
VI HÄLSAR 
PÅ HOS DIF-
BOWLARNA

DJURGÅRDAREN 1/90

SM-GULD
I FÄKTNING OCH

BOXNING

djurgårn´ns 
nye fotbolls-

TRÄNARE GULD-|

JUBEL
IGEN!

"GULD 1991"
TJEJTRÄNAREN
SKRIVER SJÄLV



Två bilder - men inte 
tagna av vilka fotografer 
som helst. Namnen Kris

ter Nordin och Tomas 
Oneborg är välbekanta 

för Djurgårdarens läsare. 
De båda medarbetar re

gelbundet i tidningen. 
Nyligen avgjordes den 

prestigeladdade tävling
en ”Årets Bild” med del
tagande av de allra bästa 

fotograferna från hela 
landet. I klassen ”Årets 

sportkollektion” tog 
Krister Nordin andra

platsen och Tomas One
borg tredjeplatsen.

Tidningen Djurgårda
ren bad de båda kanonfo

tograferna välja ut sina 
bästa Djurgårdsbilder. 
Medan Krister Nordin 

valde en traditionell 
idrottsbild, tog Oneborg 
fram en annorlunda pu
blikbild ur ishockeymil

jö. Det här är de bästa 
fotografernas bästa Djur

gårdsbilder.

VÅRA FOTOGRAFER
ÄR LANDETS BÄSTA
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Så här ser de ut, Djurgårdarens kanon
fotografer Krister Nordin, 25, (tv) och 
Tomas Oneborg, 32. Här motiverar 
de valet av sina bästa Djurgårdsbilder.

Krister Nordin, som är gotlänning 
av födsel och ohejdad vana och egent
ligen håller på Leksand, valde den 
traditionella bilden av Arto Blomsten:

”Den är från ifjol, från första 
matchen i Globen. Arto har just gjort 
1-1 mot AIK, det var Djurgårdens 
första mål i den nya arenan. Bilden 
visar äkta glädje, en sådan som aldrig 
går att spela eller låtsas. Arto blir ju 
så glad så att det ser ut som om han 
håller på att tappa byxorna. Det är 
en härlig idrottsbild.”

Tomas Oneborg, stockholmare och 
djurgårdare, valde publikbilden på 
Ulf Adelsohn och Torbjörn Fälldin. 
Matchen spelades den sjunde oktober 
1987 och Djurgår’n slog Södertälje 
med 6-4. När Rolf Ridderwall dribb
lat med pucken lite, fick ”Onis” syn 
på Adelsohn på läktaren.

”Hans grimasch säger väl allt om 
vad han tänker. Det är sällan man 
fångar en sådan situation”.

Men bra blev det i alla fall. Djurgår
darens redaktion säger Grattis till 
våra kanonfotografer.
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Hockeyguldet viktig 
inspirationskälla

Mitt stora grattis till spelarna, ledarna och styrelseledamöterna i ishoc
keysektionen. Att försvara guldet från i fjol var en fantastisk prestation.
När jag genom vår föreningstidning uttrycker min stora beundran för 

det arbete hockeysektionens olika medlemmar uträttat, så är jag säker 
på att jag också uttrycker alla andra Djurgårdares och Djurgårdssektio
ners stora beundran.
Det går inte att peka ut en människa, eller en grupp av människor, 

bakom guldtriumfen. Resultatet har uppnåtts genom storartade indivi
duella prestationer och ett fullkomligt lysande lagarbete.
Ytterligare några av våra idrottsmän har erövrat SM-guldmedaljer som 

inte fick lika stor uppmärksamhet som hockeyguldet. Fäktarna försvara
de sin SM-titel från i fjol och boxarna spädde på sin skörd av guld
medaljer i SM i februari. Också detta är prestationer värda att 
uppmärksamma och hänföra till en god organisation och väl fungerande 
idrottsverksamhet.

Djurgårdens IF är en förening med en mängd olika idrottsverksam
heter. Var och en är viktig. Och om alla våra verksamheter fungerade 
lika bra som hockeyn, skulle vi kunna se framtiden an med största till
försikt.
Just därför är ishockeyguldet, med den organisation, laganda och 

kampmoral som ligger bakom triumfen, liksom våra andra framgångar 
en viktig inspirationskälla för alla idrottsmän och -kvinnor, ledare och 
andra i Djurgårdens färger.

Chefredaktör:
Janne Bengtsson

Ansvarig utgivare: 
Owe Svensson

Redaktionsråd:
Tom Agnblad, tel 08-769 26 24 
Janne Bengtsson, 08-13 58 78 
Claudio Bresciani, 08-13 50 00 
Ralf Gustavsson, 08-788 63 37 

Ellika Svahn, 08-738 30 00 
Dan Svanell, 08-24 19 20

Postadress för adressändringar 
och prenumerationer: 
Djurgårdens IF, 

Box 260 62, 100 41 Stockholm 
Adressändring skall göras 

till ovanstående adress minst 
tre veckor i förväg

Postgiro
5 69 16 - 0

Tidningen DJURGÅRDAREN
utkommer med fyra nummer om 

året. Åsikter i artiklar och 
reportage behöver inte nödvändigtvis, 

med undantag för ledaren, vara 
Djurgårdens Idrottsförening 

och dess sektioners officiella 
uppfattning.

Införda annonsers innehåll och budskap 
står helt för annonsörens räkning.

Tryckeri:
Guidentryck AB, Bromma

DJURGÅRDAREN
Officiell 

tidning för 
Djurgårdens 

Idrottsförening, 
Stockholm

Jan-Peder Norstedt 
är ordförande 
i Djurgårdens 

överstyrelse
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Bowlingstyrelsen består av fr. v ordföranden Peter Alm, 
kassören Margaretha Ramhqvist och sekreteraren Kal
le Illerstål. (Foto: Claudio Bresciani).

ALLSVENSKAN MÅLET 
FÖR DIF:s BOWLARE

Av TOM AGNBLAD

I Vårbyhallen, strax utanför 
Stockholm, dominerar Djurgår
den. Peter Alm är hallchef och 
dessutom aktiv Djurgårdsbowla
re. Det är mycket att hålla reda 
på, när det pågår spel på 16 
banor samtidigt.

- Vi har 55 aktiva spelare här i hallen 
som varit vår hemmaarena i fem år, berät
tar Peter Alm. Tidigare höll vi till i Solna, 
men det var svårigheter med rekryteringen 
där och det bidrog till flyttningen till söder 
om sta’n.

I Vårby inleddes ett fruktbart samarbete 
med en ungdomsförening, så Djurgårds
bowlarna fick, sas, en flygande start.

Till Allsvenskan
Idag spelar djurgårdsherrarna i division 

I Svealand och håller till i mitten av tabel
len. Styrkan hos laget är jämnheten och 
bredden. Ett par toppspelare skiljer laget 
från en plats bland de riktigt stora.

Nu står en nyordning av seriesystemet 
för dörren, där de tre bästa lagen i varje 
division I-serie kommer att spela i Allsvens
kan som ovanför sig har en Elitserie.

- Vår målsättning är först och främst att 
nå Allsvenskan. I år går det inte, konstate
rar Peter Alm, men förhoppningsvis nästa.

Damerna spelar i div. II Svealand men 
saknar tyvärr bredden i truppen. Arbetet 
nu är inriktat på att få in fler flickor i sek
tionen. Med större bredd ökar konkurrens
en spelarna emellan och därmed kommer 
framgångarna.

Och önskemålen för sektionens del?

- Ja, säger sektionsbasen Alm utan att 
fundera en endaste sekund, det vore att få 
möjligheten för sektionens alla lag att träna 
och spela mer och att få förstärka A-lagen 
på ett par platser. Vi har siktet inställt på 
Allsvenskan, och där bör ju faktiskt Djur
gården finnas med. Men det är dyrt med 
resor och sådant och för att kunna göra en 
storsatsning krävs mer pengar.

Pigg 71-åring
Bowlingsektionen fyllde 70 i fjol, den 

grundades alltså 1919 och har följaktligen 
mycket gamla anor inom Djurgården.

Men trots åldern känner sig sektionen 
ung och full av liv och välkomnar gärna 
nya bowlare till hemmahallen Vårby bow
ling på Bäckgårdsvägen 47 i Vårby.

- Ring oss så informerar vi om tränings
tider och så, påpekar Peter Alm.

Peter vill gärna göra några klarlägganden 
om bowlingssporten. T ex för att ta död 
på omdömet att bowling skulle vara en 
”gubbsport”.
- I sektionen spelar såväl knattar i 

6-7-årsåldern som veteraner av båda kö
nen. Sporten är verkligen på frammarsch 
och det är glädjande att kunna notera att 
det är ungdomar som söker sig till hallen.

Peter Alm förklarar det ökande intresset 
främst med den exponering bowlingsporten 
fått i TV.

Tre kilo för knatten
De riktigt unga spelarna, knattarna, 

gnuggas i speciella träningspass under erfar
na tränare. Knattarnas klot väger bara hälf
ten så mycket som seniorernas, men tre 
kilo räcker gott för en liten grabb eller tjej.

Peter Alm fick sitt eget bowlingintresse 

grundlagt i ungdomsåren. Han gick i Bränn
kyrka gymnasium som ligger väg i vägg 
med Brännkyrkahallen. Sedan är det bow
ling för hela slanten.

Slanten, ja. Bowling är en dyr sport att 
utöva:

- Vi hör till kategorin de sista amatörer
na. Idag betalar en DIF-bowlare 2 100 kro
nor i årsavgift för att få vara med och trä
na. Till detta betalar spelarna själva 60 
kronor per spelad match, och med 20 
matcher om året blir det en dryg 
1 000-lapp, berättar Peter Alm.

Nybörjare och spelare utanför seriespelet 
betalar 15 kronor per serie, ungdomar kom
mer undan med halva beloppet. Skor och 
klot tillhandahåller hallen.

Att köpa ett eget klot kostar 1 300-1 400 
kronor.

- Men, säger Peter, det hela beror på vad 
man jämför med. Allt kostar ju.

Gott rykte hos bowlarna
I bowlingskretsar har Djurgårdens IF ett 

gott renommé. Det har inte minst tävlingen 
Djurgårdens Internordiska bidragit till. Det 
är en masterstävling, där slutspelet avgjor
des i höstas i Vårbyhallen. Slutspelet vanns 
av Örgrytes Ulf Bolleby och direktsändes 
i betala-TV-kanalen Nordic Channel. I täv
lingen deltog 504 spelare från klubbar i 
hela landet. Meningen är att Djurgårdens 
Internordiska skall återkomma årligen.

Genom tidningen DJURGÅRDAREN 
vill Peter Alm framföra ett tack till Hasse 
Swedberg på DIF AB som ordnade med 
reklam och TV-folk och såg till att arrange
manget blev en sådan succé. Inbjudan sän
des ut till över 200 hallar runt om i lan
det, så nu är DIF:s bowlingsektion ordent
ligt förankrad i de kretsarna.
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Anders Friman (längst till vänster) är en av de lovande djurgårdsbowlarna liksom knatten Joakim Alm. Här tillsammans med 
Gösta Eriksson och Peter Alm. Som framgår av bilden är bowling verkligen ingen gubbsport utan en sport för alla åldrar. (Foto: 
Claudio Bresciani).
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HAMAYAK 
BOXADE HEM 
SM-GULD
Ett nytt SM-guld i boxning 
för Djurgården tog tungvik
taren Hamayak Shabazian, 
när svenska mästerskapen 
avgjordes i Sundsvall i slu
tet av februari. Inför en full
satt sporthall i Sundsvall 
gjorde Hamayak en stilig 
insats i finalen mot Luleås 
Mikael Öhlund. Segersiff
rorna blev klara 5-0.

Hamayak Shabazian är 
armenier som tvingats fly 
till Sverige från de religiösa 
ledarna i Iran. Sedan han 
blev svensk medborgare i 
maj i fjol har ”Hammo” 
också hunnit med att repre
sentera Sverige i EM och 
VM samt i bl a landskam
pen mot USA den 12 febru
ari. Där vann Djurgårdaren 
en snabb seger mot USA-
löftet Boye Hosea. Doma
ren bröt kampen redan i 
första ronden sedan ”Ham
mo” träffat med några väl
riktade projektiler.

- Hamayak hör till de 
mest hårtslående boxarna i 
Sverige, betygsätter lands
lagstränaren Leif Carlsson. 
Han är en verklig ’soldat’ i 
ringen, tuff och orädd.

Hamayak behövde gå tre 
matcher för att ta hem 
SM-guldet, Djurgårdens to
talt 63:e SM-titel i boxning. 
I första matchen besegrades 
David Lindgren från Stock
holms AIF. Lindgren dis
kvalificerades för oren box
ning i tredje ronden, när 
djurgårdsboxaren redan 
ledde stort på poäng. I semi
finalen mötte ”Hammo” 
nye Per Bergman från Här
nösand. Efter ett par rejäla 
träffar fann domaren det för 
gott att bryta i andra ron
den. Och i finalen var 
poängsegern, 5-0, alltså 
solklar mot Luleås mycket 
rutinerade Mikael Öhlund.

- Skönt för Hamayak. 
Jag unnar honom verkligen 
den här framgången, säger 
DIF-tränaren och sekonden 
Ulf Carlsson.

Ulf Carlsson har mycket 
stor del i SM-guldet. När 
Hamayak Shabazian för ett 
år sedan själv sökte sig till 
Djurgården, från vittomsk
rutna men inte särskilt se

riösa Linnéa, var han inte 
alls lika bra som han är idag. 
Mannen bakom verket heter 
Ulf Carlsson.

Så grattis till SM-guldet, 
Hamayak, Uffe - och Djur
går’n. (Av Janne Bengtsson)

...OCH SE’N 
TOG HAN 
NM-TITELN
Djurgårdstungviktaren Ha
mayak Shabazian är nordisk 
mästare i tungvikt. Vid NM 
som avgjordes i Helsingborg 
i slutet av mars, vann 
”Hammo” tungviktsklassen 
efter en tuff och mycket 
jämn final mot norska esset 
Geir Behn. Norrmannen, 
som genomförde en mycket 
bra VM-turnering i fjol, kla
rade inte av djurgårdarens 
stenhårda högerträffar. (Av 
Boxningssektionen)

SM-GULD 
& SILVER 
FÖR DIF:S 
FÄKTARE
Djurgårdsfäktarna försvara
de sin SM-titel i lagvärja 
från i fjol genom att i fina
len i senaste SM-tävlingen 
besegra SAF med landslags
mannen Jerri Bergström 
mycket knappt. I den sista 
och avgörande matchen var 
Ulf Sandegren tvungen att 
vinna med inte sämre siff
ror än 5-3. Sandegren låg 
under med 3-1, men vände 
och vann med just 5-3 och 
Djurgården blev svenska 
mästare.

DIF hade i semifinalen 
besegrat Uppsala med 9-5. 
Uppsala består av en bröd
ratrio Lundblad och ett 
brödrapar Danielsson, där 
Henrik respektive Jan-Erik 
är moderna femkampare i 
toppklass. I den andra semi
finalen besegrade Stock
holmsklubben SAF (Sthlms 
Allmänna Fäktklubb) FFF 
mycket knappt.

Djurgården drog snabbt 
ifrån i finalen till ledning 
7-2, men slappnade sedan 
av och släppte in motstån
darna i matchen. SAF gick

Ulf Sandegren blev 
matchvinnare när Djur
gårdens fäktare försvara
de sitt SM-guld i lagvärja.

till 7-7 och ledning inför 
avgörande matchen, som 
Ulf Sandegren alltså vann 
med minst möjliga margi
nal.

I laget fäktade Sandegren, 
Otto Drakenberg, Peter 
Vanky, Henning Österberg 
och Arne Jansson.

Djurgårdens damer tog 
silver efter förlust till FFF 
i finalen. Då hade Djurgår
den i semifinalen slagit ut 
Göteborgs FK, en av lan
dets starkaste damklubbar. 
I Djurgårdslaget fäktade 
bl a Anne Ahlgren (f ö Sve
riges första världsmästarin
na i modern femkamp samt 
danska landslagstjejen Eva 
Fjellerup.

Också Djurgårdens junio
rer fick SM-silver 1989. (Av 
Henning Österberg/Janne 
Bengtsson).

OL-FOLK 
SÖKER NYA 
KONTAKTER
Orienteringssektionen är i 
full färd med att söka kon
takter med ungdomar i Nor
ra innerstaden. Det är det 
område som passar bästa 
med Stadion, Lill-Janssko
gen och Hagaparken som 

träningsmarker.
För att göra OL-sporten 

känd för Djurgårdens 
många medlemmar - sär
skilt de som bor i norra in
nersta’n - bjuder vi in till 
Öppet hus på klubbstugan 
Höjden. Den sk ”övriga 
Djurgårdare” som kommer 
första till Höjden får ett fint 
pris.

Öppettider på Höjden: 
Söndagen den 6 maj kl 
12.00-16.00. Söndagen den 
13 maj kl 12.00-16.00 och 
söndagen den 20 maj kl 
12.00-16.00. Välkommen. 
(Av Stig Hammar).

SEX FRÅN
DIF I VM
Djurgården bidrog med flest 
spelare till den svenska 
VM-truppen i ishockey. Sex 
nyblivna svenska mästare 
fick plats i förbundskapten 
Tommy Sandlins sista VM-
trupp. Sandlin föll för 
(press)trycket och tog med 
unge Mats Sundin i trup
pen. Övriga blåränder: Rolf 
Ridderwall, Thomas Eriks
son, Charles Berglund, Jo
han Garpenlöv och Micke 
Johansson. (Av Red.)

Mats Sundin, hockeylira
ren som slagit igenom på 
allvar i år.

DIF TVÅA
I PINGIS-
TREAN
Djurgården slutade tvåa i 
pingisens division tre och 
får - om inget lag drar sig 
ur tvåan och därmed bäddar 
för kvalspel för DIF. Detta 
är dock inte klart i skrivan
de stund - fortsätta i trean 
nästa år. Upplands Väsby 
vann serien. I den sista sam
mandragningen vann Djur
gården den viktiga matchen 
mot Högdalen med 8-4.
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ÅRETS KLIPP FÖR
DJURGÅRDS-FANS!

Klippkort till Djurgården.
Nu har du chansen att köpa Djurgårdens "klippkort" 
— kraftigt rabatterade biljetter till samtliga Djur
gårdens hemmamatcher under säsongen 1990. 
"Klippkortet" är ett häfte med 11 herr-, 11 dam- och 
11 ungdomsbiljetter (upp till 16 år). Biljetterna gäller 
till valfria Djurgårdsmatcher i fotbollsallsvenskan på 
Råsunda Fotbollsstadion, bästa sittplats under tak 
(västra läktaren).

Häftet kostar endast 700 kr. Även om du bara använ
der 1/3 av biljetterna spar du 125 — 290 kronor. Ut
nyttjar du häftet maximalt spar du hela 2.270 kr!

Biljetterna gäller för både dig och dina vänner.
Ska tex du och 10 polare gå på
DIF—AIK kan ni använda alla herrbiljetterna 
på en gång. Ni spar då 290 kr (ord 
pris 90 kr/person). Dessutom har ni 
11 dam- och 11 ungdomsbiljetter kvar!

Beställ idag!
Klippkort till Djurgården beställer du med 
kupongen eller genom att ringa 08-11 57 11. 
Men vänta inte för länge — antalet är begränsat.

Välkommen till elva härliga Djurgårdsmatcher 
på Råsunda.

Jag klipper till! Skicka mig ---------  st "klippkort"
till Djurgårdens hemmamatcher i fotbollsall
svenskan. Pris per "klippkort": 700 kr.

Namn

Adress__

Postadress

Varje "klippkort" innehåller
11 herr-, 11 dam- och 11 ungdoms
biljetter (upp till 16 år). Skickas till: Djurgårdens 
Idrottsförening, Box 26062, 100 41 Stockholm.



Den matchen behövde vin
nas för att sektionen skulle 
komma tvåa. Dessutom be
segrades Norrtull med 8-5 
medan det blev stryk av 
Hemse, 6-8.

Fem pingisspelare från 
Djurgården deltog i början 
av mars i ett arrangemang 
på leksaksmuseet i Stock
holm som just då visade 
utställningen ”Racketlek”. 
Tre nybörjare från DIF re
presenterade det yngre gar
det. De har spelat pingis 
sedan i höstas då pingissek
tionen startade träning för 
nybörjare på Mariaskolan 
på söder. Uppslutningen 
där har för övrigt varit så 
bra att det nu inte går att 
ta emot flera nybörjare. Just 
nu deltar ca 25 barn i trä
ningen. Dessa nybörjare 
spelade matcher mot vete
randamerna Inez Närting 
och Märta Göransson (vete
ranvärldsmästare 1982) och 
Margareta Winqvist (SM-
etta 1949 tillsammans med 
Bengt Grive i dubbel) och 
förlorade, som sig bör, alla 
matcher men gjorde ett 
mycket gott intryck på re
kordpubliken, 700 perso
ner. (Av Mats Hagberg).

DIF-SEGRAR 
I UNGDOMS
TURNERING 
I BOXNING
DIF-boxningen och Stock
holms AIF arrangerade den 
11-12 mars ”miniturne
ringen” Bronco Cup i Stock
holm, som slutade med fina 
framgångar för det yngre 
DIF-gardet. Fyra deltagare 
gav två guld, ett silver och 
ett brons. Bantamviktaren 
(54 kg) Shukri Taha förlora
de sin första match till Vis 
Jarnegar från Rapid i Väs
terås, men gjorde en bra 
match tills han tvingades 
bryta pga skada. Mats Mag
nusson (63,5 kg) mötte Vesa 
Koukola från BK 73 i Hall
stahammar, en stentuff 
boxare med mer eller mind
re vildsinta krokar och 
svingar. Men eftersom en 
djurgårdsboxare aldrig be
ter sig som tappad bakom 
en vagn i ringen, kunde 
”Mange” reda ut det hela

Uppställning framför racketar av olika slag. Djurgårdsknat
tar, utställningsarrangörer och skickliga damer. Djurgårdar
na är Peder Ivarsson, Erik Edlund, Jonas Lindholm och 
Roger Callin. Damerna heter Märta Göransson, Inez När
ting och Ingrid Dahlberg. Bosse Lundqvist är bas för Stock
holms Bordtennisförbund och präst i Maria församling. 
(Foto: Mats Hagberg).

genom eleganta undanglid
ningar och påpassliga kon
tringar och till slut vinna 
med 2-1. Andreas Hell
ström (63,5 kg) mötte tuffe 
Peter Nilsson från Botkyr
ka. Efter en tät match vann 
DIF:aren med 2-1.

Finalerna avgjordes i 
klassiska Eriksdalshallen. 
Mats Magnusson förlorade 
tyvärr till Mikael Hultqvist 
från BK 73. ”Mange” gjorde 
en fm slutspurt men det 
räckte inte. Stefan Ekström 
(67 kg), liksom ”Mange” 17 
år gammal, gjorde en över
tygande insats mot Köpings 
mycket starke Andras 
Haugdal och efter en formi
dabel slutspurt tvingades 
domaren bryta matchen till 
Stefans fördel.

Andreas Hellström mötte 
Christoffer Melin, Stock
holms AIF, och gjorde en 
mycket starkt sistarond vil
ket ledde till att AIF:arens 
nästa sprang läck. Med tan
ke på att Melin skall bära 
samma nästa i kanske 70 
år till, beslöt domaren att 
bryta och när poängen räk
nat (i junior- och ungdoms
boxning går det inte att vin
na en finalmatch pga skada 
hos motståndaren) var det 
klart. Segrare: Hellström, 
Djurgården.

Fyra segrar och två för
luster är med marginal god
känt för de unga djurgårdar
na. (Av Lasse Myrberg).

NY TRIUMF
I”NACKAS 
MINNE”
Djurgårdens fotbollsgrab
bar försvarade elegant sin 
fjolårsseger i prestigefyllda 
inomhusturneringen Nac
kas Minne. I finalen beseg
rades Hammarby med 2-0. 
Målen gjordes av Jens Fjell
ström och nye Ken Burvall:

- Härligt att få avgöra 
inför nya hemmapubliken, 
sade den fd Kalmarspela
ren.

I semifinalen besegrades 
svenska mästarna Norrkö
ping med hela 4-0. Enda 
plumpen i protokollet var 
förlusten mot Hammarby 

Nackas Minne-segrare är vi allihopa. Jublet visste inga grän
ser efter segern i Globen. Och Peter Mörk, ett av utropsteck
nen i årets träningsspel, fick äran att hålla segerchecken. 
(Foto: Jack Mikrut).

med 3-0, en Djurgårdsbjud
ning till de hårt prövade 
söderbröderna.

De här matcherna spela
de Djurgården på vägen 
fram till finalen:

Gruppspel: Djurgården- 
AIK 3-2. Målen: Mikael 
Martinsson, 2, Anders Nils
son. Hammarby Djurgår
den 3-0. Semifinal: Djur
gården-Norrköping 4-0. 
Målen: Mikael Martinsson, 
2, Anders Nilsson, Jens 
Fjellström.

Final: Djurgården-Ham
marby 2-0. Målen: Jens 
Fjellström, Ken Burvall.

Djurgården försvarade 
därmed sin fjolårstitel i 
Nackas Minne. (Av Janne 
Bengtsson).

DIF-TJEJ 
SM-SJUA 
I KONST
ÅKNING
Djurgårdstjejen Ann Blid
löv kom på sjunde plats när 
SM i konståkning avgjordes 
i Örebro i december. Vann 
gjorde Helene Persson, 
SASK. Ann Blidlöv, som 
slutade åtta i fjol och alltså 
förbättrade sig en placering, 
fick ett vänligt omnämnan
de i facktidningen ”Svensk 
konståkning”:

”En som åker fint är Ann 
Blidlöv, Djurgården, som 
tränas av Jane Bergwill. 
Med siffror upp till 4.5 för
bättrade hon sin position 
sedan förra årets SM med 
ytterligare en placering...”. 
(Av Red.).
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23 DIF:ARE 
ANMÄLDA 
TILL VASA
LOPPET
Snön i Stockholm kom den
24 november och försvann 
den 20 december. Att vara 
skidåkare i huvudkommu
nen är alltså inte lätt. Djur
gårdens IF hade 23 åkare 
anmälda till Årets Vasa
loppsarrangemang, dvs Va
saloppet, Öppet spår och 
Tjejvasan. Det är bara att 
beklaga att ytterligare en 
skidsäsong gått till spillo. 
(Av Ingemar Sundberg).

SAMARBETE 
MED STOR
KLUBB FRÅN 
ESTLAND
I vår inleder DIF ett omfa
tande idrottssamarbete med 
den estniska storklubben 
Kalev i Tallinn.

- Vi skall i första hand 
samarbeta kring fyra olika 
idrotter, berättar cykelba
sen Bernt Banfors som skött 
förhandlingarna med ester
na tillsammans med Rolf 
Rosenberg och nye klubbdi
rektören Owe Svensson.

- Jag ser verkligen fram 
emot att få samarbeta med 
Djurgården. Vi har fått ett 
mycket positivt intryck av 
föreningen och svensk 
idrott under vårt besök i 
Stockholm, säger Tönu 
Murasev, ordförande i Ka
lev, en jätteförening med ca 
en halv miljon (!) medlem
mar.

Det man nu siktar in sig 
på är tävlingsutbyte, dvs 
företrädare för Kalev kom
mer till Sverige för att delta 
i tävlingar som DIF arran
gerar och djurgårdare reser 
till Estland på samma vill
kor.

- I maj reser ett gäng 
DIF-cyklister till Tallinn för 
att delta i en tävling, berät
tar Bernt Banfors. Sedan 
hoppas vi få hit ett lag från 
deras cykelsektion i höst.

Dessutom skall DIF ar
rangera ett symposium 
kring idrottsekonomi och 
sponsring under besöket i 
maj.

- Sponsring är ett relativt 
nytt begrepp för de estniska 
idrottsföreningarna. Idag 
kommer bara ca en tredje
del av inkomsterna från re
klam, men i framtiden räk
nar de med en betydligt 
större andel. Och vi hoppas 
kunna dela med oss av våra 
erfarenheter.

Förutom cykelutbyte är 
det meningen att DIF och 
Kalev skall samarbeta inom 
brottning, fäktning och kon
ståkning. Allt samarbete 
skall ske genom respektive 
sektioner:

Det framgångsrika 76-laget. Överst från vänster: Stefan Pers
son (lagledare), Felix Vilval, Jan Lundberg, Peter Rigelius 
(tränare), Fredrik Billberg, Andreas Brolin och Lennart 
Ringström (materialare). Mittraden: Daniel Klinga, Ola 
Lundh, Fredrik Braathen, Henrik Alm, Johan Swenson, 
Martin Soneby, Richard Falk, Andreas Ringström. Undre 
raden: Peter Thunvall, Marcus Söderberg, Igor Arvidsson, 
Tobias Sunebäck, Viktor Söderlund, Kristofer Ottoson och 
Johan Tysk.

SEGRAR
I UNGDOMS
ISHOCKEY
Inte bara A-laget blev svens
ka mästare i ishockey. Ock
så laget för spelare födda 
1974 vann sin SM-final, 
med 10-2 mot Kiruna. Och 
i St. Erikscupens sju finaler 
i slutet av mars deltog tre 
DIF-lag med bravur.

74-laget besegrade Hud
dinge med 5-2. 76-laget slog 
Järfälla med 4-1. Och 78-la
get besegrade Huddinge 
med 4-3.

Bäst på plan under final
passen: Djurgårdens Björn 
Lekander i 78-laget, som 
ändå gjorde två mål i fina
len mot Huddinge och And
reas Brolin från 76-laget. 
Andreas har spelat för både 
Kälvesta och Traneberg 
men växt ut ordentligt i 
Djurgår’n.

- Kalev är precis som 
Djurgården en flersektions
förening. Och vi vill att 
samarbetet skall utformas 
av dem som utövar idrot
ten, inte av huvudstyrelser
na.

Vad samarbetet kan leda 
till på sikt är ännu osäkert:

- Men kanske kan vi i 
framtiden har utbyte av spe
lare och tävlande mellan 
föreningarna. T ex en est
nisk cyklist i DIF och en 
svensk fäktare i Estland, 
säger Bernt Banfors. (Av 
Dan Svanell).

Djurgårdsledaren Björn 
Carlsson mös naturligtvis 
alldeles extra över de fina 
framgångarna och förklara
de dessa med den enorma 
bredden i DIF-hockeyn:

- Varje år startar vi en 
ishockeyskola för 240 spela
re, där det skapas en bred 
bas. Sedan vårdar vi spelar
na, de skall inte tävlas sön
der. Ett lag som vill delta i 
en ungdomsturnering måste 
ha tillstånd från ungdoms
sektionen, och inte heller 
är det tillåtet att toppa la
gen. Enda undantagen är 
finalerna i St. Erikscupen.

Djurgården dominerar 
alltså inte bara den natio
nella ishockeyn. Också i 
Stockholm är DIF starkast.

Och kan bli starkare:
- Om vi till vintern 1991 

fick den ishall på Kärrtorps 
IP som vi hoppats på så 
länge, säger Björn Carlsson. 
(Av Red.).

DIF

INFO
Genom DIF-info vill Djur
gårdens IF:s ledning infor
mera om smått och stort 
som hänt i föreningen sas 
utanför det sportsliga om
rådet. Vinjetten kommer 
att återfinnas i varje num
mer av tidningen Djurgår
daren.

• Föreningen har ändrat 
ett tidigare beslut om cen
tralisering av den ekono
miska hanteringen. Det 
beslutet, konstateras det 
nu, innebär bara byråkra
tisering och onödigt långa 
hanteringstider. Därför 
har beslutats om återgång 
till gamla rutiner, dvs alla 
sektioner med undantag 
för ishockey och fotboll, 
sköter själva sina intäkter 
och utgifter.

• Stefan Svensson har an
ställts som projektledare i 
DIF AB. Stefan, med 
mångårigt förflutet i A-
laget i fotboll, har ekono
misk utbildning och ersät
ter Marie Forsberg.

• Kansliet i Klocktornet 
genomgår just nu en an
siktslyftning. Fotboll och 
ishockey är väl represente
rade med affischer och 
tavlor, men från andra sek
tioners verksamhet är det 
sämre. Om någon har af
fischer i sina gömmor - 
sänd dem till kansliet där 

de (kanske) kommer att 
pryda sin plats.

• Föreningens årsmöte 
genomförs den 30 maj kl 
19.00. Lokal meddelas se
nare genom annonser i 
dagspressen.

• DIF AB håller bolags
stämma på Råsunda, den 
20 maj kl 16.30. Stäm
man genomförs i sam
band med fotbollsmatch
en Djurgården-GAIS.
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FILMSTJÄRNA BLAND
Av TORBJÖRN ALTHÉN

För andra året i rad spelar Djur
gårdens fotbollslag hem 
100.000 kronor i Nackas Min
ne. Inför 14.000 åskådare beseg
ras Hammarby i en stundtals 
mycket välspelad final med 2-0. 
En odiskutabel seger och en här
lig kampinsats från hela laget.

Roligt var det också att se att 
några av Djurgårdens nya spela
re gjorde så bra ifrån sig.
Några dagar senare ute på Bosön träf

far jag Ken Burvall, Anders Nilsson, 
Kjell Frisk och Thomas Lundmark för 
en liten pratstund.

—Det var en fantastisk känsla att gå 
ut och spela inför fullsatta läktare i 
Globen, säger Ken Burvall. Vilken ut
maning att få visa Stockholms kräsna 
publik att vi i Djurgården verkligen 
kan spela bra fotboll. För min del kän
des det extra roligt, eftersom jag fick 
göra mål i finalen.

Ken Burvall är 23 år och kommer ur
sprungligen från Malå, en liten ort c:a 
tio mil från Skellefteå. Karriären in
leddes med spel i Malå IF i division 
fyra. Vid sidan av fotbollen har han 
också hunnit med att spela hockey för 
Malå i div. två.
Ken, som är mittfältare, berättar att 

det egentligen var Sala-Magnusson 
som upptäckte honom och fick honom 
att flytta till Kalmar. Sala-Magnusson 
följde Kens karriär i tidningen Norra 
Västerbotten och kunde genom den se 
att Ken var en ovanligt lovande spela
re. Fem år har nu Ken hunnit med i 
Kalmar AIK innan den stora chansen, 
att få spela i Stockholms stolthet, in
funnit sig.

—Öster hörde också av sig, men Väx
jö kändes för litet. I Stockholm finns ju 
så många möjligheter, bl a det stora 
kulturutbudet, säger Ken och avslöjar 
därmed sitt stora teaterintresse.
Vid sidan av fotbollen hinner Ken 

med en och annan bok av Jan Guillou. 
Flickvännen är också viktig. Hon finns 
fortfarande kvar i Kalmar, men kom
mer snart, skrattar Ken.
Anders Nilsson är 20 år, kommer från 

Söderfors utanför Tierp och spelade i 
division fem för Söderfors innan han 
tog steget till Film i div. två.

—För två år sedan provspelade jag i 
Djurgården. Jag vet också att Örebro 
SK visat intresse tidigare, men det blev 
ingenting av.
Anders är forward med väldiga am

bitioner.
Tränarduon Tommy Forsgren och Lennart Wass med tre av årets (hittills) fyra nyförvärv. Ket 
Åtvidaberg och Anders Nilsson från Film. (Foto: Claudio Bresciani).
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FYRA FOTBOLLSNYA

Burvall frän Kalmar, målvakten Kjell Frisk från

—Jag vet att jag kan förbättra mål
skyttet, bli litet tuffare. Jag hoppas att 
det kommer här och nu i Djurgården.
Anders tycker också om att läsa. Fa

voritförfattaren är Stephen King, den 
rysanvärde amerikanen, han med ”Shi
ning” och Jyrtjyrkogården.
Anders har också, precis som Ken, 

fuskat i andra idrottsgrenar. Det blev 
hockey och bandy. Bandy spelade han 
i Söderfors i division två.
Kjell Frisk är 25 år och målvakt. Han 

kommer från Rimforsa som ligger fyra 
mil från Åtvidaberg. Efter spel i Rim
forsa har han nu hunnit med tre år i 
Åtvidaberg. Hockey har han prövat på 
och också handboll i SAAB.

—Det ligger så att säga i släkten, efter
som min pappa spelade i SAAB under 
många år.
Det har kanske inte varit lika svårt för 

Kjell som för de andra grabbarna att 
anpassa sig till storstadens krävande 
och stressiga tempo. Kjells flickvän är 
nämligen från Stockholm och bor i i 
Kristineberg.

Inget svårt beslut

Djurgården tog kontakt med Kjell i 
november förra året och eftersom han 
då redan kände Stephan Kullberg blev 
beslutet att gå till DIF inte särskilt 
svårt. Och när vi kommer in på vilka 
egenskaper en bra målvakt ska ha i dag 
så säger Kjell lite blygsamt:

— Min största tillgång är nog att jag är 
en god tävlingsmänniska. Jag kan skär
pa mig inför viktiga uppgifter.

Men känns det då inte svårt att kon
kurrera med Anders Almgren, som är 
en erkänt skicklig målvakt?

— Det bekymrar mig ringa. Anders ka 
få gå en hård kamp om målvaktssyss
lan. Konkurrensen sporrar, var så 
säker.
Från Eskilstuna och tidigare AIK 

kommer Thomas Lundmark, 26 år. 
Vid sidan av fotbollen arbetar han som 
datakonsult på VM-data.
För honom är fotbollen viktig, men 

kanske allra viktigast är familjen som 
består av hustru och ett barn. Thomas, 
en gång i tiden fotbollsuppfostrad i 
Brommapojkarna, ser verkligen fram 
mot den stundande fotbollssäsongen.

—Jag är laddad som aldrig förr. Det 
känns som en jättehärlig utmaning att 
få spela i Djurgården, en klubb jag all
tid respekterat.

Från AIK till Djurgår’n

Men känns det då inte konstigt att ef

Thomas Lundmark har tidigare spelat 
bl a i AIK En mycket målfarlig spelare, 
ibland omnämnd som ”målvakternas 
skräck”.

ter spel i AIK gå till ärkefienden 
Djurgården?

—När jag ändå valde att flytta tillbaka 
till Stockholm från Eskilstuna så kän
des det som om Djurgården hade den 
rätta ambitionen, någonting som pas
sade mig. För mig blev det ett naturligt 
sätt att motivera mig inför säsongen 
också. Och någonting som jag upp
täckt, och som troligen kommer att bli 
betydelsefullt, både för mig och för la
get, är den enormt fina kamratskap 
som finns bland spelarna i laget. Dess
utom har Djurgården ett fantastiskt 
intressant spelarmaterial. Mycket in
tressantare än AIK:s.

Och det kan ju var och en, som har 
det minsta hum om fotboll, utan vida
re hålla med om.
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DIF» NYE 
FOTBOLLS
TRÄNARE 
TITTAR 
FRAM
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Av DAN SVANELL 
Många fotbollssupportrar höjde 
förvånande på ögonbrynet då 
det i höstas meddelades från fot
bollskansliet att Lennart Wass 
skulle bli ny tränare för ”Stock
holms stolthet”.

—Jag tvekade aldrig då sig fick 
erbjudandet! Det är en enorm 
utmaning, både för mig som trä
nare och som person, att få 
träna en av Sveriges mest kända 
och välmeriterade fotbollsklub
bar. Tillsammans är jag överty
gad om att det här kommer att 
gå bra, säger Djurgårdens 
36-årige fotbollstränare.
Lennart Wass är urstockholmare. 

Uppväxt på söder och tidigare aktiv i 
bandy och fotboll för bland annat 
Spårvägen och Gustavsberg.

—Som bäst nådde jag div 3 i fotboll 
för Spårvägen. I bandyn nådde jag 
dock till div. 1. Men något allsvenskt 
spel blev det inte i någon av de två 
idrotterna, berättar Lennart.

I samband med en skada började Len
nart fundera på att sadla om från 
spelare till tränare. Första klubben blev 
Belleveu, som han tog hand om 1982.
Året därpå slogs klubben ihop med en 

annan söderklubb, Bagarmossen. Len
nart blev den nya klubben trogen i två 
år innan han tog steget över till Älvsjö 
AIK.

Gotlänning

Efter fyra år bar det så i väg till God
land mitt ute i Östersjön. Ö-bornas 
fotbollsstolthet Visby-Gute fick under 
fjolåret stifta bekantskap med den sö
derfödde stockholmstränaren.

—Parallellt med tränarjobbet har jag 
arbetat som gymnastiklärare efter min 
utbildning på GIH. Men här i Djurgår
den blir det fotboll för hela slanten.

Redan den 1 december i fjol tog Len
nart över ansvaret för seniortruppen. 
Tillsammans med styrelsen har han nu 
arbetat fram en trupp på 20-talet spela
re, som dagligen drillas antingen på 
träningsanläggningen vid Bosön eller 
på Hjorthagens IP.

Så ser han ut, den nya Djurgårdsträna
ren Lennart Wass. En man som tror på 
samarbete. (Foto: Claudio Bresciani).

—Årets spelartrupp är mycket intres
sant. Jag har fått de spelare jag ville ha 
och är nöjd med förberedelserna så här 
långt. Dessutom känns det oerhört sti
mulerande att föreningen valt att satsa 
på en så kvalificerad tränare som Tom
my Söderberg när det gäller U-laget.

—Tommy och jag träffas regelbundet 
och diskuterar träningsupplägg, kom
mande matcher och spelare. Vi 
kommer även att låta ett par av U-
truppens spelare få delta i A-lagets 
träningar.

—Satsningen på Tommy Söderberg 
som ungdomsansvarig tror jag kom
mer att betyda mycket för de yngre och 
mycket lovande spelare som finns i för
eningen, säger Lennart vidare.

Svenska modellen

I samtalet med DJURGÅRDAREN 
betonar Lennart att han inte har för 
avsikt att ändra på Djurgårdens offen
siva fotbollsstil.

—Syftet med fotboll är att göra mål. 
Men samtidigt gäller det att täppa till 
bakåt.

—Min filosofi skiljer sig inte nämn
värt från den Tommy Söderberg 
använt sig av under sina år som tränare 
i DIF.

—Jag skulle vilja kalla min stil för 
”den svenska modellen”. Fotbollsland
slaget under Olle Nordin spelar en typ 
av fotboll som jag gillar, förklarar trä
nare Wass.

Variera spelet

Under samtalet med Lennart Wass 
framkommer det att han vill se mitt
fältet som ”motorn” i laget.

— I mitt system utgår jag från mitt
fältet. Jag vill ha bredd på spelet. Från 
vänster- till högerkanten. Därmed är 
det ganska givet att det ska vara fyra 
spelare på mitten.

—Beroende på motståndaren är det 
sedan frågan om det ska vara tre eller 
fyra i försvaret. Resterande spelare — 
två eller tre — blir alltså forwards.

—Men kom ihåg: den uppställningen 
gäller på papper och tavla. I verklig
heten gäller det att alla spelarna tar sitt 
ansvar, oavsett om vi anfaller eller för
svarar oss.

—Då vi anfaller måste vi kunna vara 
tillräckligt skickliga på att variera vårt 
spel. Våra anfallskombinationer ska 
inte vara förutsägbara. Vi ska hela ti
den överraska motståndarna, säger 
Lennart, och får det att låta hur enkelt 
som helst...

Jämn serie

Nu blåser förändringens vind i fot
bollsallsvenskan. I år kommer tre lag 
att trilla ur den fina fotbollsfamiljen. 
Samtidigt ger seger tre poäng medan 
oavgjort också i fortsättningen ger en 
poäng.

—Därför gäller det att inta en realis
tisk målsättning. Jag tror att årets serie 
blir mycket jämn. Måhända blir det 
Malmö FF i topp, men i övrigt tror jag 
att det kommer att vara ovisst in i det 
sista.

—För oss gäller det att spela vårt eget 
spel och försöka ta så många poäng 
som möjligt.

—Jag tror dock att vi har kapacitet att 
vara med och slåss om en slutspels
plats. Men först och främst gäller det 
att undvika de tre sista platserna. För 
vår målsättning är kristallklar: 1991, 
då föreningen fyller 100 år, ska vi spela 
i allsvenskan och ingen annanstans.

Träningsläger

Redan ett par veckor efter Wass 
makttillträde samlades årets A-trupp 
för regelbundna träningar på Bosön. Så 
småningom blev även Stadshagen och 
Hjorthagen träningsplats för DIF.

—Jag tror på samarbete och laganda. 
Detta är viktigt för att lyckas i idrott. 
Det håller inte om jag står och domde
rar på träningar och under matcherna.

—Under de första månaderna har jag 
försökt lära känna spelarna. Detta tror 
jag är av mycket stor betydelse. Lika 
mycket som jag eftersträvar att spelar
na ska veta vad jag vill, lika viktigt är 
det att jag vet vad de tycker och tänker.

—Någon envägskommunikation tän
ker jag alltså inte införa i Djurgården.
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TOMMY KOM 
FRÅN TREAN 
DIREKT TILL 
ALLSVENSKAN

Av DAN SVANELL

—Jag är djupt imponerad av 
spelarnas inställning och deras 
ödmjukhet till sig själva och sin 
uppgift.
Det säger Tommy Forsgren, 

34-åring från Ljusne i Hälsing
land, som numera är assistent 
och närmaste medarbetare till 
nye DIF-tränaren Lennart 
Wass.

— Tidigare har jag tränat Helenelunds 
juniorer samt det grekiska invandrarla
get Akropolis i div. 3, som högst, säger 
den nye djurgårdstränaren.

— Därför blev jag både smickrad och 
överraskad då DIF-styrelsen ville ha 
mig som B-lagsansvarig och som assi
stent till Lennart.

Rekryteringsgruppen

Trots att DIF är en ny upplevelse för 
Tommy vad gäller jobbet att träna, så 
är föreningen ingalunda någon ny upp
levelse.

— Nej, jag har suttit med i Fotbollssty
relsens särskilda rekryteringsgrupp 
tidigare. Dessutom känner jag Rolle 
Åhman sedan början av 80-talet.

Som spelare var Tommy aktiv i dåva
rande div. 3-klubben Ljusne AIK.

— Jag minns en match i svenska cupen 
-80, då vi blev utslagna av Djurgården. 
Men några större höjder nådde jag ald
rig som spelare, förklarar Tommy, som 
därefter spelade för Helenelund under 
några säsonger.

Fritidsledare

Parallellt med fotbollsspelandet ut
bildades Tommy till fritidsledare i 
Stockholm. Därefter kom han att ar
beta först på Helenelunds kansli däref
ter på Riksidrottsförbundet.

Idag sitter Djurgårdens nye tränare 
på Stockholms idrottsförbund.

—Årets säsong ska bli enormt spän
nande! Jag vet att laget har kapacitet 
till att spela en mycket bra fotboll.
Tillsammans med Lennart Wass 

kommer Tommy Forsgren att leda 
DIF:s seniorlag den kommande sä
songen. Men de är inte de enda nya 
ansiktena i DIF:s fotbollsteam.

Läkare från BP

En annan nykomling är läkaren Mag

Tommy Forsgren kommer närmast 
från invandrarlaget Akropolis i trean 
och dessförinnan från Helenelund. Han 
är den verklige doldisen i tränarduon. 
(Foto: Claudio Bresciani).

nus Forsblad, ortoped på S:t Görans 
sjukhus och tidigare fotbollsläkare åt 
Brommapojkarna.

Dessutom har DIF rekryterat ytterli
gare en läkare, Rolf Lindmark, som har 
invärtesmedicin som specialitet.
Även naprapaten är en nykomling. 

Han heter Gunnar Henriksson och ska 
bland annat se till att musklerna blir 
ordentligt avslappnade efter matcher 
och träningar.

Kjell Lundkvist, en av veteranerna på 
DIF-bänken, fortsätter som lagledare 
för B-laget och nu materialförvaltare 
tillsammans med Torbjörn Waax, en 
annan av inventarierna i DIF:s fot
bollsledning.

Precis som förr om åren är gamle 
stormålvakten Björn Alkeby med för 
att specialtrimma Anders Almgren och 
nyförvärvet från Åtvidabergs FF, Kjell 
Frisk.

Åtta nya ess och två gamla i Djurgårdens damlag 
Jessica Sundbrink (BK Liljorna, Väsby), Annika 
son (Alunda), Petra Wiklund (Brage) och Katarin

”1991 KA
Vi hoppas på slutspel 
för DIF:s tjejer i år.

Det skriver Djurgår
dens damtränare Gor
don Rönnberg.

I år riktar vi in oss 
på att bli bland de 
fyra-fem lag som slåss 
om de två slutspels
platserna efter Malmö 
FF och Öxabäck, skri
ver Rönnberg. Och 
hänger ekonomi och 
organisation med 
1991, ja då...
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Stående fr.v Bengt Högström, Anneli Wahlberg (från Vasalund), Maarit Mäntyla (Skånela), 
Larsson (Mariestad) och tränaren Gordon Rönnberg. Sittande: Malin Allberg (AIK), Lena Johans
a Svensson från Skånela. (Foto: Claudio Bresciani).

N BLI VÅRT ÅR”
Av GORDON RÖNNBERG

Redan sommaren 1988 fick jag en för
frågan om att ta över tränarsysslan i 
Djurgårdens damlag efter Jörgen Lind
man. Det var den bästa starten på ett 
tränarjobb någon kunde få. När jag tac
kat ja och fått spelarnas ”välsignelse” 
hade tjejerna vunnit serien och gått upp 
i allsvenskan.

Då hade jag haft möjligheten att för
bereda mig i tre månader, hade fått en 
bra överblick över de spelare som fanns 
i laget och deras sätt att spela fotboll. 
Med hjälp av Bengt Högström och Eva 
Nilsson fortsatte vi bygga på det Jörgen 
och tjejerna gjort under 1988, det som 
ju givit en allsvensk plats.

Genom bra arbetsinsatser, efter en 
rejäl förlust borta i premiären mot Ji
tex, jobbade vi vidare på att förbättra 
vårt spel och genom bra arbetsinsatser 
lyckades vi arbeta oss uppåt genom ta
bellen. Under hösten visade vi stund

tals upp rent bländande spel - synd t ex 
att inte fler fick se matchen hemma 
mot Malmö och andra halvlek borta 
mot Öxabäck, för det var bland det 
bästa i underhållningsväg jag sett ett 
fotbollslag prestera.
Se på finalen

Med dessa vinster blev vi klara för 
slutspel tidigt, där vi lottades mot Jitex 
och efter två oavgjorda matcher, 1-1 
hemma och 0-0 borta, fick vi se SM-
finalen från sidan.

Det var ett mycket bra resultat för 
att vara första året och det berodde nog 
mycket på den fina stämning och den 
spelglädje som fanns i truppen.

Till årets säsong har en hel del spela
re slutat och det innebär att vi till i år 
har många nya spelare. Nu grundar vi 
för en stabil och utvecklingsbar trupp 
för framtiden. I år får vi inrikta oss på 
att vara bland de fyra-fem lag som slåss 
om de två slutspelsplatserna efter 

Malmö FF och Öxabäck, som jag be
traktar som givna.

Kan bli bra_______________
Men nästa år kan det bli riktigt bra.
Om...
Den spelartrupp vi har är, med några 

kompletteringar, definitivt så bra att vi 
kan vara med och slåss om SM-guld i 
framtiden. Men den organisation som 
vi hösten 1988 ansåg så viktig för att 
få kontinuitet i verksamheten, har inte 
hängt med den spelmässiga utveckling
en och som det ser ut idag tror jag ty
värr inte damlaget kommer att vara ett 
topplag under hela 90-talet. För detta 
krävs nämligen också organisation och 
ekonomi. I detta avseende slåss vi inte 
på samma vilkor som de övriga topp
klubbarna i Sverige.

Men jag hoppas jag har fel...
Inför årets säsong har Marja Altonen 

(målvakt) lämnat Djurgården. Ulrika 
von Schreeb (målvakt) liksom Carina 
Hagström, Åsa Lundin, Annika Lund
gren, Susanne Lundgren och Susanne 
Jakobsson har slutat. Men när gräset 
grönskat riktigt och sommarsolen lyser 
över Hjorthagen får vi kanske se dem 
igen?

Blandad trupp
För att fylla ut luckorna och öka ut 

truppen har tillkommit Malin Allberg 
från AIK, Mia Eriksson (Spånga), Lena 
Johansson (Alunda), Annika Larsson 
(Mariestad), Malin Lindman (Frösön), 
Marit Mäntylä (Skånela), Jessica Sand
brik (Liljorna, Väsby), Catharina Svens
son (Skånela), Anneli Wahlberg (Vasa
lund), Petra Wiklund (målvakt från 
Brage) och Ulrika Åhlund, målvakt från 
Spårvägen.

Vi har en bra åldersfördelning i trup
pen, med både ”rutinerade rävar” och 
unga hungriga morgondagare. Kunde 
sedan organisationen och ekonomin 
hålla samma klass som spelarna, så 
kunde 1991 blir ett mycket trevligt jubi
leumsår.

ÅRSMÖTE
för DIF:s handboll

Plats: Stadion.
Datum: 3 maj.
Tid: Kl 19.00.

Välkommen
Styrelsen
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Foto: KRISTER NORDIN

Här har 
ni det 

fantastiska 
djurgårds-

gänget
som tog SM-guld

• Målvakter:
Rolf Ridderwall, 32 år.

Distriktschef.
Moderklubb: Fruängen.
180 cm lång, 80 kg/
80 A-landskamp, 16 B, 0 J.

Tommy Söderström, 21.
Operatör.
Moderklubb: Älta.
175, 65/0, 0, 37.

• Backar:
Orvar Stambert, 30.

Försäljare.
Moderklubb: Rågsved.
180, 85/13, 30, 0.

Christian Due-Boje, 24.
Försäljare.
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Moderklubb: Hammarby.
170, 72/0, 22, 31.

Kalle Lilja, 33.
Försäkringstjänsteman.
Moderklubb: Hammarby. 
183, 76/0, 5, 19.

Arto Blomsten, 26.
Anläggare.
Moderklubb: Nacka.
190, 87/12, 15, 9.

Kenneth Kennholt, 26.
Bilmekaniker.
Moderklubb: SPAIF.
188, 89/3, 0, 0.

Mats Waltin, 37.
Ishockeyspelare.

Moderklubb: IK Göta.
180, 78/236, 21, 19.

Thomas Eriksson, 30.
Studerande.
Moderklubb: Djurgården. 
189, 85/161, 0, 10.

• Forwards:
Charles Berglund, 26.

Ishockeyspelare.
Moderklubb: Tumba.
177, 74/9, 15, 0.

Jens Öhling, 27.
Banktjänsteman.
Moderklubb: Nacka.
184, 84/115, 3, 40.

Peter Nilsson, 27.
Säljare.

Moderklubb: Hammarby.
182, 79/15, 8, 36.

Ola Josefsson, 22.
Kontorist.
Moderklubb: Huddinge.

180, 81/0, 0, 0.
Kent Johansson, 33.

Ishockeyspelare.
Moderklubb: Huddinge.
175, 76/50, 8, 0.

Mats Sundin, 19.
Studerande.
Moderklubb: Sollentuna.
190, 84/0, 0, 48.

Johan Garpenlöv, 22.
Studerande.
Moderklubb: Tyresö.
180, 81/4, 10, 38.

Håkan Södergren, 30.
Säljare.
Moderklubb: Djurgården. 
175, 79/162, 12, 19.

Anders Johnsson, 27.
Studerande.
Moderklubb: Hanviken.
174, 78/11, 27, 25.

Mikael Johansson, 23.
Försäkringstjänsteman.
Moderklubb: Huddinge.
178, 79/42, 8, 20.

Jan Viktorsson, 25.
Försäljare.
Moderklubb: Handen.
173, 69/11, 13, 3.
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Lasse Falk spänner ”falkblicken” i spe
larna. Han var nästan okänd när han 
kom till Djurgår’n. Nu är han landets 
hetaste tränarnamn. I bakgrunden ett 
annars stort namn: Tommy Boustedt, 
nästa år i Vita Gästen. (Foto: Claudio 
Bresciani).

Av DAN SVANELL

— Vi har spelat bra hela säsongen, med 
undantag av en period efter jul. Jag tyc
ker att vi lyckats förbättra spelet från 
fjolåret med ett par snäpp, förklarar 
Lasse Falk, en av doldisarna i Djurgår
dens hockeyledning.

Enligt sportchefen ”Putte” Carlsson 
är Lasse Falk landets skickligaste is- 
och taktiktränare. Tillsammans med 
Tommy Boustedt, som ansvarat för 
coachningen av laget under matcherna, 
har han blivit en av Sveriges mest 
framgångsrika ishockeytränare.

Men Lasse Falk föredrar att ligga lågt. 
Han talar - likt sportchef Carlsson - 
ogärna om sin egen betydelse, utan väl
jer istället att lyfta fram killarna i och 
utanför laget.

Hemligheten
—Vi har en mycket bra och bred 

trupp. Ingen spelare - oavsett namn el
ler antal landslagsuppdrag - kan känna 
sig säker på en plats i laget.

—Detta tror jag är en av hemligheter
na till framgångarna. På våra träningar 
och matcher måste alla skärpa sig för 
att vara säker på en plats i laget. Och 
det tror jag sporrar alla till att göra sitt 
absolut bästa, säger Lasse Falk.

Ganska lika
Liksom i fjol vann DIF finalserien 

med 3-1 i matcher över Färjestad. 
Även då hade Djurgården inte lyckats 
besegra sina finalmotståndare i grund
serien.

Lasse Falk 
— doldisen 

som blev

GULDTRÄNARI
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—Efter första finalmatchen då kom vi 
på hur vi skulle spela for att slå Lek
sand. De resterande matcherna spelade 
vi sedan så som vi kommit överens om. 
Och SM-guldet blev vårt.

—Delvis var det samma sak i år mot 
Färjestad. Efter ett tag lyckades vi hitta 
taktiken for hur vi skulle slå Färjestad. 
Men det var ju ovisst och osäkert in i 
det sista. Att tre av fyra matcher av
gjordes först efter sudden death säger 
ju en hel del om jämnheten, menar trä
nare Falk.

—Men jag måste medge att vi hade tur 
med lottningen i år. Det hade varit be
tydligt tuffare om vi fått möta AIK i 
kvarten och Brynäs i semifinalen. Bry
näs har jag fruktat hela säsongen.

Jämnare lag i år
Enligt Lasse Falk var årets upplaga av 

Djurgårdens ishockeykrigare betydligt 
jämnare än under fjolåret.

—Alla spelare i truppen hade lyckats 
vässa formen och kunnandet något 
mer än under fjolåret. Det tror jag del
vis hör ihop med konkurrensen om 
platserna. Men sedan har vi också förs
konats från skador och andra omstän

digheter, som kunnat störa oss under 
spelåret.
Vilka är det då som imponerat mest 

på dig under året?
—Svår fråga! Alla spelare har varit 

mycket duktiga i år och verkligen sat
sat sitt bästa.

—Men om jag skulle nämna vilka spe
lare som överraskat mest på mig så 
måste det bli Anders Johnsson, som 
har blivit en mycket lojal lagspelare.

—Sedan har naturligtvis kedjan med 
Micke Johansson, Challe Berglund och 
Johan Garpenlöv överraskat mig, även 
om jag hade väldigt höga tankar om 
dem före säsongen.

Puttes val
När ”Putte” Carlsson tog över DIF 

1987, bestämde han sig direkt för att 
knyta Lasse Falk, som han hade samar
betat med tidigare i Huddinge, till 
klubben.

—Engagerandet av ”Falken” var vår 
bästa värvning det året, förklarade 
”Putte” då.

Men själv föredrar Lasse att hålla sig 
i bakgrunden. Likt den entusiastiske 
schackspelare han är, funderar han

länge och väl innan han gör sina drag.
Och i dag har han tillsammans med 

sportchefen Ingvar ”Putte” Carlsson 
och tränarekollegan Tommy Boustedt 
gjort så många skickliga drag att han 
försatt övriga ishockey-Sverige i 
schack och matt!

Schackbrädet i Djurgårdens ishoc
keylag består idag enbart av kungar!

—Tja, säger Lasse tveksamt. Jag tyc
ker att vi lyckats ganska väl hittills. 
Men nu gäller det att ta nya tag inför 
nästa säsong och inte slå sig till ro och 
tro att allt löses av sig självt. För det 
gör det inte!

Ny kompanjon
Till nästa säsong, som drar igång i 

början av maj med försäsongsträning 
dock utan landslagskillarna, har Lasse 
fått en ny kompanjon i DIF-båset.
Tommy Boustedt, som flyttat till Vita 

Hästen i Norrköping, har då ersatts av 
Jan Järlefeldt, tidigare tränare i Nacka.

Men till dess ska såväl Lasse Falk som 
guldmakarna i DIF:s hockeylag ha en 
välbehövlig vila.

Vilket lär behövas om guldet ska kun
na försvaras till nästa säsong!

t
i
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15 år gammal var han med och vann TV-pucken. 
Tre år senare debuterade han i Djurgården elitserielag. 
Leif Boork, som tog honom till Djurgår’n, talade om 

den ”nye Tumba”. När Djurgården i år vann det 
andra raka SM-guldet var Johan Garpenlöv 

en av förgrundsgestalterna.

EN 24 KARATS 
MATCHVINNARE

Av RALF GUSTAVSSON
Trots alla framgångar och superlativer har 
Johan förblivit en kille som stått med bå
da fötterna på jorden och alltid haft en 
viss distans till alla lovord.

—Visst är det roligt att det går bra och 
att man blir uppmärksammad. Speciellt 
tyckte man det i början, säger Johan.
Vad” Garpen” kan förväntas uträtta på 

rinken i framtiden vill han dock överlåta 
till andra att bedöma. Medan andra ägnat 
sig åt att göra prognoser över hans framti
da utveckling som spelare har Johan själv 
alltid varit en spelare som tagit en match 
i taget.

Från Tyresö
Johan är från Tyresö söder om Stock

holm. Det var också där han som sexåring 
började spela hockey.

—Det började med att min tre år äldre 
bror Niklas kom hem en dag och sa att 
han ville börja spela hockey. När mina 
föräldrar då köpte en hockeyutrustning 

till honom, så köpte dom även ett par 
skridskor och en hockeyklubba till mig. 
Sedan dess så har det rullat på, säger Jo
han.

Johans pappa tränade 65:orna i Tyresö 
HK, där Niklas spelade. Johan började i 
föreningens hockeyskola och pojklag men 
var också med och tränade med brorsan 
och de äldre killarna. Tyresö var då en 
relativt liten klubb och när Johan var 10 
år gick han till den lite större grannfören
ingen Älta IF, som spelade lite högre upp 
i eliten. Efter två år i Älta blev det Nacka 
HC för Johan. Han var då 12 år och fick 
spela med de ett år äldre 67:orna. Redan 
som 15-åring fick han spela i Nackas A-
lag. Samma år blev han också uttagen i 
Stockholms TV-Pucklag. På tal om den 
aktuella frågeställningen var talangerna 
tar vägen i svensk hockey, så är det bara 
två spelare från det laget som idag spelar 
i elitserien.

—Det är trots allt rätt tufft att ta en plats 
i ett elitserielag, speciellt i Stockholm där 
upptagningsområdet är så stort. Många
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från detta vinnade TV-Pucklag spelar i 
division I, men det är bara jag och Rikard 
Franzén i AIK som idag spelar i elitserien, 
säger Johan och tillägger:

—Det är ett glapp där några viktiga år 
efter A-juniorerna, då många kanske slu
tar i förtid. Där tror jag det farmarsystem 
som Djurgården genom samarbetet med 
Nacka har är väldigt bra. Siktar man vida
re mot elitserien så tror jag att det är den 
bästa vägen att gå om man inte är en su
pertalang.

Karriären på räls

Framgångarna fortsatte i Nacka. Under 
sitt andra år där blev han uttagen i yngre 
juniorlandslaget och var med och vann 
EM-guld. Efter tre år i Nacka fick Johan 
chansen att ta det stora klivet upp i det 
verkliga rampljuset, när Leffe Boork inför 
säsongen 1985-86 plockade med honom i 
Djurgårdens elitserietrupp.

—Från början var det meningen att jag 
bara skulle vara med och träna med elitse

Guld-Garpen 
och hans succe
omgivning. 
Överst Mikael 
Johansson, un
derst Charles 
Berglund. En ef
fektiv formation 
för mästarlaget. 
Tv: En knatte 
från Tyresö, på 
väg uppåt. (Fo
to: Tomas 
Oneborg och 
Claudio Brescia
ni).

rielaget under försäsongen. Men det gick 
så bra att jag blev uttagen i Djurgårdens 
slutliga elitserietrupp, säger Johan.
Karriären hade gått som på räls och 

framgångarna fortsatte även i elitserien 
och Djurgården. Han tog en plats i laget 
och fick under sin första säsong bilda fem
ma med ”Zäta” Eriksson, Mikael Johans
son, Christian Due-Boije och Arto 
Blomsten. Det gick mycket bra for denna 
ungdomsfemma, vars medelålder då en
dast var 20 år. Den blev mycket upp
märksammad inte minst då i pressen.

Jag tycker det var starkt av Leffe att låta 
oss få chansen. Det var ju inte så många 
tränare som då vågade satsa på en femma 
med så unga och oerfarna spelare som vi 
då var, säger Johan.

Det brukar ta en viss tid för nya spelare 
att etablera sig i elitserien, men för ”Gar
pen” gick det snabbare. Även om han 
själv inte har någon bra förklaring till att 
det gick så bra så snabbt så tycker han att 
det var en stor skillnad att spela i elitseri
en jämfört med division I.

23





I Tyresö men på väg ut i stora världen. Via triumfen i TV-
pucken fick hockeystockholm upp ögonen för supertalangen 
Garpenlöv.

— Det var ett helt annat tempo. Spelarna 
i elitserien var också mycket starkare. La
gen är jämnare och skillnaden i spelstyrka 
mellan den bäste och sämste i elitserien 
är betydligt mindre än i division I.

Mellansäsong
Efter en framgångsrik första säsong blev 

den andra i Djurgården något av en mel
lansäsong for ”Garpen”.

—Det andra året i elitserien är alltid det 
svåraste. Första året kan man leva mycket 
på inspiration. Man får spela på nya are
nor och möta nya motståndare. Från att 
tidigare ha spelat inför några hundra i 
Nacka Ishall var det naturligtvis en stimu
lerande skillnad att spela inför ett fullsatt 
Hovet. Allt var nytt och spännande. Så 
det var kanske inte så konstigt att det gick 
bra, säger ”Garpen” och tillägger:

—Under det andra året ryckte jag också 
in i lumpen och vår nye tränare ”Putte” 
Carlsson ändrade också på vårt sätt att 
spela. Dessa förändringar bidrog kanske 
till att det inte gick så bra under det andra 
året.

Spelet blev mindre kraftödande. För en 
järnkamin som ”Garpen” som då spelade 
en mer fysisk hockey innebar detta en 
omställning.

— Jag tycker om att spela när det är myc
ket närkamper och när det smäller lite. 
Det får det i och för sig göra nu också. 
Skillnaden sedan ”Putte” kom är att vi nu 
tacklar lite mindre och på lite andra stäl
len på banan. Idag skall vi tackla utmed 
långsidorna och inte som förr ödsla en 
massa kraft nere vid kortsidorna, vilket 

lätt kan medföra att man kan tappa he
måt, säger ”Garpen”.

”Putte” ändrade inte bara på Djurgår
dens spel. Han gav också ”Garpen” en 
annan uppgift som forward. Från att un
der sin första säsong under Boork ha 
spelat defensiv center så satte ”Putte” upp 
honom som toppforward. Det är en upp
gift som han huvudsakligen haft sedan 
dess och som han funnit sig mycket väl 
tillrätta i.

— Jag har haft lite olika roller i Djurgår
den, men uppgiften som toppforward är 
det som jag trivs bäst med, säger ”Gar
pen .

”Garpen” är en komplett och allsidig 
forward, som kan spela såväl toppforward 
som klarar mer defensiva uppgifter. Dess
utom är han också en mycket bra tvåvägs
spelare d.v.s en spelare som är med i 
anfallen, men som om man förlorar puc
ken också är med hemåt. ”Garpen” är ett 
mycket bra exempel på det tänkande som 
idag råder inom Djurgår’n Hockey att en 
spelare i princip skall kunna spela på alla 
platser och klara de flesta uppgifter.

Fysiskt stark
”Garpen” är en fysiskt stark och atletisk 

spelare med kraft i skridskoåkning och 
sitt agerande på rinken. Bäst är han med 
puck från röda linjen och framåt mot mål. 
När han kommer i den positionen med 
pucken under kontroll så åker han i från 
vilken back som helst. Gärna bryter han 
sig fram. Även om han har en gubbe som 
hänger på honom så är han så stark att det 
är få motståndare som kan ta pucken ifrån 

honom. Bra är han också i sargspelet. När 
han står där och bryter och bänder med 
en motståndare är det ofta han som avgår 
med segern.

”Garpen” är också en av Sveriges bästa 
tekare. Det såg vi inte minst i slutspels
matcherna mot Färjestad. Tekningen, 
ishockeyns fasta position, har blivit allt 
viktigare och goda tekare som ”Garpen” 
allt värdefullare för ett lag. På TV:s Hoc
key-Kväll i februari påstods att han i 
höstas bara skulle ha förlorat två tekning
ar. Det var naturligtvis en liten överdrift. 
Men även om det inte förs någon officiell 
statistik i elitserien över vunna och förlo
rade tekningar så har säkert Djurgårdens 
tränare Tommy Boustedt rätt när han tror 
att ”Garpen” i år säkerligen vunnit minst 
90 procent av sina tekningar. Och är det 
någon viktig tekning i Djurgården, då kas
tar man i ”Garpen”. Bäst är han på tek
ningar i den egna försvarszonen, men han 
är också bra på att vinna viktiga tekningar 
i anfallszonen. Det gjorde han bland an
nat i det senaste derbyt mot Gnaget, när 
han med ett par sekunder kvar av match
en vann en avgörande tekning och fick 
fram pucken till Mats Sundin, som i slut
sekunden kunde avgöra det derbyt.

Enligt Tommy Boustedt är det inte 
minst ”Garpens” förmåga att utveckla 
mycket kraft på en kort tidsenhet, vilket 
är avgörande vid tekningar, som gjort ho
nom till en så bra tekare. Även när han 
tycks ha förlorat en tekning så får han än
då ofta på något konstigt sätt pucken på 
den bakre skridskon och kan sparka fram 
den till en medspelare.
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Diagrammen som visar Garpen
lövs och hans kedjekamraters 

hockeykunnande. Det första dia
grammet visar poängen (skott plus 
målpassningar) i slutspelet. I mit

ten den totala poängskörden för 
elitserien plus slutspelet och längst 
till höger snittpoängen per match. 
(Diagram: Ralf Gustavsson, Foto: 

Claudio Bresciani).
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På frågan hur ”Garpen” bedömer sig 
själv som hockeyspelare säger han;

—Jag tycker att jag har ett hyfsat spelsin
ne, men vad jag borde kunna förbättra är 
mitt skott.
När ”Garpen” under sin första säsong i 

elitserien fick frågan vad han skulle kunna 
förbättra så svarade han då sitt skott och 
snabbheten. Tycker han då att han gjort 
det?

—Snabbheten har jag fått upp tycker jag 
plus att jag nu orkar åka längre i varje by
te. Mitt skott är dock tyvärr detsamma nu 
som då, säger han och tillägger lite skämt
samt att han i alla fall kan klara att skjuta 
fram till mål.

Även om ”Garpen” inte är någon direkt 
skytt så är han alltid målfarlig. Förra sä
songen gjorde han 12 mål, 19 assists på 
36 matcher i grundspelet och 3 mål och 4 
assists i slutspelet. I år har han på 39 
matcher i grundspelet gjort 21 mål och 13 
assists och 2 mål och 3 assists i slutspelet. 
Trots sitt mindre vassa skott är han dock 
med sina 23 mål den spelare som under 
den gångna säsongen gjorde flest mål i 
Djurgården.

Ny superkedja
Denna säsong har ”Garpen” spelat ihop 

med ”Challe” Berglund och ”Micke” Jo
hansson med Arto Blomsten och Kenneth 
Kennholt på backen. Det har varit Djur
gårdens genomgående bästa femma och 
den enda femman som djurgårdstränarna 
Tommy Boustedt och Lasse Falk inte rört 
denna säsong. Det var också den femman 
som gjorde flest mål och poäng i Djurgår
den den gångna säsongen. Ofta var det 
också den femman som var tungan på vå
gen i matcherna. Bland annat var den det 
i SM-slutspelet och inte minst då i den 
avgörande finalmatchen på Globen då 
man spelade 4-0 i ”matchen i matchen” 
mot Färjestads superfemma med Håkan 
Loob och Bengt-Åke Gustafsson.

Speciellt bra har femmans anfallsforma
tion med ”Garpen”, ”Challe” och ”Mic
ke” varit. De utgör en härlig blandning av 
olika spelkvaliteér, där ”Challe” kanske 
är Sveriges bästa defensiva forward, 
”Micke” är liraren och playmakern och 
”Garpen” själv den som svarar för kraften 
och den som vi helst vill se längst fram i 
banan i denna framgångsrika ”anfallsli
ne”.

Även om de alla är bra spelare var och 
en för sig så är de nog ändå bäst tillsam
mans.

—Bästa kedjan i Djurgården genom ti
derna, var ”Putte” Carlssons fina betyg 
efter den sista finalmatchen.
Dessa duktiga killar har visat att de hör 

ihop på rinken. Därför blir det ohjälpligt 
så att en artikel som denna om ”Garpen” 
också kommer att handla om denna Djur
gårdens nya superkedja.
Vad djurgårdstränarna gjorde i höstas 

när man sammanförde dessa spelare i 
samma kedja var att man satte ihop tre 
spelare som alla är eller varit defensiva 
centrar eller ”ettor” som det heter på hoc
keyns fikonspråk. Egentligen tycker man 
att en kedja bestående av tre ”ettor” inte 
borde fungera så bra som denna med 
”Garpen”, ”Micke” och ”Challe” har 
gjort. ”Garpen” har sin egen förklaring till 
att de kompletterat och taggat i varandra 
så bra:

—Att vi alla spelat ”ettor” tror jag är en 
väldig fördel. Härigenom kan vi alla spela 
på varandras platser. Går till exempel vår 
”etta” ”Challe” fram kan jag, även om jag 
är toppforward, gå ner och ta hans plats 
och täcka upp så att det inte blir några 
luckor bakåt. Jag liksom ”Micke” kan gö
ra ”Challes” jobb och han vårt. Det gör att 
det är väldigt svårt och jobbigt för mot
ståndarna att ha med oss att göra, säger 
”Garpen”.
Även om vi ofta imponeras av deras spel 

så kan man ibland kanske tycka att de lite 
för ofta i sina anfall kan hamna nere i hör

nor istället för i skottsektorn. Vad säger 
då ”Garpen” om detta?

—Kan vi trampa förbi den första backen 
vi möter när vi kommer in i anfallszonen 
så skall vi göra det och gå direkt på mål. 
Kan vi inte det så skall vi istället försöka 
att hålla pucken inom laget och snurra 
runt i anfallszonen till någon av motstån
darna går bort sig i den egna zonen, för
klara ”Garpen” och tillägger;

—Av egen erfarenhet så vet jag att det 
värsta man kan möta är ett lag som trum
mar på och biter sig fast i anfallszonen och 
håller på och snurrar där som vi gör. Även 
om det spelet många gånger kan vara slit
samt för oss, så kan jag också av egen 
erfarenhet intyga att det är ännu slitsam
mare för våra motståndare som då skall 
hålla reda på oss. Många gånger blir det 
också en lucka till sist och då avslutas det
ta rundspel ofta med att vi gör mål.
Detta med att vara rädd om pucken och 

försöka att behålla den inom laget när 
man erövrat den har under de senaste 
åren just varit lite av ett andelsmärke 
inom Djurgår’n Hockey. ”Garpen”, 
”Challe” och ”Micke” har därvid varit tre 
mycket framgångsrika ambassadörer för 
just detta spel.
SM-guld på löpsedel
Onsdagen den 21 mars fyllde Johan 22 

år. Dagen efter blev han också firad. Då 
dock av en betydligt större hyllningskör, 
när han och Djurgården på hemmaplan 
direkt i TV inför ett fullsatt Globen tog 
hem SM-guldet för andra året i rad. Djur
gården gjorde det igen och blev hyllade 
som kanske aldrig förr av de egna suppor
trarna, pressen och till och med motstån
darna. Alla stämde in i hyllningsropen 
och lovorden över lagets insatser. Mest 
hyllade blev Djurgårdens nya superkedja 
och inte minst då ”Garpen” som instäm
mer i att det var en otrolig kväll där på 
Globen när SM-guldet säkrades.

—Det var en fantastisk idrottsupplevel
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Garpenlöv in action. Se på blicken och tungan som sitter helt rätt i mun. en matchvinnartyp. (Foto: Claudio Bresciani).

se. Inte minst när hela publiken där i 
Globen stod upp och applåderade oss un
der hela slutminuten. Det var en otroligt 
härlig känsla som inte kan uttryckas i ord. 
Den måste upplevas, summerar ”Gar
pen”.
Att Djurgårdens framgångar hör hemma 

på tidningarnas löpsedlar har vi djurgår
dare alltid tyckt. Dagen efter SM-guldet 
fick vi uppleva även detta. Såväl Dagens 
Nyheter som Expressen och Aftonbladet 
hade till och med ett jättefoto på sina löp
sedlar på radarparet och guldhjältarna 
”Garpen”, ”Micke” och ”Challe”. Till 
skillnad från landsortslagen brukar an
nars inte stockholmslagen bli så hyllade 
av sin hemmapress som Djurgården blev 
denna gång. När jag frågar ”Garpen” hur 
man upplevde det att få se sig själv på löp
sedeln med foto och allt säger han:

—Givetvis är sådant kul, men vi skall 
samtidigt inte glömma bort att SM-guldet 
i första hand är ett lagarbete och en seger 
för laget och kollektivet Djurgården och 

alla de som på olika sätt arbetat och bidra
git till det.
Gemensam strategi

Samma kväll som SM-guldet var bärgat 
tillkännagavs att ”Garpen” skrivit på ett 
nytt två-årskontrakt för Djurgården. Lik
som de övriga i superkedjan har ”Gar
pen” en proffsklausul i sitt kontrakt. Om 
nu ”Garpen” skall bli proffs eller ej var 
det många frågor om från journalisterna i 
omklädningsrummet efter sista seger
matchen mot Färjestad. Även i denna 
fråga tycks superkedjan ha en gemensam 
strategi. Åtminstone fick man den upp
fattningen när man i segeryran efter 
SM-guldet lyssnade på det svar som dess 
egen presstalesman skämtaren ”Challe” 
Berglund gav journalisterna på denna frå
ga;

—”Micke” och jag skall spela fram Johan 
till ett kontrakt med Detroit Red Wings. 
Johan och jag skall spela fram ”Micke” 
till ett kontrakt med Lugano, där brorsan 

Lill-Kenta har spelat. Och så har jag tänkt 
mig att ”Micke” och Johan skall spela 
fram mig till ett kontrakt med Sarpsborg 
i Norge...

Sarpsborg var ju den norska klubb som 
Djurgården utklassade i Europacupen. 
Som djurgårdare får vi hoppas att denna 
strategi inte skall visa sig vara lika fram
gångsrik som deras spel varit på isen 
under den gångna säsongen. Alla tre har 
också nominerats till VM i Schweiz. Och 
när nu Tommy Sandlin bestämt sig för att 
också ta med några spelare som är under 
25 år i landslaget så tycker vi djurgårdare 
det är extra kul att han just satsat på den 
unga lovande Djurgårdstrion.

Efter SM-succén blir det nu för första 
gången VM för ”Garpen”. Blir det sedan 
inte NHL så blir det en fortsättning i 
Djurgården med nya SM-guld. Ja ”Gar
pen”, som under hela sin karriär beskri
vits som en framtidsman är idag mer än 
någonsin tidigare en spelare med en myc
ket spännande framtid.
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Nr 1/90
DIF Supporters Club 

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

INFORMATION • FRÅN • SUPPORTERKLUBBEN

60.000 till småsektionerna
Vår verksamhet har under 1989 präglats av stort intresse från 
våra medlemmar, dels genom en ständigt ökande medlemsska
ra och dels genom många frågor vilka ställts till vår styrelse.
Frågorna har varit av många skiftande slag och den mest 

markerande har varit ”varför” våra fotbollsmatcher måste spe
las på Råsunda.

Vi har i denna delikata fråga fått c:a 500 brev och när det gäl
ler telefonsamtalen är dessa otaliga. Vi förstår våra medlem
mar och vårt svar har inneburit att vi inom styrelsen känt 
samma olust i detta spörsmål.
Nu kan vi med glädje konstatera att DIF:s fotboll kommer 

tillbaka till Stockholms stadion våren 1991, om nu detta beror 
på att vi tillsända samtliga politiker vårt krav och vår inställ
ning, det vill vi lämna därhän. Det har ju funnits många krafter 
vilka har arbetat för detta resultat och äran får väl alla som 
engagerat sig i detta ta åt sig.

Biljettproblem

Nu finns ytterligare problem som vi måste lösa och det som 
ligger oss närmast är biljettförsäljningen till våra ISHOCKEY
MATCHER.
Även i denna fråga haglar det brev och telefonsamtal, vilket 

är fullt förståeligt, ty vem som helst utav våra medlemmar har 
kunnat konstatera att det är fullkomligt omöjligt att få biljetter.

Styrelsen för vår supporters Club lider med alla trogna DJUR
GÅRDARE men kanske allra mest för de trogna uti landsorten 
vilka tidigare kunde genom DIF:s kansli eller supporterklub
ben erhålla biljett.

Vi har och vi kommer att verka för ett bättre 1990 i speciellt 
den sistnämnda frågan.
Under 1989 har vår verksamhet också präglats av allt större 

insatser för de s.k. små sektionerna, vilka har ett elände att kla
ra utav sin verksamhet. Vi inom styrelsen har fortfarande den 
uppfattningen att de små sektionerna måste få leva kvar i Sve
riges största Idrottsförening.

60.000 i bidrag

Fotbollen är på väg tillbaka till Stadion. Och där skall det 
väl, äntligen, bli lite tryck på publiken, hoppas supporter
klubben.

Bidrag till dessa har under året utgått på ett eller annat sätt 
med c:a 60.000 kr vi har dessutom tilldelat en av våra mest 
lovande fotbollsjuniorer ett stipendium på 1.000 kr.

Vi har liksom de senaste 16 åren utsett vår fotbollsprofil för 
1989 och detta pris utdelades tyvärr inte förrän vid ”NACKAS 
MINNE” och tillföll Stephan Kullberg, vilken vi varmt gratule
rar.

Vi vill också gärna taga tillfället i akt att glädjas med alla våra 
aktiva samt ledare för alla både stora och små framgångar. Det 
är inte viktigast att vinna, utan att deltaga, med rätt inställning 
till all idrott.

Djurgårdens Supporters Club kommer att alltjämt vara en 
trogen och stödjande organisation till DIF och har den för
hoppningen att vår moderförening allt framgent ser upp till det 
arbete vi utför, många gånger i det tysta. Men trots allt så finns 
vi till för DJURGÅR’N.

Med Supporterhälsningar

Sven Öberg
ordf.

LÅT OSS BLI FLERA - VÄRVA MERA
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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 Djurgårds-spelet för bara 130:- och du 
kan se fram mot många trivsamma stunder.

Djurgårds-spelet 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.

/ 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





PÅ VÄG MOT DE 100
Av JANNE BENGTSSON

Nu går vi mot 100.
Den 12 mars i år började Djurgårdens 

IF den sista vandringen mot 100 jämnt. 
Den 12 mars nästa år smäller det for lan
dets mest anrika idrottsförening. Och alla 
medlemmar och sympatisörer, oavsett bo
stadsort, kan vara med och fira ”Stock
holms Stolthet”.

Ett stort jubileumsprojektet, som nog
grant dokumenterar föreningens 100-åriga 
historia, går nu mot sitt slut. Projektet 
kommer att ge tre konkreta produkter:
• En videokassett. Pris 195:-
• En ljudkassett. Pris 95:-
• En jubileumsbok. Pris 375:-

De tre produkterna tillsammans utgör 
ett helt unikt dokument om Djurgårdens 
långa idrottshistoria. I arbetet med jubi
leumsboken deltar några av författar-Sveri
ges främsta namn: Torbjörn Säfve, Ernst 
Brunner, Per-Gunnar Evander. Här finns 
några av de bästa journalisterna: Tommy 
Engstrand, Sven-Plex Pettersson, Bengt 
Grive, Lars-Gunnar Björklund m fl. Även 
Djurgårdarens redaktör har medverkat 
med ett kapitel...

Tillsammans kostar jubileumspaketet 
550:-, väl använda pengar.

I samband med jubiléet har en tidning, 
”Djurgården 100 år 1991”, givits ut. Dess
utom kommer Djurgården att genomföra 
en rad aktiviteter i jubiléets tecken, en del 
på egen hand, en del tillsammans med ”tvil
lingklubben” och ”ärkefienden” AIK, som 
av någon outgrundlig anledning lyckats 
överleva i 100 år och därmed blir lika gam
mal som Djurgår’n.
• Den 10 maj arrangerar Djurgården en 
jubileumsdag på Solvalla. Trav i blårandiga 
färger, kanske.
• I maj skall också en kombination från 
de båda tvillingklubbarna möta ett euro
peiskt topplag på Råsunda. Milan och Li
verpool är tänkbara motståndare, men då 
måste stommen i jubileumslaget givetvis 
komma från Djurgår’n, annars blir det stor
stryk.
• I juni visar klubbarna upp sig på Skan
sen. Samtliga sektioner presenterar sin 
verksamhet.
• I juni arrangerar också Djurgården en 
golftävling till jubiléets ära.
• I september möter en ishockeykombina
tion ett NHL-lag. Los Angeles Kings (med 
Wayne Gretzky) och Montreal Canadiens 
är tillfrågade.

• I november blir det stor artistgala i Glo
ben. Artister som är antingen AIK:are eller 
djurgårdare medverkar.
• Året avslutas med ett jättelikt fyrverkeri 
på själva nyårsafton.
FOTNOT: Jubileumspaketet framställs i 
begränsad upplaga. Så boka redan nu. Skriv 
till DIF AB, Box 26062 Stockholm
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VI GRATULERAR

• 85 år. Maj, 5: Hans-Erik Frostell, 
Lidingö. 9: Axel Jonsson, Bromma 
(orientering).
• 80 år. Juli, 5: Hans Wilton, Saltsjöba
den (cykel).
• 75 år. Maj, 30: Sven Jonsson, Häger
sten (fotboll). Juli, 15: Ragnhild Jans
son, Stockholm. 24: Gunnar av Geijer
stam, Djursholm. 24: Josef Gidehag.
• 70 år. Maj, 3: Göte Lindström, Hud
dinge. 13: Inga-Britt Lundgren, Stock
holm. 13: Lennart Lilja, Stockholm. 17: 
Anders Elander. 21: Nils Pettersson, 
Uttran. 21: Karl-Birger Bäckström, Sol
lentuna. 26: Carl-Gustaf Carlström, 
Stockholm. 28: Frans Wedengren, Hud
dinge (fotboll). Juni, 10: Bengt Nord
mark, Huddinge. 22: Karl-Axel Toll, 
Solna. 23: Stig Barthelsson, Stockholm 
(fotboll). 30: Karl-Harry Karlsson, 
Stockholm (skidor). 30: Gunnar Lund
qvist, Stockholm (fotboll). 30: Elof Ek
man, Tyresö. Juli, 9: Göte Hedberg, 
Enskede. 14: Göte Sivnert, Sollentuna. 
15: Gunnar Johansson, Stockholm. 18: 
Rudolf Hårdstam, Bromma. 22: Torild 
Olsson, Johanneshov (bordtennis).
• 60 år. Maj, 5: Stig Gustavsson, Sund
byberg. 20: Carl-Erik Eriksson, Färentu
na (bob). 24: Sixten Widén, Gimo. 25: 
Rolf Thulin, Rönninge. Juli, 3: Lars 
Thorstensson, Stockholm. 15: Sören 
Häggström, Husum.
• 50 år. Maj, 4: Conny Johansson, Sol
lentuna. 5: Jan Svanstedt, Vällingby. 6: 
Bengt Johansson, Hägersten. 7: Ove 
Andersson, Järfälla. 9: Arne Marcusson, 
Vällingby. 10: Åke Lundgren, Vällingby. 
11: Anders Sunesson, Tyresö. 17: Hans 
Karlsson, Täby. 22: Lena Flisager, 
Trångsund. 24: Bo Hasselmark, Välling
by (ishockey). 30: Göran Linge, Drott
ningholm (bowling). 31: Hans Jansson, 
Farsta. 31: Inger Terneborg, Kista. 31: 
Eero Dinas, Skärholmen (bowling). Ju
ni, 5: Bengt A Hägglund, Lidingö. 9: 
Björn Carlsson, Saltsjö-Boo. 10: Per-
Oleg Johansson, Stockholm (fotboll). 
11: Rolf Härdelin, Bromma (ishockey). 
11: Bo Sobeus, Västra Frölunda. 14: 
Bertil Larsson, Västerhaninge. 15: Börje 
Johansson, Västerås (fotboll). 18: Bo 
Nilsson, Täby. 18: Bo Gredefalk, Enske
de. 18: Juhani Haapanen. Älta (brott
ning). 21: Gunnar Berglund, Tyresö (fot
boll). 22: Christina Grahn, Vaxholm. 
22: Urban Wallström, Stockholm. 26: 
Gunnar Stener, Västerås. Juli, 4: Sylve 
Jacobsson, Västerhaninge. 4: Rainer 
Hämmelin, Stockholm. 8: Sune Elows
son, Lidingö ishockey). 10: Berndt Lars
son, Huddinge (bowling). 14: Sven Wik

Sigge Parling, 60 år

Grattis i efterhand, Sigge Parling, som 
den 26 mars fyllde jämnt, 60 år. Sigge 
är en av våra legendariska järnkaminer 
med två SM-tecken för Djurgår’n 1955 
och 1959. Dessutom har Sigge tre sil
ver, 1953, 1956 och 1958. Dessutom

”Jätten” Eriksson 60 år
60 år fyller den 20 maj bobåkaren, Djur
gårdaren och idrottsprofilen Carl-Erik 
Eriksson i Färentuna utanför Stock
holm. Carl-Erik är en levande legendar 
i den svenska idrottshistorien: Han har 
deltagit i inte mindre än sex olympiska 
spel, från 1964 till 1984. I Innsbruck 
1964 nådde ”Jätten” som Carl-Erik 
kallas, sin största framgång när han kom 
sexa i 2-mans bob.

Med sina sex OS-starter hör Carl-Erik 
till de mesta olympierna i världen och 
är klart bäst i Sverige.

I jubileumsboken ”Sverige och OS” 
skriver Leif Larsson om ”Jätten” Eriks
son:

”Idag sysslar han inte med bob... men 
gnistan slocknar aldrig. Det behövs inte 
mycket för att han skall få fart och bli 
lika översvallande entusiastisk som all
tid. Svensk idrott bör ta tillvara den 
positivism som ’Jätten’ representerar.

blom, Ekerö. 16: Lars Hjelm, Stock
holm. 17: Per-Göran Göransson, Ka
trinholm. 20: Bertil Johansson, Flen. 
22: Lennart Petersson, Sollentuna (cy
kel). 26: Leif Skyman, Hallstavik. 27: 

hann han med 35 landskamper i fot
boll och tre kamper i bandy. Men Sig
ges främsta merit är naturligtvis VM-
silvret i fotboll 1958.

Släkten Parling kom ursprungligen 
från de finska skogsbygderna och slog 
sig ner i Finnskoga i Värmland. 1949 
värvades han från Forsbacka till Djur
gården. Då var han 19 år och målvakt 
i A-landslaget i bandy.

1950 fick Sigge debutera. Djurgår’n 
mötte Helsingborg och vann med 3-0. 
Och sedan blev det fart på karriären. 
Han utvecklades till en mittfältare av 
toppklass.

1960, efter 10 väl genomförda år i 
klubben, spelade Sigge sin sista match 
för Djurgår’n, förlust mot Norrköping 
med 4-1. Det året åkte DIF ur allsvens
kan efter att ha tagit guld året innan.

Idag bor Sigge i Finnböle i Gästrik
land där han ägnar sig åt att föda upp 
hästar. Hela Djurgården lägger upp ett 
jätegnägg för en av våra största och 
bästa järnkaminer.

Red. av Djurgårdaren

Det finns verkligen inte många av hans 
sort.”

Vi håller med. Djurgårdens IF och 
Djurgårdaren riktar ett stort grattis till 
”Jätten” på 60-årsdagen.

Red. av Djurgårdaren

Egert Eriksson, Ekerö (ishockey). 27: 
Jan Bäckström, Enskede (ishockey). 29: 
Caj Virmola, Ljungbyholm. 30: Ulf 
Buller, Saltsjö-Boo. 31: Otto Thoresson, 
Saltsjö-Boo (skidor).
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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:-

2. Babymössa. Stickad i blått med två
gula och en röd rand, DIF-emblem och 
liten tofs. 75:-

3. Badhandduk, 65 x 130 cm i vit frotté.
DIF-emblem ”En Djurgårdare kastar 
aldrig in handduken.”

110:-
5 Biidekal, 11 x 11 cm, insida.

DIF-emblem. 15:-

6. Biidekal, 11 x 11 cm, utsida. 
DIF-emblem. 15:-

17. Brodyrmärke, 30 mm. DIF-emblem.
10:-

18. Brodyrmärke, 45 mm. DIF-emblem.
15:-

19. Brodyrmärke, 75 mm. DIF-emblem.
20:-

21. Brodyrmärke, ø = 80 mm.
”Djurgår’n Hockey”. 20:-

24. Collegietröja.
Storlek S, M, L, XL. 225:-

25. Djurgårdsflagga, 90 x 70 cm. Ljusblå
botten med DIF-emblem i lagerkrans i 
guldtryck. 90:-

31. Haklapp. Vit med röd bård. 
DIF-emblem. ”Född Djurgårdare”.

30:-

32. Haklapp. Vit med blå bård. 
DIF-emblem. ”Född Djurgårdare”.

30:-

40. Keps av baseball-typ. DIF-emblem. 
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:-

78. Slipshållare med emaljerat 
DIF-märke. 22:-

80. Slips med invävt DIF-emblem.
85:-

88. T-shirts i storlekar:
S, M, L, XL 89:-
XXL 94:-
140 cl, 160 cl 85:-

91. Souvenirvimpel, 15 x 27 cm.
Vit med DIF-emblem. 20:-

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

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:-

Frankeras ej. 
DIF AB 
betalar 
portot

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm

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