo Karlsson, Jönköping.

1-0  ( 6) Steve Galloway.
2-0  (41) Steve Galloway.

12 november, semifinal 2
Göteborg-Djurgården 1-0 (1-0)

Publik: 5 615.
Domare: Håkan Lundgren, Umeå.

1-0 ( 9) Michael Nilsson.

16 november, SM-final 1
Djurgården-Malmö FF 0-0

Publik: 8 050.
Domare: Erik Fredriksson, Tidaholm.

19 november, SM-final 2
Malmö FF-Djurgården 7-3 (5-1)

Publik: 8 175.
Domare: Bo Helén, Uppsala.

1-0  ( 1) Håkan Lindman.
2-0  ( 9) Håkan Lindman.
2-1  (23) Kjetil Osvold.
3-1  (26) Roger Ljung.
4-1  (32) Martin Dahlin.
5-1  (36) Martin Dahlin.
5-2  (52) Jens Fjellström.
6-2  (67) Martin Dahlin.
7-2  (80) Martin Dahlin.
7-3  (83) Steve Galloway.

Djurgårdens IF
(16 spelare)

För lag som spelar 4-4-2 betyder siffrorna följande:
1 = målvakt, 2 to m 5 = fyrbackslinjen från höger.
6 to m 9 = mittfältare från höger. 10 och 11 är toppforwards. 
Inhoppare inom parentes. Siffran anger den som blivit utbytt.

Datum Motståndare Resultat Publik Målskyttar

10.04 V.Frölunda H 4-2 (2-2) 3.966 Galloway 2, Myrthil 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (11) - -
18.04 Örgryte B 0-1 (0-0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - (10) 11 -
24.04 Öster B 0-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - (11) 11 (6)
1.05 Hammarby H 2-0 (1-0) 13.410 Galloway, Myrthil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - (6)
8.05 Malmö B 2-2 (2-2) Osvold, Fjellström 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (11) - -
15.05 GAIS H 6-1 (3-0) 6.126 Rehn 2, Schiller, Kullberg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 - -

Galloway, Skoogh
18.05 Norrköping H 0-3 (0-2) 6.485 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 (11) - -
29.05 Brage B 1-1 (0-0) Osvold 1 2 3 - 5 11 - 8 7 10 - 6 9 4
6.06 AIK B 0-0 1 2 3 - 5 6 - 8 7 10 11 9 (9) 4
12.06 Sundsvall H 4-2 (1-0) 4.481 Galloway 2, Rehn, Myrthil 1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11 (2) 4
16.06 Göteborg B 1-1 (0-1) Galloway 1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11 - 4
19.06 Göteborg H 0-1 (0-0) 7.581 1 2 3 (4) 5 6 7 8 9 10 11 (11) 4
17.07 V.Frölunda B 3-0 (1-0) Skoogh 2, Fjellström - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (11) - 1
24.07 Örgryte H 1-1 (1-1) 2.727* Nordin - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 - - 1
2.08 Öster H 2-2 (1-0) 1.352* Rehn, Galloway - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 (11) 1
8.08 Hammarby B 4-0 (0-0) Rehn 2, Mörk 2 - 2 3 4 5 6 7 - 8 10 (10) 11 9 - 1
14.08 AIK H 0-0 11.063 °) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 11 -
21.08 Sundsvall B 2-0 (0-0) Rehn 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 11 -
24.08 GAIS B 2-1 (1-0) Nordin, Galloway 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 11 -
28.08 Malmö H 2-3 (1-2) 7.543 Galloway, Myrthil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 11 -
9.10 Brage H 0-0 1.644 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - -
22.10 Norrköping B 2-1 (1-1) Osvold, Mörk 1 2 3 4 5 - 7 8 9 10 11 (6) (10) 6 -

Publik totalt: 66.378 Matcher 1988: 18 22 22 18 22 21 20 21 22 22 15 15 6 8 6 4
Genomsnitt: . 6.034 Matcher totalt: 39 154 232 123 42 21 42 21 22 22 31 15 6 9 6 4
*) På Söderstadion °) På Råsunda

30.10 Göteborg H 2-0 (2-0) 6.342 Galloway 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (6) - - (5) -
12.11 Göteborg B 0-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (11) - - - -
16.11 Malmö FF H 0-0(0-0) 8.050 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (11) - - - -
19.11 Malmö B 3-7(1-5) Osvold, Fjellström, Galloway 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (11) - - - -

Statistiken om matcherna är gjord av JANNE BENGTSSON, och tabellen här ovan är hämtad ur den utomordentliga tid
ningen FOTBOLL-MAGASINET, vilken vi tackar så mycket för lånet.
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• EN AV ÅRETS alla lirare 
var backen Leif Nilsson. Djur
gårdens backlinje kritiserades 

väldeliga innan säsongen, men 
visade sig sedan bli en av de 
starkaste i hela allsvenskan. 

Leif Nilsson växte under spel
året ut till en jätte i den starka 

backlinjen bredvid kollegorna 
Glenn Schiller, Stephan Kull

berg och Vito Knezevic.
FOTO: LARS PEHRSON



EN TRÄNARTRIO 
I TOPPKLASS

Av DAN SVANELL

Under hela säsongen 
har Djurgårdens trä
nare Tommy Söder
berg hänvisat till sina 
medarbetare då be
römmelse och ära 
kommit på tal.

Han har envist vägrat att 
ensam ta åt sig äran för den 
succebetonade debutsäsong
en i allsvenskan som slutade 
med SM-silver.

Istället har han pekat på 
”teamet bakom laget”.

Djurgårdaren presenterar 
här doldisarna bakom Tom
my Söderberg: Göran Aral 
och Benny Persson.

— Ja, vi har faktiskt funge
rat som ett team. Titlar och 
rang har knappast haft någon 
betydelse i vårt arbete. Men 
visst är det Tommy som haft 
det slutgiltiga ansvaret, säger 
Benny Persson som i år tog 
steget upp i A-truppen.

Tillsammans
Benny har, tillsammans 

med Göran Aral, en ur-Djur
gårdare som både spelat och 
varit ledare på olika nivåer 
under en lång tid tillbaka, as
sisterat Tommy. De har till
sammans lett laget vid match
er och träningar.

— Ingen av oss har varit 
prestigebunden, vi har hela 
tiden jobbat för varandra och 
stöttat varandra. Det tror jag 
är en av orsakerna till årets 
sportsliga framgångar, säger 
Benny. Men att det fungerat 
så bra beror naturligtvis på att 
vi har samma syn på fotboll 
och tänker fotboll på samma 
sätt. Vi har helt enkelt dragit 
åt samma håll.

Göran skjuter in:
- Vi har kanske en annan 

syn på hur en förening skall 
ledas än vad som varit bruk

ligt tidigare. Och vi känner 
att vi haft styrelsen bakom oss 
hela tiden. Det faktum att vi 
alla tre har en tränarbakgrund 
har naturligtvis underlättat 
vårt arbete.

Jens & Steve
På papperet har Benny titu

lerats assisterande seniorträ
nare med särskilt ansvar för 
B-laget. Göran Aral har varit 
lagledare och tränare. Dess
utom har Göran haft ett visst 
administrativt ansvar för 
bland annat talangjakt och 
andra värvningar.

Innan Göran kom in i den 
nuvarande uppgiften i Djur
gårn hade han bl a tränat div 
II-klubbarna Råsunda och 
Gimonäs i Umeå. Det var f ö 
där han hittade Jens Fjell
ström och Steve
Galloway - inga dåliga fynd 

Men Göran har också ett 
förflutet som spelare i Djur
gårn på 60- och 70-talet. 
Dessutom har han varit assi
sterande tränare åt såväl 
Bengt Persson, som Arwe 
Mokkelbost och Hasse Bac
ke. Han har också hunnit med 
att studera vid GIH:s fotbolls
linje.

— Jag kom till Djurgården 
som pojklagsspelare på 60-ta
let. 1971 debuterade jag i A-
truppen. Då var Antonio 
Duran tränare, berättar Gö
ran.
Via Spårvägen

Benny Persson kommer, 
f ö precis som Glenn Myrthil, 
från Bromsten där han var 
pojklag- och juniortränare in
nan han kom till Djurgården 
via Spårvägen för sex år se
dan.

— Jag var halvdan som spe
lare, säger han själv. Däremot 
blev jag ledare redan vid 23 
års ålder i Bromsten. Sedan 
har jag tränat olika pojk- och 
juniorlag på olika nivåer fram 
till förra hösten, då jag blev 

• TRE...NÄ, TVÅ. Det 
var svårt att fånga hela 

tränartrion på bild sam
tidigt, så här sitter Ben
ny och Tommy, medan 

Göran Aral är ute och 
gestikulerar.

FOTO: TOMAS ONEBORG

assisterande seniortränare, 
säger Benny som gått Fot
bollförbundets tränarutbild
ning steg 1, 2 och 3.

Första Djurgårdslaget Ben
ny tränade var DIF:s 66:or. I 
det laget ingick bl a en liten 
parvel vid namn Stefan Rehn! 
Dessutom har Benny genom 
pojk- och juniorlagen följt 
också bland andra Peter 
Lundberg, Kenneth Berg
qvist, Peter Mörk, Krister 
Nordin och målvakten An
ders Almgren, intressant näs
ta säsong.

Under sina år som tränare 
för pojklaget ledde han det 
till två SM-guld, varav det 
senaste togs 1986. I fjol förde 
han laget till en silvermedalj 
i juniorallsvenskan.

Trots att Benny enbart är 
sk fritidstränare i DIF ägnar 
han hela sin tid åt föreningen. 
Orsak: Han är anställd som 
ekonom på heltid på DIF:s 

kansli. Tillsammans med Rolf 
Rosenberg ansvarar han för 
att föreningen har ordning 
och reda på sina ekonomiska 
papper och kassaböcker.

— Jag är ekonom i botten 
och har tidigare arbetat som 
ekonomichef på olika företag 
samt i ett revisionsbolag, sä
ger Benny som även är da
tautbildad.

Göran är som sagt GIH-
utbildad, men en baddare på 
datorer även han:

— Jag har eget företag i 
datakonsultbranschen, berät
tar Göran som dock ägnar 
merparten av sin tid åt Djur
gårdens fotboll.

Träningen igång
Göran Aral är just nu fullt 

sysselsatt med nästa års fot
bollssäsong. I dagarna har trä
ningen för 1989 års allsvenska 
dragit igång, en säsong som 
ju även innehåller spel i UE
FA-cupen fram på höstkan
ten.

Dessutom skall juniorlaget 
flyttas upp under seniorlagets 
ansvar. Det innebär att Tom
my, Göran och Benny får ett 
övergripande Sportsligt an
svar för föreningens lovande 
yngre spelare.
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...OCH DEN SOM KOMMER

DAGS FÖR
NYA KULOR I

LUFTEN
Kulan i luften - snart!

Den 8 april är det all
svensk premiär, och dagen 
efter går de blårandiga hjäl
tarna i elden. Och det i en 
rysare: En repris på SM-
finalen mot Malmö FF. Här 
är programmet i sin helhet 
för Allsvenskan 1989:
• Lördag 8 april: Västra 
Frölunda-IFK Norrköping.
• Söndag 9 april: Halm
stads BK-Örebro, AIK- 
Gais, Örgryte-GIF Sunds
vall, Malmö FF-Djurgår
den, Brage-IFK Göteborg.
• Lördag 15 april: Gais- 
Frölunda.
• Söndag 16 april: Norrkö
ping-Halmstad, Örebro- 
Brage, Göteborg-Malmö, 
Djurgården-Örgryte, 
Sundsvall-AIK.
• Tisdag 22 april: Gais- 
Norrköping.
• Onsdag 23 april: Halm
stad-Djurgården, Frölun
da-Göteborg, AIK-Örebro, 
Malmö-Sundsvall, Brage- 
Örgryte.
• Lördag 29 april: Göte
borg-Halmstad.
• Söndag 30 april: Norrkö
ping-AIK, Örebro-Frölun
da, Djurgården-Brage, Ör
gryte-Malmö, Sundsvall- 
Gais.
• Tisdag 9 maj: Örgryte- 
Frölunda.
• Torsdag 11 maj: Örebro- 
Norrköping, Göteborg- 
Gais, Djurgården-AIK, 
Malmö-Halmstad, Sunds
vall-Brage.
• Måndag 15 maj: Halm

stad-Örgryte, Frölunda- 
Djurgården, AIK-Göte
borg, Gais-Örebro, Norrkö
ping-Sundsvall, Brage- 
Malmö.
• Lördag 20 maj: Frölun
da-AIK.
• Söndag 21 maj: Halm
stad-Gais, Djurgården- 
Sundsvall, Örgryte-Göte
borg, Malmö-Örebro, Bra
ge-Norrköping.
• Lördag 27 maj: Gais- 
Brage.
• Söndag 28 maj: AIK-
Halmstad, Norrköping- 
Malmö, Örebro-Örgryte, 
Göteborg-Djurgården, 
Sundsvall-Frölunda.
• Lördag 3 juni: Frölunda- 
Brage.
• Söndag 4 juni: Halm
stad-Sundsvall, AIK- 
Malmö, Gais-Örgryte, 
Norrköping-Djurgården, 
Örebro-Göteborg.
• Lördag 10 juni: Örgryte- 
AIK.

• Söndag 11 juni: Göte
borg-Norrköping, Djurgår
den-Gais, Malmö-Frölun
da, Brage-Halmstad, 
Sundsvall-Örebro.
• Onsdag 21 juni: Djurgår
den-Örebro, Örgryte-Norr
köping.

• Lördag 24 juni: Frölun
da-Halmstad.
• Söndag 25 juni: Brage- 
AIK, Gais-Malmö, Norrkö
ping-Örgryte, Örebro- 
Djurgården, Sundsvall- 
Göteborg.
• Onsdag 28 juni: Göte-

• EN FD DIF-mål
vakt är numera Joa

cim Sjöström. Men vi 
stöter på honom i två 

drabbningar, mot
AIK den 11 maj och 

den 31 augusti. Boka 
in de dagarna.

borg-Frölunda, Djurgår
den-Halmstad, Sundsvall- 
Malmö.
• Söndag 9 juli: Halmstad- 
Frölunda, Göteborg-Sunds
vall, Malmö-Gais, AIK- 
Brage.
• Söndag 16 juli: Norrkö
ping-Gais, Örebro-AIK, 
Örgryte-Brage.
• Lördag 22 juli: Frölun
da-Örebro.
• Söndag 23juli: AIK- 
Norrköping, Gais-Sunds
vall.
• Onsdag 26 juli: Halm
stad-Göteborg, Malmö- 
Örgryte, Brage-Djurgården.
• Söndag 6 augusti: Öre
bro-Halmstad.
• Lördag 12 augusti: Göte
borg-Brage.
• Söndag 13 augusti: Gais- 
AIK, Norrköping-Frölun
da, Djurgården-Malmö, 
Sundsvall-Örgryte.
• Lördag 19 augusti: Örgry
te-Djurgården.
• Söndag 20 augusti: Halm

stad-Norrköping, Frölun
da-Gais, AIK-Sundsvall, 
Malmö-Göteborg, Brage- 
Örebro.
• Lördag 26 augusti: Örgry
te-Halmstad.
• Söndag 27 augusti: Öre
bro-Gais, Göteborg-AIK, 
Djurgården-Frölunda, 
Malmö-Brage, Sundsvall- 
Norrköping.
• Onsdag 30 augusti: Frö
lunda-Örgryte.
• Torsdag 31 augusti:
Halmstad-Malmö, AIK- 
Djurgården, Gais-Göte
borg, Norrköping-Örebro, 
Brage-Sundsvall.
• Lördag 9 september: Frö
lunda-Sundsvall.
• Söndag 10 september: 
Halmstad-AIK, Djurgår
den-Göteborg, Örgryte- 
Örebro, Malmö-Norrkö
ping, Brage-Gais.

• Lördag 16 september: 
Gais-Halmstad.
• Söndag 17 september: 
AIK-Frölunda, Norrkö
ping-Brage, Örebro-Mal
mö, Göteborg-Örgryte, 
Sundsvall-Djurgården.
• Lördag 23 september: 
Göteborg-Örebro.
• Söndag 24 september: 
Djurgården-Norrköping, 
Örgryte-Gais, Malmö- 
AIK, Brage-Frölunda, 
Sundsvall-Halmstad.
• Söndag 1 oktober: Halm
stad-Brage, Frölunda- 
Malmö, AIK-Örgryte, 
Gais-Djurgården, Norrkö
ping-Göteborg, Örebro- 
Sundsvall.
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• ETT legendariskt 
backpar i aktion 

mot Brynäs. Rolle 
har just tacklat om
kull Kjell Larsson 

och Lasse tar hand 
om pucken. Det är 

samarbete, det.

EN BIRA, EN SILLBIT OCH
RESOR UTI VÄRLDEN

LASSES 
& ROLLES

BÄSTA
Sista 
delen

Hur Lasse Björn ”gick ihop” och om 
legendariska ledare för Djurgården 
och landslaget, berättade Lasse Björn 
och Rolle Stoltz i förra numret, i den 
tredje delen av vår serie med Rolles 
och Lasses bästa historier.

Nu avslutar vi serien — men tro inte att vi hört 
det sista av paret Stoltz och Björn! - med berät
telserna om utländska kollegor, på gott och ont 
och om hur kända ”världens bästa långsamma 
backar” egentligen är.

Det blev många utlandsresor, och många härli
ga möten med idrottsmän från andra länder, inte 
alla lika ogästvänliga som kanadensarna Floyd 
Martin och den lille Tambellini. Ryssarna hade 
Stoltz och Björn mycket kul med.

- Ja, det har vi haft, säger Rolle. Då på vår 
tid var det ingen som pratade engelska eller något 
språk som man kunde förstå, utan det var bara 
ryska. Det var inte så många som studerade då 
som det är nu. Men vi gjorde vårt bästa för att 
försöka att komma i kontakt med dom. Det var 
ju det som var svårigheten.

En gång låg laget inkvarterat på Malmen i 
Stockholm. Även Lasse och Rolle var med. De 
bad Sologubov komma in på rummet för att sitta 
och snacka lite.

- Vi försökte att framföra detta med tecken
språk och fingrar och allt det där. Och mycket 
riktigt så knackade det på dörren och in kommer 
en kille i pyjamas och med ett par hockeyrör i 
handen. Vi blev lite förvånade för varken Lasse 
eller jag kan slipa skridskor. Då förklarade han, 
och det fick vi även förklarat för oss genom tolk 
dagen efter, att han måste komma med skridskor

na i handen för hade han mött Tarasov då, deras 
hårde tränare, så hade han fortsatt förbi vår dörr 
och gått vidare och sagt att han skulle in till mate
rialaren för att laga sina skridskor.

Och det blev en sillbit, och en bira på rummet 
med de ryska kollegorna!

- Ja, det brukade det bli, inte minst när vi var 
i Sovjet. Vi bytte också ofta varor. Vi fick kaviar 
och dom fick Bullens Sill av oss. Dom bockade 
och det gjorde vi också givetvis. För dom var det 
kanske lika mycket värt som kaviar för oss. Hu
vudsaken var dock att det blev ett vänskapligt 
utbyte, anser Rolle.

Den tuffa djurgårdsduon har också rest i många 
länder, inte i så många som t ex friidrottare och 
tennisspelare för ishockeyns topp var ju alltid 
ganska tunn. Men några problem med den s k 
hotelldöden fanns det aldrig.

- Nej det kan man inte påstå, säger Lasse. 
Sedan jag kom med 1951-52 så har det aldrig 
varit något snack om det. Det var så kul grabbar 
som var med, så det behövdes ingen hotelldöd. 
Det fanns ingen helt enkelt.

Rolle har dock en litet annorlunda uppfattning!
- Man skulle kunna säga att Herman Carlsson 

försökte göra sitt bästa därvidlag. När vi var på 
väg till något hotell och hade kommit så långt att 
neonlamporna eller gatulyktorna tog slut, då viss
te vi att det var en mil kvar till hotellet. För närma
re stan’ än så det tyckte inte Herman att vi skulle 
bo. Men det gjorde ju inte så mycket för på den 
tiden så hade vi så litet gage.

Resorna har inte bara bjudit främmande län
der, seder och intressanta kontakter till Rolle och 
Lasse. De har också bjudit de främmande länder
na på de två av de kanske största hockeyprofiler
na i världen. Paret Stoltz och Björn är kända, för
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• EN BILD som 
är signifikativ för 

epoken Lasse 
Björn och Rolle 
Stoltz. Motstån
daren — här en 
frölundait — är 

på fall. Jubel i 
Djurgårdsgänget.

att inte säga berömda, överallt. I Prag, t ex, väg
rar taxiförarna att ta betalt om Lasse eller Rolle 
finns med i bilen.

Världsvid berömmelse
Lars-Gunnar Björklund, som under många år 

kamperade ihop med Rolle Stoltz som TV-
kommentator, berättar om den världsvida beröm
melse som de två hockeyartisterna åtnjuter:

— I Tjeckoslovakien kom vi en kväll i Brno in 
på en restaurant efter en landskamp mot tjecker
na. Det var nog den svåraste landskampen som 
Rolle och jag har gjort, tror jag. Där blev vi nämli
gen instoppade i en liten hytt, som möjligen hade 
räckt till mig ensam. Rolle fick stå böjd som ett 
gem hela matchen och titta ut genom en liten 
ruta. Den här hytten låg bakom det svenska av

bytarbåset. Så vi såg bara hjälmar, det lilla vi 
såg. Vi blev ganska hungriga och törstiga efter 
den där matchen och gick in på en restaurant efter
åt och satte oss där för att få oss en pilsnerdricka. 
Men det kom ingen och serverade oss och Rolle 
blev faktiskt lite irriterad för en gångs skull. Till 
slut kom det då en jeppe gående där och Rolle 
ropade: ”Hallå, hallå, bier!” Och mannen stanna
de och tittade. Det var inte alls en servitör utan 
en katolsk Pater, som hade råkat gå förbi. Han 
stannade till och ögonen växte på honom en halv 
meter ut ur huvudet ungefär och så pekade han 
på Rolle och sa: ”Stoltz, Stoltz, der Eishockeys
pieler!” Javisst, det var omedelbar kärlek och han 
var mycket imponerad av Rolle och slog sig ner 
vid vårt bord. Där satt även Mac Gänger som då 
gick på kryckor efter att ha försökt spela fotboll 
med TV-laget. Vi beställde in några bira. Prästen 



ville till en början inte ha någon men sedan ville 
han under kvällen ha desto flera. Sedan frågade 
vi då honom, Pater Viktor som han hette, om 
inte han som hade kontakter rakt upp skulle kun
na göra något för vår stackars vän Mac Gänger. 
Prästen tittade på Mac en lång lång stund och så 
skakade han på huvudet och sa: ”Begraben, beg
raben!”

Lasse fyller på:
— Själva glömde vi våra kameror en gång i San 

Francisco 1960 i en hyrbil. Vi trodde aldrig att 
vi skulle få tillbaka dom där, men efter två år kom 
dom tillbaka. Då hade dom legat hos en svensk 
journalist innan vi fick tillbaka dom. Så det vi 
inte kan hålla reda på själva håller andra reda på 
åt oss.

Och bilder på rullarna var det också?
- Ja, det var det, men jag var väl ingen konst

när på den tiden. Motiven inskränkte sig till fisk
måsar och moln och sådana prylar.

Någon större fotograf var Lasse inte, det är 
klarlagt, och för den delen inte Rolle heller. Men 
ingen hade å andra sidan tråkigt ihop med de 
båda.

Under Djurgårdarens serie har de berättat 
massor av roliga minnen från sina aktiva ishockey
år.

Men finns det inga tråkiga minnen att berätta?
- Jo, säger Lasse, hemresorna. Vi har nog sat

sat rätt mycket på hockeyn, och idag, på ålderns 
höst, skulle det väl inte känts helt fel om vi tagit 
någon kvällskurs och förkovrat oss lite. Då var 
det ju inte så att man kunde lira på kvällarna och 
plugga på dagarna. Vi var ju tvungna att jobba 
och sedan lira och sedan familjen.

Men båda två stryker under att de inte skulle 
vilja byta ut den aktiva tiden mot något annat.

- Skulle jag leva om livet så blev det nog sam
ma sak, säger Lasse.

Ishockeyn tog mycket tid, men den gav också 
en hel del.

- Fördelen var väl att man fick ut och resa. 
Det var inte många som kunde åka till USA som 
vi gjorde 1960. Vi har varit i Tjeckoslovakien och 
Sovjet och runt lite. England, Kanada och Hol
land och det. Det är ju upplevelser bara det, som 
man har idrotten att tacka för.

Mer än bara resor
Fick ni vara med om något annat än bara flyg

maskiner, bussar, hockeyrinkar och hotell?
— Ja, det där beror mycket på en själv, säger 

Rolle. Det var ju ofta så på turneringarna att vi 
spelade match varannan dag. De dagar vi inte 
spelade match var det lite träning men eftermidda
garna hade vi för oss själva. Och lirade vi på kväl
len så kunde man kanske ta en buss eller taxi och 
åka ut och titta lite. Det där beror på en själv 
vilken läggning man har. Nog finns det tillfällen, 
men det fanns begränsningar också ... Vi kunde 
ju inte som en vanlig turist vara uppe dygnet runt.

Rolle fick möjlighet att ta igen en del av det 
där när han kamperade ihop med Lars-Gunnar 
Björklund och var ute och tittade på kyrkor, tea
trar och allt vad de hittade på.

— Jag minns en iskall morgon i Boston när vi 
inte hade något att göra, berättar Lars-Gunnar. 
Matchen skulle börja klockan tre på eftermidda

gen. Så vi tog en promenad och hammnade nere 
i hamnen på något som såg rätt lattjo ut. Det var 
ett sådant där ormarium med ormar, fiskar och 
grejor. Klockan var 10 minuter i 10 och det stod 
att dom öppnade klockan 10. Så jag sa till ”Stolt
zan”: Skall vi inte kolla in det där när vi ändå är 
i närheten? Det tyckte Rolle. Medan vi väntade 
så satte vi oss på en bänk.

NÄr de suttit där några minuter så sa Rolle:
- Du Lars-Gunnar, det här vågar men inte 

tala om för killarna när man kommer hem.
- Vadå?
- Jo, att man hängt på låset till ett museum.
Rolle, Lasse och Lars-Gunnar skulle, säger de 

själva, kunna hålla på att surra i 15 år. Så många 
gamla minnen finns det.

Men det får räcka nu. Djurgårdaren avslutar 
serien, och hoppas läsarna haft nöje av den.

För nu är det slut. För den här gången.

• SÅ TAR man 
pucken från en 
motspelare. Lasse 
Björn snor enkelt 
trissan från en 
Grums-anfallare. 
Det var l959, och 
Djurgården vann 
matchen med 3—1. 
Och SM — förstås.
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Av Janne
Bengtsson

Sparkade till 
elfte plats

Djurgårdens fotbollslag 
kom på elfte plats när Tips
tjänsts årliga lyckospark
stävling avgjordes i okto
ber, och ishockeylaget par
kerade sig som nr 17 av de 
40 deltagande klubbarna.

”Kvalificerade” att del
ta var de klubbar som spe
lar i högsta serien i fotboll, 
ishockey och bandy.

Det var tipparna som 
fick rösta fram sitt favorit
lag via ett kryss på kupong
erna, och i topp hamnade 
IFK Göteborg, före Malmö 
FF och Hammarby fotboll 
(som vi verkligen unnar 
alla behövliga framgångar 
just nu). Därefter Leksand, 
Brynäs och HV 71 (samt
liga ishockey), GAIS, GIF
Sundsvall, IFK Norrkö
ping och IK Brage (fot
bollslag). Vidare: Djurgår
dens fotboll på elfte plats, 
AIK:s fotboll på 15:e, 
DIF:s hockey som nr 17,
AIK:s hockey först som nr 
25 och Falus BS bandylag 
sist av de 40.

Rehn

Gå, Söderberg, i Allahs namn, gå. Nej, det fick vi inte läsa i 
svenska tidningar sedan Djurgårdens reservbetonade fotbolls
lag varit i saudi-Arabien och spelat. Men några veckor innan 
hade England, med ordinarie manskap, varit där, nått 1-1 
men hållit på att åka på stryk, och den brittiska pressen var, 
som synes här intill, inte nådig mot förbundskaptenen Bobby 
Robson. För DIF gick det bättre: 0-0 med mersmak. Är Djur
gården bättre än England?

Knutte gör självkritik

-88 års Mr 
Hat Trick
Stefan Rehn, 
DIF, blev fjol
årets Mr. Hat 
Trick i en spän
nande finalupp
görelse i Jönkö
ping. Konkurren
sen var hård, kva
lificerade till slut
spelet var ju alla 
de lirare i all
svenskan och div 
I som gjort Hat 
Trick i en och 
samma match, 
sammanlagt 16 
spelare ur de tre 
serierna. Elva 
deltog i slutspe
let, som konstate
rade färdigheter i 
fotbollsfemkamp 
med slalom, hård
skjutning, hinder
bana, prickskytte 
och sk shoot-outs 
(vad det nu är?).

Stefan Rehn 
vann före Lennart 
Johansson, Elfs
borg (främre ra
den i mitten) och 
trean Stefan 
Karlsson, Kalmar 
AIK (tvåa fr.vi 
övre raden). För 
Stefans seger fick 
DIF 20 000 friska 
kronor av Tips

Minns ni Knutte Knutsson (bilden här ovan), eminent fotbollskribent på Svenska 
Dagbladet? Det var han som tippade Djurgården på nedflyttningsplats, innan all
svenska starten.

Nåväl, den gode Knut är inte sämre karl än att han kan ändra sig. Det har han 
gjort nu, och ansåg t ex att det var självklart att Stefan Rehn skulle ha haft SvD:s 
bragdguld, det som Tomas Gustafsson fick.

Och dessutom förspors det att Knutsson i samband med bragdfestligheterna ut
bringat ett leve för Tom.., nä, men för Svenne Lindman.

Heders, Knutte!
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Djurgårdens supporterklubb i Älmhult 
Exekutivkommittén

Unge Österspelaren Patrik Hansson grät när hans lag ramlade ur allsvens
kan. Månne blev han lite gladare av hälsningen från DIF-fansen i Älmhult?

För oss Älmhults-djurgårdare har Öster av 
rent geografiska skäl varit arvfienden nummer 
ett. Inte desto mindre beklagar vi uppriktigt att 
Öster åkte ur allsvenskan. Det visar en nyligen 
företagen opinionsundersökning bland våra 
medlemsmassor. För oss har Djurgårdens besök 
på Värendsvallen varit högtidsstunder - oavsett 
hur det gått i matcherna. Vi kommer att sakna 
den matchen nästa spelår.

Vi vet hur det känns att åka ur. Större delen av 
80-talet har varit prövningens tid för oss. Därför 
kan vi ge Öster rådet: Gör som Djurgår’n! Kom 
igen!

Det här kallar vi rätt 
plats: Det är Smålands
postens första sportsida, 
måndagen den 24 okto
ber 1988, och rubriken 
till den artikel som bil
den illustrerade var ”Så 
gick ridån ner för Ös
ter”.

Den handlar förstås 
om de österska debaclet 
i fotboll, för första gång
en degraderat till en läg
re serie, en epok i gra
ven. Djurgårdens sup

porterklubb i det till 
Växjö närbelägna Älm
hult, sände givetvis sina 
kondoleanser, som av 
Smålands-Postens 
sportfolk ansågs så 
viktiga att de pla
cerades på bästa plats.

Sten Schönbeck från 
Supporterklubben i 
Älmhult, skriver till 
Djurgårdaren:

”Det är naturligtvis 
lätt att vara ridderlig 
mot en fallen

motståndare när det går bra 
för de egna. Inte desto mindre 
tycker vi att det kan komma 
fram att supportrar till Djur
går’n inte nödvändigtvis be
höver hata andra lag...Allt
nog, vi tyckte det var fint av 
Smålands-Postens red. att

placera vårt kondoleansbrev 
på sportsidorna och inte på 
insändarplats.”

Det tycker vi på Djurgårdaren ock
så, och instämmer med uppmaning
en i Supporterklubbens brev: Gör 
som Djurgår’n. Kom igen, Öster!

En ledning in i ledningen
En dramatisk löpsedel. Men (lyckligtvis) inte riktigt sann! 
Historien är som följer: Dan Svanell, mångårig medar
betare i denna tidning, lämnade vid årskiftet sitt arbete 
som politisk journalist vid FLT (Förenade Landsortstid
ningarna) för att bli informationsman åt biståndsminister 
Lena Hjelm-Wallén. Och kamraterna på den gamla ar
betsplatsen, väl underkunniga om Dans fullständigt hän
givna sympatier för de blårandiga hjältarna, lät trycka 
upp löpsedeln här till höger, som en sista hälsning, så 
att säga.

Nu börjar Dan på ny kula, inte i Djurgårdaren där han 
fortsätter som vanligt, men i kanslihuset dit vår tidning 
nu alltså fått en direktledning. Dan har åtagit sig upp
draget att omvända statsminister Ingvar Carlsson från 
Elfsborgsfan till djurgårdare. Vi återkommer med konti
nuerliga rapporter.

Det blir en seger att minnas
Djurgården och AIK första paret ut. Det blir ett stock
holmsderby som inviger ”världens största sfäriska bygg
nad”, Stockholms andra stolthet Globen. AIK mot Djur
gården, den 21 februari 1989. En dag att minnas.

Och en seger att minnas!

Lena Hjelm-Wallén avgår:

BISTÅNDS- 
PENGAR

HAMNADE I 
DJURGÅRDENS
KLUBBKASSA!
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VI GRATULERAR

50 år
5/12 Bert Wikner, Bandhagen

10/12 Jan Carlsson, Järfälla
13/12 Britt-Marie Ögren, Stockholm (konståkning)
13/12 Leif Petersen, Asarum
19/12 Björn Björklund, Vällingby
19/12 Barbro Dernell, Bandhagen
23/12 Klas Lifors, Bromma (boxning)
24/12 Carl-Göran Öberg, Huddinge (ishockey)
31/12 Roger Häggström, Husum

2/1 Johan Alvrud, Åkersberga
6/1 Bertil Andersson, Sollentuna
9/1 Ulf Finnhammar, Järfälla (fotboll)

10/1 Juris Robeznieks, Sundbyberg (fotboll)
11/1 Agneta Ericsson, Järna (ishockey)
12/1 Bo Staf, Rosersberg (fotboll)
16/1 Mona Hallen, Skärholmen
23/1 Rolf Pilblad, Farsta
4/2 Arne Ohlsson, Ösmo
5/2 Yngve Swedberg, Stockholm
8/2 Hans Samuelsson, Kungsängen (bowling)
8/2 Jarl Carlberg, Täby

10/2 Bo Rejs, Brottby
14/2 Lars Andrén, Skärholmen
15/2 Christer Lexing, Ekerö
18/2 Nils Gottberg, Solna
19/2 Nils-Arne Pettersson, Torhamn
21/2 Kjell Larsson, Stockholm

2/3 Ossi Liljeqvist, Stockholm
4/3 Lennart Sjögren, Sundbyberg (ishockey)
7/3 Lars Grundström, Trångsund
8/3 Bernth Andersson, Johanneshov (fotboll)
8/3 Stig Gidgård, Sollentuna (ishockey)

12/3 Carl-Magnus Söder, Enskede
13/3 Gunnar Illerstrål, Åkersberga (bowling)
15/3 Göte Ferm, Hjo (bowling)
23/3 Ivar Brandelius, Umeå (fäktning)
24/3 Lennart Johansson, Sala (ishockey)
25/3 Clas Reutersköld, Stocksund
26/3 Björn Sköld, Vällingby
28/3 Bernt Lindström, Täby (ishockey)
5/4 Agneta Scott, Bro
6/4 Dan Andersson, Saltsjö-Boo
8/4 Björn Bergman, Nyköping

14/4 Björn Eklund, Vällingby (boxning)
15/4 Birgitta Olausson, Vällingby
20/4 Håkan Ericsson, Tyresö
23/4 Kaj Boman, Sollentuna (handboll)
23/4 KG Karlqvist, Grängesberg
28/4 Bernt Andersson, Huddinge (ishockey)

60 år
7/12 Harald Hedengren, Skärholmen (ishockey) 

11/12 Bengt Carlsson, Älvsjö 
17/12 Göte Johansson, Söråker
26/12 Gun Borg, Vårby
29/12 Margit Olsson, Märsta (fotboll)

6/1 Henry Vinterman, Stockholm
18/1 Fritz Lindholm, Johanneshov (ishockey)
19/1 Arne Arvidsson, Vallentuna (fotboll)
21/1 Yngve Johansson, Johanneshov (fotboll)

25/1 Lasse Bergström, Bromma (fotboll)
25/1 Ingeborg Ericsson, Sollentuna (cykel)
10/2 Yngve Carlsson, Stockholm (fotboll)
20/2 Sten Wettebrandt, Stockholm (fotboll)
23/2 Gösta Qvarnström, Bromma
27/2 Arne Benneborn, Stockholm (squash)

2/3 Gösta Johansson, Stockholm (ishockey)
5/3 Hans Lantz, Järfälla (fotboll)
5/3 Nils Svensson, Vällingby

12/3 John Eriksson, Stockholm (fotboll)
19/3 Berndt Brandt, Tyresö
22/3 Inga-Britt Jansson, Täby
30/3 Lennart Forsberg, Johanneshov
2/4 Sven Rohdin, Stockholm

15/4 Kjerstin Nordvall, Stockholm (ishockey)
21/4 Annette Gullholm, Vällingby
26/4 Ulf Swartling, Stockholm
27/4 Folke Hyllberg, Skärholmen

70 år
2/12 Torsten Adenby, Stockholm (fotboll)
3/12 Vivan Löwgren, Sala (orientering)
7/12 Yngve Arnell, Vallentuna (fäktning) 

19/12 Birger Sandberg, Täby (fotboll) 
24/12 Per Edberg, Danderyd (ishockey)

20/1 Ivar Elgtorp, Spånga (ishockey)
30/1 Ingemund Bengtsson, Varberg

2/2 Curt Gustavsson, Skärholmen
4/2 Bengt Wastesson, Stockholm (ishockey)

18/2 Helge Öberg, Enskede (brottning)
14/3 Willy Brandt, Hägersten
31/3 Carl-Ewert Taube, Farsta
9/4 Åke Hamin, Gävle

14/4 Stig Ek, Solna
30/4 Wilhelm Danielsson, Vallentuna

75 år
4/12 Vidar Andersson, Åkersberga

21/12 Bertil Johansson, Stockholm
9/1 Jack Keiler, Johanneshov (fotboll)

29/1 Folke Lindström, Stockholm
3/2 Ragnar Paulsson, Vårby

22/2 Gunnar Ebenstrand, Tullinge
11/3 Stig Hammar, Stockholm (orientering)
18/4 Kjell Hedman, Solna
24/4 Bertil Johansson, Täby (bowling)

80 år
17/1 Anton Marmfeldt, Stockholm
5/2 Magnus Tunwall, Stockholm
4/4 Torsten Gustafsson, Huddinge (orientering)

23/4 Evert Karlsson, Stockholm (ishockey)

30/DJURGÅRDAREN

• SE DÄR vem som fyl
ler år den 30 januari. 
Självaste Ingemund 
Bengtsson, mannen 
som en gång i USA för
växlades med självaste 
kungen.
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