


”PUTTE”: LAGARBET
Av DAN SVANELL

- Grabbarna har gjort en fan
tastisk säsong. Kom ihåg att 
alla s k experter liksom de fles
ta av våra supportrar krävde den 
här utvecklingen. Och alla vet 
ju hur svårt det är att leva upp 
till ett favoritskap, särskilt i is
hockey.

Ingvar ”Putte” Carlsson, sportchef och 
huvudansvarig för ishockeylaget lägger ut 
texten. Han är just nedsläppt efter ett äre
varv i Leksands ishall.

- Årets serieseger och SM-guldet, beto
nar ”Putte”, är en otrolig framgång för alla 
som arbetar med hockey i Djurgården.

Det var många, både inom och utom 
Djurgården, som höjde på ögonbrynen in
för årets säsong. Skulle det verkligen funge

ra med en manager och två tränare? Blev 
det inte för många kockar...?

”Putte” Carlsson och de två tränarna 
Tommy Boustedt och Lasse Falk gav alla 
kritiker svar på tal:

- SM-guldet är ett bevis på att vi gjorde 
rätt. Nu skall vi bygga vidare på den här 
organisationen, bli ännu mer professionel
la, säger ”Putte”, som redan fastställt sam
mansättningen i den trupp som nästa år 
får till uppgift att försvara SM-guldet.
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holms Stolthet, som t o m de annars så 
kritiska sportjournalisterna använder som 
epitet på Djurgår’n.

- Men årets guld har få likheter med det 
vi tog 1983, anser ”Putte”, då assisterande 
tränare till Leif Boork. Det mest frapperan
de i år var att de rutinerade och etablerade 
spelarna, som vi väntat oss mycket av, för
mådde ta kommandot på ett så absolut 
övertygande sätt. Framförallt gäller det 
Roffe Ridderwall, Thomas Eriksson, Jens 
Öhling och Orvar Stambert. Jag visste att 
de var ganska bra och hade därför höga 
krav på dem. Men att de i slutspelet skulle 
visa att de kunde höja sig ytterligare ett 
steg, det trodde jag inte. Måhända har de 
ytterligare ett steg till att klättra, säger ”Put
te” med glimten och förhoppningen i ögon
vrån och nämner också Janne Viktorsson 
och Arto Blomsten.

Men sportchef Carlsson är ändå mycket 
noga med att betona laget Djurgården:

- Alla har sin del i framgången. Just jämn
heten och bredden i truppen har varit vår 
styrka. 1983 var vi betydligt mera beroende 
av ett fåtal spelare för att lyckas.

Betonar teamet

Med redan då
”Putte” var med redan 1983 då Djurgår

den tog sitt senaste SM-guld. Årets triumf 
innebar det tolfte SM-tecknet för Stock

Och ”Putte”, som haft huvudansvaret 
för ishockeyn i två år, med två seriesegrar 
som följd, är också noga med att betona 
vikten av det team som arbetat med honom 
under året:

- Lasse Falk och Tommy Boustedt har 
gjort ett fantastiskt arbete, och har natur
ligtvis en mycket stor del i årets fram
gångar. Jag hoppas att de fortsätter på den 
inslagna vägen. Min tanke är nämligen att 
överlåta mer och mer av ansvaret för laget 
till dem. Jag skall försöka koncentrera mig 
på den långsiktiga planeringen inom såväl 
senior- som juniorhockeyn och Nacka, sä
ger ”Putte” som dock inte har några pla
ner att dra ner på sitt engagemang i Djur
gården.

Som ett led i en fortsatt professionell 
satsning kommer nuvarande målvaktsträ
naren Thomas Magnusson att utses till 
”Puttes högra hand”. Thomas skall fram
förallt ansvara för planeringen av ung
domsishockeyn, men även hjälpa till med 
seniorhockeyn.

Till ny lagledare efter ”Putte” har ut

•”PUTTE” 
Carlsson på 
starka armar, 
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lan i säkert 
grepp. Janne 
Viktorsson ser 
beundrande upp 
mot ”Putte”.
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E BAKOM SM-GULDET
setts Ragne Ek, som fö hade den posten 
i fjol.

- Ytterligare en förändring blir det, på 
posten som materialare. Vår mångårige 
materialare Anders Kellerstam slutar efter 
nio proffsiga år. hans insats bland klubbor, 
skridskor och tröjor har varit otroligt vik
tig och präglat av verkligt engagemang och 
ett brinnande intresse för Djurgår’ns hoc
key.

Materialförvaltarsysslan stannar dock 
inom familjen. Anders efterträds av lille
bror Johan. DJURGÅRDAREN återkommer 
med intervjuer med båda bröderna i senare 
nummer.

”Putte” nämner också styrelsen med Åke

Bergdahl i spetsen, som gjort ett fantastiskt 
arbete, liksom läkaren Bengt Gustafsson, 
tandläkaren Lars-Erik Lindgren och massö
ren Åke Tiensuu:

- Deras entusiasm har smittat av sig på 
oss.

På spelarsidan har DIF-ledningen ploc
kat upp flera lovande spelare från Nacka: 
Göran Dahl, Mats Sundin, Magnus Jans
son, Tommy Söderström, Johan Kejnemar 
och Håkan Galimotsas. Dessutom kanske 
herrarna Carlsson, Falk och Boustedt ploc
kar in ytterligare någon ny spelare i DIF-
truppen.

”Putte” avslutar:
- Alla skall ha sin beskärda del av beröm

melsen nu när vi tagit vårt tolfte SM-
tecken. Men vi slår oss inte till ro med att 
vara ’mesta mästarna’. Nu siktar vi in oss 
på 90-talet. Dagens Djurgården är ett lag 
för framtiden.

• LAG MORALEN är hem
ligheten bakom guldet, plus 
två duktiga tränare, här Las
se Falk...

HÄR ÄR HELA 
MÄSTARGÄNGET

1. Rolf Ridderwall
Målvakt, 30 år, distrikschef, längd 180 
cm, vikt 80 kilo, åttonde säsongen i 
DIF.
Två SM-guld.
15. Mats Ytter
Målvakt, 25, kontorist, längd 192, vikt
87, tredje säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
4. Orvar Stambert

Back, 28, försäljare, längd 180, vikt 
85, sjätte säsongen i DIF.
Ett SM-guld.

5. Christian Due-Boje
Back, 22, elektriker, längd 170, vikt
72, tredje säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
6. Kalle Lilja
Back, 31, brandman, längd 183, vikt
82. Tionde A-lagssäsongen i DIF. 
Två SM-guld.

7. Arto Blomsten
Back, 24, anläggare, längd 190, vikt
87, sjätte säsongen i DIF.
Ett SM-guld.

8. Kenneth Kennholt
Back, 24, bilmekaniker, längd 188,

vikt 89, första säsongen i Djurgården.
Ett SM-guld.
10. Stefan Perlström
Back, 32, naprapat, längd 189, vikt 
87, 13:e säsongen i DIF.
Två SM-guld.
18. Peter Wallén
Back, 24, längd 182, vikt 81, första 
säsongen i Djurgården.
Ett SM-guld.
21. Claes Norström
Back, 30, ingenjör, längd 173, vikt 
80, femte säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
27. Thomas Eriksson
Back, 29, studerande, längd 189, vikt 
85, åttonde säsongen i DIF.
Två SM-guld.

2. Charles Berglund
Forward, 24, studerande, längd 177, 
vikt 74, andra säsongen i Djurgården, 
i DIF.
Ett SM-guld.
11. Jens Öhling
Forward, 26, banktjänsteman, längd 
184, vikt 84, nionde säsongen i DIF. 
Två SM-guld.
12. Peter Nilsson
Forward, 26, längd 182, vikt 79, sjät
te säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
17. Ola Josefsson
Forward, 21, längd 180, vikt 81, förs
ta säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
19. Kent Nilsson
Forward, 32, länd 184, vikt 85, femte 
säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
20. Johan Garpenlöv
Forward, 21, studerande, längd 180, 
vikt 81, tredje säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
22. Håkan Södergren
Forward, 29, försäkringstjänsteman, 
längd 175, vikt 79, tolfte säsongen i 
DIF.
Två SM-guld.
23. Bengt Åkerblom
Forward, 21, längd 175, vikt 81, and
ra säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
24. Anders Johnson
Forward, 26, studerande, längd 174, 
vikt 78, sjätte säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
25. Mikael Johansson
Forward, 22, försäkringstjänsteman, 
längd 178, vikt 79, fjärde säsongen i 
DIF.
Ett SM-guld.
26. Jan Viktorsson
Forward, 24, försäljare, längd 173, 
vikt 69, sjätte säsongen i DIF.
Ett SM-guld.
29. Ola Andersson
Forward, 26, socialarbetare, längd 
175, vikt 81, första säsongen i DIF. 
Ett SM-guld.

• ...OCH 
här Tommy 
Boustedt. 
Båda har 
gjort ett jät
tearbete 
med laget. 
Och nu får 
de ta över 
mer av an
svaret. Det 
blir nya 
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säkra.

nfotograferna KRISTER NORDIN (omslagsbilderna) och TOMAS ONEBORG som plåtat bilderna i denna tidning.

Djurgårdaren/3



VÄGEN TILL SM-GULDET
Kvartsfinal 1:

Djurgården-AIK 7-2
(2-0, 1-0, 4-2)

1-0  (10.25) Johan Garpenlöw.
2-0  (16.39) Thomas Eriksson.
3-0  (28.52) Jens Öhling.
4-0  (42.38) Ola Andersson.
5-0  (49.05) Håkan Södergren.
5-1  (51.08) Mats Lundström.
6-1  (51.58) Orvar Stambert.
7-1  (59.26) Arto Blomsten.
7-2 (59.53) Patrik Kjellberg.

Skott: 48-19. Utvisningar: DIF 4x2, AIK 
5x2. Publik: 13 586. Domare: Kjell Lind, 
Gävle.

Kvartsfinal 2:
AIK-Djurgården 2-4 
(0-1, 1-2, 1-1)

0-1 ( 5.27) Thomas Eriksson.
0-2 (27.49) Jens Öhling.
0-3 (30.25) Arto Blomsten.
1-3  (34.26) Roger Öhman.
2-3  (44.16) Peter Gradin.
2-4 (54.47) Orvar Stambert.

Skott: 35-32. Utvisningar: AIK 11x2, DIF 
9x2. Publik: 13 850. Domare: Håkan Björk
man, Upplands Väsby.

Semifinal 1:

Djurgården-Brynäs 4-0 
(1-0, 1-0, 2-0)

1-0  (10.20) Thomas Eriksson.
2-0  (27.18) Håkan Södergren.

3-0  (56.45) Orvar Stambert.
4-0  (58.22) Johan Garpenlöw.

Skott: 35-14. Utvisningar: DIF 7x2, Brynäs 
11x2. Publik: 13 297. Domare: Dag Olsson, 
Borlänge.

Semifinal 2:
Brynäs-Djurgården 4-5
(0-2, 1-1, 3-1, 0-1)

0-1 ( 5.20) Peter Nilsson.
0-2 (18.55) Peter Nilsson.
0-3 (26.37) Mikael Johansson.
1-3  (30.45) Niklas Gällstedt.
2-3  (41.52) Willy Lindström.
3-3  (45.33) Willy Lindström.
3-4  (49.34) Håkan Södergren.
4-4  (50.29) Patrik Erickson.
4-5 (61.40) Mikael Johansson.

Skott: 32-23. Utvisningar: Brynäs 3x2, DIF 
9x2. Publik: 7 091. Domare: Börje Johansson.

Finalmatch 1

Djurgården-Leksand 4-5 
(1-3, 1-1, 2-1)

0-1 ( 8.29) Cenneth Söderlund.
0-2 (16.17) Magnus Svensson.
1-2  (16.58) Jan Viktorsson.
1-3  (18.52) Stefan Larsson.
1-4  (23.32) Ivan Hansen.
2-4  (31.45) Christian Due Boje.
3-4  (41.19) Jens Öhling.
3-5  (42.23) Jarmo Mäkitalo.
4-5  (51.10) Jens Öhling.

Skott: 27-21. Publik: 13 173. Domare: Kjell 
Lind, Gävle.

DJURGÅRDAREN
Officiell tidning för 

Djurgårdens Idrottsförening 
Stockholm

Finalmatch 2. 
Leksand-Djurgården 1-4 
(0-0, 1-0, 0-4)

1-0  (27.10) Jarmo Mäkitalo.
1-1  (45.08) Arto Blomsten.
1-2 (49.05) Jens Öhling.
1-3 (51.24) Jan Viktorsson.
1-4 (57.24) Kalle Lilja.

Skott: 26-36. Publik: 6 428. Domare: Börje 
Johansson, Tranås.

Finalmatch 3.
Djurgården-Leksand 5-3 
(1-1, 2-1, 2-1)

0-1 (00.07) Ivan Hansen.
1-1 (13.57) Håkan Södergren.
1-2 (21.33) Stefan Larsson.
2-2  (24.30) Ola Andersson.
3-2  (31.38) Christian Due Boje.
3-3  (46.13) Magnus Svensson.
4-3  (51.11) Ola Andersson.
5-3  (51.38) Håkan Södergren.

Skott: 32-32. Publik: 13 312. Domare: Dag 
Olsson, Borlänge.

Finalmatch 4. 
Leksand-Djurgården 1-6 
(0-1, 1-2, 0-3)

0-1 (00.32) Arto Blomsten.
0-2 (24.24) Jens Öhling.
1-2 (32.59) PO Carlsson.
1-3 (36.24) Mikael Johansson.
1-4 (45.44) Anders Johnson.
1-5 (52.42) Jan Viktorsson.
1-6 (57.23) Orvar Stambert.

Skott: 24-24. Publik: 4 794. Domare: Börje 
Johansson, Tranås.

Jan-Peder Norstedt 
är ordförande 
i Djurgårdens 

överstyrelse
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• HÄR I RÖRAN finns de, de båda som den här artikeln handlar om. Ett 
strävsamt gammalt par som sett Djurgårdsspelare och -tränare komma och 
gå, men som själva består, och det i allra högsta grad.

Ett Strävsamt
Gammalt Par

Andra spelare kommer och går, men 
Perlström och Lilja består.

De är ett strävsamt par, Stefan Perl
ström och Kalle Lilja, två verkliga 
veteraner i Djurgårdens elitserielag, 
33-årige (i maj) ”Pärlan” med tolv 
säsonger och Kalle Lilja, 32 i april, 
med tio.

Av RALF GUSTAVSSON

Här har ni grabbarna som en gång be
slutat sig för att lägga av med ishockey, 
men senare ändrat sig och fortsatt. Kalle 
Lilja och Stefan Perlström.

Först ut att ändra sig var ”Pärlan”:
- Det var 1987. Jag hade spelat tio år 

i Djurgår’n och tyckte att jag gjort mitt 
som spelare. Gick då och utbildade mig 
till naprapat, och meningen var att jag 
skulle fortsätta som massör för elitseriela
get.

Därför fortsatte ”Pärlan” att vara med 
på träningarna. Men Tommy Albelin 
hade försvunnit till NHL, och till slut 
lyckades ”Putte” Carlsson övertala ”Pär
lan” att fortsätta.

- Meningen var väl inte en satsning 
på mig, utan mera att jag skulle finnas 
till hands om det behövdes.
Plats i laget

Men det ena inhoppet avlöste det and
ra, och till sist hade ”Pärlan” tagit en 
plats i laget. Motivationen kom tillbaka 
och plötsligt var det lika roligt att träna 
och spela igen. Och det var faktiskt ”Pär
lan” själv som i höstas ville fortsätta och 
spela även i år. Det som från början var 
tänkt som sparkapital kom att bli en pri
ma förstärkning.

Kalle Lilja slutade efter förra säsongen 
för att satsa på ett nytt jobb i försäkrings
branschen. Så när elitserien drog igång i 
höstas fick Kalles tröja nr 6 vackert hänga 
kvar i omklädningsrummet. Men när 
möjligheten plötsligt kom att kunna kom
binera det nya jobbet med ishockeyn var 
Kalle efter ett drygt halvårs bortavaro 
åter i laget. Första inhoppet kom efter 
bara några veckors träning och Kalle fick 
bilda backpar med - Stefan Perlström. 
Ingen succéstart____________

Det började dock inte särskilt bra. 
Redan i första bytet, med Kalle inne på 
isen, gjorde MoDo mål. Det tog 16 sekun
der. Kalle kom dock igen, och svarade 
t o m för en assist i matchen som Djurgår
den vann.

”Pärlan” kom till Djurgården hösten 
1977. Tillsammans med Håkan Dahllöf 
värvades han från göteborgsklubben IK 
Bäcken. Fast egentligen är ”Pärlan” dal
karl, född i Falun. Och även om dalmå
let idag inte är lika genuint som det en 
gång var, hörs härstamningen väl.

Att Stefan kom att hamna i Djurgår
den kan tillskrivas hans förnämliga insat
ser i Bäcken i kvalmatcherna 1977 mot 
just Djurgården, vars ledning tog kontakt 
direkt:

-När jag var liten och harvade på 
uterinkarna och fick åka spark till trä
ningarna hemma i Falun var det Tumba,
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Lasse Björn och Rolle Stoltz som var 
idolerna. Att få spela i Djurgården var 
drömmen.

När Djurgården tog kontakt efter kva
let, hade Stefan också snackat 
med Frölunda men var i prin
cip klar för Södertälje.

— När Djurgår’n ringde 
tog jag första tåg upp till 
Stockholm och skrev på.

Han har blivit DIF tro
gen, denna den ende spe
lare i dagens lag som inte 
är stockholmare.

Det är dock Kalle Lilja, 
som började sin bana på 
söder, i Hammarby, där 

man gärna gör en extra dragning 
och har glimten i ögat.

Så när ”Pärlan” fick reda på att DJUR
GÅRDAREN var ute efter uppgifter till 
en artikel, var det naturligt att slå ifrån 
sig. Han har verkat men inte synts så myc
ket, den gode ”Pärlan”. Verkat i skuggan 
av spelare som Mats Waltin, Michael 
Thelvén och Thomas Eriksson och kan
ske därför inte alla gånger fått den upp
märksamhet han förtjänat.

- Fast ”Pärlan” är den enda spelare i 
Djurgår’n som har en egen hejaklack, ett 
gäng som sitter bakom vårt spelarbås och 
visar sin uppskattning när ”Pärlan” gör 
något extra på rinken, invänder Kalle 
Lilja.

Det blev alltså Djurgården för ”Pär
lan” , fast Södertälje var högst intressera
de. Men det var å andra sidan från just 
Södertälje som Kalle Lilja kom till Djur
gården.

Året var 1979. Under de sex första
Att Kalle Lilja blev ishockeyspelare är 

kanske inte så konstigt, han har fint på
brå i pappa med samma namn, som var 
duktig back i Nacka och landslaget på 
40-talet. Lill-Kalle har följt i pappas fot

spår och fört tradi
tionerna vidare.

- Och genom 
grabben, Karl-Vik
tor (åtta månader) 
är succesionsord

ningen tryggad i yt
terligare en genera

tion.
Sitt genombrott 

som hockeyspelare 
fick Kalle redan 

som 16-åring, i TV-
pucken 1973. Inte 

helt oväntat klev 
han där fram som 
Stockholmslagets 

store segerorganisa
tör i finalmatchen 

mot Norrbotten, en 
final som Kalle mer 

eller mindre själv 
kom att avgöra. 

Han svarade för en 
genial passning till 
Stockholms första 
mål, och kunde se

dan själv efter ett 
mästerligt sologe

nombrott sänka fi
nalmotståndarna 

genom att pricka in 
2-0. Därmed vann

säsongerna kom Kalle Lilja att bilda 
backpar med Stefan Perlström. Till 
sammans har de vunnit SM och spe

KALLES SUPER

Rolf Ridderwall

Mats Waltin

Bosse Berglund

Stockholm TV-pucken för första gången.
Då firades Kalle ordentligt i finalsta

den Karlskoga, innan han för det stipen
dium han fick åkte till USA för att se 
på hockey:

-Jag skulle tränat med Detroit Red 
Wings men var skadad, så det blev att 
titta istället.

Liksom ”Pärlan” är Kalle Lilja en 
”låg-profilare” som hellre verkar än syns.

Michael Thelvén

Kent Nilsson

● TVÅ ALL STAR TEAM av 
bästa kvalitet. Vi bad ”Pärlan” 
(lilla bilden t. v) och Kalle Lilja 
plocka ut sina bästa lagkamrater i 
varsin superfemma plus målvakt. 
Här ser ni resultaten. Noterbart: 
Ridderwall, Waltin och Bosse 
Berglund är med i båda uppställ
ningarna.
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lat ytterligare två SM-finaler. Och året 
innan Kalle kom till klubben var ”Pär
lan” med och spelade SM-finalerna mot 
MoDo. Under sina år har de upplevt sex 
tränare och sju tränarbyten och då är 
duon Håkan Eriksson/Lars-Fredrik Ny
ström (paret som fick rycka in och rädda 
kvar Djurgår’n i elitserien när Gunnar 
Svensson fick sparken) inte inräknad. 
Till de sex kan ”Pärlan”, på sin privata 
tränarlista, lägga också Hans ”Tjalle” 
Mild och ”Garvis” Mättää.

Omaka i förening______
Det finns mycket som förenar de bå

da, men som spelare är de omaka. Kan
ske är det just därför de kompletterar 
varandra så bra. De representerar två 
olika spelstilar och har också olika upp
gifter på isen. ”Pärlans” uppgift är att 
högt upp i banan bryta och skära av ytor
na för motståndarna, medan Kalle har 
en mer tillbakadragen uppgift som libero 
samt att sätta igång spelet.

”Pärlan” är en oöm och brytsäker 
back, som genom sin hårdhet inger re
spekt hos motståndarna. Han har aldrig 
varit någon tekniker utan spelar mer effek
tiv och okomplicerad hockey, dessutom 
alltid med maximal kapacitet.

Kalle, däremot, är en ypperlig tekniker 

och en bra taktiker. Det 
är hans styrka. Till 
skillnad från ”Pärlan” 
är han ingen tacklare 
och, som han själv ut
trycker det, inte heller 
någon raket på rören.

Det har han kom
penserat genom förmå
gan att precis i rätt till
fälle kunna lägga en 
öppnande passning.

- Det är väl lite av 
min spelstil att kunna 
hålla i pucken och vara 
rätt kylig, menar Kalle.

Så om ”Pärlan” är 
bäst när motståndarna 
har pucken, är Kalle 
bäst när han själv har 
den. Så kompletterar 
de varandra.

- Kalle är lätt att 
spela ihop med. Kom
mer man i trångmål är 
det bara att skyffla över 
pucken till Kalle så gre
jar han resten, intygar 
”Pärlan”.

De kan liret, gam
lingarna.

STEFANS SUPER-

Rolf Ridderwall

Mats Waltin

Bosse Berglund Håkan Eriksson Håkan Södergren

Kalle Lilja
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DIF står 
för matchen

Vi står 
för "målet"

Se matchen från bästa sittplatserna
MATCHMENY I

Förrätt, varmrätt och entrébiljett | 
Endast 170:-

Bordsbeställning telefon 08-82 34 10

Vi har även lunchservering 11.00-14.00 
Konferenser. Festvåning 40 - 200 personer 

Ring oss för vidare information!



• SÄKRASTE målvakten heter Rolf Ridderwall. 
Och vilket garv se’n. foto: krister nordin

FAKTA FRÅN DIF:s 
SAMTLIGA MATCHER

MÅl & Målskyttar i Massor
1. Djurgården-Leksand 2-6 
(0-0, 0-2, 2-4)

0-1 (28.13) Ronny Reichenberg.
0-2 (39.10) Tomas Nord.
1-2  (41.07) Jan Viktorsson.
1-3  (45.26) Tomas Forslund.
1-4  (46.56) Jonas Bergqvist.
2-4  (55.36) Bengt Åkerblom.
2-5  (56.54) Tomas Forslund.
2-6  (59.12) Cenneth Söderlund.

Skott: 24-35. Publik: 6 808. Domare: Kjell 
Lind, Gävle.

2. MoDo-Djurgården 3-0 
(2-0, 0-0, 1-0)

1-0  ( 8.41) Ulf Sandström.
2-0  (13.35) Urban Nordin.
3-0  (48.39) Mikael Ståhl.

Skott: 24-28. Publik: 4 425. Domare: Dag Ols
son, Borlänge.

3. Djurgården-AIK 1-2 
(0-1, 0-1, 1-0)

0-1 ( 8.04) Bo Berglund.
0-2 (27.27) Björn Carlsson.
1-2  (40.51) Jens Öhling.

Skott: 25-20. Publik: 10 128. Domare: Billy 
Fredriksson, Molkom.

4. Västerås-Djurgården 0-4 
(0-0, 0-3, 0-1)

0-1 (28.42) Arto Blomsten.
0-2 (31.33) Kent Nilsson.
0-3 (33.07) Ola Josefsson.
0-4 (44.54) Johan Garpenlöw.

Skott: 25-32. Publik: 6 981. Domare: Dag Ols
son, Borlänge.

5. Djurgården-HV 71 3-2 
(1-1, 1-1, 1-0)

1-0  ( 0.22) Jens Öhling.
1-1  ( 1.54) Mats Lööw.
2-1  (22.06) Christian Due-Boje.
2-2  (35.13) Peter ’Firsov’ Eriksson.
3-2  (48.28) Kent Nilsson.

Skott: 27-25. Publik: 5 844. Domare: Bengt- 
Åke Lundbäck, Kalix.

6. Färjestad-Djurgården 3-4 
(2-2, 0-1, 1-1)

0-1 ( 0.44) Jan Viktorsson.
0-2 ( 4.16) Claes Norström.
1-2  ( 8.41) Kjell Dahlin.
2-2  (15.16) Tommy Samuelsson.
2-3  (22.09) Charles Berglund.
2-4  (46.17) Kent Nilsson.
3-4  (58.05) Leif Carlsson.

Skott: 24-26. Publik: 4 645. Domare: Bengt- 
Åke Lundbäck, Kalix.

7. Djurgården-Björklöven 4-1 
(1-0, 1-1, 2-0)

1-0  ( 5.10) Charles Berglund.
2-0  (27.19) Thomas Eriksson.
2-1  (37.52) Markus Åkerblom.
3-1  (40.57) Kent Nilsson.
4-1  (59.24) Johan Garpenlöw.

Skott: 34-13. Publik: 5 216. Domare: Dag Ols
son, Borlänge.

8. Södertälje-Djurgården 1-0 
(0-0, 0-0, 0-0, 0-1)

1-0  (64.59) Thomas Sjögren.
Skott: 35-32. Publik: 6 658. Domare: Bengt- 
Åke Lundbäck, Kalix.

9. Brynäs-Djurgården 2-3 
(1-1, 1-2, 0-0)

1-0  ( 3.54) Joakim Pehrson.
1-1  (18.17) Håkan Södergren.
1-2  (30.23) Håkan Södergren.
1-3  (31.36) Jan Viktorsson.
2-3  (36.33) Kyösti Karjalainen.

Skott: 24-16. Publik: 4 832. Domare: Dag Ols
son, Borlänge.

10. Djurgården-Luleå 2-2 
(1-2, 1-0, 0-0, 0-0)

0-1 ( 3.06) Stefan Nilsson.
0-2 ( 4.37) Lars-Gunnar Pettersson.
1-2  ( 8.33) Håkan Södergren.
2-2  (39.38) Håkan Södergren.

Skott: 48-29. Publik: 6 152. Domare: Börje 
Johansson, Tranås.

11. Skellefteå-Djurgården 1-3 
(0-1, 1-0, 0-2)

0-1 ( 6.05) Jens Öhling.
1-1  (31.58) Niklas Mannberg.
1-2  (51.53) Johan Garpenlöw.
1-3  (60.00) Peter Nilsson.

Skott: 25-25. Publik: 3 754. Domare: Billy 
Fredriksson.

12. Djurgården-Skellefteå 4-3 
(1-0, 3-0, 0-3)

1-0  (14.43) Håkan Södergren.
2-0  (20.29) Christian Due-Boje.
3-0  (26.14) Johan Garpenlöw.
4-0  (31.43) Kenneth Kennholt.
4-1  (44.27) Jonny Forsman.
4-2  (45.39) Martin Pettersson.
4-3  (57.55) Niklas Mannberg.

Skott: 33-24. Publik: 5 510. Domare: Kjell 
Lind, Gävle.

13. Luleå-Djurgården 7-5 
(2-1, 4-1, 1-3)

0-1 ( 1.10) Håkan Södergren.

1-1  ( 6.57) Lars Hurtig.
2-1  (13.36) Johan Strömvall.
2-2  (25.34) Kent Nilsson.
3-2  (28.34) Johan Strömvall.
4-2  (32.29) Roger Åkerström.
5-2  (25.44) Lars-Gunnar Pettersson.
6-2  (39.05) Lars-Gunnar Pettersson.
6-3  (42.42) Orvar Stambert.
7-3  (49.56) Bo Eriksson.
7-4  (51.48) Mikael Johansson.
7-5 (56.50) Kent Nilsson.

Skott: 28-30. Publik: 5 123. Domare: Bengt
Svensson, Ljungby.

14. Djurgården-Brynäs 2-4 
(0-2, 2-1, 0-1)

0-1 ( 4.13) Peter Gustafsson.
0-2 (10.36) Conny Silfverberg.
1-2  (22.08) Jan Viktorsson.
1-3  (33.28) Niklas Gällstedt.
2-3  (36.13) Thomas Eriksson.
2-4  (59.31) Joakim Pherson.

Skott: 27-20. Publik: 6 075. Domare: Ola Näs
sén, Norrtälje.

15. Djurgården-Södertälje 8-2 
(4-1, 3-0, 1-1)

1-0  ( 4.06) Johan Garpenlöw.
1-1  ( 5.12) Peter Larsson.
2-1  (10.38) Kenneth Kennholt.
3-1  (12.39) Anders Johnsson.
4-1  (19.47) Peter Nilsson.
5-1  (28.42) Peter Wallén.
6-1  (29.42) Peter Nilsson.
7-1  (33.54) Thomas Eriksson.
8-1  (46.18) Jens Öhling.
8-2  (51.40) Thomas Sjögren.

Skott: 40-22. Publik: 5 973. Domare: Villi 
Vögtlin, Schweiz.

16. Björklöven-Djurgården 4-4 
(3-1, 1-1, 0-2, 0-0)

0-1 ( 0.49) Kent Nilsson.
1-1  ( 6.01) Johan Törnqvist.
2-1  (18.12) Johan Törnqvist.
3-1  (18.49) Fredrik Holmner.
3-2  (26.36) Kent Nilsson.
4-2  (39.48) Johan Törnqvist.
4-3  (48.09) Anders Johnson.
4-4 (56.27) Christian Due-Boje.

Skott: 22-40. Publik: 2 644. Domare: Bo Lund
qvist, Örnsköldsvik.

17. Djurgården-Färjestad 8-5 
(1-1, 4-2, 3-2)

0-1 ( 0.55) Thomas Rundqvist.
1-1  ( 9.51) Anders Johnson.
1-2  (22.53) Daniel Rydmark.
1-3  (23.37) Claes-Henrik Silfver.
2-3  (25.43) Jan Viktorsson.
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• KOM I MIN FAMN. Orvar Stambert tar emot med öppna famnen för en 
öm stund när Johan Garpenlöw gjort ett av sina många viktiga mål. Johan 
avgjorde flera matcher. foto: krister nordin

3-3  (26.20) Peter Wallén.
4-3  (26.43) Claes Norström.
5-3  (27.47) Arto Blomsten.
6-3  (42.35) Thomas Eriksson.
7-3  (44.05) Jan Viktorsson.
7-4  (47.36) Mikael Holmberg.
8-4  (49.31) Kent Nilsson.
8-5  (58.33) Jesper Duus.

Skott: 34-35. Publik: 5 690. Domare: Börje 
Johansson, Tranås.

18. HV 71-Djurgården 2-4 
(1-0, 0-3, 1-1)

1-0  ( 7.14) Hasse Sjöö.
1-1  (27.06) Arto Blomsten.
1-2  (32.54) Arto Blomsten.
1-3  (34.01) Peter Nilsson.
2-3  (40.44) Peter Berntsson.
2-4  (43.40) Mikael Johansson.

Skott: 22-24. Publik: 4 034. Domare: Jörgen 
Grundström, Sundsvall.

19. Djurgården-Västerås 7-4 
(3-1, 0-1, 4-2)

1-0  ( 5.24) Arto Blomsten.
2-0  ( 6.38) Arto Blomsten.
3-0  ( 8.15) Peter Wallén.
3-1  (17.20) Stefan Hellkvist.
3-2  (26.18) Roland Eriksson.
3-3  (46.55) Stefan Hellkvist.
4-3  (48.53) Mikael Johansson.
5-3  (50.10) Håkan Södergren.
5-4  (52.22) Leif Rohlin.
6-4  (54.17) Kent Nilsson.
7-4  (54.33) Kenneth Kennholt.

Skott: 41-27. Publik: 5 397. Domare: Bengt 
Svensson, Ljungby.

20. AIK-Djurgården 4-0
(2-0, 1-0, 1-0)

1-0  ( 3.17) Björn Carlsson.
2-0  (12.45) Björn Carlsson.
3-0  (23.49) Mats Lundström.
4-0  (57.27) Peter Gradin.

Skott: 25-33. Publik: 10 418. Domare: Håkan 
Björkman, Upplands Väsby.

21. Djurgården-MoDo 6-2
(2-1, 4-1, 0-0)

0-1 ( 0.16) Ingemar Ström.
1-1  ( 7.13) Peter Wallén.
2-1  (16.40) Håkan Södergren.
3-1  (26.00) Arto Blomsten.
4-1  (33.28) Peter Nilsson.
4-2  (34.19) Timo Blomqvist.
5-2  (35.29) Anders Johnson.
6-2  (39.28) Jan Viktorsson.

Skott: 34-36. Publik: 3 491. Domare: Jan Tom
mos, Nykvarn.

22. Leksand-Djurgården 5-1
(1-0, 3-1, 1-0)

1-0  ( 9.47) Jens Nielsen.
2-0  (23.37) Niklas Eriksson.
2-1  (27.04) Orvar Stambert.
3-1  (28.45) Ivan Hansen.
4-1  (38.12) Heinz Ehlers.
5-1  (58.13) Tomas Nord.

Skott: 29-26. Publik: 5 017. Domare: Börje 
Johansson, Tranås.

23. Djurgården-HV 71 8-1 
(1-0, 5-0, 2-1)

1-0  (14.55) Johan Garpenlöw.
2-0  (21.25) Kent Nilsson.
3-0  (21.40) Jan Viktorsson.
4-0  (33.14) Jens Öhling.
5-0  (33.51) Kent Nilsson.
6-0  (39.42) Charles Berglund.
7-0  (47.28) Kent Nilsson.
8-0  (57.03) Arto Blomsten.
8-1  (59.49) Mats Lööw.

Skott: 36-31. Publik: 3 843. Domare: Kjell 
Lind, Gävle.
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24. Leksand-Djurgården 5-1 
(1-0, 1-0, 3-1)

1-0  (17.42) Ivan Hansen.
2-0  (22.25) Robert Burakowsky.
3-0  (51.21) P O Carlsson.
4-0  (55.05) Cenneth Söderlund.
4-1  (55.38) Charles Berglund.
5-1  (56.11) Jonas Bergqvist.

Skott: 27-20. Publik: 6 007. Domare: Kjell 
Lind, Gävle.

25. Djurgården-Skellefteå 5-4 
(0-2, 1-1, 3-1, 1-0)

0-1 ( 0.15) Jörgen Marklund.
0-2 (11.02) Anders Ödqvist.
0-3 (31.35) Mikael Lindman.
1-3  (38.20) Christian Due-Boje.
2-3  (41.30) Kent Nilsson.
3-3  (46.08) Kenneth Kennholt.
4-3  (46.28) Håkan Södergren.
4-4  (51.17) Jörgen Marklund.
5-4  (60.18) Jan Viktorsson.

Skott: 46-21. Publik: 4 328. Domare: Ola Näs
sén, Norrtälje.

26. Färjestad-Djurgården 6-12 
(2-2, 2-5, 2-5)

1-0  ( 2.48) Peter Andersson.
1-1  ( 3.49) Christian Due-Boje.
1-2  ( 7.23) Peter Nilsson.
2-2  (15.02) Jan Ingman.
3-2  (25.02) Thomas Rundqvist.
3-3  (26.58) Christian Due-Boje.
3-4  (32.31) Peter Nilsson.
3-5  (35.33) Orvar Stambert.
3-6  (38.08) Ola Andersson.
3-7  (38.21) Kent Nilsson.
4-7 (39.24) Peter Ottosson.
4-8  (42.00) Arto Blomsten.
4-9  (46.96) Johan Garpenlöw.

4-10  (47.10) Ola Andersson.
5-10  (47.49) Jesper Duus.
5-11  (51.53) Kenneth Kennholt.
6-11  (52.04) Lars Karlsson.
6-12  (59.26) Johan Garpenlöw.

Skott: 35-32. Publik: 4 708. Domare: Dag Ols
son, Borlänge.

27. Djurgården-AIK 4-3 
(1-0, 2-1, 1-2)

1-0  (17.30) Peter Nilsson.
2-0  (27.05) Kalle Lilja.
3-0  (29.25) Kent Nilsson.
3-1  (30.01) Anders Gozzi.
3-2  (46.17) Bosse Berglund.
3-3  (48.26) Björn Carlsson.
4-3  (57.26) Johan Garpenlöw.

Skott: 35-28. Publik: 10 028. Domare: Håkan 
Björkman, Upplands Väsby.

28. Luleå-Djurgården 4-4 
(2-3, 1-0, 1-1, 0-0)

1-0 ( 1.53) Jens Hellgren.
1-1 (3.12) Kent Nilsson.
1-2  ( 6.10) Peter Wallén.
2-2  ( 6.37) Lars-Gunnar Pettersson.
2-3  (19.23) Thomas Eriksson.
3-3  (27.56) Johan Strömwall.
3-4  (41.47) Johan Garpenlöw.
4-4  (57.09) Lars Hurtig.

Skott: 33-35. Publik: 4 841. Domare: Dag Ols
son, Borlänge.

29. Djurgården-MoDo 8-5
(1-3, 3-1, 4-1)

0-1 ( 3.14) Kent Norberg.
0-2 (12.16) Ulf Ödmark.
0-3 (13.06) Kent Lantz.
1-3 (18.40) Kalle Lilja.
1-4  (20.16) Ulf Ödmark.
2-4  (27.52) Jan Viktorsson.
3-4  (38.11) Kalle Lilja.
4-4  (39.02) Anders Johnson.
5-4  (46.00) Ola Andersson.
6-4  (46.57) Anders Johnson.

6-5  (49.50) Urban Nordin.
7-5  (50.40) Jan Viktorsson.
8-5  (59.23) Kent Nilsson.

Skott: 52-15. Publik: 5 016. Domare: Billy 
Fredriksson, Molkom.

• DEN DU, den satt fint, tycks Arto Blom
sten (längst upp) säga till lagkamraten Orvar 
Stambert som gjort mål. Övriga (uppifrån): 
Peter Wallén, Christian Due Boje och Peter 
Nilsson. FOTO: TOMAS ONEBORG

30. Brynäs-Djurgården 3-5 
(3-0, 0-2, 0-3)

1-0  ( 5.45) Kyösti Karjalainen.
2-0  ( 8.54) Johan Brummer.
3-0  (14.38) Anders Huss.
3-1  (24.45) Johan Garpenlöw.
3-2  (35.03) Håkan Södergren.
3-3  (41.34) Charles Berglund.
3-4 (47.34) Jan Viktorsson.
3-5 (57.36) Ola Andersson.

Skott: 17-31. Publik: 4 458. Domare: Ola Näs
sén, Norrtälje.

31. Djurgården-Södertälje 3-3 
(0-1, 1-2, 2-0, 0-0)

0-1 (11.15) Thom Eklund.
0-2 (23.25) Peter Larsson.
1-2 (24.07) Kent Nilsson.
1-3  (37.55) Thom Eklund.
2-3  (48.17) Håkan Södergren.
3-3  (50.04) Jan Viktorsson.

Skott: 34-21. Publik: 6 834. Domare: Bengt- 
Åke Lundbäck, Kalix.

32. Södertälje-Djurgården 0-4 
(0-1, 0-1, 0-2)

0-1 (10.54) Anders Johnson.
0-2 (38.33) Håkan Södergren.
0-3 (44.50) Anders Johnson.
0-4 (48.58) Bengt Åkerblom.

Skott: 25-37. Publik: 6 247. Domare: Dag Ols
son, Borlänge.

33. Djurgården-Brynäs 4-4 
(2-2, 1-1, 1-1, 0-0)

1-0 ( 4.31) Mikael Johansson.
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1-1  ( 5.06) Jan Larsson.
2-1  ( 9.39) Kent Nilsson.
2-2  (15.12) Nikolaj Davydkin.
3-2  (31.29) Christian Due-Boje.
3-3  (37.11) Nikolaj Davydkin.
4-3  (49.35) Anders Johnson.
4-4  (57.29) Anders Huss.

Skott: 42-27. Publik: 4 844. Domare: Börje 
Johansson, Tranås.

34. MoDo-Djurgården 2-6 
(0-2, 1-1, 1-3)

0-1 (13.41) Claes Norström.
0-2 (16.50) Ola Andersson.
0-3 (33.19) Håkan Södergren.
1-3 (38.28) Ulf Sandström.
1-4 (40.49) Ola Andersson.
1-5 (46.58) Jens Öhling.
1-6  (57.04) Jens Öhling.
2-6  (59.45) Ingemar Ström.

Skott: 38-40. Publik: 3 597. Domare: Billy
Fredriksson, Molkom.

35. HV 71-Djurgården 2-3 
(1-2, 1-0, 0-1)

1-0 ( 2.38) Owe Thörnberg.
1-1 ( 6.12) Claes Norström.
1-2  ( 9.26) Charles Berglund.
2-2  (34.00) Klas Heed.
2-3  (52.43) Kent Nilsson.

Skott: 27-31. Publik: 4 529. Domare: Billy
Fredriksson, Molkom.

36. Djurgården-Leksand 5-7
(0-2, 3-2, 2-3)

0-1 ( 5.46) Cenneth Söderlund.
0-2 (13.54) Cenneth Söderlund.
0-3 (26.04) Ronny Reichenberg.
1-3  (29.40) Orvar Stambert
2-3  (34.58) Christian Due-Boje.
3-3  (38.23) Kenneth Kennholt.
3-4  (38.59) Ronny Reichenberg.
4-4  (53.01) Jan Viktorsson.
4-5  (54.35) Cenneth Söderlund.
5-5  (57.06) Anders Johnson.
5-6  (57.41) Per-Olof Carlsson.
5-7  (59.58) Stefan Larsson.

Skott: 30-25. Publik: 9 393. Domare: Jörgen 
Grundström, Sundsvall.

37. Skellefteå-Djurgården 4-5 
(1-2, 1-1, 2-2)

1-0 ( 5.33) Niklas Mannberg.
1-1 ( 6.56) Mikael Johansson.
1-2  (13.18) Anders Johnson.
2-2  (31.57) Niklas Mannberg.
2-3  (34.55) Thomas Eriksson.
3-3  (45.42) Lars Marklund.
4-3  (48.13) Hans Hjalmar.
4-4  (50.35) Jens Öhling.
4-5  (54.18) Anders Johnson.

Skott: 22-33. Publik: 1 254. Domare: Börje 
Johansson, Tranås.

38. Djurgården-Färjestad 1-3 
(1-1, 0-0. 0-2)

0-1 (14.58) Thomas Rundqvist.
1-1 (18.19) Claes Norström.
1-2 (43.16) Roger Johansson.

1-3 (53.55) Daniel Rydmark.
Skott: 24-30. Publik: 4 417. Domare: Bengt 
Svensson, Ljungby.

39. AIK-Djurgården 2-3
(1-1, 0-0, 1-2)

1-0 ( 4.02) Mats Lundström.
1-1  ( 8.59) Arto Blomsten.
2-1  (41.42) Patrik Kjellberg.
2-2 (48.57) Orvar Stambert.
2-3 (56.30) Jan Viktorsson.

Skott: 26-36. Publik: 13 850 (premiärmatch i 
Globen) . Domare: Dag Olsson, Borlänge.

40. Djurgården-Luleå 6-1
(2-0, 2-1, 2-0)

1-0  ( 3.38) Ola Andersson.
2-0  ( 9.40) Thomas Eriksson.
3-0  (21.56) Jan Viktorsson.
3-1  (26.33) Timo Jutila.
4-1  (29.56) Peter Nilsson.
5-1  (43.21) Jens Öhling.
6-1  (57.17) Johan Garpenlöw.

Skott: 33-17. Publik: 13 763. Domare: Kjell 
Lind, Gävle.

• DJURGÅRDEN vann grundserien, en 
poäng före Leksand. Och se’n vet du ju 
hur det gick. Resultaten från kvartsfina
lerna (mot AIK), semfinalerna (mot Bry
näs) och finalerna (mot Leksand) hittar 
du, av trycktekniska skäl, på sidan 2.

• DJURGÅRDSGLÄDJE ÄR, som ni säkert vet, den enda sanna glädjen. Och när dessutom AIK får stryk - ja 
då...Här deppar AIK:s målvakt Åke Lilljebjörn och jublar i tur och ordning Ola Andersson, Mikael Johansson och 
Jens Öhling. foto: krister nordin
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Grattis Anna i Karlstad
för det var ditt namn som fanns på den först öpp
nade rätta lösningen av DIF-krysset i tidningen 
DJURGÅRDAREN nr 4/1988.

Dragningen gjordes, givetvis under överinseen
de av ansvariga djurgårdsfunktionärer, av chefre
daktörens döttrar Lee Ann (3), till vänster och 
Jenny (5 år).

Krysset blev en succé, flera hundra svar kom 
in, och vi kan konstatera att Djurgårdaren har 
läsare i hela Sverige. Såväl norra Norrbotten som 
södra Skåne fanns representerade bland post
stämplarna.

Vinnarna, som kommer att belönas med diver
se supporterprylar, blev:

Anna Lindström
Bävervägen 1, Karlstad.
Paul Danielsson
Bondegatan 16, Stockholm.
Christer Bergqvist 
Fridstavägen 6, Stigtomta.
Vi säger grattis till vinnarna. Priser
na kommer per post.

• VILKEN DRAGNING. Lee Ann och Jen
ny har enats om tre kuvert.
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MANNEN AV VÄRLD
TYCKER
GLOBEN 
ÄR HELT 
PERFEKT

Kenta Nilsson är den 
svenska ishockeyns globe
trotter nr 1. Han har spelat 
i arenor över hela världen. 
Stora som små. Han har 
lärt sig trivas i de flesta. 
Globen är redan en av hans 
favoriter.

Av ANDERS LINDBLAD

Först begrundar han den noga, den 
nya, redan världsberömda skapelse 
som blivit hemmaarena för Djurgår
dens ishockeykrigare.

Se’n säger Kenta Nilsson:
- Den är underbart mäktig. Glo

ben kommer att bli ett lyft för hoc
keyn i Stockholm - det är jag säker 
på.

Kenta trivs som bekant i de flesta 
ishallar. Hans eleganta teknik och 
fruktade skott går hem lika bra i 
Rosenlundshallen i Jönköping som 
Joe Louis Arena i Detroit.

- De två finaste arenorna jag sett 
och spelat i är Olympic Saddledome 
i Calgary och arenan i New Jersey. 
Men det finns kanske andra arenor 
’over there’ som har mer charm. 
Spectrum i Philadelphia och hallen 
i Chicago är gamla, men gemytliga, 
att spela i. Med fullsatta läktare (alla 
NHL-hallar rymmer minst 14 000 
åskådare) blir det en otrolig stäm
ning. Alla hockeyspelare borde nå
gon gång i livet få uppleva en sådan 
stund. Då ryser det i hela kroppen.

Kan följa med
Globen har branta läktare. Det gör 

att även de som sitter längst upp 
mot taket ändå är relativt nära rin
ken och kan följa händelserna på 
isen väl.
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GLOBEN
GLÖM ’HOVET’ - NU
GÄLLER BARA

- Jag gillade Globens yttre redan 
från början, men på insidan har den 
bara blivit bättre och bättre, menar 
Kenta. Trodde faktiskt inte det skul
le bli så fint som det är. Och de 
branta läktarna gör att det blir intimt 
trots att det är så stort.

Livet och liret har lekt för ”Mr 
Magic” efter jul. Elitseriens störste 
profil blev pappa för tredje gången, 
den 20 februari. En flicka. Två poj
kar finns sedan tidigare i familjen.

- Att spelet stämmer så bra beror 
på självförtroendet. I Djurgår’n har 
jag råd att göra ett och annat miss
tag, utan att det gör alltför mycket. 
Ett härligt gäng att spela i.

Nu är Globen Kentas hemmaare
na. Han har haft flera andra tidiga
re. Så många att han inte själv kan 
hålla räkningen. Blir månne Nynäs
hamn hans sista?

- Nej, jag slutar efter tiden i Djur
går’n. Två år till har jag tänkt satsa. 
Men kanske fortsätter jag ytterligare 
något år. Håller på så länge det är 
kul att träna. Och just nu är det jätte
kul.
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Illustration: Bengt Salomonson

FAKTA OM
GLOBEN

Stockholms stadshus 
inlagd som jämförelse

110 m

Ett klot för 7 000—16 000 åskådare. 
Som mest, vid boxning då en ring byggs 
upp mitt på golvet, eller vid konserter 
(se teckningen här nedan), kan Globen 

rymma 16 000 åskådare — att jämföra 
med Scandinaviums (Göteborg) maxi
malt 14 000 eller Stockholms Stadions 
21 000.

Vid ishockeymatcher tar Globen 
13 850 åskådare.

Vid konferenser eller utställningar 
får ytterligare 2 000 plats i träningshal
len.

Ovan: Friidrottstävlingar i Globen kan 
samla 7 000 åskådare. Då har en löpar
bana på 200 meter lagts och teleksop
läktaren skjutits undan.
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En av stockholmsfotbollens 
mest eftertraktade spelare, 
Mikael Martinsson från Vasa
lund, blir en av attraktionerna 
i säsongens djurgårdstrupp.

- Han är snabb, hungrig 
och målfarlig, rent grym, säger 
djurgårdstränaren Tommy Sö
derberg. Micke är en härlig 
spelare som vi kommer att få 
mycket glädje av.

Murbräckan Micke
Av TOM AGNBLAD

Personligen är 23-årige Micke rena 
motsatsen till sin framfusiga uppenbarel
se på planen. Utanför är han ödmjuk och 
sympatisk, tar aldrig till några överord. 
Han har målsättningen klar för sig: Att 
satsa hårt för att fotbollsåret 1989 skall 
bli bra för hela Djurgården.

Mikael är ”vasalundare” av själ och 

hjärta, det var ju där karriären startade 
redan för 17 år sedan. Hela tiden har 
Micke figurerat som en av lagets målk
ungar, ett ”specialgebit” som också lett 
fram till 10 matcher i det blå-gula U 21-
laget och nio juniorlandskamper.

Sju månader i Spanien
Och så har det, förstås för en spelare av 
den kalibern, blivit en och annan utflykt:
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Mot Mera Mål
- Förra året spelade jag sju månader 

i en spansk div. II-klubb, Castellon. Sti
mulerande och utvecklande. Klubben er
bjöd mig att stanna kvar, och det var 
smickrande, men möjligheten att få spela 
fotboll på hemmaplan i en roligt spelande 
allsvensk klubb avgjorde saken.

Det blev alltså Djurgår’n för Micke, 
men chansen att få spela spansk ligafot
boll kommer kanske tillbaka, någongång 
i framtiden.

- Jag pluggar spanska på kvällarna, 
bekänner Mikael.

Om Djurgår’n och Tommy Söderberg 
släpper honom, förstås. För Mikael Mar
tinsson är en mycket användbar spelare, 
duktig på både mittfältet som i anfallet. 
Vad det blir i laget är, i skrivande stund, 
svårt att säga. Micke har just kastat kryc
korna efter den oturliga smällen i säsongs
avslutningen mot Luleå i fjol.

- Vi har en tuff målsättning och tränar 

• MMMM, han förtjänar alla M han 
kan få, Djurgår’ns nye forward och 
mittfältare Mikael Martinsson från 
Vasalund. Se här bara hur han lägger 
bollen, elegant, förbi Sandvikens 
målvakt Per Arne Östberg, ett av alla 
mål från Micke under åren i Vasa
lund.

hårt sex dagar i veckan. Under ”vin
tern” har djurgårdarna lagt onsdagsträ
ningen till Stadshagens konstgräsplan och 
övriga dagar hållit till ute på Bosön. Ter
ränglöpning, inomhusfotboll och sten
hård styrketräning har stått på program
met.

Tänker på framtiden
Men fotboll är inte allt. Mikael tänker 
på framtiden också, och inte enbart den 
som professionell. Han har jobb inom 
SE-banken och stortrivs med utbildning
en på banken.

Se’n var det ju det här med Vasalund, 
Djurgården och AIK! Borde inte ”store
bror” i Solna ligga närmare till för en 
vasalundslirare, särskilt som han är upp
vuxen i kommunen och har bott där hela 
sitt liv. Jo, det kan ju tyckas så. Men:

- Det har alltid rått rivalitet mellan 
Vasalund och AIK, så det laget var ald
rig något alternativ.

Säger alltså Mikael Martinsson.
Men enligt vad DJURGÅRDAREN erfar, 

och det från en vanligtvis mycket välun
derrättad källa, fanns det också en annan 
anledning till att Micke fick bryta kon
traktet med Vasalund, för att gå till Djur
gården: Hans kontrakt, som innehöll en 
klausul om att Mikael kunde bryta kon
traktet om han fick anbud från en all
svensk toppklubb, stadgade också att 
denna klubb inte fick vara AIK.

Sant eller inte sant? Tja, säg det, men 
DJURGÅRDAREN tror på det. Källan är 
som sagt mycket tillförlitlig. Och Vasa
lundsbasen Bosse GT Petersson är ingen 
vän av AIK. Inte alls, faktiskt.

Välkommen i det rätta gänget, Micke!
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Nr 1/89
DIF Supporters Club 

Björnvägen 14, 181 33 Lidingö 
Telefon 08 - 765 50 38

INFORMATION • FRÅN • SUPPORTERKLUBBEN

Nya villkor för medlemmarna 
i DIF:s supporterklubb

• Supporterklubbens egen tidning upphör, och blir istället en del 
av tidningen Djurgårdaren. Genom den får medlemmarna i sup
porterklubben information om vad som händer inom föreningen.

Djurgårdens Supporters Club önskar sina medlemmar ett 
bra nytt verksamhetsår.

Från och med detta nummer av DJURGÅRDAREN kom
mer supporterklubben att finnas med för information om 
sin verksamhet, mm.
• Vi kommer tills vidare att vara en fristående enhet med 
egen styrelse och förvaltning.
• Vi skall förutom att sportsligt stödja DIF på alla fronter 
också lämna ekonomiskt stöd till de mindre sektionerna.
• Vårt verksamhetsprogram skall intressera och aktivera 
medlemmarna och ge oss nödvändiga ekonomiska resurser. 
• Som medlem skall du få tidningen Djurgårdaren där du 
kan följa vad som händer inom hela föreningen.
• Genom supporterklubben skall du kunna köpa Djurgår
dens souvenirer.

Detta är resultatet av de förhandlingar supporterklubben 
haft med Djurgårdens överstyrelse.

Det är vår förhoppning att våra medlemmar skall ställa 
upp på vår policy att ge vårt bidrag till de sk mindre sektio
nerna inom föreningen eftersom dessa sektioner har svårt 
att få det ekonomiska stödet från moderföreningen. Det 
är här vi kan göra vår insats.

De mindre sektionerna arbetar mycket hårt för sin exi
stens och de har också all anledning att få chansen att över
leva. När det gäller dig som djurgårdare har du möjligheten 
att genom medlemsskap även i supporterklubben stödja de 
mindre sektionerna. Även om fotbollen och ishockeyn drar 
till sig den största uppmärksamheten, bör vi komma ihåg 
att Djurgården faktiskt är mycket mer.

Medlemsavgiften är densamma som i moderföreningen, 
alltså ungdom upp till 18 år 75 kronor, övriga 150:-.

Gör din plikt! Anmäl dig som medlem i supporterklub
ben redan idag. Använd vårt postgironummer 35 21 20 - 0. 
På talongen skall du ange namn, adress och telefonnummer.

Supporterklubbens styrelse 
Ordförande: Sven Öberg, tel 08 — 765 46 16. Sekr: mats Jansson, 
0762 — 710 80. Kassör: Jan-Erik Lindqvist, 08 — 45 99 17. Leda
mot: Gunilla Karlsson. Suppl: Peter Johansson, Per Jungstedt.

Supporterhälsningar

LÅT OSS BLI FLERA - VÄRVA MERA
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KÖP OCH STÖD!
Fotbollens Dag den 8 oktober 1988, 
celebrerades med fotbollsfrimärken. 
Nu kan du köpa det unika kuvertet 

här nedan, med utgivningsdagens stämpel 
samt DIF-märket.

Du beställer genom att använda 
vårt postgironummer 35 21 20 — 0. 

Ange antalet kuvert på talongen, 
så kommer de med posten. 

Pris per kuvert 70:-.
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NÄR FOTBOLLEN (O
Av MATS WICKMAN

• BLÅRANDIGT JUBEL med 
Glenn Myrthil och Steve Gallo
way som tackar varandra för 
snyggt spel. Det var i fjol. Och i 
år? Ja, förutsättningarna har då 
i varje fall inte försämrats...

Kulan är redan i luften. Snart 
kör vi igen!

Som alla vet gjorde Djur
gårdens fotbollslag mycket 
bra ifrån sig under fjolårssä
songen, och knep en silverme
dalj efter Malmö FF. Håller 
den nuvarande trenden i sig 
går Djurgår’n mot en ny stor
hetstid i fotboll.

Och varför skulle den inte 
göra det...

Framgångarna för Djurgårdens fot
bollslag startade redan i början av 
1900-talet, då föreningen tog fyra SM-
tecken i snabb takt. Från 1896 och fram 
till 1924 avgjordes inte SM med något 
som helst seriespel, utan enbart i cup
form, dvs utslagsturnering. Djurgården 
var uppe i sin första SM-final 1904, 
men förlorade mot Örgryte med 1-2.

Djurgårdens spelade flera SM-finaler 
under 1900-talets första år, men vid 
varje tillfälle fanns Örgryte på andra 
planhalvan. Göteborgslaget var den ti
dens suveräner i fotboll och länge helt 
omöjliga att rå på.

Men Olympiaåret 1912 hände det 
äntligen. Föreningen vann sitt första 
SM-guld i fotboll genom att i finalen 
på Råsunda besegra just Örgryte med 
3-1. Bedriften upprepades tre år sena
re, 1915, då Örgryte återigen fick se sig 
besegrat i SM-finalen. Djurgården vann 
med 4-1 på Stadion till ca 10 000 män
niskors vilda glädje.

1917 vann Djurgården sitt tredje 
SM-tecken, denna gång genom seger 
mot värsta stockholmskonkurrenten 
AIK. Siffrorna blev 3-1. Året innan 
hade AIK vunnit SM-finalen med sam
ma siffror.

Bästa stockholmlaget
Även om Örgryte var det bästa svenska 
fotbollslaget under denna tid, så var 
Djurgården bäst i Stockholm, dock med 
hårda konkurrenter: AIK i första hand, 
men också Hammarby, Johanneshof 
och Westermalm.

Första matchen mot AIK spelades 
redan 1899 och AIK vann med 2-0. 
men snart skulle Djurgården visa fram
fötterna och ta hem flera viktiga turne
ringar under 1900-talets tidigaste år. 
Laget kallades allmänt för ”de fruktade 
djurgårdarne”.

Också 1910-talets framgångsrika fot
bollslag var fruktat, vilket framgår av 
teckningen här intill.

Internationellt

Och inte blev det roligare året därpå 
när engelska laget Corinthians spelade 
i Sverige. I Stockholm mötte engelsmän
nen ett kombinationslag, med bl a sex 
djurgårdare. Det blev storstryk här ock
så: Corinthians vann med 15-1.

Men allt eftersom åren gick utveckla
des stockholmarnas fotbollsspel. 1916

Djurgårdens första internationella 
match i fotboll ägde rum 1903, då det 
danska laget Österbro Boldklub gästade 
Stockholm. Danmark var i början av 
1900-talet överlägset Sverige som fot
bollsnation, något som visade sig i 
matcherna mellan Djurgården och Ös
terbro. Danskarna vann första matchen 
med 6-1 och andra med hela 15-0.
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CH FARFAR) VAR UNG
var det dags för ett svenskt lag att ta 
den första segern mot Danmark. Laget 
som åstadkom denna historiska seger 
bestod endast av spelare från Stock
holm. Siffrorna skrevs till 4-0 och Djur
gårdarna Kalle Karlstrand och Kalle 
”Köping” Gustafsson gjorde ett mål 
vardera. Köping Gustafsson är en av de

stora djurgårdsprofilerna från den här 
tiden. Han kom som etablerad spelare 
från Köping och var med om två av 
Djurgårdens SM-segrar, 1917 och 1920. 
”Köping” var kanske landets bäste hu
vudspelare; alltid farlig när han fick till
fälle att nicka framför mål. Dessutom 
var han en lysande tekniker.

Ett bevis för ”Köpings” storhet var 
hans flitiga deltagande i OS. Han blev 
uttagen till fyra OS i rad, 1908, 1912, 
1920 och 1924. (Sista året var han dock 
reserv och spelade inte någon match).

En annan djurgårdsprofil kallades för 
”Lill-Einar” och hette Olsson i efter
namn. Han har tagit 16 SM-titlar i djur

• ANNO 1900 såg Djurgårdens fotbollslag ut så här. Spelarna är uppifrån fr. v (förnamn brydde man sig inte om på den 
tiden), Gustaf Herman Andersson (ordf), Damstedt, Egnell, Bomgren, Lundell, Rosén, Norling, Nilsson (kapten), 
Johnsén, Svensson, Holm och Jahnzon.
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Mr Hat Trick, Stefan Rehn, Djurgårdens IF. De två senaste årens vinnare i sluttävlingen.

På Måltipset gäller det att hitta målspottarna. Du ska ju plocka ut de 8 målrikaste matcherna. Eftersom vi vill stimulera till många mål har vi skapat Mr Hat Trick-tävlingen.Den spelare som gör minst tre mål i en match i Allsvenskan eller div. I får ett pris på 5.000 kronor till den egna klubben.Dessutom deltar han automatiskt i en stor final där ännu mer pengar finns att vinna till klubben.För dig som tippar måste det kännas stimu

lerande att veta att Måltipset ger dom riktigt stora vinsterna.Sveriges största tipsvinst kom just på Måltipset. En enda vinnare med 8 rätt kammade hem nästan 6 miljoner kronor!



• TVÅ DJURGÅRDSLAG av äldre modell. Överst mästarlaget 1920, stående 
fr.v ”Lill-Einar” Olsson, Gottfrid Johansson, Einar hemming, Bertil Norden
skjöld, Götrik Frytman, Karl ”Köping” Gustafsson, Carl Karlstrand, Sten 
”Knata” Söderberg och en okänd. Främst Jean Söderberg, Frithiof Rudén och 
Ragnar Wicksell. Underst 1910 års fotbollskämpar, fr.v: ”Putte” Öhman, Ber
til ”Nocke” Nordenskjöld, C Öhman, G Sahlin, Åke Spångberg, Samuel Lind
qvist, Ivar Friberg, Knut Sandlund, Götrik Frykman och Viktor Jansson. Sak
nas gör ”Lill-Einar” Olsson.

• ”KÖPING”, dvs Karl Gustafs
son, var en av Djurgårdens mest 
framstående spelare under de första 
åren. ”Köping” var en lysande tek
niker, och oerhört farlig i huvudspe
let.

NÄR FOTBOLLEN (OCH
FARFAR) VAR UNG...

gårdströja, tre av dessa i fotboll och de 
övriga i olika skidsporten ”Lill-Einars” 
fotbollsspel kännetecknades av sinne för 
taktik och en stor dribblingsskicklighet.

Men ”Lill-Einar” var nog mest be
römd för att han alltid spelade fotboll 
i keps, något som berodde på att han 
var måttligt förtjust i sitt illröda hår och 

inte hade minsta lust att visa upp det 
fotbollspubliken.

Mål på straff

En annan nyckelspelare i den tidiga 
djurgårdsfotbollen var Bertil ”Nocke” 
Nordenskjöld. Han fanns med i laget 
vid samtliga de fyra första SM-segrarna. 
”Nocke” spelade framförallt som back 
eller halvback och var oerhört svår att 
passera.

”Nocke” Nordenskjöld - som sede

mera blev Djurgårdens ordförande un
der 14 år - var alltså en av guldmedaljö
rerna när Djurgården vann sitt fjärde 
SM i fotboll 1920. Den segern var den 
knappaste så långt; Sleipner besegrades 
med 1-0. Målet slogs in på straff av 
Harry Sundberg. Han var den ende djur
gårdaren som ingick i det klassiska 
svenska lag som tog OS-brons i Paris 
1924.

Efter SM-guldet 1920 skulle det dröja 
35 år, till 1955, innan Djurgården vann 
igen. Men det är en annan historia...
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O B VAR
FÖRST 
I MÅL

NÄR OL-
SPORTEN 
FÖDDES

Den första oriente
ringstävlingen i Sve
rige genomfördes 
den 27 mars 1919.

Snabbast i mål var 
en djurgårdares

• SE SÅ’N STIL han har, 
den gode OB Hansson när 
han forsar fram mot mål. 
OB gjorde sina skidor själv 
och var en mycket framstå
ende skidåkare, och tydligen 
lika bra som skogsluffare.

• HÄR började det. Mag
nus af Petersens pekar ut 
starten för landets äldsta 
märkta vandringsled.

Av STIG HAMMAR

I år firar den svenska 
orienteringslöpningen 
70-årsjubileum. Den första 
tävlingen, över 12 km, gick 
från Igelboda (Saltsjöbaden) 
till nu brunna Nackanäs 
värdshus.

En djurgårdare, Oskar 
Brynolf Hansson, var bäst 
av de 200 som kom till 
start. Selångergrabben OB 
Hansson (egentligen döpt 
till Oskar Helmer Brynolf) 
startade inte i själva huvud
tävlingen utan i Oldboys
klassen, men löpte så bra 
att han inte bara vann den 
klassen med 25 minuter till 
godo på tvåan, utan faktiskt 
var snabbast av alla i de 
sammanlagt tre klasserna.

DJURGÅRDAREN nr 4, 
1919, skrev:

”Tävlingen som gick den 
27 mars blev en succés 
och föranledde vår repre
sentant å förbundsmötet, 
Nylund, att föreslå en li
kadan tävlings avhållan
de i höst och därefter 
deras årliga återkom
mande.

Banan, 12 km fågelvä
gen, sträckte sig från 
Igelboda över tre kon
trollstationer i den rätt 
obanade terrängen söder 
och sydväst ut till Nacka
näs.

Skidåkarna, gamla be
prövade orienterare, red
de sig alldeles förträff
ligt. I klass I var det 
ungdomarna från Djurs
holm och skogshögsko
lan som slogos om priser
na. En djurgårdare place
rade sig, tyvärr ganska 
långt tillbaka.

Däremot härjade vi vilt
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i oldboysklassen och be
lade platserna 1, 4, 6, 8, 
11, 17, 18, 25 och 26.

I den klassen kom da
gens stora överraskning 
i form av OB Hanssons 
storartade löpning. (Att 
han är Old Boy kan man 
fö knappat fatta, då man 
ser hans ungdomliga 
spänstighet.) Så gott som 
oberörd inkom han efter 
en synnerligen kraftig 
spurt sista kilometern, 
omedveten om sin goda 
prestation. Han slog and
re man i klassen med 25 
minuter och nådde bästa 
tid i hela tävlingen.

Hansson gick över alla 
småsjöarna första sträc
kan. Den andra löpte han 
genom terrängen, för att 
på den tredje följa vägen 
söderut ett stycke innan 
han gav sig in i snåren.

Han påstod sig inte ha 
sett någon medtävlare på 
hela distansen och hade 
följaktligen ingen aning 
om sin placering.

’En bit från målet möt
te jag ett par grabbar som 
bara skratta åt mej, men 
jag tänkte, jag ger fasen 
i att jag har gått så då
ligt, jag hejar på in till 
målet ändå.’

Det var därför en stor 
överraskning när han 
fick veta att han hade 
bästa tiden.

I denna klass återfun
nos många gamla idrotts
män och dito pampar, 
såsom bröderna Tand
berg, Sundholm och Pal
lin av de våra.

Resultaten blevo för 
djurgårdarna:

Klass I:1. G Wahl
gren, Djursholm 1.27.19.

28. F Lundin 1.55.13.
Klass II (Old-Boys):

1. OB Hansson, 1.25.39, 
4. O Tandberg 1.52,23, 
6. GA Dahlberg 2.00.7. 
8. K Sundholm 2.03.31.
11. Erik Pallin 2.10.19. 
17. Bengt Tandberg 
2.18.5.25. SS Karlsson 
2.40.2.26. O Björk 
2.42.5.”

1919 fanns inget oriente
ringsförbund vare sig på 
riksplanet eller i Stockholm. 
OL-sporten var organiserad 
i Stockholms Idrottsför
bund, där ordföranden hette 
Ernst Killander, av många 
ansedd som ”OL-sportens 
fader”.

Det var skidåkarna som var 
OL-sportens förriddare. De 
hade löst många kartpro
blem och vägvalsalternativ 
och ville nu orientera på 
barmark. Att det blev en

djurgårdare som vann den 
allra första tävlingen har fle
ra förklaringar. Ernst Kil
lander bodde i Saltsjöbaden 
liksom Birger ”Birre” Ny
lund, föreningens skids
sports- och orienteringsle
gend. Det var naturligt att 
de båda kom att samarbeta 
om den ”nyfödda” OL-
sportens första större täv
ling. Att de båda dessutom 
stod på god fot med August 
Hermans af Petersens som 
ägde Erstaviks stora skogar 
gjorde säkert det hela myc
ket lättare.

FOTNOT: Det finns nästan 
inga priser eller utmärkelser 
kvar från OB Hanssons ak
tiva tid, vilket torde peka på 
vikten av att alla aktiva inom 
föreningen ser till att deras 
priser sparas och överläm
nas åt den intresserade efter
världen.
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• BENGT FRIDH har 
bekymmer med Djur

gårdens brottningssek
tion.

Djurgårdens brottningssek
tion befinner sig i ett mot
lut. Samarbetet med Skå IK 
har upphört. Det är problem 
med träningslokalen och fle
ra av de bästa brottarna lig
ger i lumpen.

- Det är tungt, samman
fattar Bengt Fridh, en av 
eldsjälarna inom brott
ningssektionen det aktuella 
läget.

Under de två senaste åren 
har djurgårdsbrottarna haft 
ett mycket givande samar
bete med Skå IK, ett samar
bete som omfattat såväl trä
ning som tävling. Men när 
skågrabbarna i höstas fick 
en egen träningslokal i 
Bergshamra (Solna), tyckte 
de att det var for långt att 
åka till djurgårdarnas lokal 
i Åkeshovshallen. Resulta
tet blev att samarbetet upp
hörde.

Men ännu värre blev det 
när fritidsförvaltningen i 
Stockholm överlät förvalt
ningen av Åkeshovshallen 
till basketklubben Alvik:

- Vår träningstid drogs 
ner från fem till tre kvällar 
i veckan. Uthyrningen av 
lokalen till skolor och andra 
aktiviteter ökade samtidigt 
som man drog ner på städ
ningen. Vi har alltid varit 
nog att hålla rent och snyggt 
omkring oss, men efter ny
ordningen är det allt som 
oftast inte särskilt trevligt 
att komma ner till lokalen 
på kvällarna, berättar Bengt 
Fridh.

Bengt Fridh är, liksom 
andra djurgårdsledare be
sviken:

DJURGÅRDAREN
Äldre tidskrifter av ”Djurgårdaren” önskas köpa. 
1950-, 60-, 70- och 80-talen.

Även annan idrottsmaterial av intresse, som Alfa-
bilder, vykort, Rekordmagasinet, vissa sportböcker 
med mera.

Vg ring Bo Öfwerlund, tel 0760/823 04. Adress: 
Vitmåravägen 88, 194 60 Upplands Väsby.

PROBLEM FÖR BROTTARNA

- De kommersiella in
tressena har allt for mycket 
fått ta över på bekostnad 
av den idella ungdomsverk
samheten.

Att samarbetet med Skå 
upphört har också rent 
sportsliga konsekvenser. 
Under de två år klubbarna 
tävlat ihop har de båda med 
gemensamma krafter skapat 
ett lag i toppen av division 
två. Själva kan djurgårdarna 
inte ställa ett helt lag på 
fötter:

- En av orsakerna till det 
är att fem av våra bästa 
brottare fnv gör militärtjän
sten, och det på sådana or
ter att de inte har möjlighet 
att delta i vare sig träning 
eller tävling, berättar Bengt 
Fridh.

Ytterligare en stomme 
inom djurgårdsbrottningen 
har skingrats till säsongen. 
Det är brödratrion Månsson 
som inte längre - åtminsto
ne inte i sin helhet - finns 
kvar i sektionen. Äldste bro
dern Jonny arbetar fnv i 
Västindien och näst yngste 
brorsan Jerry har bestämt 
sig for att satsa på fotboll.

Kvar är dock yngste bro
dern Jimmy, som betraktas 
som en mycket stor talang. 
Senast vann han t ex en täv
ling i Gävle med deltagande 
av hela svenska juniorleli
ten och mycket meriterade 
utländska brottare. Jimmy 
är bara 13 år gammal, men 
vann ändå 50 kilosklassen 
för pojkar upp till 15 år.

- Han har ett starkt psy
ke, är träningsvillig och går 
verkligen in for att bli en 
bra brottare. Han har den 
rätta inställningen, den att 
bli bäst.

Givetvis har Jimmys sto
ra talang lett till att flera 
klubbar varit ute och ryckt 
i honom.

Trots motgångarna job
bar djurgårdsbrottarna vi
dare. I april, när de inkalla
de kommer tillbaka från 
lumparlivet, skall alla in
blandade parter träffas för 
att dra upp riktlinjerna for 
framtiden. På dagordningen 
finns bl a frågan om att skaf
fa en ny och bättre belägen 
lokal.

- Åkeshovshallen läge är 
inte helt idealiskt. Det gör 
det svårt både att få nya 
ungdomar att börja brottas 
hos oss, likaväl som att få 
dem att fortsätta, säger 
Bengt Fridh.

Planerna omfattar också 
försöken att hitta en ny trä
narkraft, vilket Bengt Fridh 
anser vara en av de viktigas
te förutsättningarna for att 
med framgång kunna föra 
Djurgårdens stolta brottar
traditioner vidare.

DIF-FÄKTARE 
PÅ NORDISKA 
VÄRJTRONEN

- Det brukar bli bra när 
djurgårdare visar upp sig.

Det var Ulf Sandegrens 
replik till en tidningsrepor
ter sedan den 25-årige djur
gårdsläktaren i stor stil vun
nit Öppna Skandinaviska 
mästerskapen i värjfäkt
ning.

Mästerskapen avgjordes i 
Göteborg i början av mars.

Och till yttermera vis
so - liksom för att ytterliga
re understryka den stora 
djurgårdsdominansen inom 
faktsporten - var det en 
klubbkamrat, Arne Jansson, 
som Uffe mötte i finalen. 
Den slutade 10-4 till Ulf 
Sandegren, som i semifina
len med samma siffror be
segrade Bjuvs Andreas Ker
tesz.

Öppna skandinaviska är 
en mycket stor tävling med 
deltagande av världens 
främsta fäktarnationer. Alla 
nordiska länder hade repre
sentanter, liksom Holland, 
USA, Ungern och Västtysk
land.

BOWLARE GÖR 
STORTÄVLING
Bowlingssektionen fyller 70 
år i år och i samband med 
detta lyckats får arrangera 
en stor rikstäckande tävling 
ingående i ”Sweden Mas
ters”. ”Djurgårdens Inter
nordiska” är en av tio täv
lingar som leder fram till 
Sverigefinal nästa år. En 
stor utmaning, anser sektio
nens folk, om att Djurgår
den fått arrangemanget.

VÄDERGLÄDJE 
HOS CYKLISTER

Den milda vintern har verk
ligen fått fart på hjulen i 
Djurgårdens cykelsektion. 
Vädret har medgivit goda 
möjligheter att träna utom
hus istället for på motions
cyklarna, ett vanligt ”sam
färdsmedel” under normala 
svenska vintrar.

Fr o m nyår har ansvaret 
for träningen delats mellan 
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Mats Ericsson och två cyk
lister, Peter Kasche och 
Robert Jegenstam. Mats 
Ericsson har tidigare dragit 
hela det tunga träningslas
set, för alla klasser, elit, 
damer och yngre förmågor.

Djurgården kommer till 
årets tävlingssäsong med 
flera cyklister i elitklassen, 
bl a landslagsåkarna Peter 
Alm och Pär Bertilsson, li
kaså med många löften i 
andra klasser. Sektionen 
hoppas kunna synas en hel 
del i resultatlistorna, samti
digt som alla tror på fort
satt representation i landsla
get.

• MALIN SWED
BERG, första DIF-tjej i 
landslaget.

MALIN FÖRST 
I BLÅ-GULT

Grattis Malin Swedberg, 20, 
fotbollstjej i Djurgården 
som blivit uttagen i landsla
get - som första djurgårds
tjej någonsin i en officiell 
landskamp.

Malin är mittfältare och 
slitvarg, uppväxt i en verklig 
DIF-familj — både pappa 
och mamma jobbar på djur
gårdskansliet. Landskam
pen gick mot Frankrike, på 
bortaplan, den 11 mars, och 
Sverige vann med 2—1.

MELLANÅRS-SM 
FÖR BOXARNA

Årets SM blev ett mellan
årsmästerskap för djur
gårdsboxarna. Sjukdomar 
omintetgjorde starten för 
alla utom två av sektionens 
pugilister, som båda dess

utom drog nitar i lottning
en.
• Karl Berlén (75 kg), med 
bara ett fåtal matcher i ba
gaget, lottades mot regeran
de svenske mästaren Ronny 
Antman, f ö segrare i Stock
holm Box Open i mitten av 
januari. Karl höll emot en 
och en halv rond, innan 
domaren bröt.

Karl Berlén är ändå ett 
av de stora löftena i sektio
nen, liksom
• Hamayak Shabazian, en 
tuff iranier, som efter att 
ha stått stilla i Linnéa valde 
Djurgården i år, och nu har 
utvecklats enormt. Hama
yak lottades mot landslags
mannen och sedemera ock
så mästaren Sandor Gaspar 
från Malmö, och gjorde en 
stark insats - tillräckligt för 
seger ansåg många bedöma
re. Men inte tre av domar
na, som röstade på Gaspar 
med blott en enda poängs 
övervikt. Två domare höll 
på Hamayak som nog, i är
lighetens namn, föll mer på 
att Gaspar är ett berömt 
namn än att Hamayak boxa
de dåligt.

PINGISEN 
KVAR I TREAN
Det blev inte det tänkta 
avancemanget från pingi
sens div. III för Djurgården. 
Efter en olycklig inledning 
av det avgörande samman
draget - en serie matcher - 
där djurgårdarna bara kla

rade oavgjort (7-7) mot 
Hemse från Gotland, för
svann chansen att vinna se
rien och avancemanget. 
Djurgårdarna tappade 
stinget alldeles, spelade yt
terligare en oavgjord match 
innan förlusten mot serie
ettan Solna (5-8).

- Vi hade två ordinarie 
spelare borta, och då var 
det inte lätt, förklarar spela
ren Robert Strömfelt. Vi får 
satsa hårt till nästa år istäl
let.

Liksom övriga småsektio
ner lider pingislirarna brist 
på resurser. Robert Ström
felt är kritisk:

- Det var mycket bättre 
för några år sedan. Nu ver
kar det som om ishockeyn 
och fotbollen tar alla ekono
miska resurser.

Inför nästa säsong, som 
inleds under sensommaren, 
har djurgårdarna kontakt 
med två spelare av topp
klass.

- De är intresserade av 
oss och vi av dem, säger 
Robert Strömfelt.

• DIF-konståkningstje
jer med stora framtids
möjligheter är Lena 
Lindberg och Ann Blid
löv.

DIF-TJEJER 
INVIGDE 
GLOBEN
När Globen invigdes fanns 
Djurgårdens konståknings
tjejer givetvis på plats. Ann 
Blidlöv (tränare Jane Berg
vill) och Lena Lindberg 
(Anette Olsson) gjorde en 
bejublad insats.

Ann Blidlöv började i 
Sollentuna KK vid fem års 
ålder och kom till DIF 
1987/88. Tävlar nu som A-
senior. Den här säsongen 
har Ann bl a vunnit guld i 
Blixtcupen, Tuna Cup, 
Dahléncupen på Lidingö 
och LM. Ann blev åttonde 
flicka i SM.

Lena Lindberg är en väl
känd djurgårdsflicka., som 
denna säsong tävlat som 
B-junior. Lena vann också 
guld i Blixtcupen. Boo-
Cupen samt B-SM.

Bada flickorna har tränat 
hart och gjort god PR för 
sig själva och för DIF.

FOTBOLLS
LAGET REDO
- Allt väl, rapporterar trä
nartrion Tommy Söder
berg, Göran Aral och Ben
ny Persson inför den stun
dande säsongen. Djurgår
den har förstärkt med några 
nyförvärv, Mikael Martins
son (som du hittar ett repor
tage om på annan plats här 
i tidningen), Kefa Olsson 
från Rönninge, Niklas Karl
ström från GIF Sundsvall, 
Patrik Hagman från 
Spånga, Janne Andersson 
från IFK Västerås och mål
vakten Magnus Hultén från 
Bromsten.

Laget har genomfört ett 
lyckat och solvarmt trä
ningsläger på italienska fot
bollsförbundets egna camp 
Coverciano i Florens, dit 
Fiornetina tränaren Sven-
Göran ”Svennis” Eriksson 
kom för att imponeras av 
djurgårdarna.

Två träningsmatcher spe
las i Florens. Resultaten hit
tar du i uppställningen över 
träningsmatcherna (med 
Djurgårdens målsiffra 
först) här nedan:

Eskilstuna (b) 4—1. 
Holmsund (h) 3—1. 
Vasalund (b) 2—2. 
Göteborg (b) 1—2. 
Västra Frölunda (b) 3—4. 
AIK(h)5—1.
GIF Sundsvall (h) 4—0. 
Viareggio (Italien) 4—0. 
Sundsvall (Italien) 3—1. 
Sista träningsmatchen, 

mot Falkenberg, spelades 
efter denna tidnings press
läggning.

Fotbollssäsongen inleds 
söndagen den 9 april med 
bortamatch mot Malmö FF. 
Hemmamatcherna spelas 
som följer:

16 april: DIF—Örgryte. 
30 april: DIF—Brage.
11 maj: DIF—AIK.
21 maj: DIF—Sundsvall. 
11 juni: DIF—GAIS.
21 juni: DIF—Örebro. 
28 juni: DIF—Halmstad. 
13 aug: DIF—Malmö. 
27 aug: DIF—Frölunda. 
l0 sept: DIF—Göteborg. 
24 sept: DIF—Norrköping. 
Samtliga hemmamatcher 

spelas i år på Råsunda fot
bollstadion.
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IF Ååh, en så’n lycklig dag...
Det finns, som bekant, djurgårdare och djurgårdare. 

Det finns de som talar 
väl om Djurgår’n men 
inget mer, och så finns 
det de som ser till att det 
ständigt kommer nya blå
ränder. Paret Ingrid Gest
blom och Tommy Wik
lund är av den senare ka
tegorin.

Den här födelseannon
sen saxar vi nämligen — och vi gör det med största 
nöje — ur morgontidningarna i början av mars: 

”Debbie har fått en liten Djurgårdssyster!
Samma dag som DIF slog ut AIK med 4—2 i slutspe

let.!

Debbie har fått en liten 
Djurgårdssyster!
Samma dag som DIF slog 
ut aIK med 4-2 i slutspelet! 
Åh, en sådan härlig dag! 
DITTE INGELA FRIDA 
Ingrid Gestblom
Tommy Viklund
Tack till personalen
KS 28/2 1989

Åh , en sådan härlig dag!
DITTE, INGELA, FRIDA
Ingrid Gestblom, Tommy Wiklund.
Tack till personalen, KS 28/2 1989.”
Redaktionen för tidningen DJURGÅRDAREN samt 

givetvis hela vår förening, gratulerar.
Tilläggas kan att även representanter för AIK upp

märksammat den lyckliga tilldragelsen, nämligen Kar 
de Mumma, som i Svenska Dagbladet den 8 mars 
uppmärksammar det hela i sin spalt. KdM citerar 
födelseannonsen, men kallar försiktigtvis flickebarnet 
för ”Patrik” (!) och kommenterar:

”Det var ju roligt. Om inte grabben i framtiden går 
och blir AIK:are, förstås”.

Den risken tror vi är liten. Med sådana föräldrar. 
Grattis, Ingrid och Tommy.

Säsongens idrottsaktiviteter i 
Globen är över. Vi fick nöjet att 
ett par gånger på raken — det 
här är biljetten från den första 
gången — tvåla till AIK, både i 
fotboll och ishockey. Och en del 
annat. DJURGÅRDARENs redak
tör har gjort en egen, högst per
sonlig, lista över några bemärkta 
Globentilldragelser:

● Första dumheten: Toapap
persrullen som kastades in på 
isen av DIF-fans i slutet av första 
perioden mot AIK. De som kas
tade kunde gott använt papperet 
till att snyta sig och torka sig bak
om öronen med.
● Värsta musikinslag: Organis
ten som förstörde stämningen i 
första matchen.
● Bästa hejaklack: ”Ståplats, 
ståplats, ståplats...”. Fast det var 
j-ligt idiotiskt att köra det under 
nationalsången. Men håll med: 
Visst var det bättre stämning 
under ”ståplatsläktartiden” på 
Hovet?

● Mest internationella inslag: 
Leksands ishockeylag. Inte 
många masar där, inte. Faktiskt 
fler smålänningar, skåningar och 
danskar (fyra vardera) än dalkar
lar (tre). Fast grattis ändå, pågar, 
till medaljen.

VI GRATULERAR

50 år
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

Av Janne
Bengtsson

Passar som ytter
En av Djurgårdens försvarsspelare gör uppenbarli
gen anspråk på ett plats på yttern. Nämnde spela
re — inga namn — deltog i träningslägret i Florens 
och passade givetvis på att inhandla ett par italiens
ka promenadskor. Dyrt men snyggt.

Dock ej så roligt, när vår spelare kom hem och 
upptäckte att han fått med sig två högerskor.

Kanske en annons i Djurgårdaren är på gång: 
”Spelare med två högerfötter söker ytterpartner 
med två vänsterfötter”.

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

70 år
9/4 Åke Hamin, Gävle

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

75 år
18/4 Kjell Hedman, Solna
24/4 Bertil Johansson, Täby (bowling)

80 år
4/4 Torsten Gustafsson, Huddinge (orientering) 

23/4 Evert Karlsson, Stockholm (ishockey)
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