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DETTA ÄR DEN NYA O
Inom kort skall Djurgår
dens IF:s medlemmar ta 
ställning till förslaget om en 
ny organisation. En utred
ningsgrupp har arbetat fram 
ett förslag om att Djurgår
dens Idrottsförening skall 
ombildas till en alliansför
ening med inom sig friståen
de specialföreningar.

Djurgårdaren presenterar 
här hela det förslag som 
medlemmarna skall ta ställ
ning till på det extra årsmö
tet.

Huvudstyrelsen utsåg under våren 1990 en projektgrupp med 
uppdrag att utarbeta förslag till genomförande av ny förenings
organisation för Djurgårdens IF grundad på de riktlinjer som 
presenterades på föreningens senaste årsmöte.

Projektgruppen har bestått av:
Mats Aronsson.
Göran Fritzell, projektledare.
Per Gustafsson.
Lars Hedström.
Peter Lander.
Owe Svensson.
Det här är det förslag som gruppen lämnat.

Organisation
• Den nuvarande flersektionsföreningen ersättes med en Djur
gårds-allians. Flersektionsföreningen upphör att vara juridisk 
person och i stället bildas specialidrottsföreningar (nya juridis
ka personer). Specialföreningarna bildar i sin tur en allians i 
vilken föreningarna är medlemmar.

Alliansen
• Alliansen är likaledes en juridisk person med huvudsaklig 
uppgift att bedriva allmännyttig verksamhet, verka för att 
Djurgårdens olika föreningar bedrives på Sportsligt och ekono
miskt sunda principer. Alliansstyrelsen ansvarar för frågor av 
policykaraktär samt är huvudansvarig för gemensamma pro
jekt vid sidan av den direkta idrottsverksamheten, såsom 
bingo- och lotterifrågor, tidningen Djurgårdaren, 100-årsjubi
leet etc. Föreningarna utser medlemmarna i alliansstyrelsen. 
Vi har i utredningsarbetet ej gått in på hur alliansstyrelsen 
skall sammansättas men anser att föreningarna skall vara repre
senterade på sätt som i nuvarande huvudstyrelse.

Projektgruppen förordar att rösträtten på alliansföreningens 
årsmöte utövas på grundval av medlemsantalet i respektive 
förening.

För att upprätthålla kontinuitet mellan den nuvarande och 
den kommande organisationen föreslås att huvudstyrelsen 
(HS) inträder som interimistisk alliansstyrelse från 1 januari 
1991 intill nästa ordinarie årsmöte under våren 1991.

Som en följd härav har valberedningen vid kommande ex
tra årsmöte ingen särskild uppgift. Projektgruppen anser det 
lämpligt att nuvarande valberedning får uppdraget att vara 
valberedning för personval till alliansstyrelsen som skall väljas 
på ordinarie årsmöte 1991.

Projektgruppen har ombetts överväga huruvida en senare
läggning av starttidpunkten för den nya organisationen till 
efter 100-årsjubileet kunde göras. Projektgruppen anser sig 
inte kunna föreslå en senareläggning, huvudsakligen beroende 
på det avtal om skuldbördans fördelning som upprättats mel
lan fotbolls- och ishockeysektionerna och som grundar sig på 
det aktuella läget på balansdagen den 31 december 1990.
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RGANISATIONEN
Stadgar och avtal
• Vi har betonat vikten av att föreningarna skall vara självstän
diga i förhållande till alliansen. Relationerna skall regleras i 
normalstadgar som inte får strida mot RF’s normalstadgar. 
Projektgruppen har enats om att det skall föreligga en ”mjuk” 
reglering mellan alliansen och föreningarna i form av stadgar 
och eventuella avtal. Det viktigaste i detta avseende är de 
gemensamma kännetecknen, såsom namn, emblem och färger. 
Vidare är det viktigt att reglerna för utträde ur alliansen är 
klara liksom reglerna för medlemskap i föreningen. I namn
frågan är det av vikt att de nya föreningarnas namn anger att 
det är fråga om från varandra fristående föreningar. RFs stad
gar föreskriver att ny förenings namn ej får vara förväxlings
bart med redan ansluten förenings namn. Alliansföreningens 
namn föreslås bli ”Djurgårdens Idrottsförening” och special
föreningarnas namn föreslå bli ”Djurgårdens Fotbollsklubb, 
Djurgårdens Ishockeyklubb, Djurgårdens konståkningsklubb” 
etc.

På förestående extra årsmöte förväntas medlemmarna ta 
ställning till stadgeändringar som väsentligen avser

a) Djurgårdens Idrottsförening (alliansföreningen) be
driver genom sina medlemmar idrottslig verksamhet,
b) Medlemskap skall utgöras av ideell förening.

Stadgeändringarna möjliggör en ombildning av flersektionsför
eningen Djurgårdens IF till en Djurgårds-allians med special
föreningar som är fristående juridiska enheter med självstän
digt resultatansvar. Det extra årsmötet ger huvudstyrelsen i 
uppdrag att verkställa ombildningen.

Huvudstyrelsens förslag till stadgar för Djurgårdens IF (alli
ansföreningen) och för specialföreningarna kommer att finnas 
tillgängliga på det extra ordinarie årsmötet. 

Sveriges 
Riksidrottsförbund
• Sedan specialföreningarna bildats skall var och en inkomma 
med skriftlig ansökan till RF som har att ta ställning till med
lemskap. Ansökan skall åtföljas av de nya stadgarna. I och 
med att föreningarna blir medlemmar upphör flersektionsför
eningen Djurgårdens IF.

Föreningars ekonomi 
och styrelse
• De nya föreningarna blir självständiga ur såväl sportslig som 
ekonomisk synpunkt. Föreningarna ansvarar för egna resultat
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och balansräkningar, kassaflöden samt bokslut. Projektgruppen 
har ansett som lämpligt att verka for att föreningarna anlitar 
det centrala kansliet så långt det är praktiskt möjligt. Därige
nom skulle gemensamma redovisningsprinciper kunna till
ämpas. På centrala kansliet finnes tillgång till mjuk- och hård
vara samt kompetent personal. Projektgruppen föreslår att det 
centrala kansliet integreras med DIF AB och att personalen 
anställes i bolaget.

Varje förening upprättar egna bank- och postgirokonton, 
utarbetar regler för attest och firmateckning samt utser egna 
revisorer enligt stadgarna. Föreningarna bestämmer också 
lämpligaste redovisningsår som inte nödvändigtvis följer kalen
derår.

Skatter
• Med tanke på tidigare skatterevisioner i föreningen är det 
angeläget att ansvaret för skatteredovisning och skattebetalning 
klart definieras. Källskatt för personal skall resp. förening med 
anställningsansvar ansvara för liksom DIF AB för anställd 
personal. Reklamskatt ligger på DIF AB men även föreningar
na kan komma att ha reklamförsäljning. DIF AB är moms
registrerade, varför momsbelagda inköp och försäljning samt 
tjänster i första hand skall gå genom DIF AB. Den nya skatte
reformens effekter med bl a breddad moms berör i ökad ut
sträckning föreningarna. Momsfrågan skall utredas i anslutning 
till projektarbetet. Peter Lander har uppdragits att vidare utre
da skattefrågan och lämna förslag på lämplig uppläggning med 
avseende på den nya föreningsorganisationen.

Personal
• Anställningsansvar för personal åvilar resp förening. Detta 
gäller personal med såväl begränsad anställning som tillsvidare
anställning. Kontrakterade spelares anställning svarar likaledes 
varje förening för. Kanslipersonalen anställes i DIF AB. Alli
ansstyrelsen har ej något personalansvar. Kontrakterade spela
re och idrottsmän som har avtal med DIF måste få sina kon
trakt ändrade så att specialföreningen är avtalspart.

Balanserat 
kapitalunderskott
• DIF’s skuldbörda övertages av de nybildade ishockey- och 
fotbollsföreningarna. En särskild arbetsgrupp som utsetts har 
enats om skuldens fördelning. Tillgångarna skall likaledes för
delas men kommer i huvudsak att tillfalla DIF AB.

Projektgruppen anser det uteslutet att enskilda skuldposter 
och leverantörsfakturor uppdelas eller utlägges på viss för
ening. Detta skulle eljest kunna leda till en mannamånssitua
tion samtidigt som trovärdigheten med vårt förslag om allians
föreninge skulle kunna ifrågasättas.

Föreningarna kommer att bli tvingade att anskaffa externt 
lånekapital för att snarast efter föreningarnas bildande betala 
”sin andel” av skulderna. Eftersom inte skulderna öronmärkes 
till viss förening, bör denna åtgärd genomföras av föreningen 
centralt med Owe Svensson som ansvarig.
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Sedan de nya föreningarna bildats svarar varje förening för 
anskaffandet av nödvändigt externt riskkapital eller lånekapi
tal. I detta sammanhang erinrar projektgruppen om att för
eningens huvudsakliga pantsättningsbara tillgångsmassa finnes 
i DIF AB.

Sedan ishockey och fotboll enats om att övertaga hela skuld
bördan har dessa att svara för att övriga sektioners fordran 
på DIF, och som således bokförts som skuld i föreningen, 
blir reglerade.

Bingo, lotterier
• Sedan två år gäller nya regler för tillståndsgivning avseende 
bingo och lotterier. De nya reglerna tar främst hänsyn till 
omfattningen av ungdomsverksamheten i föreningarna. En 
ombildning av DIF till en alliansförening med specialförening
ar skulle kunna innebära att tillståndsmyndigheten behandlar 
ansökningar från varje förening med risk för att antalet till
stånd blir färre. Det är således av vikt att hela Djurgården är 
bas för tillstånden, vilket är ett viktigt skäl till att Alliansen 
föreslås vara ansvarig för denna verksamhet. Bernt Banfors 
har på projektgruppens uppdrag särskilt utrett denna fråga. 
Utredningen finns tillgänglig på det extra ordinarie årsmötet.

Medlemmar
• Projektgruppen anser att nuvarande medlemmar efter för
eningsombildningen skall tillhöra en eller flera specialförening
ar. Alliansen skall således inte ha något eget medlemsansvar. 
Varje förening fastställer sina egna medlemsavgifter. Önskas 
medlemskap i flera föreningar, bör medlemsavgift proportio
nellt nedsättas. Projektgruppen föreslår att de nybildade för
eningarna verkar för att uttaga lika medlemsavgift det första 
verksamhetsåret. Detta förslag berör ej uttag av särskild för
eningsavgift.

Ständig medlem i DIF generellt eller särskild sektion väljer 
själv vilken eller vilka nybildade föreningar medlemmen vill 
tillhöra. Ständigt medlemskap kan ha erhållits dels genom 
utnämning efter prestation och dels genom att medlemmen 
erlagt sin medlemsavgift för all framtid. Sedan föreningsom
bildning skett skall ständig medlem också i fortsättning vara 
befriad från medlemsavgift.

DIF Supporters Club och Sällskapet Gamla Djurgårdare 
föreslås ingå i alliansen som fristående ideella föreningar.

• Projektgruppen har pekat på de kopplingar som finnes 
mellan DIF och DIF AB. I denna utredning har vi utelämnat 
dessa relationer, då de ej direkt berör föreningens ombildning 
och dess stadgar. Projektgruppen har i stället uppdragit åt en 
särskild arbetsgrupp att utreda och föreslå åtgärder vad avser 
följande frågor:

■■■ Allmänna avtalsvillkor mellan DIF AB och de nya 
föreningarna med avseende på bolagets försäljnings
rättigheter av reklam.
■■■ Fördelning av reklamrättspengarna (2,5 Mkr) 
mellan de nya föreningarna
■■■ Föreningarnas representation i bolagets styrelse 
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I avtalet mellan DIF AB och resp. förening skall eftersträvas 
en lång övergångstid for eventuellt avbrytande av avtalet med 
bolaget. Innebörden med detta är att inte undandra bolaget 
dessa huvudsakliga intäktsbas och vidare att betona alliansens 
samhörighet.

Det ovanstående är projektgruppens huvudsakliga förslag 
till åtgärder inför föreningsombildningen. Styrelsen har be
handlat förslaget och ställt sig bakom detsamma. Det har ock
så presenterats på ett förtroenderådsmöte den 19 september. 
Förslaget utsändes under oktober tillsammans med de nya 
stadgarna till samtliga sektioner för behandling och beslut i 
resp sektionsstyrelse. Utskicket åtföljs av en skrivelse från 
huvudstyrelsen till stöd för ändrad organisation och ombild
ning av föreningen.

Vid ett extra årsmöte den 27 november 1990 tar föreningar
nas medlemmar beslut i denna för Djurgårdens IF så viktiga 
organisationsfråga. Den nya organisationen föreslås gälla från 
den 1 januari 1991.

Stockholm den 3 oktober 1990

Göran Fritzell 
Projektledare

Djurgårdens IF kallar till extra ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag den 27 november kl 19.00 
Trygg Hansa-husets samlingslokal 
På dagordningen: Nya föreningsorganisationen

Styrelsen
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Inför alliansen

DJURGÅRDAREN
Officiell 

tidning för 
Djurgårdens 

Idrottsförening, 
Stockholm

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

Djurgården står nu inför nästa steg i det omfattande rekonstrue
ringsarbete som inleddes i samband med konkurshotet. Vid senaste 
årsmötet beslutades att huvudstyrelsen skulle leda en utredning om 
att organisera Djurgården i självständiga föreningar, sammanhålla i 
en allians.

Den utredningen är nu klar och presenteras på sidorna här innan 
i tidningen DJURGÅRDAREN. Läs och begrunda noga detta förslag.

Utredningen har förankrats i föreningens förtroenderåd, och vi 
står nu inför det slutliga steget i processen. Med 2/3-delars majori
tet kan föreningens medlemmar anta det nya förslaget på det extra 
årsmötet i november.

Vi tycker det är viktigt att vi på detta möte visar stor enighet. 
Genom enigheten går vi starkare ur förändringen, både internt som 
externt.

Fotbollssektionen och hockeysektionen har tillsammans tagit an
svar för den skuldbörda som finns i föreningen. Det har löst det 
svåraste problemet för att genomföra allianstanken. Ett svårt mo
ment som vi har kvar är att på ett pedagogiskt sätt redovisa idén 
och hur den skall genomföras för våra medlemmar.

Samarbetet mellan DIF AB och sektionerna/föreningarna kommer 
att utvecklas. Inom alliansen kommer inga anställda att finnas, utan 
administration och reklamförsäljning kommer att skötas helt från 
bolaget. Detta kommer att vara till stor hjälp för de sektioner som 
nu skall fungera som egna idrottsföreningar.

Att genomföra decentraliseringen och ändå behålla vår fina sam
hörighet och gemenskap inom DIF kan göras på flera sätt. Genom 
diskussioner har allianstanken växt fram. Tekniskt går det att göra 
på många olika sätt för att bilda alliansen. Det grundläggande är 
dock att varje sektion skall bilda en egen förening, med alla rättighe
ter och skyldigheter som följer med en egen juridisk enhet. Det be
svärliga momentet kommer när alliansen skall bildas. I de flesta 
fall måste föreningen ombildas, vilket ovillkorligen leder till att vi 
första skall upplösa DIF. I teorin är detta en rent administrativ åt
gärd, men det kan skapa känslor och tidningsrubriker som inte är 
önskvärda.

Som ett förslag vill vi gå en annan väg. Vi vill behålla DIF 
oförändrat som en juridisk enhet, men utan ekonomisk eller sports
lig verksamhet. DIF skall fungera som en allians mellan sina med
lemsföreningar och handha gemensamma ärenden och verka för att 
utnyttja vår storlek där vi kan dra direkt nytta av den, tex i bingo
verksamheten. Denna väg har vi förankrat hos Christer Pallin, ju
rist på RF. Vi har också goda exempel på hur det hela genomförst 
från andra föreningar, t ex Leksands IF, Västerås SK etc.

Till slut: Låt oss göra det extra föreningsmötet till en manifesta
tion av vår enighet, styrka och starka tro på framtiden.

Jan-Peder Norstedt 
är ordförande 

i överstyrelsen 
i Djurgårdens IF
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DIF-BOWLARE 
FIRAR 100 ÅR 
MED SM-ARR
Djurgårdsbowlarna firar 
föreningens 100-årsjubi
leum med att arrangera 
SM i hemmahallen i Vår
by. Arrangemanget görs 
tillsammans med Stock
holms bowlingförbund. Ca 
1 300 bowlare väntas göra 
upp om SM-tecknen med 
början i februari.

I månadsskiftet septem
ber/oktober arrangerade 
djurgårdsbowlingen jätte
tävlingen Internordiska. 
Turneringen, som spons
rades av Omega, hölls i 
Vårby och samlade 238 
deltagare.

Mats Karlsson från Ör
gryte, med en framgångs
rik karriär som proffs i 
USA bakom sig, vann täv
lingen.

Två bowlare från Djur
gården, Kenneth Stahlen 
och Kent Ådefjäll, fanns 
med bland de 16 bästa i 
finalspelet.

Seriespelet i division ett 
östra har också börjat bra. 
Även damerna, trots en 
del oturliga skador, och 
juniorerna har fått fina 
starter i sina respektive 
serier. (Av Tom Agnblad).

OL-STUGAN 
SÄLJS AV 
KOMMUNEN?
Det råder dyster stämning 
bland DIF:s orienterare. 
Stockholm Fritid har 
nämligen planer på att säl
ja klubbstugan Höjden, 
som OL-sektionen arran

Lägenheter
sökes till damfotbollsspelare 
i Djurgården.
Kan ni hjälpa oss? Ring till Bengt Högström, 
telefon 08 - 11 57 11.

DIF damfotboll

derat sedan 1968.
Inte bara DIF-oriente

rarna har utnyttjat Höj
den, även andra sektioner 
har haft nytta av den lik
som andra föreningar, da
gisgrupper och privatper
soner. Ännu är dock sista 
ordet inte sagt, så sektio
nen håller tummarna.

DIF-orienterarna hade 
fem deltagare bland de 
20 000 i 5-dagarsoriente
ringen i göteborgstrakten.

I mitten av november 
har sektionen avslutning 
ute vid klubbstugan och i 
oktober startade en nybör
jarskola ute vid Fiskar
torpet. Teori- och praktik
lektioner arrangerades 
varje lördag förmiddag. 
(Av Tom Agnblad).

DIF-VETERAN 
FICK MEDALJ 
Djurgårdens brottarvete
ran Lennart Öberg fick 
nyligen mottaga en mycket 
fin utmärkelse ur ”Dr Per 
Strömbäcks minnesfond”. 
Den utdelades i samband 
med Svenska Brottnings
förbundets årsmötet i Väs
terås tidigare i höst.

Juryn, där bland andra 
förre brottningsvärlds
mästaren Pelle Svensson 
ingår, motiverade:

”Lennart Öberg har un
der hela sitt vuxna liv äg
nat en stor del av sin fritid 
åt brottningssporten. I 
första hand inom Djurgår
dens IF:s brottningssek
tion där han var ordföran
de under 26 år. Han har i 
sitt arbete på många sätt 
bidragit till att utveckla 
brottningssporten såväl

Lennart Öberg, hedrad 
brottningsledare från DIF.

lokalt, regionalt som på 
riksplanet”.

- Ja, det var ju första 
gången, så det kändes ex
tra pirrigt, men samtidigt 
som en enorm uppmunt
ran och som ett bevis på 
uppskattning för vad man 
gjort, kommenterade en 
märkbart rörd Lennart 
Öberg för DJURGÅRDA
REN då han fick mottaga 
såväl prisplakett som
1 000 kronor. (Av Dan 
Svanell).

HAT-TRICK AV 
TRE FRÅN DIF
Tre djurgårdstjejer fanns 
med bland de fotbollsspe
lare i de högre divisioner
na som svarade för ett 
hat-trick under säsongen. 
Malin Swedberg gjorde tre 
mot Wä den 27 maj, Janny 
Timisela tre mot Mall
backen den 18 augusti och 
Annika Larsson tre mot 
Strömsbro den 8 septem
ber.

Sammanlagt gjordes 38 
hat-trick i allsvenskan och 
division ett-serierna, både 
damer och herrar. (Av 
red.)

HANDBOLLEN 
TAR NYA TAG 
- NÄSTA ÅR
Djurgårdens handboll har 
dragit ur sitt lag ur divi
sion tre.

- Det blev för tungt, 
förklarar eldsjälen Owe 
Lindberg som nu tar ett 
sabbatsår. Intresset var 

inte så stort som det borde 
varit.

Men någon nedläggning 
är det inte fråga om, tvärt
om:

- En nystart. Vi hoppas 
att nästa år kunna inleda 
ett samarbete med Tanto
i division fyra, en sam
manslagning som såsmå
ningom blir Djurgårdens 
handboll. Då gäller det att 
också satsa på juniorspela
re, berättar Lindberg som 
haft ledaranbud från både 
BK Söder och Biolton, 
men tackat nej.

- Är man djurgårdare, 
så är man.

Owe Lindberg berättar 
att många ungdomar men 
också föräldrar hört av sig 
om handbollsträningen, 
men att möjligheterna inte 
funnits tidigare. Med Tan
to kan förhållandena änd
ras. (Av Janne Bengtsson)

Owe Lindberg tror på snar 
nytändning för Djurgår
dens tillfälligtvis avsomna
de handboll.

BOXARSUCCE 
I TRÄNING
& TÄVLING
Under andra helgen i sep
tember höll Djurgårdens 
boxningssektion för första 
gången på många, många 
år, ett eget träningsläger. 
De boxare som varit fliti
gast i träningen under fö
regående år deltog: Serdar 
Saygedir, Shukri Taha och 
Tonton Semakala (alla 54 
kg), Magnus Magnusson 
(63,5 kg), Stefan Ekström 
(71 kg) samt Peter Lundin 
(tungvikt).
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Lägret hölls utanför 
Avesta i Dalarna och be
stod av konditions- och 
teknikträning. Boxare från 
Säters BK gästade lägret 
och hjälpte till som spar
ringpartners. Det var tuff 
träning med löpning i in
tervaller samt boxnings
gymnastik.

DIF-ungdomarna fick 
tillfälle att spela en fot
bollsmatch som uppvärm
ning (seger över Säter med 
1-0) och även gästa en 
äkta dala-auktion. DIF-
arna kom hem med en ol
jemålning (av signaturen 
Solveig), en mässingsvas 
samt en gammal bajonett. 
Dessutom fick grabbarna 
från storstaden se en lax
odling.

Lägret avslutades med 
löpning på sandstranden, 
allt enligt modell ”idio
ten” (jobbigt men nyttigt 
för såväl ben som hjärt- 
och lungmuskulatur) samt 
ny sparring mot sätergrab
barna. De gav dock upp 
efter tre ronder, efter att 
ha fått ta emot bl a några 
verkligt tunga kroppslag.

Djurgårdsboxarna ställ
de sedan upp och städade 
huset, allt i en laganda som 
skulle fått vem som helst 
att blekna av avund - en 
insats nog så viktig som 
vilket träningspass som 
helst.

Två veckor efter lägret 
i Avesta deltog en kvartett 
djurgårdsboxare i tuffa 
och välrenommerade 
”Enighet Cup” i Malmö. 
Shukri Taha mötte en 
hemmaboxare och fick i 
tredje ronden, efter bra 
boxning med rak vänster, 
in en snabb kombination 
som sände motståndaren 
till golvet för full räkning.

I den andra matchen 
möttes DIF-boxarna Ton
ton Semakala och Serdar 
Saygieder - föga inspire
rande att åka 60 mil hela 
natten i en iskall buss och 
sedan få möta en klubb
kamrat. Båda boxades bra, 
men Tonton vann till slut 
med 3-0.

I sin säsongspremiär 
blev så Stefan Ekström, 
18, lottad mot J-landslags

Lasse Myrberg, boxartränaren och OS-bronsmedaljören, 
som fått ordentlig fart på ungdomarna i boxningslokalen på 
Kronobergsgatan mitt i sta’n. foto: avesta tidning

mannen Jesper Molander, 
Stockholms AIF. Efter tre 
bra ronder kom också det 
domslut som ett nöjt 
DIF-gäng väntade på i 
några nervösa minuter in
nan speakern förkunnade: 
Segrare med 2-1, Ekström 
Djurgården.

I och med den segern 
blev Djurgården också 
bästa klubb i turneringen 
med tre guld och ett sil
ver, maximal utdelning i 
hård konkurrens med 
hemmaklubben Enighet 
men även klubbar från 
Danmark och Norge. (Av 
Lasse Myrberg).

VÄLKOMMEN TILL

FISKARTORPETS
MOTIONSCENTRAL 

Lill-Jans skogen, en oas i sta'n!
Dam- och Herravdelning med bastu

Styrketräningslokal • Solarium. Best.-tel. 10 15 59 
Ute-pool Öppen året runt • El-ljusspår, i fin natur 

Gratis parkeringsplatser • Buss 62 till Fiskartorpet

INNEBANDYN 
SÖKER 
MÅLVAKT & 
TRÄNINGSTID
Målvakt sökes till DIF:s 
innebandy!

Djurgårdens inneban
dysektion är en den allra 
senaste sektionen i DIF-
familjen. Spelartruppen 
består idag av 15 man i 
åldrarna 19-35, men sek
tionsledningen hoppas 
kunna utvidga så snart trä
ningsmöjligheterna med
ger det.

Tel. 10 15 59 Tel. 10 15 59 

Välkommen!

För närvarande har sek
tionen endast en tid i vec
kan, i en hall som lämpar 
sig för spel med fyra
mannalag. Därför pågår 
jakten efter ytterligare trä
ningstider i en hall som 
möjliggör träning med 
fem-mannalag inför serie
spelet i Stockholmsserien. 
Målet på kort sikt är att 
laget skall kunna etablera 
sig i den serien.

Under hösten spelar la
get i SSIF:s (Stockholms 
Studenters IF) serie samt 
eventuellt också i några 
cuptävlingar.

Laget söker också, som 
tidigare nämnts, fler spela
re och särskilt en målvakt. 
Intresserad? Kontakta lag
ledaren Björn Lundström. 
(Av Lars Hibe).

Här är styrelsen i inne
bandysektionen: 
Ordförande:

Lars Hibe 
Berguddsvägen 21 
162 40 Vällingby 
Tel: 08/89 31 63 (h) 
08/716 24 80 (hem).

Kassör:
Håkan Sundqvist
Gränsvägen 426 
162 46 Vällingby 
Tel: 08/760 64 58(h) 
08/733 93 80 (arb).
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Sekreterare:
Kjell Gillving 
Åsögatan 191 
116 32 Stockholm 
Tel: 08/42 75 48 
08/780 73 90 (arb).

Lagledare:
Björn Lundström 
Spångavägen 146 
161 52 Bromma 
Tel: 08/37 31 85.

DIF-GULD 
I POJK-SM
Djurgårdens lag för pojkar 
födda 1974 tog hem SM-
guldet i sin klass efter fi
nalseger över IFK Göte
borg med 2-0. Matchen 
spelades på bortaplan.

Speciell matchvinnare 
var Mattias Indebetou 
som gjorde båda finalmå
len och dessutom det av
görande målet, 10 sekun
der före full tid, när Djur
gården vann semifinalen 
mot Västerås SK med 2-1.

Också det allsvenska 
reservlaget vann sin serie.

Däremot gick det sämre 
för juniorlaget. Efter semi
finalseger i SM-serien mot 
GIF Sundsvall med 2-1 
blev det finalstryk på bor
taplan mot Lundby från 
Göteborg som vann med 
3-0.

FOTBOLLSLÄGRET på Barnens ö, där bl a de här två unga 
spelarna deltog, blev en succe. Fotbollsträning för både 
killar och tjejer parades med korvgrillning och allehanda 
lägeruppgifter. En dag kom A-lagsspelarna på besök - en 
succe och populärt för fotbollsungdomarna att få samspråka 
i avspänd miljö med Mikael Martinsson, Peter Skoog, Janne 
Andersson och co. foto: gunilla karlsson

SUCCE FÖR 
VIDEO 
MED DIF:S 
ISHOCKEY
150 personer kommer var
je ishockey-matchdag 
hemma, för att ladda upp 
inför matchen tillsam
mans med likasinnade is
hockeyintresserade djur
gårdare. De samlas infor 
matcherna i den video
klubb som finns i Globe 
Hotell, sammanbyggt med 
hemma-arenan Globen.

Där finns möjligheter 
att äta gott, få en och an
nan förfriskning men 
framförallt att se på ishoc
key. På video visas Djur
gårdens senaste borta
match och besökarna i 
klubben får även tillfälle 
att köpa souvenirer eller 
att träffa djurgårdsprofi
ler, som t ex den gamle 
storbacken Kalle Lilja:

- Att vara med och 
samlas i klubben utgör ett 
ekonomiskt och moraliskt 
stöd till föreningen, säger 
DIF AB:s vd Owe Svens
son.

Men det finns plats för 
fler än de 150:

- Vi som går dit har en 

gemensam nämnare: Vi är 
alla djurgårdare och vi har 
alla något att ge vårt lag, 
säger Owe Svensson.

Tilläggas kan att även

Magda Juhlin delar ut det stipendium som bär hennes eget 
namn till DIF:s unga löfte Anna dos Santos. Stipendiet ut
delas för framstående koreografi och musiktolkning. Övriga 
stipendiater var Vanessa Martinson, Stockholm och Veronika 
Rosenlöv, Östersund.

MAGDA 
JUHLIN 
HYLLADE OCH 
HYLLADES
Magda Juhlin, 96-årig 
svensk och internationell 
konståknings Grand Ol’ 
Lady firade ett unikt 
70-årsjubileum i samband 
med Z-lägret 90 i Nälden, 
Jämtland. Magda, som 
vann två olympiska me
daljer i konståkning for 70 
år sedan, är fortfarande 
aktivt intresserad av våra 
svenska konståkningsung
domars framgångar och 
utveckling, och har därför 
instiftat ett stipendium i 
sitt eget namn att utdelas 
till ”yngre lovande konst
åkare”. En av årets stipen
diater var Djurgårdens 
Anna dos Santos som fick 
stipendiet i koreografi- 
och musiktolkning. Anna 
deltog tillsammans med 
många andra ur DIF:s 
konståkningssektion un
der ett par av sommarlo

AIK har en liknande vi
deoklubb. Men till den 
kommer inte fler än ett 
20-tals supportrar varje 
matchkväll.

vets veckor i lägret i Jämt
lands fjällvärld.

Hela uppvaktningen 
förättades på is och följdes 
av ett stort pressuppbåd. 
Som speciell krydda på 
tillställningen introduce
rades Magda Juhlins vals, 
komponerad for detta spe
ciella tillfälle.

Magda Juhlin gav sina 
betydligt yngre konståk
ningskollegor en lektion i 
hur ett par skridskor av 
modell 1920 skall behand
las i valstakt. En bejublad 
uppvisning av en levande 
legend och ett minne for 
livet för alla konståknings
intresserade åskådare.

Magda Juhlin, född 
1894, är nästan årsbarn 
med den 1892 grundade 
Internationella Skidskou
nionen. Hon är Sveriges 
idag äldsta levande OS-
medaljös - hon tog både 
guld och silver i Antwer
pen 1920. (Av Jane Berg
vill)
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JANNE FRÅN "BAJEN"

Jan Järlefeldt, 32, är 
ett av de nya ansiktena 
i djurgårdsbåset i år. 
En matematiker, alltså 
med god kunskap i att 
räkna mål, f d ham
marbyare och tränare 
i Nacka, som tvekade 
länge innan han tacka
de ja till Djurgårdshoc
keyn.

I den här artikeln 
presenteras den nye 
djurgårdstränaren av 
vår Dan Svanell.

- Jag tvekade länge innan jag svarade 
ja på erbjudandet från ’Putte’ Carlsson 
att bli ny tränare i Djurgården. Det 
kändes så overkligt på något sätt, jag 
menar Djurgården...Men till slut, efter 
många samtal med ’Putte’ och de övri
ga i hockeystyrelsen, bestämde jag mig. 
Och hittills har jag inte ångrat mig.

Jan Järlefeldt, 32-årig fd hockyspela
re i Hammarby, Luleå och Nacka, blev 
i somras ny tränare hos regerande 
svenska mästarlaget Djurgården.

Janne fick sin hockeyuppfostran i 
Hammarby. Hans första tränare då var

förre förbundskaptenen Curre Lind
ström. Så småningom blev det A-lags
spel med bland andra Leif Boork som 
slavdrivare.

- Jag spelade sammanlagt fyra sä
songer i Hammarbys A-lag. Flera av 
dagens djurgårdare fanns med i laget 
då. Det var Orvar Stambert, Peter 
Nilsson och Anders Johnson, berättar 
Janne.
Hockeyspel i Luleå

Efter militärtjänsten i Norrland med 
ett år i Luleå hockey som då spelade 

i division 1 norra, återkom Janne Järle
feldt till söders höjder och till Ham
marby.

En såsmåningom inte särskilt rolig 
återkomst:

- Efter avancemanget till elitserien 
fick jag kicken från Hammarby. Hoc
keyledningen tyckte inte jag höll måt
tet, så då gick jag till Nacka.

Året var 1982 och Janne Järlefeldt 
spelade i Nacka till våren 1989, då han 
tog hand om tränarsysslan i laget.

Redan då hade Djurgårdens sport
chef Ingvar ”Putte” Carlsson börjat
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TAR PLATS I DIF-BÅSET
Trion i Djurgårds
båset. Från väns
ter Janne Järle
feldt, Stefan Lundh 
och Lasse Falk, 
”veteranen” i 
gänget.

FOTO: CLAUDIO 
BRESCIANI

prata tränarjobb med Janne.
- Vi diskuterade bland annat jobbet 

som juniortränare i DIF. men istället 
blev det så att ’Putte’ erbjöd mig job
bet att träna Nackas A-lag. 
Långa funderingar

Och så Djurgården, ett anbud som 
kom som en överraskning för Janne:

- Trots att jag tränade Nacka blev 
jag ändå överraskad då ’Putte’ i början 
på året erbjöd mig jobbet som tränare 
i Djurgården. Men efter många samtal 
och funderande fram och tillbaka, be

stämde jag mig för att ta den här utma
ningen.

- Djurgården är en närmast otroligt 
professionell klubb, och därför är det 
väldigt stimulerande att arbeta inom 
organisationen. Det fick jag erfara re
dan under tiden i Nacka.

Precis som förr om åren är det ett 
team som styr Djurgårdens hockey, 
såväl på träning som under matcher. 
Jan Järlefeldt och Lasse Falk, som nu 
gör sin fjärde säsong i Djurgården, 
ansvarar tillsammans för träning och 
laguttagning.

- Falken är ansvarig för den taktiska 
uppläggningen medan jag coachar laget 
under matcherna. Det är skönt att kun
na koncentrera sig på en laguppgift och 
inte splittras av allt för många sysslor, 
säger Janne.
- I princip kan man säga att jag 

helt enkelt gått in på den plats som 
Tommy Boustedt lämnade efter sig. Jag 
och Lasse arbetar på precis samma 
sätt som Lasse och Tommy gjorde. 
”Putte” en tillgång

Men överalltihopa lyser moder so... 
svävar sportchefen ’Putte’ Carlssons 
ande.

- ’Putte’ är en otrolig tillgång för 
både mig och Falken. Hans kunskap och 
råd är ovärderliga, han kommer oftast 
ner till oss i periodpauserna och ger 
sin syn på saker och ting.

Årets säsong kunde kanske startat 
bättre för Janne än vad som nu blev 
fallet. De plötsliga avhoppen till NHL-
ishockeyn bidrog givetvis till en viss 
oro i spelartruppen och i lagledningen 
inför premiären mot Malmö IF.

- Efter den förlusten har vi dock 
hämtat oss. Jag är mycket med poäng
en så här långt. Däremot har avhoppen 
till NHL gjort oss mycket mer skade
känsliga.

- Därför är det bara att hoppas på 
att vi inte råkar ut för så många ska
dor utan får ha laget intakt, säger Jan
ne.
Mattelärare

Civilt arbetar Jan Järlefeldt som lä
rare på Matteus högstadieskola i vasa
stan i centrala Stockholm. Han under
visar sju timmar i veckan i matematik 
och data. Dessutom läser han själv 
matematik på universitetet.

- Tidigare var jag också idrottslära
re. En av mina kollegor då var Len
nart Wass, idag tränare för Djurgår
dens fotbollslag. Men nu när ishockeyn 
tar så mycket tid blir det enbart matte 
och data för min del, säger Janne som 
gick igenom GIH:s idrottslärarlinje i 
början av 80-talet.

Jan Järlefeldt har ett två-årskontrakt 
med Djurgården. Han är inte den enda 
nykomlingen för året i DIF-båset. Lag
ledaren Stefan Lundh, som spelat ihop 
med flera av dagens djurgårdare i St. 
Erikscupen och i pojklaget 1959, kom 
också från Nacka i år. Stefan var assi
sterande tränare i Nacka i fjol.
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EN SALCHOW I MOTVIND
Lingonvitt och blåbärs
risgrönt? Nej, konståk
ning är inte enbart färg
sprakande dräkter och 
svindlande piruetter. 
Det är också hård och 
målmedveten träning, 
ibland undersvåra för
hållanden

DJURGÅRDAREN
HÄLSAR PÅ HOS
FÖRENINGENS 
KONSTÅKARE

Det är match på Johanneshov och 
Djurgårdens konståkare skall åka upp
visning. När Djurgården spelade varje 
match på Hovet uppträdde konståkar
na nästan varje match. Sedan Globen 
blev spelarena är det slut med det. Där 
är det så mycket reklam som skall vi

Madeleine Holmgren visar vad 
hon kan på Hovets is. När is
hockeyn drog in i Globen fick 
konståkartjejerna inte 
plats. Reklamen måste 
fram och då fick idrot
ten stryka på foten.

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

Av ELLIKA KAX-SVAHN

sas att tiden inte räcker till för konståk
ningen.

Fem tjejer åker uppvisningen: Jo
hanna Björsell, Ann Blidlöv, Madelei
ne Holmgren, Pernilla Stjernfeldt och 

Lotta Tegner. Alla har tränat konståk
ning mellan tio och 15 år.

”Om det bara var en tiondel så
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mycket publik när vi tävlar”, suckar 
tjejerna.
Generade tjejer

Fast de blir generade om deras släk
tingar ser på. Mormor och morfar till 
en av tjejerna brukar gömma sig under 
ett paraply för att inte bli upptäckta.

- Det är bra för tjejerna att få åka 
inför publik, säger tränaren Anette 
Olsson. De blir nervösa trots att det 
bara är uppvisning.

Uppvisningen går betydligt bättre 
än på träningen två dagar tidigare. Då 

stämde inte något. Tjejerna har knappt 
tränat på uppvisningsprogrammet, det 
måste de göra vid sidan av ordinarie 
träning.

Och på träningarna är det trångt. 
Upp till femton åkare är på isen samti
digt. Det finns oskrivna regler om vem 
som skall väja, men Anette Olsson sä
ger att disciplinen är dålig.

Åkarnas musik spelas i turordning, 
”ägaren” till musiken har förkörsrätt. 
Också den åkare som tränar till en täv
ling har det.

Under det träningspass DJURGÅR
DAREN var på fick inte någon åka 
hela sitt program ostörd och varje gång 
en åkare blir avbruten tappar hon lite 
koncentration. Och när fem åkare skall 
träna är det naturligtvis extra svårt att 
få plats..
Sminkas innan tävling

Det ser farligt ut med alla åkare på 
isen, men det är sällan några krockar. 
Flest incidenter inträffar när små och 
stora åkare blandas.

Anette hjälper till att sminka och
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Glada miner 
inför uppvis
ningen visar 
Lotta Tegner, 
Madeleine 
Holmgren, Jo
hanna Björ
sell, Pernilla 
Stjernfeldt 
och Ann Blid
löv. Ovan till 
höger: Anette 
Olsson, idag 
tränare, förut 
konståkare i 
toppklass. 
Nedan: Lotta 
Crispin vinner 
SM-guld för 
Djurgården 
1977.

FOTO: CLAUDIO 
BRESCIANI 

& ARKIV

klä alla före uppvisningen på Hovet. 
Tjejerna åker den här kvällen i svarta 
cykelbyxor och toppar och rosetter i 
djurgårdsfärgerna. ”Var är lila ögon
skuggan?” ”Måste jag ha läppstift?” 
Kontrasten mellan det trånga slitna 
omklädningsrummet, ett gammalt do
marrum utan dusch, och tjejernas utse
ende är stor.

Men konståkning är en bedömnings
sport. Det yttre är viktigt. Även små
barn sminkas när de tävlar, många 
åkare solar i solarium.

Tävlingarna består av ett kortpro
gram med obligatoriska rörelser och 
ett friåkningsprogram. En kvinnlig åka
re måste ha minst två klänningar att 
tävla i, de väljs efter musiken. En klän
ning kostar från 400 kronor, den dyras
te med paljetter och stenar runt 
1 000-lappen.

Skridskorna är specialgjorda efter 
foten och kostar ett par tusen. De hål
ler en säsong. Nu när figurerna försvin
ner ur tävlingsprogrammet behöver 
åkaren bara ett par.

Konståkaren skall vara stark i be
nen, som en cyklist. Hon måste ha 
muskler i rygg, mage och axlar. Hon 
skall också vara smidig och musikalisk. 
Och hon skall ha utstrålning. Även om 
hon ramlar på en tävling skall hon fort
sätta att le, annars blir det poängav
drag. Hur en åkare lyckas på tävling 
beror till mer än 50 procent på psyket. 
Många åkare sover dåligt och kräks 
före tävlingarna.
Ofta inställd träning

Isträningen för Djurgårdens konst
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Sminkningen är viktig inom konståkningen. Här är det Johanna Björsell och Pernilla Stjernfeldt som tar hjälp av varandra att bli 
ännu vackrare. foto: claudio bresciani

åkare är på Stora Mossen och Zinkens
damm fem dagar i veckan. Om den 
inte blir inställd, vill säga. När DIF:s 
hockeylag får sin träning flyttad från 
Hovet tar de konståkarnas tid.

- Man blir paff när man upptäcker 
att man inte har någon träningstid, 
säger Anette Olsson.

Konståkningen kräver en annan is 
än hockeyn. Isen skall vara mörkare, 
så att figurerna syns och den skall helst 
vara utan ränder. Den skall också vara 
mjukare.

Hockeyspelarna kör ner isen för kon
ståkarna. Men hockeyspelarna säger, å 
andra sidan, att konståkarna förstör 
isen för dem.

1977 vann Lotta Crispin SM-guld. 
Det var senaste gången en djurgårdare 
tog SM. På 80-talet var Susanne Seger 
och Anette Olsson ganska framgångs
rika. Anette kom SM-tvåa tre gånger 
(”runt 85-86”, säger hon själv). Sedan 
tre år är hon tränare. Till skillnad från

den andra tränaren, Jane Bergvill från 
Östersund, är Anette ur-djurgårdare.

Sektionen har nu 15 tävlingsåkare. 
10 av dem kvalade in till DM. 
”Sport för tjejer”

Den enda killen tävlingsåker inte. 
Han heter Micke och är 27 år. han har 
tränat till och från sedan sju års ålder. 
När han inte åkt själv har han varit 
tränare för de yngre. Han berättar att 
ett hockeylag engagerade honom för 
att lära spelarna att åka skridskor.

I öststaterna börjar hockeyspelarna 
med konståkning. I Sverige blir konst
åkarna värvade till hockeyn.

Konståkning är en tjejsport. Men 
den träning DJURGÅRDAREN be
sökte liknade mest exercis i lumpen, 
med ett befäl som röt order. En träna
re - det var inte en djurgårdare - skrek 
vid ett tillfälle till en adept: ”Tyst med 
dig. Kom inte och säg att du inte kan 
hoppa”.

Och Jane Bergvill grälade med en

åkare i 30 minuter. Efteråt skrattade 
hon och sade att tjejen hade det job
bigt. Hon var trött och hungrig och har 
ingen som skjutsar henne till träningar
na.

Annars är föräldrarna väldigt enga
gerade. Styrelsen i sektionen består av 
föräldrar.

Djurgårdens omorganisation är väl
kommen bland konståkarna. Några 
medlemmar är förmodligen registre
rade på hockeyn. Den som glömmer 
skriva ”konståkningssektionen” när de 
betalar medlemsavgiften, blir förda dit.

Rekryteringen till sektionen har tidi
gare varit dålig. Men förra året gick 
det över förväntan, just nu har sektio
nen fler åkare än den kan ta hand om. 
Anette är ändå missnöjd, det är ett gap 
mellan de yngsta tävlingsåkarna, födda 
1979, och nybörjarna.

- Det är svårt att organisera verk
samheten när vi saknar fast träningstid 
och -plats, säger Anette Olsson. Både 
föräldrar och barn tröttnar.



Thomas Lundmark hoppar högst i 
matchen mot Örgryte. Till slut blev det 
hela 7-1 till Djurgården, en av de mera 
spektakulära segrarna under fotbolls
året. FOTO: TOMAS ONEBORG

Djurgårdens fotbollslag 
slutade femma i all
svenskan 1990. Ett re
sultat som tränaren Len
nart Wass är nöjd med. 
Det är en tränare som 
inte riktigt kan bestäm
ma sig för vilken insats 
som var den bästa: 
Matchen mot Hammar
by, seger med 9-1, mot 
Örgryte, seger med 7-1 
eller matchen mot arv
fienden AIK, seger med 
2-1.

Thomas Ravelli hojtar när Peter Skoog 
irriterar. Vad hjälpte det? Djurgården 
vann mot mästarlaget Göteborg med 
2-0. FOTO: TOMAS ONEBORG
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Lennart 
Wass är 
nöjd trots att 
det inte blev 
slutspel.

FRAMÅT
FOTBOLL 
GAV FIN
FEMTE 
PLATS

Av JANNE BENGTSSON

- Personligen hade jag inga förvänt
ningar på placering i allsvenskan. Men 
hos spelarna finns det ju alltid, det är 
klart.

Lennart Wass är inte missnöjd med 
den nyligen avslutade fotbollssäsongen. 
Det blev en femteplats for Djurgårdens 
fotbollsgrabbar.

- Tabellen ljuger inte, det är bara 
så, säger djurgårdstränaren. Trots att 
vi spelade mycket bra under en period 
tog vi för lite poäng borta och vi orka
de inte avsluta lika bra som vi började 
höstsäsongen. I fotboll är det nu en 
gång för alla så att det gäller att samla 
på sig poäng. Vi tog för få poäng un
der våren, så enkelt är det.
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Bland de matcher som Lennart 
Wass är särskilt missnöjd med finns 
bortafighterna mot Brage och Gais, 
båda slutade 0-0 men Djurgården hade 
mersmak. Också hemmaförlusten mot 
Örebro kunde slutat annorlunda.
• Någon särskilt dålig insats du vill 
peka på?

- Matchen mot Hammarby under 

våren. Det var nog det värsta botten
nappet. Då var vi verkligt dåliga.
• Motsvarande bra match?

- Det skulle vara väldigt enkelt att 
säga höstmatchen mot Hammarby. Vi 
vann ju med 9-1 och slog målrekord, 
men ändå tycker jag att det vore väl 
enkelt. Vi spelade bättre fotboll mot 
Örgryte några veckor innan. Den

Niklas Karlström växte det gångna spel
året ut till en jätte på mittfältet. Kanske 
hade Djurgården landets bästa mittfält 
med Niklas Karlström, Mikael Martins
son, Ken Burwall och store Thomas 
Lundmark. foto: tomas oneborg

matchen vann vi med 7-1. Så Ham
marby eller Örgryte...jag har lite svårt 
att välja där, faktiskt.
Bra mot ”Gnaget”

Så funderar Lennart Wass en stund. 
Och lägger till:

- Fast...matchen mot AIK som vi 
vann med 2-1. De första 60 minuterna 
i den matchen spelade grabbarna full
komligt lysande, ett stort spel.

Fotbollsexpertisen, som innan den 
allsvenska var enig om att Djurgården 
skulle få svårt att hålla sig kvar i se
rien, var efter enig om en annan sak: 
Djurgården hade spelat rolig fotboll, 
offensiv fotboll, ja faktiskt riktig fot
boll. Det gläder Lennart Wass, som 
alltid satt den offensiva fotbollen i 
högsätet:

- Under de år jag hållit på som trä
nare har jag funderat mycket på det 
här. Jag tycker att vi måste närma oss 
underhållningen mer i fotbollen. Då 
är det bara offensivt spel som gäller. 
Utvecklat kortpassningsspel

För DIF:s del innebar det i år ett 
mer utvecklat kortpassningsspel jäm
fört med andra lag och för nästa år 
innebär det att laget letar spelartyper 
som kan förena de tre fotbollsstor
heterna mod, strategi och teknik.

För Lennart Wass lägger sig aldrig 
på försvar:

- Aldrig vill jag väl inte säga, men 
jag skulle mycket ogärna dra ner hela 
laget i försvar. Det skulle inte stämma 
med min filosofi, det skulle kännas 
olustigt.

Till nästa år kommer Lennart Wass 
att kunna utveckla samarbetet med 
andretränaren Tommy Forsgren. En 
välkommen utveckling.

- Det ger oss bättre möjlighet att 
planlägga träningarna, att gemensamt 
fundera över laget och så vidare. Vi 
trivs bra ihop, talar samma språk.

Samma fotbollsspråk, helt enkelt.
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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! 

Moms 25% ingår i priserna. Frakt- och postförskotts
avgift, samt expeditions- och emballageavgift 

på 10:- tillkommer. Leverans sker 1-2 
veckor efter mottagen beställning.

1 Babyhalsduk, 8 x 70 cm. Stickad i
blått med gula och röda ränder samt 
med DIF-emblem. 75:-

2 Babymössa. Stickad i blått med två
gula och en röd rand, DIF-emblem och 
liten tofs. 85:-

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

120:-
5 Bildekal, 11 x 11 cm, insida.

DIF-emblem. 15:-

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

107 Biidekal, 11 x 17 cm, utsida. Klubbde
kalsats med ett större och fyra mindre 
DIF-emblem. 15:-

110 Bilstreamer, 12 x 70 cm, utsida. 
”Djurgår’n Mästarlaget”. 20:-

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

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

25 Djurgårdsflagga, 90 x 70 cm. Ljusblå 
botten med DIF-emblem i lagerkrans i 
guldtryck. 95:-

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

35:-
32 Haklapp. Vit med blå bård.

DIF-emblem. ”Född Djurgårdare”.
35:- 

109 Halsduk, 19 x 170 cm. Stickad i blått 
med gula och röda ränder samt med 
DIF-emblem. 90:-

40 Keps av baseball-typ. DIF-emblem.
60:-

50 Kortlek med DIF-emblem. 30:-

56 Mössa med stor tofs. Stickad i 
blått med två gula och en röd 
rand samt DIF-emblem. 75:-

67 Porslinsmugg med DIF-emblem. 25:-

108 Penna, vit "Djurgår’n e toppen” 8:-

78 Slipshållare med emaljerat 
DIF-märke. 25:-

80 Slips med invävt DIF-emblem.
95:-

91 Souvenirvimpel, 15 x 27 cm.
Vit med DIF-emblem. 25:-

116 .T-shirts "Hockey-Team":
S, M, L, XL 89:-
XXL 94:-
2-4, 6-8, 10-12 år 85:-

111 Vimpel. ”Hockey”, ”Alla SM-årtal”.
30:-

131 Miniatyrvimpel. Gul med
DIF-emblem 25:-

125 Minidress. Hockey. Souvenirdräkt 
för upphängn i bil m m 40:-

86 Svettbandssats. Pannband
o 2 handledsband stickade i gult, 
rött o blått 35:-

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

DIF AB 
betalar 
portot

Namn

Djurgårdens IF DIF AB
Box 26062
100 41 Stockholm

Adress Postnr Postadress

Telefon Best datum

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm

Skriv, klipp, vik ihop, posta!

Tel 08-11 57 11. Fax 08-21 15 83



Inte bäst i landet med väl i Stockholm. 
Här jublar djurgårdstjejerna efter mål 
på hammarby. Djurgården besegrade 
konkurrenterna i båda matcherna i 
damallsvenskan. ”Stockholms Stolt
het” var det.

Det blev inget slutspel 
för Djurgårdens fot
bollsdamer i år, även 
om det såg bra ut till 
bara några matcher fö
re serieslutet.

Nu är årets säsong 
lagd till handlingarna 
och DIF-tränaren 
Gordon Rönnberg 
blickar framåt mot 
nästa. Den säsong då 
föreningen fyller 100.

Och då...
I den här intervjun 

ser Gordon Rönnberg 
tillbaka på säsongen 
och utfärdar löften för 
framtiden.

Tuffa löften. 

Damtränarens 
1 00-årslöfte är

GULD 1991
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Av DAVID BOGERIUS

Det blev inget slutspel för Djurgår
dens fotbollsdamer i år. Med en fut
tig poäng missade laget slutspelet i 
allsvenskan. Känns det bittert, DIF-
tränaren Gordon Rönnberg?

- Det är klart att jag är lite besvi
ken när vi var så nära. Jag tycker 
absolut att vi hade hört hemma i ett 
slutspel, det visade vi ju under året 
när vi spelade jämnt mot slutspelsla
gen.
• Hur kunde ni då missa slutspelet ?

- Ja...helt ofattbart tappade vi en 

hel del poäng mot bottengängen. Lag 
som Mariestad, Brage, Wä och Mall
backen borde vi inte haft några som 
helst problem med, men vi var på tok 
för ineffektiva i dessa matcher. Jag 
tror faktiskt att vi ibland spelade en 
lite for teknisk fotboll. Det såg snyggt 
ut men ledde inte till några mål. 
Målsättning: Hänga kvar

Från början hade djurgårdstjejerna 
ingen annan målsättning än att hänga 
kvar. Men när kontraktet var säkrat 
höjdes blicken och riktades in på slut
spelet.

Damträna
ren Gordon 
Rönnberg 
spår guld 
nästa sä
song.

FOTO: CLAUDIO 
BRESCIANI

- Med två omgångar kvar låg vi 
också på fjärde plats och rätt sida om 
strecket men Sunnanå gick förbi i 
spurten. Ska man vara ärlig så har 
Sunnanå varit lite jämnare än oss 
sett över hela säsongen, konstaterar 
Gordon Rönnberg.
• Är det några spelare som har överty
gat extra mycket under året ?

- Högermittfältaren Annika Lars
son gjorde en mycket fm höst. Annika 
gjorde sin första säsong hos oss och 
kom igång bra efter en tung vår, och 
blev vår bäste målskytt med 17 mål. 
Också vår unge mittback, Helen Nils
son (18 år) har spelat helt utan re
spekt för betydligt mer namnkunniga 
forwards. Sedan måste jag nämna 
våra nyckelspelare Malin Swedberg 
och Marie Ewrelius. Båda finns ju 
också med i A-landslaget.
Förändringar

Nästa år förändras laget. Så här 
kort efter säsongsavslutningen är det 
inte helt klart exakt vad som händer. 
Men redan idag vet Gordon Rönn
berg att holländska esset Janni Timi
sela återvänder till Holland efter två 
år i Djurgår’n. Janni var en liten be
svikelse, tycker Gordon.

- Janni var mer eller mindre proffs 
och kanske hade man kunnat vänta 
sig att vi skulle fått ut mer av hennes 
medverkan, hon missade något otro
ligt många öppna målchanser under 
året, konstaterar Gordon Rönnberg.

Dessutom är det frågetecken för 
Kicki Erikssons fortsatta karriär. Kic
ki tänker satsa på en utbildning.

- Några nya intressanta namn 
kommer att presenteras senare. Visst 
har vi några på gång.
• Hur blir satsningen nästa år ?
- Nästa år fyller Djurgårdens IF 

100 år och vi tänker bidra till firan
det med ett SM-guld. Vi kommer att 
vara medvetna om att varenda mål 
och poäng kan vara direkt avgörande 
i slutskedet. Det tjatade jag för öv
rigft om redan i år. Får vi bara för
bereda oss under någorlunda dugliga 
förutsättningar i vinter så ska 1991 
riktigt roligt år för djurgårdens dam
lag.

Ett löfte så gott som något.
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Åke Bergdahl. 
Djurgårdens ansikte 
utåt de senaste åren. 
En omstridd man, 
kontroversiell inte 
minst för alla 
”utspel” och tvär
säkra uttalanden. 
Djurgårdaren 
tecknar här ett 
porträtt av mannen 
som skall leda 
DIF-ishockeyn in 
i framtiden.

- Djurgården, det skall vara ett enda 
stort gäng. Därför tränar jag med grab
barna en gång i veckan. Det är viktigt 
att spelarna inte ser mig som någon 
anonym styrelsegubbe som sticker in 
huvudet efter segermatcherna.

Det säger Åke Bergdahl, stark man 
i DIF-hockeyn, en idrottspamp i det 
ordets positiva bemärkelse. Med en 
tuff framtoning, ibland till och med 
kanske lite för tuff, har Åke Bergdahl 
förmått skapa rubriker som i trästilar 
ventilerat Djurgårdens interna affärer. 
Inte minst de uppmärksammade spe
laraffärerna med Rolf Ridderwall, 
Mats Sundin och Johan Garpenlöv, 
spelare som trots Bergdahls bergfasta 
uttalanden till slut i alla fall blev sålda:

- Styrelsen och jag har haft olika 
uppfattning och självklart måste jag 
rätta mig efter majoriteten. Svårare än 
så är det inte, säger Åke Bergdahl.

Åke Bergdahl är 42 år gammal, gift 
(för andra gången) med Agneta, två 
egna barn och ytterligare två i famil
jen. Byggnadsingenjör till yrket, och 
storägare av fastigheter till ett värde 
av 25-30 miljoner kronor.
Retsam stil

En idrottsledare som markant skiljer 
sig från många andra och med en stil 
som ibland retar en och annan ”förstå
sigpåare”. En man som säger vad han 
tycker och som ibland oförtjänt fått 
schavottera som en idrottens superaf
färsman i en tid när de sista entusiaster
na och idealisterna ännu hyllas som 
de verkliga och moraliskt högtstående 
idrottsledarna.

- Vi i Djurgården har hållit allt för 
hårt på moralen, bl a gjorde vi det i
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de uppmärksammade affärerna. Ty
värr verkar det som om moralen måste 
få en roll som är underordnad pengar
na. Tyvärr, igen, har idrotten blivit 
sådan och den verkligheten har vi väl 
då bara att anpassa oss efter.

Det är en moralisk inställning som 
gör att Bergdahl ännu anser att det var 
fel av styrelsen att sälja Rolf Ridder
wall.

- Han hade ett år kvar på kontrak
tet, men styrelsens majoritet ville sälja 
och då blev det så.
• Din kommentar till de tre ”avhop
pen” från Djurgårdshockeyn?

- Låt mig ta dem kronologiskt. Rolf 
Ridderwall bröt sitt kontrakt med oss. 
Han hade ett fyraårskontrakt, vilket 
han naturligtvis tjänade på. När tre år 
gått bröt han kontraktet. Vid det laget 
hade han, så att säga, redan plockat 
russinen ur kakan. Helt förkastligt.
• Mats Sundin?
Mats blev mer eller mindre kidnappad. 
NHL-klubbarna tror de kan husera hur 
som helst med svenska klubbar. Vi 
djurgårdare försökte i alla fall stå upp 
för vår rätt. Men vi fick ingen chans 
att ta kontakt med Mats, han hölls 
gömd av Quebec och av sin så kallade 
rådgivare Bengt Lundholm (den förre 
AIK-spelaren).
• Johan Garpenlöv?

- Få har fått en sådan uppbackning 
som Johan. När han ’talar ut’ i TV och 
beklagar sig och känner sig lurad av 
Djurgården, då förstår jag nästan ing
enting. Och Quebec ville i alla fall göra 
rätt för sig. Det ville inte Johans klubb 
Detroit.
Populär bland spelarna

Trots alla affärer är Åke Bergdahl 
populär i Djurgården, manifesterat inte 
minst efter de stora rubrikerna i sam
band med ”affären Garpenlöv och 
Sundin”. Åke Bergdahl hade då allvar
liga planer på att avgå, han hade fått 
hårda massmediala smällar och mådde 
dåligt. När han kom hemen kväll stod 
på bordet i vardagsrummet en bukett 
blommor och en flaska whiskey. I 
blommorna satt ett kort. Texten, kort 
och gott: 100 procent. Grabbarna.

”Grabbarna”, det var spelarna i 
Djurgården. I samma ögonblick som 
de orden registrerades i Åke Bergdahls 
hjärna trängdes tankarna på att avgå 

undan.
- Att ha grabbarnas stöd betyder 

mer än något annat, säger han.
Åke Bergdahl är djurgårdare i själ, 

hjärta och hjärna. Han skulle t ex ald
rig, som vissa andra f d djurgårdsleda
re, ta steget över till ”ärkefienden” 
AIK.

Bergdahl kom till DIF-ledningen 
1986, som enmansutredare av den re
dan då trassliga ekonomin, tillsatt av 
Bengt Broberg. Det var Åke Bergdahl 
som rensade i snåren och blottlade de 
fantastiska affärer som till slut fällde 
Broberg. Bergdahl, kassör då, satt kvar 
och blev av styrelsen ombedd att ta 
över rodret för djurgårdshockeyn. 
Räknar miljonerna

Det har han gjort med besked. Eko
nomin går uppåt. För verksamhetsåret 
1990 ligger ekonomin fyra miljoner 
plus, i fjol blev plusresultatet tre miljo
ner. Till detta skall i år och nästa år 
läggas försäljningen av Johan Garpen
löv (ca en miljon) och för nästa år för
säljningen av Mats Sundin samt givet
vis det SM-slutspel som Djurgården 
kommer att ta sig till.

Bergdahl räknar in miljonerna med 
välbehag, och det är en av bilderna som 
Djurgårdens och Bergdahls belackare 
förmått utnyttja för att skapa en nid
bild av ishockeyn och dess ordförande: 
”Se där, djurgårdarna tänker bara på 
pengar”.

Men ett lite känt faktum är att Berg
dahl också själv varit villig att offra 
stora pengar för sitt Djurgården. Inför 
konkurshotet 1987 gick Bergdahl själv 
in med en borgen på en miljon kronor 
för att säkra föreningens överlevnad.

Nu står Djurgårdens IF inför både 
ett 100-årsjubileum och föreningens 
formella upplösning och ombildande 
till en allians. Åke Bergdahl är en av 
tillskyndarna för en sådan allians, trots 
att ishockeyn får ta med sig den störs
ta delen av den mångmiljonskuld för
eningen ännu dras med.

- Alliansavtalet är det bästa för oss 
eftersom vi får lättare att skaffa sponso
rer och ekonomisera verksamheten, 
konstaterar Åke Bergdahl.

Och 100-årsjubileét? Tja, Djurgår
den har ju vunnit SM-guld två gånger 
på raken. Varför inte tredje gången 
gillt under det speciella året 1990?

30



Jubel på Globen. Djurgår
den gör mål och Åke 
Bergdah jublar. Bakom 
Åke, för övrigt, en annan 
gammal djurgårdare, 
schweizproffset Kent 
Nilsson, Mr Magic kallad.

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI
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Nr 3/90
DIF Supporters Club 

Stockholmsvägen 60 C 
181 42 Lidingö 

Tel: 08 - 765 50 38

INFORMATION • FRÅN • SUPPORTERKLUBBEN

Missuppfattningar om 
DIF-supporters

Du som läser det här hör kanske till dem som fullständigt 
missuppfattat vad vi inom Djurgårdens Supporters Club 
bedriver och utför.

För att nu vilja räta ut en massa frågetecken vill vi från 
styrelsen med skärpa påpeka att vi inte arrangerar några 
supporterresor till DIF:s bortamatcher, något som många 
djurgårdare landet runt tycks tro.

Men er undran kan ju inte bli någon annan när massme
dia går ut med än det ena, än det andra problemet kring 
matcherna. De tar sig friheten att använda ordet Djurgårds
supporter utan att riktigt veta vad de talar om.
■■■ En riktig djurgårdssupporter är ansluten till vår klubb 
och med ett ansvar för vad den representerar. Vi sysslar 
inte med skadegörelse, bråk, personförföljelser och annat 
som tidningarna oftast rapporterar om.
■■■ Djurgårdens Supporters Club bildades 1947 och har, 
och kommer att ha, som målsättning att stödja vår moder
förening på ett värdigt sätt.

Vi arbetar helt ideellt inom vår styrelse, och samma sak 
gäller de medlemmar som ställer upp på DIF:s matcher 
med försäljning av program, souvernirer, mm.

DET KÄNNS förnedrande att allt som oftast bli utpekade 
som värstingar när vi trots allt inte är det minsta inblanda
de i det som händer, vilket alltså många tror.

Vi är fullt medvetna om de problem som finns kring 
våra matcher med läktarvåld osv och även att många av 
dessa i hejarklacken är verkligt fina ungdomar. Men tyvärr 
finns det en och annan som enbart går till en match för 
att störa och ofreda.

Detta kan vi på inga villkor tolerera. En gång för alla: 
Djurgårdens Supporters Club ger sitt verkliga stöd till DIF 
genom ett snyggt och värdigt uppträdande och inte minst 
genom att stödja de mindre sektionerna med ekonomiska 
medel.

NU ÄR det många gånger tråkigt att även bland dem som 
jobbar inom DIF finns det de som inte vet att vi finns. 
Vi tänker då närmast på fotbollstränare Lennart Wass, som 
i en intervju i Expressen ansåg att vi borde bilda en suppor
terklubb for dessa ungdomar som, ibland, är ett problem 
på matcherna.

Jaså, säger vi, men så är det när man inte är insatt i det 
som sker utanför fotbollsplanen.

Nej, så här uppträder inte riktiga djurgårdssupportrar. Åt
misntone i de som är organiserade i Djurgårdens Suppor
ters Club.

Vi får dagligen brev och telefonsamtal om hur illa vi 
sköter oss men till alla dessa kan sägas än en gång: Djurgår
dens Supporters Club tar helt avstånd från alla otrevlighe
ter vid våra matcher.

Med djurgårdshälsningar 

Sven Öberg 
Ordförande



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.

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





Läkar

L AGET
Leif Svensson, läkare i Nacka Hockey, tidigare spela
re i Djurgården, Tre Kronor och som proffs i Washing
ton Capitais samt kollegorna Bengt Gustavsson, sedan 
flera år DIF:s ishockeyläkare och tillika ortopedispe
cialist och Magnus Forsblad, välkänd fotbollsläkare, 
svarar under den här vinjetten på läsarnas frågor om 
idrott och hälsa. Skriv till Leif Svensson, Tryffelvägen 
28, 132 42 Saltsjö Boo.

FRÅGA: Man hör ofta talas om att idrottsmän 
fått ”startförbud” bara därför att de är lätt förkyl
da. Men är det verkligen farligt att idrotta med 
feber i kroppen?

SVAR: Det här är ett mycket vanligt problem, som idrotts
män och motionärer ofta ställs inför. Många idrottsmän, 
särskilt yngre, chansar ofta. En del är rädda att förlora plat
sen i laget, andra tycker att lite feber inte är något att brå
ka om. Lagläkare är ett starkt stöd för spelare och ledare i 
en svår beslutsprocess.

För att veta var gränserna för feber går måste man veta 
en del om vad som är kroppens normala temperatur. Vad 
vi betraktar som ”normal” kroppstemperatur är 36,3-37,3 
(dvs 36,8 plus/minus 0,5 grader) morgontemperatur. Lägsta 
värdena ses på efternatten (morgonen) varefter tempen sti
ger framemot kvällen. En maratonlöpare har, till exempel, 
en normaltemp på 38-39 grader, detta utan att vara sjuk. 
Kvinnor har dessutom en något förhöjd temp (ca 0,5) just 
före menstruation.

Vad händer då om man tränar eller tävlar med feber i 
kroppen? Ja, oftast ingenting. Men tyvärr vet ingen i för
väg när allvarliga komplikationer kan tillstöta. Det vi läka
re fruktar mest är hjärtmuskel/hjärtsäcksinflammation. 
Detta är i sig ett allvarligt tillstånd som kan leda till rytm
störningar med fatal utgång. Att just detta sker vid feber 
och fysisk aktivitet är en komplicerad immunologisk pro
cess.

Vår policy i Nacka och Djurgården är, att har man en 
temp över 37,3 och känner sig hängig så gäller såväl trä
nings- som tävlingsförbud. Den aktive skall sedan vara fe
berfri ett par dagar innan han eller hon återupptar lättare 
träning.

Källa: Hallberg, Lindholm, Werkö: Invärtesmedicin.

VI GRATULERAR
85 år. Januari, l: Ernst Laneskog, Solna. 13: Aina 
Åström, Hägersten. Februari, 6: Leif Dahlgren, 
Askim.
80 år. Januari, 8: Bertil Fredriksson, Stockholm. 21: 
Arne Rubin, Norrtälje.
75 år. Januari, 21: Lars Lundstedt, Enskede (box
ning). 24: Eric Jansson, Danderyd (bowling). Februa
ri, 1: Nils Gabrielsson, Lidingö. 12: Sune Fors, Uppsa
la.
70 år. Januari, 11: Per Liden, Täby (orientering). 26: 
Carl-Erik Qwarfordt, Djursholm. 28: Bertil Aster
vall, Stockholm. Februari, 2: Karl Modin, Band
hagen. 5: Olov Lanevall, Kista. 11: Åke Lindselius, 
Lidingö. 14: Tage Schöldberg, Stockholm. 14: Bengt 
Schelin, Stockholm.
60 år. Januari, 7: Lisbeth Brolin, Bålsta. 7: Veikko 
Hietamies, Stockholm. 8: Lennart Engström, Oskars
hamn. 13: Knut Kolmodin, Bålsta. 15: Rune Walle
nor, Tumba. 26: Lennart Gustafsson, Värnamo. Feb
ruari, 1: Stig Efvertsson, Täby. 5: Gun Dahlström, 
Lidingö.
50 år. Januari, 2: Marianne Hedlund, Haninge. 2: 
Hans Lindgren, Arboga. 3: Rein Sild, Älvsjö. 6: Bernt 
Hagström, Enköping. 6: Bertil Elwing, Eslöv. 15: 
Benny Hedberg, Haninge. 17: Sven Kerst, Torshälla. 
17: Margareta Carlsson, Sala. 18: Bengt Strandberg, 
Norrtälje. 20: Åke Lundin, Falun. 20: Lars-Eric Eng
ström, Åkersberga (fotboll). 21: Göran Bergström, 
Älvsjö (boxning). 22: Kjell Carlsson, Österbybruk (is
hockey). 23: Lennart Fröberg, Uppsala. 30: Bertil 
Fahlström, Björnlunda. 30: Bo Ivar Johansson, Lyse
kil. Februari, 4: Hans Ullerstig, Sundbyberg. 6: Zivo
ta Milovanovic, Älvsjö. 8: Owe Starck, Tumba. 11: 
Rolf Albelin, Enebyberg (ishockey). 15: Leif Herr
gård, Stockholm. 27: Royne Wiktorsson, Mölnlycke.
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Posttidning

HOCKEY

Klubben
SPÄNNING DRAMATIK ACTION - HOCKEY.

Spänning, dramatik, action - allt i ett ord - ishockey.
En ny säsong står för dörren. Spänningen stiger 

dag för dag. Alla ser vi fram emot seriestarten. Hur 
skall det gå. Vilka spelare kliver fram den här säsong

en? Snart är det nedsläpp i Globen och det är dags för hoc
keyfest.

ÅRETS NYHET!

I år kan du som medlem i klubben 
uppleva lite mer runt själva 
matchen. Speciellt för dig 

öppnar vi denna 
säsong något som vi kallar HOCKEY-
KLUBBEN. Alldeles intill ingången till 
Stockholm Globe Hotel ligger Hockey-

Klubben och väntar på dig.

BARA FÖR DIG!

Det är nämligen bara du som är 
medlem och över 18 år som har tillträ
de både före och efter matchen. Du 
visar upp ditt medlemskort eller 
det bifogade plastkortet 
ifyllt med ditt namn eller 
löser helt enkelt medlems
avgiften vid entrén om du glömt detta.

SE SENASTE MATCHEN! PÅ VIDEO.

Från klockan 17.00 i veckan eller klockan 
15.00 på söndagar så kan du se den föregående mat

chen på video, träffa kompisar, äta en bit, ta ett glas öl om du
är över 18 år och titta på artister som värmer upp inför mat
chen. Musik och andra överraskningar får du på köpet som 
medlem.

Spänning, dramatik och action - hockeykväll i Globen. 
Välkommen till Klubben - vi syns.

STOCKHOLM GLOBE HOTEL


