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Djurgårdens ishockeylag har svarat för en mycket stor
sportslig prestation under 1980-talet!
Tre seriesegrar, fyra SM-finaler och två SM-guld!
Till detta ska då läggas framgångarna för våra pojk- och
juniorlag, som också tagit många fina titlar under 1980-ta
let.
Även den här hösten har ishockeylaget visat att de tillhör
den absoluta toppen i svensk ishockey. Laget är dessutom
kvalificerat för finalspel i februari mot bland andra de rys
ka mästarna.
Det bevisar att föreningen även hör hemma bland Euro
pas bästa ishockeylag.
RÄTT MODELL

Ingvar ”Putte” Carlsson, som tog över ansvaret for ishockeyla
get för knappt tre år sedan, har tillsammans med de övriga i
ishockeysektions styrelse och lagledning, hittat den rätta djur
gårdsmodellen.
Borta är de spektakulära och dyra nyförvärven. Istället hand
lar det nu mera om att hitta talangerna och sedan utbilda dem
till elitseriespelare i toppklass.
Ett bevis på att ”Putte” och hans medarbetare lyckats i detta
är det faktum att alla av årets seniorspelare kommer från Stock
holm med omnejd.
Även vår ungdomssektion har bidraget till denna mycket
framgångsrika verksamhet. Detta bevisas inte minst av att A-
laget aldrig tidigare haft så många egna produkter som den här
säsongen.
TACK PUTTE!

I och med årsskiftet lämnar Putte Carlsson sin anställning som
sportchef. Därför vill jag passa på och tacka honom för allt vad
han gjort under dessa knappt två år som han haft det yttersta
ansvaret för föreningens ishockeyverksamhet.
Tack och lov fortsätter han dock att även i framtiden arbeta
för DIF-hockeyns bästa. Och det är vi oerhört tacksamma för!
Låt oss inför årsskiftet hoppas att de sportsliga framgångarna
för Djurgårdens del som varit så många under slutet av 1980-ta
let, också fortsätter under 1990-talet.
1991 fyller Djurgårdens IF 100 år. Då ska föreningen för
hoppningsvis tillhöra den idrottsliga toppen i fler sporter än i
ishockeyn!
Gott Nytt DIF-år och tack för 80-talet!

Tryckeri:

Guidentryck AB, Bromma

Jan-Peder Norstedt
är ordförande
i Djurgårdens
överstyrelse
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BOWLING
JUNIORER
VANN DM
Stämningen i Djurgårdens
bowlingsektion är for tillfäl
let uppåt!
- Ja, vad kan man annars
vara, konstaterar sektions
basen Peter Alm.
Anledningen är givetvis
framgången för sektionen
nyligen, då man arrangera
de en TV-sänd kvaltävling
inom ramen för Sweden
Bowling Masters.
- Tillsammans med Has
se Swedberg på marknads
bolaget DIF AB lyckades vi
få Nordic Channel intresse
rade av matchen. Därmed
fick vi också reklamintäk
ter, och det behövs för en
verksamhet som denna.
Tävlingen samlade över
500 startande och ingick i
DIF:s traditionella tävling
Djurgårdens Inter Nordis
ka.
Och det finns fler anled
ningar till att humöret är
på topp: Nyligen blev för
eningens juniorer distrikts
mästare för tremannalag.
- Extra roligt var det för
Anders Friman som dels
blev distriktsmästare i lag,
dels kom tvåa i den indivi
duella tävlingen, berättar
sektionsordförande Alm vi
dare.
Föreningens herrlag lig
ger säkert förankrat i div I,
medan damlaget håller till
i tvåan. (Av Dan Svanell)

- Den yngsta är faktiskt
bara tre år, men annars är
det upp till åtta år, berättar
hon.
Elitåkarna får precis som
förr om åren slåss med de
andra elitåkarna i Stock
holm om istid i Zinkens
damm. De som är sk för
bundsåkare kan dessutom
använda isbanan vid Stora
Mossen.
- Problemet med istider
na är det jobbigaste. Därför
är det så roligt att så många
kommer till vår skridsko
skola, tycker Anita Tegnér.
Närmaste tävlingen för
DIF:s del är SM i konståk
ning, där föreningen har en
åkare anmäld. (Av Dan Sva
nell)

Per Bertilsson, som här vinner en spurtduell i en tävling i fjol,
är en av de djurgårdscyklister som utmärkt sig under året.

BRA ÅR
FÖRDIF:s
CYKLISTER
Två seniorer, Michael Gus
tafsson och Per Bertilsson
är de som lyckats bäst bland
Djurgårdens 30-talet licen
sierade cyklister under
1989.
Och på damsidan har Jea
nette Lennström blivit både
distrikts- och Svealands
mästare.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING
söker

medarbetare till kansliet
Till vår ekonomiavdelning söker vi medarbetare som främst skall
arbeta med
— bokföring
— kund- och leverantörsreskontror
— löneadministration
Samtliga ekonomiadministrativa rutiner sker datamässigt och vi
har nyligen installerat ett nytt nätverk.
För arbetet krävs vana från ekonomiavdelning med motsvarande
arbetsuppgifter.
Vårt kansli är inrymt i Klocktornet, Stockholms Stadion.
Din ansökan, med löneanspråk och uppsägningstid, vill vi ha se
nast den 20 Januari 1990 under adress Djurgårdens Idrottsfören
ing, Box 26 062, 100 41 Stockholm.
Eventuella frågor besvaras av Rolf Rosenberg, tel: 11 57 11.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING
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Det rapporterar sektions
basen Bernt Banfors.
- Michael kom fyra i
Borgialoppet i Finland. Det
är ett mycket meriterande
resultat. Dessutom kom han
trea i Mariestads GP.
- Per lyckades också bra
internationellt. Han kom
bl a trea i ett elitlopp i Dan
mark, berättar Bernt som
just lagt handen vid sektio
nens årsberättelse. (Av Dan
Svanell)

SKRIDSKO
SKOLA
LOCKAR
UNGA
- Mellan 25 och 30 barn
kommer varje söndag till
vår nystartade skridskosko
la i Kärrtorp. Det tycker jag
är en helt fantastisk siffra
med tanke på det hittills
kalla och svåra vädret.
Det säger Anita Tegnér,
ordförande i Djurgårdens
konståkningssektion.
Sektionen har till den här
säsongen startat en skrid
skoskola för de allra yngsta
konståkningsintresserade
djurgårdarna.

MÅNGA NYA
HOS DIF:s
BROTTARE
Tre kvällar i veckan samlas
25-talet djurgårdsbrottare
till träning i Åkeshovshal
len.
- Vi har aldrig haft så
många nybörjare som det
här året. Det finns många
lovande brottare bland våra
juniorer för tillfället, berät
tar Bengt Fridh i DIF:s
brottningssektion.
- Däremot är det sämre
på seniorsidan. Men nu har
vi fått ett grekiskt nyför
värv, som vi hoppas mycket
på. Han har blivit tvåa i sin
viktklass i Grekland vid tre
tillfällen, fortsätter Bengt
Fridh.
Tyvärr har dock DIF-
brottarna vissa problem
med sin träningslokal i
Åkeshov.
- Eftersom den avänds
av skolorna på dagarna får
vi börja vår träning med att
städa hallen, och det är ju
lite irriterande.
Träningen på måndagsonsdags- och torsdagskväl
larna sköts av Bengt Fridh,
Edvin Vesterby och Kalle
Månsson.
- Just Kalles grabbar,
Månssonpojkarna, hör till
de mest lovande. Så visst
ser vi framtiden an med till
försikt, hälsar Bengt Fridh.
(Av Dan Svanell).

Edvin Vesterby, brottarträ
nare med olympiska meri
ter.

DJURGÅR'N
BÖRJAR MOT
MALMÖ FF
Djurgår’n börjar mot
Malmö. Borta.
Tufft som f-n!
Men inte alls
omöjligt.
Vi minns ju hur det gick
i fjol, när Djurgården
spräckte Malmös 37-åriga
(!) segersvit i premiärmatch
erna. Peter Skoog gjorde
matchens enda mål.
Repris, tack!
Noterbart är också att
VM-deltagandet innebär att
det blir två månaders uppe
hål i allsvenskan, från 20
maj till 22 juli.
Här är programmet, som
alla Djurgårdare bör klippa
ur och spara, för att våra
blåränder skall få bäst tänk
bara stöd både på hemmaoch bortamatcher:

Öster-Hammarby
Halmstad-Örgryte.

Öster-AIK
Halmstad-Örebro.

• Omg 3, torsdag 19 april:
Gais-Norrköping
AIK-Halmstad.
Söndag 22 april:
Göteborg-Djurgården
Brage-Örebro
Öster-Örgryte
Hammarby-Malmö.

• Omg 11, onsdag 1 aug:
Gais-Halmstad
AIK-Hammarby
Torsdag 2 aug:
Norrköping-Öster
Malmö-Brage
Örgryte-Göteborg
Örebro-Djurgården

• Omg 4, söndag 29 april:
Norrköping-AIK
Malmö-Gais
Örgryte-Hammarby
Djurgården-Brage
Halmstad-Göteborg
Tisdag 1 maj:
Örebro-Öster.

• Omg 12, söndag 5 aug:
Djurgården-Halmstad
Göteborg-Örebro
Brage-Örgryte
Öster-Malmö
Måndag 6 aug:
Gais-AIK
Hammarby-Norrk.

• Omg 5, torsdag 3 maj:
AIK-Örgryte
Söndag 6 maj:
Gais-Örebro
Norrköping-Malmö
Brage-Halmstad
Öster-Göteborg
Måndag 7 maj:
Hammarby-Djurg.
• Omg 6, torsdag 10 maj:
Malmö-AIK
Söndag 13 maj:
Örebro-Hammarby
Djurgården-Öster
Göteborg-Brage
Halmstad-Norrköping
Måndag 14 maj:
Örgryte-Gais.

• Omg 13, söndag 12 aug:
Malmö-Norrköping
Örgryte-AIK
Örebro-Gais
Halmstad-Brage

• Omg 7, onsdag 16 maj:
AIK-Djurgården
Torsdag 17 maj:
Gais-Göteborg
Norrköping-Örebro
Malmö-Örgryte
Öster-Halmstad
Hammarby-Brage.
• Omg 8, söndag 20 maj:
Örebro-AIK
Djurgården-Gais
Göteborg-Hammarby
Brage-Öster
Halmstad-Malmö.
Måndag 21 maj:
Örgryte-Norrköping.

• Omg 1, torsdag 5 april:
AIK-Brage
Örgryte-Örebro.
Söndag 8 april:
Gais-Öster
Norrköping-Göteborg
Malmö-Djurgården
Hammarby-Halmstad.

• Omg 9, söndag 22 juli:
AIK-Gais
Norrköping-Hammarby
Malmö-Öster
Örebro-Göteborg
Halmstad-Djurgården
Måndag 23 juli:
Örgryte-Brage.

• Omg 2, fredag 13 april:
Brage-Gais.
Måndag 16 april:
Örebro-Malmö
Djurgården-Norrköping
Göteborg-AIK

• Omg 10, onsdag 25 juli:
Hammarby-Gais
Torsdag 26 juli:
Djurgården-Örgryte
Göteborg-Malmö
Brage-Norrköping

• Omg 16, söndag 26 aug:
Örgryte-Malmö
Örebro-Norrköping
Brage-Hammarby
Halmstad-Öster
Måndag 27 aug:
Djurgården-AIK
Göteborg-Gais.
• Omg 17, söndag 2 sep:
Norrköping-Gais
Malmö-Hammarby
Örgryte-Öster
Örebro-Brage
Djurgården-Göteborg
Halmstad-AIK
• Omg 18, söndag 9 sep:
AIK-Norrköping
Göteborg-Halmstad
Brage-Djurgården
Öster-Örebro.
Måndag 10 sep:
Gais-Malmö
Hammarby-Örgryte.

Jens Fjellström, Mikael Martinsson och Glenn Schiller —
snart får vi se dem igen. I april startar allsvenskan i fotboll
med DIF-start mot Malmö FF. (Foto: Claudio Bresciani)
Måndag 13 aug:
Djurgården-Hammarby
Göteborg-Öster.

• Omg 14, onsdag 15 aug:
AIK-Malmö.
Torsdag 16 aug:
Gais-Örgryte
Norrköping-Halmstad
Brage-Göteborg
Öster-Djurgården
Hammarby-Örebro
• Omg 15, söndag 19 aug:
Gais-Djurgården
AIK-Örebro
Norrköping-Örgryte
Malmö-Halmstad
Öster-Brage
Hammarby-Göteborg.

• Omg 19, torsdag 13 sep:
Göteborg-Örgryte
Hammarby-AIK
Lördag 15 sep:
Brage-Malmö.
Söndag 16 sep:
Djurgården-Örebro
Öster-Norrköping
Halmstad-Gais.
• Omg 20, torsdag 20 sep:
AIK-Öster
Örgryte-Djurgården
Söndag 23 sep:
Gais-Hammarby
Norrköping-Brage
Malmö-Göteborg
Örebro-Halmstad.
• Omg 21, lördag 29 sep:
Malmö-Örebro.
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Söndag 30 sep:
Gais-Brage
Norrköping-Djurgården
Hammarby-Öster
Måndag 1 oktober:
Örgryte-Halmstad
AIK-Göteborg.

• Omg 22, sönd 7 okt:
Örebro-Örgryte
Djurgården-Malmö
Göteborg-Norrköping

Brage-AIK
Öster-Gais
Halmstad-Hammarby
SM-slutspelet inleds med
semifinaler lördag 13 okto
ber och lördag 20 oktober.
Finalerna spelas lördag 27
oktober, lördagen den 3
november och en eventuell
tredje final lördag 10 no
vember.

ÅRSMÖTE
Djurgårdens Supporters Club avhåller sitt
ordinarie årsmöte;
Tid: Onsdagen 14 mars 1990, kl 19.30
Plats: Fältöversten
Vi bjuder på fika.

Välkommen!
Supporterklubben ber samtidigt att till alla sina medlemmar
få tacka för det gångna året. Ett speciellt tack till alla
bidragsgivare samt en önskan om ett Gott Nytt Djurgårdsår.

ÄNNU INGEN
BACKE VID
FISKAR
TORPET
Snö. Snö och ännu mer snö.
Se där de förhoppningar
som rör sig i DIF-skidåka
mas huvuden.
- Ja, nu hoppas jag på en
riktig vargavinter. Annars
vet jag inte hur det här skall
sluta.
Det säger Karl-Harry
Karlsson, ordförande i
Djurgårdens Skidsektion.
- Det blir svårt att locka
till sig ungdomar när det
inte finns någon snö. Dess
utom har vi ju ingen riktig
hoppbacke eftersom den vid
Fiskartorpet ännu inte är
färdig, och det trots fagra
löften.
Fjolårssäsongen innebar
flera inställda tävlingar för
både djurgårdare och andra.

Däremot åkte några av sek
tionens medlemmar Vasa
loppet, och gjorde hyfsade
resultat där. (Av Dan Sva
nell)

KULLBERG
FAVORIT
HOS DIF:S
SUPPORTERS
Stephan Kullberg har utsetts
till Årets Fotbollsprofil 1989.
Juryn har som vanligt hämtats
från Djurgårdens Supporter
klubb.
Stephan Kullberg, som
ursprungligen kommer från
Mönsterås, men som också
mellanlandat i Åtvidaberg och
IFK Göteborgs UEFA-cup
mästarlag 1982, kom till
Djurgårdens nyuppflyttade
allsvenska lag 1986.
Den gångna säsongen har
han tjänstgjort som kapten för
laget.

Följande företag stöder Djurgårdens IF
i projektet "Minns Våra Bästa Stunder"
- DIF:s 100-års-jubileum 1991:

Bergdahl Bygg
Cementa
Concelia Bevakning
Folksam
Food Mark
GB Seafood
Grafina
Gröna Lund
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Interrent
KA Kött
Löfbergs Lila
Nybergs Glas
Plannja
Pressbyrån
Ragnsells
Senab Inredning

Gör Dina beställningar på
talongen nedan, som Du efter
ifyllande kan klippa ut och vika på
mitten, tejpa eller klamra ihop
och posta fritt, DIF betalar
portot, till oss!

1.

Babyhalsduk, 8 x 70 cm. Stickad i
blått med gula och röda ränder samt
med DIF-emblem.
65:-

24.

Storlek S, M, L, XL.

25.

2.

Babymössa. Stickad i blått med två

gula och en röd rand, DIF-emblem och
liten tofs.
75:-

31.
3.

5

6.

17.

DIF-emblem ”En Djurgårdare kastar
aldrig in handduken.”
110:Biidekal, 11 x 11 cm, insida.
DIF-emblem.
15:-

32.

Biidekal, 11 x 11 cm, utsida.

40.

19.

80.

Slips med invävt DIF-emblem.

botten med DIF-emblem i lagerkrans i
guldtryck.
90:-

88.

T-shirts i storlekar:

S, M, L, XL
XXL
140 cl, 160 cl

91.
Haklapp. Vit med blå bård.

Souvenirvimpel, 15 x 27 cm.

Vit med DIF-emblem.
30:-

Keps av baseball-typ. DIF-emblem.

20:-

107. Bildekal, 11x17cm,utsida.Klubbde
kalsats med ett större och fyra mindre
DIF-emblem.
15:-

55:-

56.

Mössa med stor tofs. Stickad i blått

med två gula och en röd rand samt DIF-
emblem.
70:67.

Porslinsmugg med DIF-emblem. 25:-

20:Brodyrmärke, ø = 80 mm.

”Djurgår’n Hockey”.

89:94:85:-

DIF-emblem. ”Född Djurgårdare”.

Brodyrmärke, 75 mm. DIF-emblem.

21.

85:-

Haklapp. Vit med röd bård.

Brodyrmärke, 45 mm. DIF-emblem.

15:-

22:-

DIF-märke.

30:-

10:-

18.

Slipshållare med emaljerat

Djurgårdsflagga, 90 x 70 cm. Ljusblå

15:-

Brodyrmärke, 30 mm. DIF-emblem.

225:-

DIF-emblem. ”Född Djurgårdare”.

Badhandduk, 65 x 130 cm i vit frotté.

DIF-emblem.

78.

Collegietröja.

109. Halsduk, 19 x 170 cm. Stickad i blått
med gula och röda ränder samt med
DIF-emblem.
60:-

110. Bilstreamer, 12 x 70 cm, utsida.
”Djurgår’n Mästarlaget”.
20:111. Vimpel. ”Hockey”, ”Alla SM-årtal”.
20:-

114. Lyxvimpel, 28 x 35 cm.

50:-

20:-

Jag beställer mot postförskott följande souvenirer:
Texta artikel och antal! Tejpa med ett extra papper vid behov.

Frankeras ej.
DIF AB
betalar
portot

Djurgårdens IF DIF AB

Namn

Adress

Postnr

Telefon

Best datum

Postadress

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm

NYA TUFFA
UPPGIFTER
FÖR LASSE
MYRBERG
Det är full
fart i Djurgårdens
boxningslokal på
Kronobergsgatan 33.
Unga grabbar från
13-årsåldern upp mot
och lite över de 20
svettas och stånkar.
Det är här
Lasse Myrberg,
Djurgårdens senaste
individuella medaljör,
i ett olympiskt spel
gjort sin comeback.
Som tränare, en
viktig roll i dagens
turbulenta samhälle.
Djurgårdarens
utsända team

Janne Bengtsson
samt fotografen

Claudio Bresciani
var med under en helt
vanlig träningskväll.
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Av JANNE BENGTSSON

Jodå, nog har DIF-boxning
en en framtid. Djurgårdaren
ställde ju frågan (se klippet)
hur Djurgårdens boxning
skulle klara sig sedan Lasse
Myrberg lagt handskarna på
hyllan.
Det var då det.
Nu har Lasse Myrberg
gjort comeback.
Som tränare.
Och DIF-lokalen på Kro
nobergsgatan 33 är fulls
mockad med folk. Se bara
på bilden här intill.
Det är en rusch efter
DIF-boxningen som, fak
tiskt, aldrig förr.
- Det är jättekul, säger
Lasse och så konstaterar han
att ett stort gäng hunnit gå
precis innan Djurgårdarens
reporter och fotograf hunnit
ner i lokalen.

Värstingar
Boxning är socialt fos
trande. Det är konstaterat.
Många ”värstingar” som
konfronterats med den hår
da träningen och disciplinen
i en boxningslokal har över
givit gatuslagmålen för att
istället förvandlas till tuffa
ringkämpar. I ”problemom
rådet” Rinkeby norr om
Stockholm anser socialför
valtningen boxningen vara
så viktig att den, på deltid,
anställt en boxningstränare
för att ta hand om vinddriv
na invandrarungdomar i
första och andra generatio
nen. Klubben Rinkeby In
ternational kan bli nästa
storklubb.

Även i innerstaden är in
vandrarungdomen starkt re
presenterad i boxningsloka
lerna, så ock i Djurgården.
Invandrarna har ju, de facto,
varit stommen i 80-talets
svenska boxning.
Fast socialt ansvar baaah..!
För i Stockholms inner
stad drivs klubbarna sakta
men säkert ur sina lokaler.
Kommunen och de privata
värdarna samarbetar. Djur
gårdens boxning, t ex, skall
fr o m oktober få sin hyra
höjd med 60 000 kronor per

år, till en bra bit över
200 000 kronor:
- Marknadsmässiga pri
ser kallas det, säger eldsjälen
och kassören Torsten Alm
qvist bittert. Och just när
vi börjar få fart på box
ningen i klubben.

Anledning
Men fart är det alltså i
Djurgårdslokalen. Och en
av anledningarna till denna
fart heter Lars Myrberg.
SM-vinnare fem gånger.
Nordisk mästare.
OS-bronsmedaljör -88.

Omgiven av Djurgårds
boxare. Lasse Myrberg,
den ”gamle”storboxa
ren, har hittat en ny
nisch — tränarens. Det
är bestämda tag när
Lasse ger order. (Foto:
Claudio Bresciani)

En av 80-talets största.
- Att vara tränare och att
vara aktiv är helt skilda sa
ker. Här känner jag mig lite
som en skulptör, berättar
Lasse. Det är inspirerande
att forma en ung grabb och
se honom boxa bra, och göra
som jag sagt åt honom. Det
känna nästan som att vinna
matchen själv.

Hård disciplin
Lasse själv har ”skulpte
rats” av bl a Uffe Carlsson,
som nu är tränare i Djur
går’n jämsides med Lasse

och klubbens andra duktiga
tränare, ingen nämnd, ingen
glömd. Det är hård träning,
disciplinen är strikt.
Åtminstone för en utom
stående.
- Nja, inte är det så hårt,
säger Lasse, som under
många år vant sig vid betyd
ligt hårdare träning. Man
vill ju inte skrämma bort
grabbarna...
Bara på en punkt är Lasse
hård: Matcher skall det vara,
inte bara träning.
- Att träna boxning utan
att gå matcher är som att
träna fotboll utan boll. En
boxare härdas och lär sig i

matcherna. Man måste för
lora lite för att lära sig.

Stöd, tack!
Klokt sagt. Men en smula
inkonsekvent
eftersom
”Lasses” boxare vunnit en
väldig massa matcher...
- Vi måste ut på tävling
ar, ta grabbarna till Västerås
och Gävle och andra box
ningsorter. Vi skall ställa
upp på Riksmästerskapen
(RM, i Sundsvall) och Juni
ormästerskapen (SUM, i
Angered) i vår. Om ett par
år är det här gänget moget

för SM. Och då...
Nu efterlyser Lasse Myr
berg och hans adepter stöd.
Från kommunen. Från klub
ben. Och från Djurgården
centralt.
- Djurgår’n fyller ju 100
år 1991. Det kanske vore
dags att satsa lite på box
ningen då, säger han med
tydlig adress Klocktornet.
Faktum är ju att Djurgår
den är landets genom tider
na näst bästa boxnings
klubb. Men att förutsätt
ningarna finns att bli bästa.
Allra bäst!
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INNEBANDY NY
SEKTION I DIF
Av JANNE BENGTSSON

17 jämnt!
Anrika Djurgårdens Idrotts
förening har fått en ny sektion:
- Fantastiskt kul att få lira
för Djurgår’n, säger Magnus
Lundin, en av de drivande bak
om Djurgårdens innebandy
sektion.

Det innebär att föreningen nu har 17
fungerande sektioner, den senaste bildad
alltså 98 år efter den första. Föreningens
huvudstyrelse godkände på sitt möte i
november innebandyns ansökan om
medlemsskap i Djurgården.
Kom sedan inte och säg att Djurgården
inte utvecklas...
Men innebandy, är inte det en lek,
så’nt som ungarna lirar i gymna
stiksalarna i plugget? Säg det till
Magnus Lundin, och han ser rött:
- Nej, det är verkligen en sport att ta på
allvar. Vi tränar tre-fyra gånger i veckan,
liret är lika hårt som ishockey. Efter unge
fär en minuts spel måste du byta. Det
är definitivt en konditionssport, ingen
lek.
Fakta visar att han har rätt.
• Innebandy spelas idag, i organiserad
form, i 22 distrikt över hela landet.
• Över 1 000 lag deltar i seriesystemet.
• I Stockholm finns över 200 föreningar,
på Gotland, som var minsta distriktet
fanns i somras två föreningar.
• Svenska mästarna heter Kolarbyn och
kommer från Fagersta. På damsidan he
ter mästarlaget VK Rasket och kommer
från Örnsköldsvik.
• Svenska Innebandyförbundet (SIBF)
är medlem i Riksidrottsförbundet (RF),
har eget kansli i Täby och en stridbar
generalsekreterare, Andreas Czitrom.
• Innebandy är Sveriges snabbast växan
de idrott. Och numera alltså även en del
av Djurgårdens IF.

Sammanslagning på gång?
Idag består den nybildade DIF-sektio
nen av ett lag i studentserien, Mac In
Hoc. I den serien kommer laget att spela
vidare, men meningen är också att Djur
gården automatiskt skall klara att ta sig
uppåt i seriesystemet. Magnus Lundin
är också verksam i Bagarmossens Inne
bandyklubb, i div III:
- Vi har diskussioner om en samman
slagning mellan klubbarna under namnet
Djurgårdens IF. Jag tror att det hela går
vägen (det kan vara klart, eller sprucket,

när detta läses/red:s anm) och då finns
vi från och med hösten i trean - eller
tvåan om Bagarmossen går upp redan i
år - samt i studentserien redan i vår.
Skulle det spricka med Bagis anmäler vi
oss till seriestart i division fem, och bör
jar arbeta oss upp genom seriesystemet.
Med en sammanslagning med Bagar
mossen skulle DIF-innebandyn få ett
40-tal aktiva redan från start. Djurgårda
re allihopa?
-I vårt lag är de flesta djurgårdare.
Så finns det några AIK:are också. Fast
de kan man ju inte ta hänsyn till. Lille
bror, du vet, skrattar Magnus Lundin.
Djurgårdens IF blir, för övrigt, den
första storklubb som tar upp inne
bandyn på programmet. Hammar
by, Malmö, AIK, Norrköping...
ingenting. Bara Djurgården.
Och givetvis blir det blå-randiga dräkter
för det nya blå-randiga laget:
- Vi hoppas på hjälp av fotbollssektio
nen med tröjor, säger Magnus Lundin.

Hör av sig
Både fotbolls- och ishockeyspelare har
för övrigt hört av sig till innebandyfol
ket, och även om Magnus Lundin och
hans kompisar säkert inte har något emot
att få både Håkan Södergren och Jens
Fjellström i laget, så är meningen givet
vis att sektionen i första hand skall skaf
fa medlemmar utanför föreningen. Men
där stöter sektionen på problem, liksom
andra föreningar som försöker bedriva
idrott i Stockholm:
- Det finns föreningar som är större
än vi som stöter på problem när det gäl
ler att få lokal att träna och spela i. Det
gäller verkligen att kunna pussla och göra
det bästa av det som finns.
Nu, är det tänkt, skall Djurgårdens
IF:s innebandysektion börja göra det
bästa av det som finns i den nybildade
sektionen. Klättringen uppåt mot eliten
också i innebandy har inletts.
Djurgårdsfamiljen har fått ytterligare
en ny medlem.
Välkomna!
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NU STORMAR DIF:s UN<
Vinter. Snö. Is.
Det lackröda nystanet rullar igen.
Särskilt i Åkerberga, ett par mil norr om
Stockholm, där Djurgårdsbandyn huserar. Se
niorlaget håller till i trean, men underifrån tryc
ker de unga grabbarna i junior- och pojklag på.
DJURGÅRDAREN har känt den blårandiga
bandyn på pulsen. Och Djurgårdsbandyn har
en framtid. Det är A-pojkarnas ledare Robert
Wolf övertygad om.

Av JANNE BENGTSSON

DIF:s bandyframtid finns i Åkersberga.
- Om våra unga grabbar får spela ihop
ett par år kommer det här att bli mycket
bra, tror A-pojkarnas lagledare Robert
Wolf. Då kommer Djurgår’n att kunna
avancera uppåt i seriesystemet.
Djurgårdsbandyn i Åkersberga, norr
om Stockholm, organiserar idag samman
lagt nio lag i åtta ålderklasser. Pojkar
födda 79/80, -77, -76, -75 och 73/74.
Dessutom juniorer, seniorer och ett dam
lag.
- Med det är vi störst i hela stock
holmsregionen, berättar Robert Wolf.
Och då skall man ändå betänka att det
finns andra klubbar här i regionen som
har betydligt större bandykultur än oss,
Helenelund och Hammarby t ex.
Inte utan viss triumf i rösten konstate
rar Robert Wolf att Hammarby i år inte
ens klarat att få ihop ett juniorlag.
- De skulle spelat i samma serie som
våra juniorer, men fick dra sig ur.

Unga grabbar tar över

Robert Wolfoch Dan Danielsson talar om var skåpet skall stå, eller snarare hur
bollarna skall rulla när DIF-grabbarna skall lira bandy. Martin Seger (bilden
till höger) är en av dem som skall göra jobbet, en framtidsman hos djurgårdspoj
karna. F.ö. kan nämnas att Djurgårdens A-juniorer vann sin första match i DM
med 25-0. Motståndare var GT 76 från Gubbängen. (Foto: Claudio Bresciani)

Djurgårdens A-lag består till stor del
av unga grabbar som tagit över sedan de
senaste årens stora bandyprofiler och eld
själar, med namn som Niska och bröder
na Innala, lagt av. Laget spelar idag i
trean, och räknar väl inte med något
omedelbart avancemang:
- Men när spelarna som idag är A-
pojkar (födda 73/74) och juniorer kom
mer upp i lite högre ålder, och börjar
kriga om platserna, då kommer Djur
gården att avancera i seriesystemet. Det
är jag övertygad om, säger Robert Wolf.
Som själv alltså ägnar merparten av
sina krafter åt A-pojklaget, ett lag, eller
snarare en trupp, om 23 grabbar i 15-
och 16-årsåldern. I år har A-pojktruppen
anmält två lag, ett i SJ-cupen (St. Erikscu
pen) i Stockholm där laget spelar i elitse
rien, och ett i Upplandsserien. Några av
grabbarna får alltså dubblera genom att
spela i båda lagen.

Styrka nästa år
Robert Wolf räknar med en plats i
mitten av serien i år, laget är inte till
räckligt starkt för mer. A-pojkarna består
ju av två åldersgrupper med kanske lite
olika styrka. Nästa år ombildas ålder
grupperna i nya kategorier: Pojkarna föd
da 72/73 blir förstaårsjuniorer, och grab
barna födda 1974/75 blir A-pojkar.
- Det här är en bra indelning, för den
innebär att grabbarna härdas första året
genom att då vara lite för tunna, men
att de bygger upp styrka till året efter och
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iA BANDYGARDE FRAM
därmed får ett överläge då. Man kan säga
att de utvecklas harmoniskt under spelets
gång.
A-pojkarna har, i huvudsak, avancerat
framåt i åldrarna i laggrupper. Det har
naturligtvis stärkt sammanhållningen och
även hjälpt till att utveckla den djur
gårdska bandyfilosofin: Alla skall få spe
la.
- Den principen har vi hyllat hela ti
den här ute i Åkersberga, säger Robert
Wolf.

Marsch underifrån
Och nu har alltså marschen uppåt bör
jat, sas underifrån. Men problem finns
givetvis: Pengar och ledare, t ex. Och trä
ningsmöjligheter.
- Idag tränar jag damlaget och är leda
re för A-pojklaget, berättar Robert Wolf.
A-laget har en spelande tränare. Fick vi
loss resurser att anställa en tränare skulle
mycket vara vunnet.
Nu har A-pojkarna fått en utbildad
tränare i Dan Danielsson, kommen från
traditionsrika bandymetropolen Örebro
och sportklubben där. Precis som Robert
Wolf har Dan Danielsson kommit till
djurgårdsbandyn via en son i laget.
Och sedan det här med träningstiderna
och -tillfällena. DIF-bandyn har ända
sedan etableringen i Åkersberga för fem
år sedan, arbetat för att få en konstfrusen
isbana.
Negativt hittills.
Bandylirarna fick nu nöja sig med en
(1) timme per vecka och lag i ishallen
innan hockeysäsongen inleddes, för då
puttades bandyspelarna ut av Österåkers
division två-lag i ishockey. Då blev det
bara barmarksträning, ”torrbandy” utan
skridskor. Bra för konditionen men knap
past för tekniken. Nu hoppas bandyledar
na och -spelarna, på kort sikt, på en bra
vinter med möjlighet att frysa is utomhus
och på lång sikt på en konstfrusen bana.

Optimister, trots allt
Robert Wolf är, trots den hittillsvaran
de fruktlösa kampen, optimist:
- Får vi bara hålla på några år och
utvecklas som hittills så förstår nog kom
munen (Österåkers kommun) att vår sats
ning är seriös och hållbar. För här i Åker
berga gör vi faktiskt en mycket stor so
cial insats. För några år sedan var vi lika
stora som Österåkers ishockey, men två
milda vintrar tog hårt på oss. Men faktum
är att vi här i Åkersberga gör en mycket
stor social insats.
Och idrottslig.
För nu bär det uppåt för DIF-bandyn.
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Här är framtidslaget. Stående frän vänster Fredrik Eriksson, Daniel Forsius, Per Huhta, Staffan Holm, M attias Wedberg, Fredrik Heden, Tomas Svanfeldt, Stefan Lärebo,
Ingemar Ramberg och Jonas Mauritsson. Sittande från vänster: Richard Cornacchi, Marcus Wolf, M attias Åkerström, Martin Seger, Jonas Olsson och David Bonde. (Foto
Claudio Bresciani)

Foto: CLAUDIO BRESCIANI

MATS WALTIN
Djurgårdens IF
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SAMARBETE I ÖST OCH VÄST

Bernt Banfors från huvudstyrel
sen samt Rolf Rosenberg (till
vänster på bilden) under samta
len med Kalevas ordförande
Tönu Murasev (i mitten). (Foto:
Martti Roosip)

Samarbete är ordet för dagen.
I väst.
Och i öst.
Med storklubben Kalev i Est
land och toppklubben Everton
Football Club i England.
- Vi tror mycket på det här,
säger Berndt Banfors från hu
vudstyrelsen som var över i Tal
linn för att sköta förhandlingar
na.
- Engelsk fotboll har mycket
att lära oss, säger Tommy Söder
berg, ansvarig för föreningens
fotbollsframtid.
Av JANNE BENGTSSON

Det handlar om två samar
betsavtal som skall stärka
Djurgår’n. I österled och i
västerled.
Det var esterna som tog
kontakt med Djurgården, an
gelägna om samarbete med
en förening av samma typ
som deras egen, en stor fler
sektionsförening. Och Ever
tonavtalet slöts, som alla för
står, givetvis i samband med
att Stefan Rehn bytte ut DIF:s
blårandiga amatörtröja mot
Evertons helblå proffsdito.
- Samarbetet med Kalev

hoppas vi få ut mycket av,
anser Berndt Banfors i Djur
gårdens huvudstyrelse, som
nyligen var över i Tallinn för
att knyta samarbetsbanden
med den estniska toppklub
ben.

Ur mytologin
Kalev har tagit sitt namn
efter den mytiska figur som
också givit namn och upphov
till den finländska folksägnen
Kalevala. Det är Estlands
största idrottsförening med
toppidrottsmän inom de fles
ta sporter, även sådana som

inte finns i DIF-registret, t ex
basketboll. Föreningen är
stor. Eller för att uttrycka sig
mer exakt: Jättestor.
- De har en halv miljon
medlemmar. De flesta är kol
lektivanslutna via arbetsplat
ser och företag, men det blir
ju en hel del andra också,
berättar Berndt Banfors. Och
de har rätt stora resurser till
sitt förfogande.

Fyra sektioner
I första hand var Kalevafol
ket intresserade av ett samar
bete med Djurgården inom
grenarna fäktning, cykel, kon
ståkning och brottning. De tre
första av de uppräknade sek
tionerna har, när detta skrivs,
responderat positivt. Berndt
Banfors är också ledare inom
cykelsektionen:
- Vi kommer att sända
över ett gäng frampå vårkan
ten för att träna och even
tuellt tävla i Estland. Det hela
blir ’familjärt’, dvs våra grab
bar och tjejer får bo i familj
hemma hos de estniska
idrottskamraterna, och så gör
vi likadant när de kommer
hit. De hjälper oss med ut
gifter och olika anmälningar
där, vi gör det samma för dem
här i Sverige.
Meningen är också att kon
ståkare och fäktare skall träna
och tävla i Estland.
- För konståkarna finns
enorma resurser, berättar
Berndt Banfors. De har egna
hallar och heltidsanställda

och utbildade tränare som
ställs till vårt förfogande.
Djurgårdens utbyte med
Kalev skall, är det tänkt, växa
och utvecklas fram till
100-årsjubileet 1991. Och se
dan vidare.

Tre punkter
Samarbetet med Everton
innehåller tre huvudpunkter:
• En recettmatch för Stefan
Rehn. Djurgården möter allt
så Everton som jubileums
match 1991.
• En eller två spelare kan sän
das i den ena eller andra rikt
ningen, ”om behovet förelig
ger”.
• Djurgår’ns A-lag lägger sitt
träningsläger inför fotbollsall
svenskan 1990 i Evertons
hemstad Liverpool.
- Sedan jobbar jag också
mycket starkt för ett ung
domsutbyte, betonar Tommy
Söderberg, numera ansvarig
för fotbollssektionens junior
verksamhet. Jag beundrar den
engelska
fotbollen,
både
själva spelet och den fostran
de biten. Jag är mån om att
utveckla det för oss.
På Tommy Söderbergs öns
kelista finns t ex ett längre
utbildningsuppehåll för några
av ”hans” spelare hos Everton
i Liverpool, under tre-fyra
veckor nästa år:
- Det är fotbollens framtid
vi arbetar med, och då gäller
det att ta tillvara de bästa re
surserna.
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SLÄKTEN
ÄR BÄST
Släkten är värst.
I Djurgården också.
Djurgårdshockeyn vimlar av
brödrapar: Peter Nilsson och
tränaren Tommy Boustedt, ma
terialarbröderna Anders och Jo
han Kellerstam.
Och så bröderna Johansson,
förstås, ”Lill-Kenta” och Mi
kael. Det är första paret ut i vår
miniserie om brorsorna i Djur
går’n. Möt grabbarna som alltid
varit mycket nära varandra,
trots att det tog lång tid innan
de började spela ihop.
Och som siktar på sitt första
SM-guld tillsammans.
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Av RALF GUSTAVSSON

- Jag har brorsan att tacka för mycket.
Han har alltid varit något av en ledstjär
na för mig, säger Mikael Johansson om
sin berömde storebror ”Lill-Kenta”.
Det var också ”Lill-Kenta” som första
gången tog med lillbrorsan ner till isbanan
hemma i Huddinge. Micke var då sju år
och storebror hade då just tagit klivet upp
i Huddinges A-lag. I dag är Micke 23 och
”Lill-Kenta” 33 år.
”Lill-Kentas” proffsspel och ålders
skillnaden har gjort att det är först i
år som de i Djurgården för första gång
en spelar ihop i samma klubblag.
Bröderna är dock uppvuxna i en bandyfa
milj. Pappa Arne var nämligen bandy
frälst. Kent är dessutom född i bandysta
den Katrineholm. När han var mindre
tog pappa Arne med honom på såväl
Katrineholm SK:s hemmamatcher på
Backavallen som på tåget till dess borta
matcher.
Naturligtvis hade pappa Arne tänkt sig
att Kent skulle bli bandyspelare. Men när
Kent gått ut första klass flyttade familjen
från Katrineholm till Huddinge. Där skul
le Kent i stället bli en förstklassig hockey
spelare. För i Huddinge var det ishockey
som gällde. Till och med pappa Arne har
blivit hockeyfrälst.

Typiska Huddingespelare
”Lill-Kenta” är en typisk Huddinge
spelare. Han började i föreningens hoc
keyskola när han var nio år och han har
spelat sig upp genom pojk- och juniorla
gen till A-laget. Där debuterade han när
han var 16 och blev ordinarie som
17-åring.
Det skulle också visa sig att ”Lill-
Kenta” hade en minst lika talangfull lille
bror. Och Micke har gått i sin storebrors
fotspår. Liksom Kent har han zick-zackat
sig upp i Huddinge till A-laget. Han debu
terade också i A-laget som 16-åring och
blev precis som Kent ordinarie där när
han var 17 år. Likheterna så långt var
påfallande. Så när ”Lill-Kenta” inte kom
med i TV-pucklaget så var det klart att
Micke inte heller skulle göra det.
Under sin tid i Huddinge skulle dock
”Lill-Kenta” bli ett eftertraktat byte för
många av storklubbarna. Både 1977 och
1978 blev han uppvaktad av AIK, men
det blev aldrig någon övergång.
- AIK hade då så bra forwards att jag
inte tyckte det var någon idé att gå dit
och kanske få spela i juniorallsvenskan
eller sitta på bänken, säger Kent.

Ångrade sig första gången
1979 skrev Kent på för Djurgården.
Han var med på barmarksträningen och
tog ut hyrbil, men ångrade sig i sista
stund.
- Jag blev helt enkelt övertalad att fort
sätta i Huddinge. Där har jag alltid trivts
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och det var där jag hade mina kompisar.
Dessutom hade vi då ett mycket bra lag.
Vi blev bara bättre och bättre och två år
på raken gick vi, under Curre Lindströms
ledning, till kval. Så det blev att jag stan
nade kvar där, säger Kent.
I en seriematch i februari 1980 ådrog
sig ”Lill-Kenta” en allvarlig knäskada.
Såväl korsband som menisk och ledband
slets av. Saken blev inte bättre av att han
felbehandlades vid operationen och fick
opereras en gång till. Det var ovisst om
han någonsin skulle kunna spela ishockey
igen. Men efter nio månaders bortovaro
var han i november 1980, med stödskena
kring det skadade knät, tillbaka på rinken.
På sommaren samma år fick han också
ett anbud från Södertälje SK men av
böjde även det. Likt en muslimsk hustru
förblev ”Lill-Kenta” sin moderklubb tro
gen. Det blev han ända till 1982 då han
till slut valde elitserien genom att gå till
Djurgården.
- När Leffe Boork kom och frågade
var jag 26 år. Det kändes på något sätt
som att det var min sista chans att spela
i elitserien, säger Kent.
När han äntligen skulle pröva detta
med elitserien tyckte han det var lika
bra att göra det i en så bra klubb som
möjligt. Så sa han 1982. När vi frågar
honom i dag varför det blev just Djur
gården så säger han:
- Alltsedan jag var junior har jag alltid
tyckt att Djurgården varit en bra för
ening. Jag kom också ihåg att jag trodde
mycket på ”Boorken” och hans idéer.
Medan ”Lill-Kenta” firade sina trium
fer i Huddinge var det många som samti
digt tyckte att han höll på att slösa sin
talang genom att bli kvar för länge i divi
sion I.
- Med facit i hand så tycker jag dock
själv att jag gjorde rätt. Hade jag gått
1979, då det gick dåligt för Djurgården,
hade det kanske blivit fiasko. När jag till
sist tog chansen så gick det ju ganska bra
för mig. Det ledde också till att jag fick
spela utomlands. Så själv är jag i alla
fall nöjd med karriären så här långt, sä
ger ”Lill-Kenta”.
Precis som sin storebror skulle också
Micke gå till Djurgården. Det var 1985.
Om ”Lill-Kenta” hann med tio säsonger
i Huddinges A-lag så blev det bara två
ordinarie säsonger där för Micke.
- Att det blev Djurgården också för
mig berodde nog mycket på att Kenta
hade spelat där förut, säger Micke.
Och blev det många säsonger i Hud
dinge för ”Lill-Kenta” så blev det dock
bara en säsong för honom i Djurgården.
Men den blev desto framgångsrikare.
- Vi hade ett otroligt flyt det året i
Djurgården. Allt stämde, minns ”Lill-
Kenta”.

Från månsken till rampljus
Liraren ”Lill-Kenta” blev en klar succé
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i Boorks kaminhockey. Han blev svensk
mästare, vann Djurgårdens interna
poängliga och blev utsedd till årets roo
kie (nykomling) i elitserien 1982/83. Sam
ma år blev han också uttagen först i Vi
kingarna och sedan i Tre Kronor och fick
spela sin första VM-turnering i Västtysk
land. På ett år hade han gått från division
I och månljuset i uterinkarna till Tre
Kronor och rampljuset. Det gick ju till
och med så bra att Kent hamnade i
Schweiz, där han under sina sex år i
Lugano blev schweizisk mästare tre år i
rad.
I brorsans frånvaro skulle dock Micke
föra familjetraditionerna vidare i Djur
gården. Där skulle han komma att
axla brorsans fallna mantel.
Det började han med direkt i debut
matchen i elitserien genom att göra mål
redan i sitt andra byte. Det var uppe i
Leksand. Det var ju också där som han
tre säsonger senare skulle bli svensk mäs
tare med Djurgården.
Men det gick lite trögt i början för
Micke. Det var väl först när Djurgården
ändrade spelstil som Micke lite mer kom
till sin rätt. Då började han att presente
ra sig på allvar och i februari 1987 blev
första gången uttagen i Tre Kronor. Ett
år senare kom han med till OS i Calgary.
Det var där som många menar att han
fick sitt egentliga genombrott.
Åldersskillnaden och ”Lill-Kentas”
proffsspel har dock gjort att bröderna
spelat var och en på sitt håll. Det var
först i november 1988 som de för första
gången spelade i samma lag. Förbrödring
en skedde i Tre Kronor. Då hade ”Lill-
Kenta” några månader tidigare gjort co
me-back i Tre Kronor. Den han då ersat
te var sin axelskadade lillebror. Brödra
par har förekommit tidigare i Tre Kronor
fast då har de mest handlat om tvillingar.
Båda bröderna ingick också i den lands
lagstrupp som förnominerades inför VM
i Globen i våras. Som centrar konkurrera
de de båda om de fyra centerplatserna.
Det var klart att när den ene av bröderna
inte kom med så skulle inte heller den
andre göra det. Historien tycks upprepa
sig när det gäller dessa bröder.

Visar vägen
Micke spelade under sin första säsong
i Djurgården först ihop med Jens Öhling
och Håkan Södergren och sedan med ”Ac
ke” Johnson och Peter Nilsson. När Lef
fe Boork kom 1986 satte han ihop Micke
med Johan Garpenlöv och ”Zäta” Eriks
son. De bildade tillsammans med Chris
tian Due-Boije och Arto Blomsten på
backen den då mycket omskrivna ”baby
femman”. I år har Micke spelat ihop med
Garpenlöv och ”Challe” Berglund. Även
om Micke fått spela i lite olika formatio
ner så är han en spelare som egentligen
aldrig brytt sig om vem han spelar med.
Han spelar med alla.

Tre kuggar i dagens
ishockey-Djurgården
är, från vänster Mi
kael Johansson, Rolf
Ridderwall ochAn
dersJohnson.

Han har heller aldrig brytt sig om vil
ka han spelar mot. Det visade han re
dan när han som 15-åring, tre år yngre
än de övriga, första gången fick vara
med i A-juniorerna i Huddinge och
spela mot Örebro. Han kom i den
matchen i en en-mot-ensituation med
”Nalle Johansson. Micke fintade skott
och ”Nalle” gick ner på knä och Mic
ke gick runt honom och satte upp puc
ken i taket. Precis så är Micke. Han
bryr sig inte om, vilken han möter.
Han gör samma grejer oavsett om det
är Kasatonov eller någon annan som
han möter. Ibland kan man tycka att
han har självförtroende i övermått.
Samtidigt är det just detta som är lite
av Mickes levebröd som spelare.
Bäst och som mest värdefull för laget är
Micke när man möter bra lag. Då är det
ofta han som visar vägen genom att ensam

vara den som drar igång offensiven.
Och när han är på hugget har motstån
darna stora problem med honom. Det
har de också alltid haft med ”Lill-Ken
ta”, som kanske mer än Micke har förmå
gan att göra saker på egen hand. I sin
lite hopkrupna åkstil och med sin eminen
ta klubbteknik kan han detta med att dra
en gubbe. Ibland kan det till och med bli
flera. När han lyckas med det och han
kör hela dragningslistan då förvandlas
ofta motståndarbackarna till slalompin
nar på hans väg mot målet.

Måltjuv
Om båda bröderna var och en på sitt
sätt är stora individualister så är de samti
digt nyttiga och lojala lagspelare. Och när
deras spel stämmer så är de minst två
verkliga lirare.

Även om Micke och ”Lill-Kenta” är
väldigt lika så är det dock lite mer än tio
år, tre cm och tre kg som skiljer dom åt
som spelare. Micke har till exempel inte
alls samma vassa skott som ”Lill-Kenta”
och han har heller aldrig varit samma
måltjuv som brorsan.
”Lill-Kenta” har nämligen under hela
sin karriär varit den store goal-gettern.
Hans styrka har främst varit spelet runt
motståndarkassen. Har han inte själv
gjort mål så har det ofta varit han som
slagit de målgivande passningarna. Med
sina 200 mål och över 400 poäng under
sina tio A-lagssäsonger i Huddinge, sina
20 mål och 17 assist i Djurgården 1982/83
och sina 254 mål och 239 målgivande
passningar under sina sex år i Lugano
måste han tillhöra en av 70- och 80-ta
lets effektivaste spelare. Poängkung för
sitt lag har han varit tretton av de senas

te fjorton säsongerna. Ett fantastiskt fa
cit. Hade han inte blivit långtidsskadad
säsongen 1979/80 så hade han säkert
vunnit poängligan då också.
”Lill-Kenta” har alltid haft en oerhörd
känsla för var målet är beläget. Där puc
karna har kommit där har också ”Lill-
Kenta” kommit.
Ofta kan det se ut som en tillfällighet när
han gör mål, men det är definitivt ingen
tillfällighet att han så ofta gör mål. Lik
som alla spelbegåvningar har han en
medfödd förmåga att vara på rätt plats
vid rätt tillfälle. Han liksom luktar sig
till det där på något sätt. Både när det
gäller målskyttet och passningsspelet så
ser han luckor som få andra ser och han
lägger ofta puckarna där det är ledigt.
Det är mycket det som just är kännemär
ket på ”Lill-Kentas” storhet som spelare.
Oavsett vilken roll han tilldelats i laget
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Känns bröderna igen? Jodå, det är sam
ma grabbar på både stora och lilla
bilden — den som du också hittar på si
dan 20. Små blir, som bekant stora, och
när pappa Arne tog bilden här ovan
tänkte han nog mer på att bröderna
skulle bli bandylirare än hockeylirare.
Då var Kenta 10 år, och lillbrorsan som
sitter i knät bara 10 månader. (Foto:
Arne Johansson)

så har han gjort mål. Även om han i
Huddinge hade en relativt fri roll och
kunde göra lite vad han ville så var han
där en offensiv centerforward. När han
kom till Djurgården 1982 fick han för
första gången en defensiv uppgift. Mål
fortsatte han dock att göra.
- Det var en lärorik omställning, men
det gick bra det också. Det innebar att
jag i stället fick dyka upp bakifrån och
sätta dit dom, säger ”Lill-Kenta”.
Som tillbakadragen centerforward har
han också i år i Djurgården fått en mer
defensiv uppgift än vad han haft nere i
Schweiz. Ovanan vid att tänka både fram
åt och hemåt har gjort att han inte alltid
vågat gå fram. Åtminstone har det sett
ut så från läktaren. Han har ofta kommit
lite för långt ifrån målet för att få de där
riktigt feta lägena.
Det har också i början av elitserien
gått lite trögt med målskyttet för ”Lill-
Kenta”. Det dröjde ända till 12:e om
gången innan han gjorde sitt första elitse
riemål i år. Då passade han också på att
slå tre målgivande passningar och vi bör
jade känna igen ”Lill-Kenta” från förr.
Han har kommit mer och mer och har i
de senaste matcherna visat att han är på
gång.
Den poängliga som vanligtvis brukar
toppas av ”Lill-Kenta” den toppas nu i
Djurgården, när detta skrives, i stället av
brorsan Micke. Släkten är inte bara värst.
Den är också bäst.

Playmaker
Om ”Lill-Kenta” i år tagit ett steg till
baka på banan så har brorsan i både bild
ligt och bokstavligt tagit ett steg framåt.
För Micke är inte bara den som hittills
varit bäst i Djurgården. Han har också i
år fått en lite mer offensiv roll som ytter
forward.
- Det stämmer att jag i år som toppfor
ward fått en lite mer offensiv uppgift än
vad jag haft förr. Jag tycker dock själv
att jag är en typisk tvåvägsspelare, dvs
en spelare som är med i anfallen, men
som om vi förlorar pucken, också är med
hemåt, säger Micke.

Micke har alltid varit en viktig kugge
i sin femma. Det har han inte minst
varit i år i anfallsformationen med
”Garpen” och ”Challe” Berglund. De
har taggat i varandra på ett föredöm
ligt sätt. Alla tre har hjälpt och täckt
upp för varandra och fungerat som ett
team.
Micke har där varit spelfördelaren och
han är ju till sin läggning mer än något
annat en playmaker. Han har liksom
”Lill-Kenta” ett utsökt spelsinne och en
underbar speluppfattning. Micke är dess
utom mycket bra på framförallt små ytor.
Bra på att vända bort motståndarna nere
i hörnorna har han alltid varit.

Micke har också utvecklats som spela
re. Han har blivit starkare och mer ex
plosiv i sin skridskokåkning. Han går
också mer rakt på mål i år än vad vi sett
honom göra tidigare.

Till skillnad från Micke har skrid
skoåkningen aldrig varit ”Lill-Kentas”
starkaste sida. Hans svängar kan
ibland förefalla lite aviga och det finns
en och annan som tyckt att han är för
osnabb. Sin brist i skridskoåkning och
tempo har han kompenserat med att i
stället spela listigt och likt en schack
spelare försöka att tänka några drag
före sina motståndare.
”Lill-Kentas” Huddingetempo tycks dock
ha varit ett större bekummer för andra
än det varit för Kent själv. Han håller
dock med om att återkomsten till elitse
rien innebär en klar tempohöjning för
honom.
- Det går definitivt snabbare här än i
Schweiz och jag tycker också att det går
snabbare nu än vad det gjorde för sex år
sedan. Så det är en viss omställning för
mig som kräver sin tid att komma in i,
medger han.
Innan man klarat en sådan omställning
är det lätt att komma snäppet efter och
då kan det vara svårt att lyckas med det
man normalt kan. Det har många andra
hemvändande proffs, före ”Lill-Kenta”,
fått erfara.

SM-guld som gäller
En annan sak som förenar bröderna
är att de båda tycker att detta med att
spela ishockey är det roligaste som finns.
Redan när de var yngre bodde de nere
på isbanan. Vi har också på Djurgårdens
träningar och uppvärmningar sett hur
Micke är den som alltid dröjer sig kvar
längst på isen och åker och leker med
pucken tills ismaskinen kommer och kör
ut honom. I år har han där fått sällskap
av brorsan - som är precis likadan.
Varken Micke eller ”Lill-Kenta” tyc
ker att det är något speciellt med att
ha en brorsa i samma lag. Däremot
tycker de att det är kul om det går bra
för brorsan. Det kunde vi se när ”Lill-
Kenta” efter en viss måltorka gjorde
sitt första elitseriemål i år. Den som
då var gladast och åkte in på isen var
just brorsan Micke.
Är det något som lillebror Micke alltid
har fått leva med så är det att jämföras
med sin framgångsrike och mer omskriv
ne storebror. I början kallades han till
och med för ”Mini-Kenta”. Hittills har
också deras karriärer varit siamesiskt lika
med ett enda stort undantag. Micke har
ännu inte som brorsan prövat på detta
med proffsspel. Faktum är att han inte
ens är listad. Men om ”Lill-Kenta” nu,
som han själv uttrycker det, sjunger på
sista versen så har Micke framtiden för
sig.
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Så gick det till när
Djurgården bildades
Av MATS WICKMAN
Djurgårdens IF bildades den 12 mars
1891 på ett kafé på Djurgården. Fören
ingen var från början endast till för
personer bosatta på Djurgården och
medlemmarna ägnade sig mest och
helst åt skidåkning.
Kring årsskiftet 1889-90 gjordes det
första försöket att starta en idrottsför
ening på Djurgården. Organisationen
var emellertid obefintlig. Man saknade
stadgar och möteslokal. Mötena hölls
istället ute i det fria. En enda person
utsågs till styrelse. Han kallades för
”Styvben Starke” och fick förtroendet
att förvalta medlemsavgifterna. Trots
sitt styva ben lyckades han smita iväg
med pengarna och söp tillsammans
med en kamrat upp vartenda öre.
Även om det här försöket blev ett
misslyckande levde idén att bilda en
idrottsförening kvar hos djurgårdsung
domarna. Möjligheterna att utöva
idrott på Djurgården var ju störa i jäm
förelse med förhållandena i innerstan.
Så började 1891 den då 22-årige
John G. Jansson propagera för att bil
da en idrottsförening på Djurgården.
Det skulle hållas en stor idrotts- och
gymnastiktävling detta år och Jansson
menade att där skulle djurgårdsung
domarna vara med.
Intresset för Janssons idé blev stort.
Nu fanns det förutsättningar att bilda
en idrottsförening. Jansson samman
kallade de intresserade till ett möte den
12 mars på ett litet kafé med adress
Alberget 4 A.

Djurgårdens IF - idag
ett idrottsligt begrepp.
Men det har varit annor
lunda.
Det här är historien
om hur Djurgården bil
dades för nästan 99 år
sedan. En artikel som
berättar att Djurgården
faktiskt från början är
en arbetarklubb och om
de två räddande änglar
na utan vilka Djurgår
den kanske inte ens fun
nits.
Djurgårdens IF bildas
Ett tjugotal personer infann sig på
mötet. John G. Jansson inledde med
att redogöra för föreningens syfte. Det
främsta ändamålet var att ”utgöra ett
föreningsband” mellan personer boen
de på Djurgården som ville utöva
idrott. Personer från andra stadsdelar
skulle inte beviljas medlemskap.
Sedan stiftades föreningen. Namnet
bestämdes till Djurgårdens Idrotts
Förening, med initialerna D.I.F. Det
tillsattes en kommitté för att snabbt

utarbeta stadgar. Inträdesavgiften be
stämdes till 50 öre och månadsavgiften
till 10 öre.
De personer som bildade Djurgår
dens IF var ungdomar huvudsakligen
bosatta i Djurgårdsstaden; den lilla
stadsdel som är belägen strax öster om
området där Gröna Lund idag finns.
De flesta av dessa ungdomar var
under 20 år och kom från arbetar- eller
lägre medelklass. Vanliga yrken hos de
första djurgårdarna var handelsbiträ
de, springgosse och maskinskötare.

Första tävlingen
Tre dagar efter att föreningen bil
dats höll Djurgårdens IF sin första
tävling. Den gällde skidåkning på
sträckan en engelsk mil. Tävlingen
hölls på Djurgårdsbrunnsvikens is.
Segrare blev Gustaf Tibell på tiden nio
min. 20 sek. Segrartiden togs på en väc
karklocka.
Gustaf Tibell vann även en back
hoppningstävling några dagar senare
och han kom att bli DIF:s framgångs
rikaste idrottsman under de första
åren.
Djurgårdarna var i början bäst i
skididrott. De hade inspirerats av de
norska gardessoldaterna som under
unionstiden befann sig på Djurgården,
där de ofta tränade skidlöpning och
backhoppning.
Den första större tävlingen där DIF
deltog var naturligtvis den stora Inter
nationella Gymnastikfesten under
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• Skidåk
ning var en
av de första
grenarna
som djurgår
darna enga
gerade sig i.
Gustaf Tibell
den allra för
sta tävlingen.

• Första prislistan i DIF:s historia toppades av Frans Lundqvist
och gällde en ”springtävling över 150 meter”. Tiden togs på Os
carskyrkans stora klocka. Th: Männen som bildade DIF. John
G Jansson längst fram i mitten. Cykelveteraner från tiden vid
sekelskiftet. Cykel fanns också på DIF-programmet. Föregåen
de sida: Ett medlemskort, anno 1891.
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våren, inför vilken föreningen hade
bildats. Två djurgårdare deltog, men
konkurrensen var för hård och båda
blev utan pris.
Under sommaren 1891 ägnade sig
medlemmarna i DIF främst åt tävling
ar i rodd, löpning och gång.
Djurgårdens IF hade sammanträden
varje månad. Sammanträdena ägde
framförallt rum på kafét vid Alberget 4
A, men även andra mötesplatser kom
ifråga.
Vid nästan varje sammanträde av
gjordes inträdesansökningar. Och vid
årsskiftet 1891-92 hade 29 personer
tillhört föreningen. Men tio av dessa
var uteslutna på grund av att med
lemsavgiften inte betalts. Ekonomin
hade skötts bra under det första året.
Föreningen hade 37:35 i inkomster,
medan utgifterna nådde en summa av
22:50. Av behållningen 14,85 sattes 10
kr in på bank och stod orörda i ett år.

Ge norrmännen en match
1892 började bra. De nitton med
lemmarna arbetade hårt med att
förbereda sig inför en skandinavisk
vinteridrottstävling som var planerad
att hållas på Djurgården detta år. Djur
gårdarna ville ge norrmännen en
match. Dessa skulle inte få bli lika
överlägsna som vanligt.
Tävlingen gick av stapeln den 28 fe
bruari. Det visade sig att norrmännen
åter var numret större än svenskarna,
vilka inte lyckades erövra något pris.
Men de tre deltagande djurgårdarna
klarade sig bra. Deras resultat tydde på
att de närmat sig norrmännen.
Bäst var Gustaf Tibell som fick åt
skilligt med pulicitet:
”Bland svenska deltagare intog G.
Tibell från Djurgårdens Idrotts Fören
ing ovedersägligen första rummet och
hans hopp gjordes med en säkerhet,
kraft, sving och elegans som ligga nor
männen föga efter”, skrev en tidning
entusiastiskt.
I början av sommaren åkte djur
gårdsmedlemmarna med bekanta på
en utflykt med båt längs kusten. Avsik
ten var att roa sig samt att stärka
sammanhållningen i föreningen. Bå
tresan uppskattades mycket och blev
ett återkommande inslag under tio
somrar framöver.
Även om DIF:s medlemmar trivdes
med båtresan fullgjorde den emellertid
inte sitt andra syfte: att stärka sam
manhållningen. Under den senare
delen av sommaren började nämligen
medlemmarna tappa intresset för för
eningen. En efter en gick ut ur DIF.
Resultatet blev katastrofalt. Vid fören
ingens sammanträde i augusti återstod
endast sex medlemmar, varav en före
slog att DIF borde upplösas. Förslaget
röstades dock ned. Och innan nästa

sammanträde hann två räddande äng
lar ingripa och säkra Djurgårdens
Idrotts Förenings fortlevnad.

Bestörta
De två änglarna hette Björkdahl i
efternamn, August respektive Johan i
förnamn och var bröder. Båda var
medlemmar i Stockholms Östra
Idrottsklubb den augustidag då de av
en tillfällighet träffade en av de kvar
varande medlemmarna i DIF. Bröder
na blev bestörta när de hörde att DIF
höll på att upplösas. Föreningen hade
ju redan haft anmärkningsvärda fram
gångar och att upplösa den nu skulle
vara mycket olyckligt, menade de.
Bröderna Björkdahl föreslog därför
att Djurgårdens IF skulle ändra sina
stadgar och tillåta även personer utan
för Djurgårdens gränser att söka
medlemskap. Om DIF accepterade för
slaget hade bröderna möjlighet att
lägga ned Stockholms Östra IK:s verk
samhet och istället låta medlemmarna
gå med i Djurgårdens IF.
Inom DIF gick man på brödernas
linje. Den första september valdes Au
gust och Johan Björkdahl samt ytterli
gare tre personer från Östermalm in i
föreningen.
De elva medlemmarna slet hårt för
att få fart på DIF igen. Styrelsen rekon
struerades och antog nya stadgar, som
den här gången trycktes och såldes till
medlemmarna.
Kraftansträngningen gav resultat.
Flera av de tidigare medlemmarna
återinträdde i föreningen och vid års
skiftet var medlemsantalet 23. Så när
1893 inleddes var läget inom Djurgår
dens IF stabilt.
De nationella skidtävlingarna i
Uppsala den 26 februari 1893 stärkte
ytterligare föreningens ställning. Man
skickade åtta deltagare till tävlingarna
och flera av dessa placerade sig högt i
resultatlistan. Djurgårdarna tog hem
två första pris, i backhoppning i 1-me
tersstupet och i terränglöpning på 5
km.
Framgångarna innebar att Djurgår
dens IF började nämnas med respekt
inte bara i Stockholm, utan även i res
ten av landet. Allt fler personer sökte
nu medlemsskap i DIF.
Djurgårdens Idrotts Förening kunde
således i en anda av tillförsikt fira in
gången av det tredje verksamhetsåret
med en fest, som höll på hela natten
mellan den 11 och 12 mars 1893.
Men det är en annan historia.

FOTNOT: Tidigare artiklar i serien om
Djurgårdens första år: När fotbollen
och farfar var ung/Djurgården nr 1/89,
OB var först i mål när OL-sporten föd
des/Djurgårdaren 1/89, Boklöv och
Stenmark i all ära, men vi var första/
Djurgårdaren 2/89.
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VI GRATULERAR
• 85 år: Januari, 29: Karl-Gustaf Edling,
Rönninge. Februari, 13: Sigfrid Törn
qvist, Stockholm. 21: Sven Jensen, Johan
neshov (fotboll).
• 80 år: Januari, 1: Bo Ljungqvist, Täby
(ishockey). Februari, 8: Hilja Asker, Jo
hanneshov. 27: Gunnar Petsen, Stock
holm. Mars, 25: Olof Jarl, Bromma. 29:
Hilding Lövdahl, Stockholm. April, 28:
Mats Bjerke, Stockholm. 29: Erik M Jo
hansson, Vagnhärad.

• 75 år: Januari, 11: Gunnar Bergström,
Stockholm. 25: Hugo Carlsson, Vällingby.
Mars, 15: Sigurd Pettersson, Stockholm.
22: Arthur Pettersson, Bandhagen. 26:
Bertil Andersson, Stockholm. 31: Disa
Cederholm, Norrtälje (fäktning). 31:
Maud Cederholm, Norrtälje (fäktning).
April, 9: Åke Alm, Stockholm (brott
ning).
• 70 år: Januari, 4: Gunnar Hybinette,
USA. 19: Åke Örberg, Stockholm. 24:
Arne Permert, Saltsjö-Duvnäs (oriente
ring). 29: Carl-Johan Tornborg, Stock
holm (fotboll). 30: Björn Haneck, Lidingö
(orientering). 30: Ulf Hedvall, Saltsjöba
den (orientering). Februari, 10: Sture
Abelsson, Skara (fotboll). 13: Magnus
Björkman, Stockholm (orientering). 21:
Stig Annerhög, Vällingby (fotboll). 24:
Ingvar Nordell, Solna. 26: Sigvard Eric-

son, Köping. Mars, 5: Algot Wilkenson,
Stockholm. 5: Carin Dahlgren, Vårby. 10:
A Andersson-Karlsson, Täby. 16: Yngve
Johansson, Ängelholm. 20: Lennart
Landheim, Lidingö (fotboll). 21: Bengt
Töwe, Solna (skidor). 28: Rolf Dereborg,
Bromma. April, 3: Folke Sjöstedt, Stock
holm. 9: Åke Ehn, Solna. 13: Gösta Nils
son, Bandhagen. 17: Carl-Åke Rahm,
Stockholm.
• 60 år: Januari, 7: Arne Andersson,
Bandhagen (fotboll). 11: Stig Swartling,
Heby. 13: Olle Andersson, Uppsala (is
hockey). Februari, 1: Rolf Engholm, Jo
hanneshov (ishockey). 5: Axel Brun, Sol
lentuna (brottning). 21: Thord Simonsen,
Stockholm (boxning). Mars, 1: Rolf
Schmidt, Stockholm. 20: Ingemar Fingal,
Falköping. 23: Gösta Österlund, Stock
holm. 24: Lars Nilsson, Huddinge. 26:
Sigvard Parling, Hedesunda (fotboll). 28:
Bo Brännström, Järfälla. 30: Arne Lars
son, Solna (bowling). April, 1: Sven Os
car Sandberg, Hägersten. 6: Umberto
Öquist, Funäsdalen (skidor). 8: Stig Borg
lund, Järfälla. 11: John Boij, Sollentuna.
20: Elmo Martinez-Blanco, Stockholm.
23: Evy Krantz, Hägersten (boxning).

• 50 år: Januari, 8: Stig Trossö, Stock
holm. 11: Bertil Bertilsson, Stockholm
(fotboll). 12: Sven-Olof Forsberg, Li
dingö. 14: Anders Rosén, Spånga. 18:

Jan-Olof Ek, Kolmården (fotboll). 23:
Hans Björklund, Flen. 26: Jan Tägil,
Nacka. 26: Karl Sundman, Stenhamra
(fotboll). 29: Lars Åkerberg, Fagersta. 30:
Leif Pedersen, Saltsjö-Boo. Februari, 9:
Ann-Marie Jordan, Skärholmen (ishoc
key). 10: Astrid Jonsson, Tyresö (ishoc
key). 21: Siegfried Unterseher, Nyhamns
läge. 26: Bengt Lindbergh, Nacka (fot
boll). 29: Knut Farstad, Ingarö. Mars,
3: Tony Vogel, Täby (fotboll). 3: Lars
Göransson, Lidingö (slalom). 4: Hans
Gustavsson, Solna (orientering). 14: Owe
Hellqvist, Järfälla (ishockey). 15: Tord
Almqvist, Tyresö (ishockey). 18: Björn
Torbjörnsson, Gammelstad. 26: Sven-
Erik Carlsson, Stockholm (boxning). 26:
Jan Bergström, Sollentuna. 28: Harry
Holmudd, Haninge (fotboll). April, 2:
Edgar Pettersson, Värmdö (bowling). 8:
Bernt Gardell, Kolsva. 9: Bengt Öberg,
Sundbyberg (fotboll). 10: Gun-Marie
Gäddman, Johanneshov (fotboll). 11:
Sören Törmä, Pajala. 12: Göran Hjelm,
Bromma (slalom). 17: Leif Ericson, Val
lentuna (fotboll). 18: Rolf Gustavsson,
Vällingby (brottning). 21: Carl-Olof Ny
gård, Nacka (slalom). 23: Per-Erik Åker
berg, Köping. 26: Ronney Pettersson,
Hudiksvall (fotboll). 27: Urban Eriksson,
Bunkeflostrand. 30: Hans Wallgren,
Åkersberga (bandy).

Stort 100-årsjubileum 1991!
Djurgårdens Idrottsförening fyller 100
år den 12 mars 1991. Vi har, som Du
kanske känner till, redan kommit långt
i förberedelserna för feståret. Tre pro
dukter skall dokumentera våra 100 år:

• En bok
• En videokassett
• Ett ljudband
Textmaterialet till boken är i det närma
ste klart. Det vi nu efterlyser är rörliga
bilder. Vi tror att det finns gamla smalfil
mer från all möjlig djurgårdsidrott.
Många entusiaster, föräldrar, intresse
rade har säkert spelat in någon match
eller tävling. Att det är en glad amatör
bakom kameran betyder för oss inget
alls. Det viktiga är att det är rörliga bild
er, som vi kanske kan använda till pro
duktionen av videokassetten.
Gör Din insats för Djurgårdens IF: Leta fram gamla filmer!
Kontakta Mats Wickman på kansliet, telefon 08-11 5711,
så kommer Mats hem till Dig och lånar bilderna.
Djurgårdens IF:s Hundraårsjubileum.
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Vad vet du om Djurgårdens IF?
Nu har du chansen att testa dina färdigheter i
Djurgårdens IF:s historia, allmänkunskap,
sport, kultur och geografi.

Köp Diurgårds-spelet för bara 130:- och du
kan se fram mot många trivsamma stunder.
Djurgårdsspelet är ett tärnings
spel för hela familjen.
Lämpligt från 10-årsåldern.
Upp till sex personer.

Spelet innehåller 1.442 frågor och
svar inom ovanstående områden.
290 av dem handlar om Djurgår
dens IF förr och nu.
I spelets kartong, som är av rejäl
kvalitet, finns förutom frågekort
även spelplan, spelpjäser,
spelregler och tärning.

Utgivare av Djurgårds-spelet är Djurgårdens Supporters Club,
Stockholmsvägen 60c, 181 42 Lidingö, Tel. 08 - 765 50 38,
i samarbete med Kunskapsspel Förlags AB i Borås.

Jag beställer_________ st Djurgårds-spel a' 130:- att hämtas/sändas till nedanstående
adress så snart spelen kommit ut. Betalas vid leveransen. Postförskottsavgift tillkommer på

spel som sänds ut.

Namn:
Adress:_______________________________________________________________________________

Telefon:__________________ Underskrift:_______________________________________________

Kupongen skickas till: Djurgårdens Supporters Club, Stockholmsvägen 60c,
181 42 Lidingö

