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Med nya krafter 
in i det nya året
Djurgårdens Idrottsförening är nu en allians. Det omfattande arbete som 
inleddes med den ekonomiska rekonstruktionen av föreningen har nu 
lett fram till den ombildning som utretts under året. Djurgårdens Idrotts
förening ombildades från en flersektionsförening till en alliansförening, 
där i sig ekonomiskt och idrottsligt oberoende föreningar samlas i Djur
gårdsalliansen.
■■■Beslutet på det extra ordinarie årsmötet den 27 november 
fattades med acklamation, det vill säga i fullständig enighet, något 
som tyder på att beslutet var väl förankrat i föreningen.

Nu inleds en ny tid för djurgårdsföreningarna, detta i en verksam
hets- och organisationsform som svarar mot tidens krav. Jag behöver 
inte här närmare gå in på vad detta innebär, medlemmarna har tidiga
re, inte minst genom tidningen DJURGÅRDAREN, fått noggrann in
formation.

Bara några ord: många har hyst farhågor för att den så kallade djur
gårdsandan skulle försvinna i och med ombildningen till alliansförening, 
dvs när vi inte längre finns ”under en hatt’. De farhågorna är betydligt 
överdrivna. Djurgårdsandan lever kvar och skall leva även i fortsätt
ningen. Den dör naturligtvis inte bara därför att föreningens organisation 
bildas om. Djurgårdens namn, emblem och färger kommer även fortsätt
ningsvis att vara en del av idrotts-Sverige. Våra just nu 17 föreningar 
kommer samtliga att bära Djurgårdens Idrottsförenings namn, de som 
befarat att förkortningen och idrottsbegreppet DIF skulle försvinna, kan 
vara lugna.

Nu går vi in i 100-årsjubileet under nya förutsättningar. De gör det 
möjligt för oss att möta den nya tidens utmaningar bättre rustade än förut.

Jag önskar hela vår förening, alla aktiva och ledare, på alla nivåer, 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Djurgårdsår.

Jan-Peder Norstedt 
är ordförande 

i överstyrelsen 
i Djurgårdens IF



DJURGÅRDENNYA DIF-ALLIANSEN KLUBBAD
En har blivit 18.
Djurgårdens Idrottsförenings 
medlemmar beslöt på det extra 
ordinarie årsmötet att godkänna 
ombildandet av Djurgården till en
alliansförening. 

Beslutet fattades i fullständig 
enighet och det historiska klubbs

27 november 1990.
Årsmötesordförande Birger 
”Farsan” Sandberg beskrev den

bestod
17 sektioner och en överstyrelse.

samhet utan bara ser till djurgårds
policyn. 
Det är denna organisations stad
gar vi presenterar här intill. 
”Farsan” fortsatte:
- Den nya organisationen inne
bär inte att Djurgården splittras, 
bara att organisationsformerna 
ändras. Djurgården liksom djur
gårdsandan lever kvar.

även fortsättningsvis ha namnet 
Djurgårdens ldrottsförening. Bara 
timmarna innan årsmötet fastställ
de den projektgrupp som arbetet 
med det nya organisationsförslaget 
att föreningarnas namn skulle vara 
Djurgårdens Idrottsförenings Is
hockeyförening, Djurgårdens
Idrottsförenings Boxningsför
ening, Djurgårdens Idrottsför
ening Konståkningsförening och 
så vidare.
- Det folkliga namnet kommer 
givetvis att bli Djurgårdens Hoc
key, Djurgårdens Boxning osv, 
konstaterade ”Farsan” Sandberg.

Noterbart från årsmötet: Den 
skuld på ca nio miljoner kronor 
som föreningen drogs med delades 
solidariskt upp mellan fotbolls- 
och ishockeyföreningarna, så att 
hockeyn tog merparten, ca sex 
miljoner kronor.

- de enskilda föreningarna måste 
också genomföra sina årsmöten för 
att anta de nya stadgarna - skall 
våra genomförd fullt ut till årskif
tet.

Ändamål

Djurgårdens Idrottsförening (DIF) har 
till uppgift att genom sina anslutna 
medlemsföreningar främja idrottslig 
verksamhet.

För detta ändamål skall DIF verka 
för medlemsföreningarnas bästa, välja 
ändamålsenliga verksamhetsformer, 
anpassa sin verksamhet efter samhäl
lets krav samt verka för samarbete och 
förståelse mellan medlemsföreningar
na, andra idrottsföreningar och de 
myndigheter, institutioner och organi
sationer som berörs av verksamheten.

Medlemsskap
2

Medlemsskap kan endast vinnas av 
annan ideell idrottsförening.

3

4
Medlemsförening skall erlägga av 
DIF:s styrelse fastställda medlemsav
gifter.

Medlemsförening som fullgjort sina 
skyldigheter mot DIF har rätt att repre
sentera DIF i officiella sammanhang.

6
Medlemsförening som fullgjort sina 
skyldigheter och inte vill kvarstå i DIF, 
skall skriftligen anmäla detta till DIF:s 
styrelse och är därmed omedelbart 
skiljd från DIF. Till anmälan skall bi
läggas protokoll från två, på varandra 
följande ordinarie årsmöten, som visar 
att medlemsföreningens, på årsmötena 
närvarande, medlemmar önskar utträ
da ur DIF.

Medlemsförening som fullgjort sina 
skyldigheter mot DIF har vid val och 
fattande av beslut i DIF yttranderätt, 
förslagsrätt och rösträtt. Varje med
lemsförening tilldelas en grundröst. 
Därjämte erhålles en tilläggsröst för 
varje påbörjat femhundratal med
lemmar i respektive medlemsförening. 
Rösträtten utövas genom respektive 
medlemsförenings styrelse eller av den
na utsett ombud.

■
Medlemsförening som uppenbarligen 
motverkar DIF:s syften eller handlar i 
strid mot dess beslut, kan av styrelsen 
uteslutas. Innan beslut därom fattas 
skall medlemmen genom skrivelse från 
styrelsen anmodas att senast 14 dagar 
efter skrivelsens mottagande yttra sig 
i frågan. Skrivelsen skall sändas som 
rekommenderad försändelse med mot
tagningsbevis.

Beslut om uteslutning skall med an
givande av orsaken delges medlemsför
eningen på enahanda sätt.

Medlemsförening som uteslutits har 
rätt att på DIF:s årsmöte eller extra 
föreningsmöte söka ändring i beslutet, 
om den inom 14 dagar efter beslutets 
mottagande hos styrelsen skriftligen 
begärt detta. Sådant ärende skall sär
skilt anges i kallelsen till det möte till 
vilket klaganden minst 14 dagar före 
kallas genom rekommenderat brev.

Styrelse

■
DIF:s högsta ledning utövas av dess 
styrelse.

Det åligger styrelsen särskilt att bere
da frågor som skall behandlas av DIF:s 
årsmöte och extra föreningsmöte, 
■■ att verkställa nämnda mötens be
slut
■■ att planera, leda och fördela ar
betet inom DIF
■■ att ansvara för och förvalta DIF:s 
medel
■■ att till DIF:s årsmöte framlägga 
verksamhetsberättelse med resultat



NYA STADGAR
och balansräkningar
■■ att i särskild arbetsordning medde
la föreskrifter och riktlinjer för DIF:s 
verksamhet.

Styrelsens ledamöter är gemensamt 
ansvariga för sin förvaltning.

10
Styrelsen består av ordförande och 
minst 4 ledamöter och 2 suppleanter 
för dessa, alla utsedda på DIF:s årsmö
te.

Styrelsen utser inom sig vice ord
förande, sekreterare och kassör.

11
Styrelsen sammanträder när ordföran
den eller minst halva antalet styrelsele
damöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samt
liga ledamöter kallats till sammansträ
det och minst hälften av dem inklusive 
tjänstgörande suppleanter är närvaran
de.

Varje styrelseledamot har en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet. Vid val är 

omröstningen sluten om så begärs. Vid 
lika röstetal avgörs val genom lottning, 
i andra frågor har sammanträdesord
föranden utslagsröst, dock att vid slu
ten omröstning lotten skall skilja.

12
DIF:s firma tecknas, förutom av styrel
sen, på så sätt styrelsen beslutar.

o

Årsmöte 
och extra 
föreningsmöte

13
DIF:s årsmöte hålles senast fem måna
der efter avslutat räkenskapsår. Tid och 
plats för mötet bestämmes av styrelsen, 
som utlyser detsamma genom medde
lande i dagspresen och i skrivelse till 
samtliga medlemsföreningar minst fy
ra veckor i förväg.

Styrelsen kan på samma sätt utlysa 
extra föreningsmöte med minst två och 

högst fyra veckors varsel. Begär DIF:s 
revisorer eller minst halva antalet med
lemsföreningar skriftligen inkallande 
av sådant möte, skall styrelsen senast 
två veckor efter nämnda anmodan ut
lysa mötet som skall äga rum senast 
fyra veckor efter anmodans mottagan
de.

14
Vid årsmötet skall förekomma
■■a) upprop och fullmaktsgranskning 
samt fastställande av röstlängd
■■b) fråga om mötets behöriga ut
lysande
■■c) fastställande av dagordning 
■■ d)val av ordförande för mötet 
■■ e) val av sekreterare för mötet 
■■ f) val av två justringsmän att jäm
te ordförande justera protokollet 
■■g) föredragning av styrelsens berät
telse för det gångna verksamhetsåret 
■■ h) föredragning av revisorernas 
berättelse för det gångna verksamhets
året
■■i) fastställande av balansräkningen 
■■ j) fråga om ansvarsfrihet för styrel
sen
■■k) val av föreningsordförande för 
en tid av ett år
■■1) val av minst 2 styrelseledamöter 
för en tid av två år
■■ m) val av minst 2 styrelsesupplean
ter för en tid av ett år
■■ n) val av 3 ledamöter i en valbered
ning varav en är sammankallande som 
skall fungera till och med nästa årsmöte 
■■o) val av två revisorer och en revi
sorssuppleant för en tid av ett år 
■■ p) fastställande av medlemsavgif
ter
■■q) ärenden föreslagna av styrelsen 
■■ r) motioner, som senast tre veckor 
före ordinarie årsmöte inkommit till 
styrelsen från enskild medlemsför
ening, jämte styrelsens yttrande 
■■ s) övriga frågor, som dock ej kan 
föranleda annat beslut än ett överläm
nande till styrelsen.
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Styrelsens ledamöter och revisorer är 
skyldiga att delta i årsmötet såvida 
inte förfall föreligger.

Styrelsens ledamöter och revisorerna 
har enbart yttrande- och förslagsrätt i 

de ärenden årsmötet behandlar, utom 
i frågor om ansvarsfrihet där styrelsens 
ledamöter endast har yttranderätt.

16
Motion till årsmötet kan väckas av 
enskild medlemsförening.

Motion skall vara styrelsen tillhanda 
senast tre veckor före årsmötet.

Styrelsen skall avge yttrande överin
kommen motion inför årsmötet.

17
Vid extra föreningsmöte skall förutom 
punkterna a-f i 14 endast förekomma 
de ärenden, som föranlett mötets sam
mankallande, vilka också skall anges i 
kallelsen.

18

Vid årsmötet och extra föreningsmöte 
har varje närvarande medlemsförening 
det antal röster som tilldelats respekti
ve medlemsförening.

Beslut fattas med enkel majoritet om 
inte annat stadgats.

Omröstning sker öppet om inte an
nat begäres.

Vid lika röstetal har mötesordföran
den utslagsröst, dock att vid val lotten 
skall skilja.

Medlem i respektive medlemsför
ening som fullgjort sina stadegenliga 
skyldigheter har rätt att delta i årmöte 
och extra föreningsmöte. I dessa har 
medlemmen endast yttranderätt.

Verksamhets-
& räkenskapsår
19

Verksamhets- och räkenskapsår om
fattar tiden 1 januari - 31 december. 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från 
ordinarie årsmöte till och med ordina
rie årsmöte året därpå.

Revision

20
För granskning av DIF:s räkenskaper 



och förvaltning utser årsmötet två revi
sorer och en revisorssuppleant för en 
tid av ett år.

Revisorerna skall till DIF:s årsmöte 
avge revisionsberättelse avseende sty
relsens förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna får delta i samtliga 
inom DIF förekommande sammanträ
den och möten.

Valberedning
21

För val av styrelse och övriga val, som 
årsmötet har att förrätta, skall årsmö
tet utse en valberedning bestående av 
tre ledamöter. En av valberedningens 
ledamöter utses till sammankallande. 
Årsmötet fastställer instruktion för 
valberedningen.

Stadgeändring
22

Förslag om ändring av dessa stadgar 
får endast upptas till avgörande vid 
DIF:s årsmöte och får inte antas med 
mindre fråga därom angetts i kallelsen 
till mötet. För godkännande av änd
ringsförslag fordras beslut av minst två 
tredjedelar av antalet avgivna röster 
vid årsmötet.

Upplösning________

23
För beslut om DIF:s upplösning ford
ras en majoritet av minst två tredjede

lar av närvarande röstberättigade med
lemsföreningars röststyrka vid två på 
varandra följande ordinarie årsmöten.

Medlemsföreningar skall kunna styr
ka, att de fullgjort sina skyldigheter 
mot DIF.

Beslut om upplösning av DIF skall 
innehålla föreskrift om användning av 
DIF:s tillgångar.

Övriga 
bestämmelser
24

Utöver dessa stadgar gäller till efter
rättelse av DIF i särskild ordning med
delade bestämmelser.

Du kan hjälpa oss att sälja

SOUVENIRER
Vi behöver säljare for vara souvenirer på matcharenorna. 
Du» som har vana från detaljhandeln och är utåtriktad och 
säljminded, skulle kunna göra osa stor tjänst. Om Du har 
lust- att offra några timmar i veckan, främst på kvällstid, 
under tävlingssäsongerna och samtidigt få tillfälle att se 
ishockey eller- fotboll i elitklass, tag kontakt med :
IVAR ELGTORP tfn: 08 - 751 45 75 eller
GUNILLA KARLSSON tfn: 08 - 85 13 60.
Vi önskar- Dig välkommen i kamratgänget.

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING



LILJA KVAR 
SOM FOTBOLLS
ORDFÖRANDE
Jan Lilja omvaldes som 
ordförande i fotbollsför
eningen, enligt de nya 
stadgarna alltså Djurgår
dens Idrottsförenings Fot
bollsförening.

Föreningen genomförde 
sitt årsmöte i slutet av 
november.

Övriga i styrelsen:
Vice ordförande: Mats 

Aronson. Kassör: Per Gus
tavsson (ny i styrelsen). 
Sekreterare: Torbjörn Alt
hen (ny). Ledamöter: 
Björn Alkeby, Hans von 
Uthman (ny) och Ronald 
Åman. Suppleanter: Bosse 
Andersson, Ove Anders
son (ny) och Pelle Kots
chak.

DJURGÅR’N 
BÖRJAR MOT 
NORRKÖPING
Djurgården får chansen 
att ta en omedelbar re
vansch på Norrköping för 
den 3-2-förlust som, san
nolikt, kostade de blåran
diga hjältarna en plats i 
slutspelet.

Det framgår av den all
svenska lottningen för näs
ta års grundseriespel.

Det här är spelordning
en i serien som innehåller 
tio lag och som bjuder på 
samlade omgångar. För 
det senare finns dock en 
brasklapp inkastad: TV 
sänder vissa matcher och 
bryter då ut dem till lörda
gen.

• Söndag 7 april: 
Djurgården-Norrköping, 
GAIS-GIF Sundsvall, 
Malmö FF-IFK Göte
borg, Halmstad-AIK, Ös
ter-Örebro.
• Söndag 14 april:
GIF Sundsvall-Djurgår
den, Norrköping-Öster, 
Örebro-GAIS, AIK- 
Malmö FF, IFK Göte
borg-Halmstad.
• Söndag 21 april: 
AIK-Norrköping, 
Malmö FF-GIF Sunds

vall, Halmstad-GAIS, Ös
ter-Djurgården, IFK Gö
teborg-Örebro.
• Onsdag 24 april: 
Djurgården-IFK Göte
borg, GAIS-Öster, GIF - 
Sundsvall-Halmstad, 
Norrköping-Malmö FF, 
Örebro-AIK.
• Söndag 28 april:
Örebro-GIF Sundsvall, 
AIK-GAIS, Malmö FF- 
Djurgården, Halmstad- 
Öster, IFK Göteborg- 
Norrköping.
• Söndag 5 maj: 
Djurgården-Halmstad, 
GAIS-Malmö FF, GIF - 
Sundsvall-AIK, Norrkö
ping-Örebro, Öster-IFK- 
Göteborg.
• Söndag 12 maj:
Norrköping-GAIS, Öre
bro-Djurgården, AIK- 
Öster, Malmö FF-Halm
stad, IFK Göteborg-GIF- 
Sundsvall.
• Torsdag 16 maj: 
Djurgården-AIK, GAIS- 
IFK Göteborg, GIF - 
Sundsvall-Norrköping, 
Halmstad-Örebro, Ös
ter-Malmö FF.

• Måndag 20 maj: 
Djurgården-GAIS, Ös
ter-GIF Sundsvall, Norr
köping-Halmstad, 
Malmö FF-Örebro, IFK- 
Göteborg-AIK.
• Torsdag 23 maj:
Örebro-Norrköping,

Per Ferm, tidigare mål
spottare i Brommapojkar
na och under många år ett 
hett byte för flera allsvens
ka klubbar, förstärker Djur
gården i år.



AIK-GIF Sundsvall, 
Malmö FF-GAIS, Halm
stad-Djurgården, IFK - 
Göteborg-Öster.
• Söndag 26 maj: 
Djurgården-Malmö FF, 
GAIS-AIK, GIF Sunds
vall-Örebro, Norrkö
ping-IFK Göteborg, Ös
ter-Halmstad.
• Torsdag 30 maj: 
Norrköping-GIF Sunds
vall, Örebro-Halmstad, 
AIK-Djurgården, 
Malmö FF-Öster, IFK - 
Göteborg-GAIS.
• Söndag 2 juni: 
Djurgården-Örebro, 
GAIS-Norrköping, GIF-
Sundsvall-IFK Göte

borg, Halmstad-Mal
mö FF, Öster-AIK.

• Söndag 9 juni: 
GAIS-Djurgården, AIK- 
IFK Göteborg, Örebro- 
Malmö FF, Halmstad- 
Norrköping, GIF Sunds
vall-Öster.
• Söndag 21 juli:
AIK-Örebro,
Malmö FF-Norrköping, 
Halmstad-GIF Sundsvall, 
Öster-GAIS, IFK Göte
borg-Djurgården,.
• Onsdag 24 juli: 
Djurgården-Öster,

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

Tel. 10 15 59 Tel. 10 15 59
Välkommen!

GAIS-Halmstad, GIF- 
Sundsvall-Malmö FF, 
Norrköping-AIK, Öre
bro-IFK Göteborg.
• Söndag 4 augusti: 
Djurgården-GIF Sunds
vall, GAIS-Örebro, 
Malmö FF-AIK, Halm
stad-IFK Göteborg, Ös
ter-Norrköping.
• Söndag 11 augusti: 
GIF Sundsvall-GAIS, 
Norrköping-Djurgården, 
Örebro-Öster, AIK- 
Halmstad, IFK Göte
borg-Malmö FF.

VÄGEN MOT 
TREDJE RAKA 
SM-GULDET
Djurgården leder, som vän
tat, elitserien efter första 
halvan. Västra Frölunda 
och Leksand fick kliva av 
och spelar allsvenskan ef
ter nyår.

Djurgården inleder 
grundseriespelet i elitse
rien nästa år hemma mot 
Brynäs.

Nu gäller det slutspel.
Och det tredje raka 

SM-guldet är nästa mål.
Spelprogrammet:

• Söndag 6 januari:
Luleå-Södertälje,
Malmö-AIK, HV71- 
Färjestad, Modo-Väster
ås, Djurgården-Brynäs.
• Torsdag 10 januari:
Brynäs-Modo, Västerås- 
HV 71, Färjestad-Malmö, 
AIK-Luleå, Södertälje- 
Djurgården.
• Söndag 13 januari:
Luleå-Färjestad,
Malmö-Västerås, HV - 
71-Brynäs, Modo-Djur
gården, AIK-Södertälje.
• Tisdag 15 januari: 
Djurgården-HV 71, Bry
näs-Malmö, Västerås- 
Luleå, Färjestad-AIK, Sö
dertälje-Modo.
• Torsdag 17 januari:
Luleå-Brynäs, Malmö- 
Södertälje, HV 71-Modo, 
Färjestad-Djurgården, 
AIK-Västerås.
• Söndag 20 januari:
Modo-Malmö, Djurgår
den-Luleå, Brynäs-AIK, 
Västerås-Färjestad, Sö
dertälje-HV 71.
• Torsdag 24 januari:
Luleå-Modo, Malmö- 
HV 71, Västerås-Söde
rtälje, Färjestad-Brynäs, 
AIK-Djurgården.
• Söndag 27 januari:
HV 71-Luleå, Modo-

AIK, Djurgården-Malmö, 
Brynäs-Västerås, Söder
tälje-Färjestad.
• Tisdag 29 januari:
Malmö-Luleå, Brynäs- 
Södertälje, Västerås-Djur
gården, Färjestad-Modo, 
AIK-HV 71.
• Torsdag 31 januari:
Luleå-Malmö, HV 71-
AIK, Modo-Färjestad, 
Djurgården-Västerås, Sö
dertälje-Brynäs.
• Söndag 3 februari:
Brynäs-Djurgården, Väs
terås-Modo, Färjestad- 
HV71, AIK-Malmö, Sö
dertälje-Luleå.
• Torsdag 14 februari: 
Luleå-AIK, Malmö-Fär
jestad, HV 71-Västerås, 
Modo-Brynäs, Djurgår
den-Södertälje.
• Söndag 17 februari: 
Djurgården-Modo, Bry
näs-HV 71, Västerås- 
Malmö, Färjestad-Luleå, 
Södertälje-AIK.
• Tisdag 19 februari: 
Luleå-Västerås, Malmö- 
Brynäs, HV 71-Djurgår
den, Modo-Södertälje, 
AIK-Färjestad.
• Torsdag 21 februari: 
Modo-HV 71, Djurgården 
-Färjestad, Brynäs- 
Luleå, Västerås-AIK, Sö
dertälje-Malmö.
• Söndag 24 februari: 
Luleå-Djurgården, 
Malmö-Modo, HV71- 
Södertälje, Färjestad- 
Västerås, AIK-Brynäs.
• Torsdag 28 februari: 
HV 71-Malmö, Modo- 
Luleå, Djurgården-AIK, 
Brynäs-Färjestad, Söder
tälje-Västerås.
• Söndag 3 mars:
Luleå-HV 71, Malmö-
Djurgården, Västerås- 
Brynäs, Färjestad-Söde
rtälje, AIK-Modo.

VI GLÖMDE 
GRATULERA 
vår medlem Olof Söder
berg när vi i förra numret 
av Djurgårdaren gick ige
nom alla medlemmar som 
fyller år kring årskiftet. 
Alltså: Grattis Olof, med
lem i brottningsföreningen 
och bosatt i Skärholmen, 
på 75-årsdagen den 19 
december.





UTAN SNÖ LIGGER
Ett gäng ur Djurgårdens sla
lomförening samlade till (en 
snöfattig) träning. Från väns
ter i övre raden: Per-Arne Hell
gren, Janne Watz, Lasse Mo
back, Kristian Wiberg, Anders 
Hellgren, Fredrik Moback och 
Oscar Watz. Längst fram: 
Martin Hellgren, Fredrik Hell
gren, Pontus Serin och Nicklas 
Hellgren. foto: claudio bresciani



KRISEN PÅ LUT
______ Av ELLIKA KAX-SVAHN______  
Djurgårdens slalomsektion är en av 
Sveriges äldsta. Den startades redan 
på 30-talet.

Men flera års snöbrist i stockholms
området och avsaknaden av en klubb
stuga har givit ”familjeföretaget” upp
försbacke. Både ledare och aktiva har 
börjat tappa intresset.

Annika Benckert skrev i slutet av 
förra året ett brev till tidningen DJUR
GÅRDAREN. Hon tyckte att vi borde 
skriva mer om Slalomsektionen. När 
vi ringde upp henne hade hon lagt av:

- Jag är för gammal, säger 19-åring 
en.

Fler än Annika har lagt av. Hanna 
Moback, 17 år, har slutat tävla. Snö
bristen är naturligtvis den största an
ledningen. Men också att hon inte kom 
in på skidgymnasiet. Och Sofia Watz 
tappade sugen när hon fick körtelfeber.

På tränarkurs
Hanna och Sofia vill dock fortsätta 

i slalomföreningen trots att de slutat 
tävla. De två, och Åsa Hellgren, var 
nyligen på en tränarkurs i Söllden, 
Österrike. Det är meningen att tjejerna 
skall kunna ta över träningen av de 
yngre. Djurgårdens slalom har en se
nior, men han har mer eller mindre 
lagt av sedan han kommit in på KTH, 
Tekniska Högskolan.

Däremot har sektionen två åkare på 
skidgymnasier. Jonas Hellgren pluggar 
i Gällivare och Marcus Urlir i Sollef
teå. Intagningen görs på resultat på 
ungdoms-SM och på skolbetygen.

Per Arne Hellgren som varit tränare, 
säger att han numera är hjälptränare. 
Han vill vara en ”vanlig förälder” och 
ha tid att följa sina barn som åker sla
lom.
Tjejerna välkomna

Hans bror Anders tränar ett gäng 
på ca tio åkare. De flesta är mellan 15 
och 17 år. Av någon anledning har det 
alltid varit tunt med tjejer:

- Men de är välkomna, säger Per 
Arne.

Han berättar att Hanna Moback 
varit ensam tjej. Hon fick bra träning 
tillsammans med grabbarna.

Under tiden Stockholms stad för
bättrat Hammarbybacken har djurgår
darna flyttat till Högdalstippen, där 
de måste dela träningstiderna med 



andra klubbar. Det är väldigt enkelt - 
det finns ju ingen snö.

Snöbristen har också inneburit att 
klubbstugan stått oanvänd på Hög
dalstippen. Det har varit förödande för 
verksamheten. Klubben saknar en na
turlig samlingsplats. Alla DJURGÅR
DAREN talat med har klagat på just 
det.
- Utan klubbstuga upphör sektio

nen, säger Jan Watz.
Flyttas tillbaka

Fast nu skall stugan flyttas tillbaka 
till Hammarbybacken. Djurgårdens 
slalom fick byggnadslov i somras. När 
marken alldeles nyligen blev tillräckligt 
hård för att klara en lastbil, kördes den 
tillbaka.

Under hösten har stugan reparerats. 
När den stått tom har det varit inbrott 
i den och den har blivit vandaliserad.

- Jag kan tänka mig att ställa in lör
dagsträningarna för att få stugan klar. 
Även om vi missar träning så stärker 
vi sammanhållningen i klubben.

Förut tjänade Slalomsektionen lite 
pengar på servering i stugan. Men 
Hammarbybacken drivs av företaget 
Järvsö fritid AB som har egen serve
ring. Djurgården får inte konkurrera.

Sektionens inkomster kommer från 
aktivitetsstöd och genom kalenderför
säljning, men också genom att arrange
ra en löpartävling för ett läkemedelsfö
retag. 300 läkare sprang tre kilometer 
i höstas. Sektionen fick ett belopp för 
att arrangera hela tävlingen. Överskot
tet fick slalomåkarna behålla.

Men pengarna räcker inte till en elit
satning. Därför fick Djurgården inte 
behålla sin bästa åkare Jonas Alm
qvist, bronsmedaljör i SM för ett par 
år sedan.
Tävling varje helg

Utgifterna går till utrustning och 
resor. När tävlingssäsongen börjar nu 
efter nyår, är det tävlingar nästan var
je helg. Många gånger ger sig åkarna 
av på torsdagen och kommer hem på 
söndagen. Jan Watz, till exempel, kör
de en säsong 1 500 mil till och från 
tävlingarna.

Inte så konstigt, förresten: inte ens 
distriktsmästerskapen för Stockholm 
körs i Stockholm, utan i Vemdalen i 
Dalarna. Backarna där är längre och 
stockholmarna får låna tidtagaranlägg
ningen, så där fungerar det bra.

Djurgårdens slalom har två försä
songsläger. Det första hölls i Österrike, 
det andra i Klövsjö. Snart, under vecka 
fyra, är det av tradition läger i Åre. 
För att åkarna inte skall komma efter 
i skolan, är tid på lägret avsatt till läx
läsning.

- Trots att de tar ledigt för lägren 

klarar sig alla bra i skolan, säger An
ders Hellgren.
Beger sig norrut

Under snöfattiga vintrar får stock
holmarna ge sig norrut för att kunna 
träna. För tre år sedan körde Anders 
Hellgren 3 000 mil. Men ingen orkar 
med att vara borta torsdag till söndag, 
vecka efter vecka. Åkarna måste hinna 
vara hemma och även få sköta sitt 
skolarbete i lugn och ro. Anders beto
nar att skolan måste gå i första hand.

Det är föräldrarnas ideella arbete 
som håller Djurgårdens slalom igång. 
När barnen åker slalom är hela famil
jen engagerad, flera föräldrar har fått 
tränarutbildning genom DIF.

Lustigt nog har ingen av de föräldrar 
DJURGÅRDAREN pratat med själv 
tävlingsåkt slalom.

- Jag har prövat på backhoppning, 
berättar Per Arne Hellgren.

Han hade en kompis som var skid
lärare och när denne ville ha sällskap 
på träningarna följde Per Arne med.

Men utan snö hjälper inga föräldra
insatser i världen. Blir det ingen snö 
den här vintern heller, är krisen när 
för Djurgårdens slalom. De senaste 
åren har sektionen inte kunnat ta emot 
några nya medlemmar, och de som 
finns börjar, som sagt, att tröttna. För 
att få behålla de juniorer som inte vil
le tävlingsåka, beslöt styrelsen att ge 
dem tränarutbildning.

- Sedan får vi börja om från början, 
säger Anders Hellgren.

Var finns snön?, frågar Anders Hell
gren. Utan snö är sektionens existens 
hotad. Det kalla och vita är, så att sä
ga, själva fundamentet för slalomåkar
nas verksamhet. Men ännu är det, lik
som de senaste åren, allt för tunt med 
snö för skidåkning i stockholmstrakten.

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

Vackra Kathinka Frisk tog sex indivi
duella SM för Djurgården.

Dussinet fullt 
i alpina SM-guld
Inga Söderblom vann det allra första 
svenska mästerskapet i specialslalom. 
Året var 1937 och Inga tävlade för 
Djurgårdens IF.

På herrsidan vanns SM-guldet i sla
lom för herrar detta premiärår av Ha
rald Hedjersson.

Också 1951 tog DIF ett premiär-SM. 
Det var Kerstin Winnberg som blev 
den första svenska mästarinnan i stor
slalom.

Djurgården är en förening som har 
sammanlagt 12 svenska mästare i den 
alpina skidsporten.

Här är en förteckning över dem: 
■■Slalom, damer: 
1937: Inga Söderblom 
1938: Djurgårdens IF (lag) 
1958: Vivi-Ann Wassdahl
■■Storslalom, damer:
1951: Kerstin Winnberg-Ahlqvist 
1963: Kathinka Frisk
■■Störtlopp, damer:
1959: Kathinka Frisk
1960: Kathinka Frisk
1961: Kathinka Frisk
1962: Kathinka Frisk
1964: Kathinka Frisk
■■Slalom, herrar:
1937: Harald Hedjersson
■■Störtlopp, herrar:
1978: Benny Lindberg 
1981: Benny Lindberg





Djurgårdens och DJURGÅRDARENS Dan Svanell (i mitten) överlämnar bollarna till barnhemsbarnen. En populär gåva.
FOTO: JONAS EKSTRÖMER, A-pressen

DIF-HJÄLP TILL RUMÄNIEN
Djurgårdarens medar
betare Dan Svanell ar
betar till vardags på 
Utrikesdepartementet, 
UD. Nyligen deltog Dan 
Svanell i en regerings
delegation till Rumä
nien. Med i det privata 
bagaget fanns fotbollar 
och pengar från Djur
gårdens unga spelare.

I den här artikeln 
berättar Dan om djur
gårdarnas hjälpinsats.

Knappast någon kan ha undgått de 
skakande skildringarna från de nu öpp
na barnhemmen i Rumänien. Bilderna 
på de psykiskt och fysiskt handikappa
de barnen har etsat fast sig i minnet. 
Och intresset bland svenska folket för 
att hjälpa barnen har varit massivt.

Så naturligtvis också inom Djurgår
dens fotboll.

Nyligen ingick jag i den regerings
delegation som statsminister Ingvar 
Carlsson utsett, för att besöka Rumä
nien. Vi skulle bland annat träffa Ru
mäniens president och regeringschef, 
men också svenska frivilligarbetare på 
de beryktade barnhemmen.

Tommy Söderberg, som efter fem 
framgångsrika tränarår inom djur
gårdsfotbollen nu lämnat klubben, fick 
höra talas om mina resplaner.

Och som den engagerade person 
Tommy är, så hade han skaffat fram 
både fotbollar och pengar till barnen i 
Rumänien. Tommy hade fått höra att 
det behövdes fotbollar på barnhem
men. Så samtidigt som han efter ett 
träningspass samlade in ett 20-tal fot

bollar, lät han insamlingsbössan gå 
runt bland sina ungdomsspelare.

Gensvaret blev stort.
Väl nere i Rumänien blev överläm

nandet gripande. Jag tror aldrig jag 
sett ungar med ett så stort intresse för 
fotbollar. De fullkomligt slet bollarna 
ur mina händer. Och med kramar och 
pussar visade de hur mycket de upp
skattade gåvan från Sverige.

För att få med så många bollar som 
möjligt på planet från Sverige, hade 
Tommy och jag valt att inte pumpa 
dem innan avresan. En fotbollspump 
överlämnades därför också.

Pengarna, som U-truppens spelare 
samlat in, överlämnades till Inga Öster
gren, som är Rädda Barnens represen
tant i Rumänien.

Fotbollarna och de djurgårdströjor 
som också sändes med, finns nu bland 
annat hos barnhemsbarnen i Suceava. 
Och var förvissade om att de blå-gul- 
röda bollarna med DIF-emblemet på 
gör succe.

Rumänien färger är - just det, rött, 
blått och gult.



Tommy Björkman ★ Stefan Rehn ★ Sven Tumba
★ Carl-Axel Palm ★ Rösta och vinn ★ Lill-Stövel 
Öberg ★ Lotta Crispin ★ Lasse Myrberg ★ Gösta 
Knivsta Sandberg ★ Leif Eriksson ★ Olle Tandberg
★ Göran Flodström ★ Oswald Johansson ★ Lill-
Einar Olsson ★ Edvin Vesterby ★ Kalle Lilja ★ 
Rolle Stoltz ★ Björne Mellström ★ Hasse Mild ★ 
Nisse Ramm ★ Hans och Stig Tvilling ★ Rösta och 
vinn ★ Köpings-Gustafsson ★ Jan-Erik Lundqvist
★ Kathinka Frisk ★ Bengt Grive ★ Tommy Ber
gren ★ Nina Gentzel ★ Anders Kallur ★ Göran 
Flodström ★ Sven Lindman ★ Tage Flisberg ★ 
Jompa Erikss 
Svensson ★ He 
se Björn ★ R 
Lind ★ Johan 
Arvidsson ★ H 
son ★ Lill-Lulle 
Hans Jacobsso 
qvist ★ Elisabeth Thorsson ★ Oscar Andrén ★ Pelle 
Hennix ★ Kalervo Alalenpää ★ Thomas Eriksson
★ Leif Sköld ★ Harald Hedjersson ★ Maud Ann 
Tesch ★ Rösta och vinn ★ Olle Lill-Lappen Hells
tröm ★ Anders Hedberg ★ Lars Laban Arneson ★ 
Sigge Parling ★ Christer Karlsson ★ Hasse Jepp
son ★ Bela Rerrich ★ Bertil Nordensköld ★ Einar 
Lavass ★ Maj-Britt Rönningberg ★ Jens Öhling 
Ronald Åman ★ Carl von Essen ★ Anders Grön
hagen ★ Carl-Erik Erikson ★ Håkan Södergren 
rbert Dahlbom ★ Kenta Nilsson ★ Peter Vanky
★ Harry Wolff ★ Rösta och vinn ★ Benny Lindbe

sson ★ Frithiof 
ns Mild ★ Las- 
erg ★ Karl H 
ansson ★ Arne 
onney Petters- 
s Pincoffs ★
★ Claes Cron-

NU UTSER VI
ÅRHUNDRADETS
DJURGÅRDARE



MASSOR AV PROFILER
Den 12 mars 1991 fyller Djurgårdens 
Idrottsförening 100 år.

Ett sekel fyllt av framgångar utan 
konkurrens i idrotts-Sverige. Ingen 
annan klubb har skapat så många 
svenska mästare som Djurgården. Och 
knappast någon annan klubb kommer 
i närheten av Djurgårdens knappt 100 
olympier.

Djurgården kan ståta med svenska 
mästare i långa banor.

Olympiska mästare.
Europamästare. 
Världsmästare.
Men vem är bäst? Vem är århundra

dets djurgårdare? Du, käre läsare, får 
avgöra!

Gör din egen Tio-i-topplista och 
skicka in den till oss. Adressen:

Tvåspannvägen 31
175 38 Järfälla

och se 
det senast den sista janua

Reglerna är enkla: Du får rösta på 
vilken idrottsman/kvinna du vill. Du 
får rösta på lag. Och du får rösta på 
ledare.

Bland dem som ”röstat rätt”, dvs 
på sin lista haft i topp den som utses 
till århundradets djurgårdare, lottar vi 
ut tre priser med djurgårdsanknytning.

Lycka till.
Det finns, som du vet, gott om namn 

att välja på. För att hjälpa dig på tra
ven har vi gjort en liten, och långt, 
långt ifrån fullständig, uppställning där 
de olika idrottsgrenarna kommer i bok
stavsordning. Men givetvis får du ta 
med hur många andra djurgårdare du 
vill på din lista. Ingen är nämnd eller 
glömd. Håll till godo:

Bandyn tog sitt senaste SM-tecken 
för ganska längesedan, året var 

1912. Erik Lavass, Karl Öhman och 
Götrik Frykman spelade i laget som 
också vann SM-guldet 1908. De var 
djurgårdsbandyns pionjärer som skulle 
få efterföljare: Leif Ericsson, Gösta 
”Knivsta” Sandberg, Arne Arvidsson 
och många andra.

Bobsleighsektionen är numera vilan
de, men ståtar med fyra svenska 

mästerskap, åren 1965-70. Namnet 
framför alla andra är givetvis Carl-Erik 

Eriksson, en av Sveriges mesta olym
pier.

Bordtennisen tog sitt första SM 
1948. Legendariske Tage Flisberg 
spelade hem det. Under 40-talet och 
fram till 60-talet blev det många SM-
guld. Namn att märka: Björne Mell
ström (fyra singelguld), Bengt Grive, 
Elisabeth Thorsson, Signhild Tegnér.

Boxningen är en av föreningens ge
nom tiderna mest framgångsrika 

sektioner. Olle Tandberg tog fem raka 
tungvikts-SM på 30- och 40-talen, blev 
europamästare två gånger som amatör 
och en gång som proffs. Var en av 
världens bästa tungviktare medan Joe 
Louis höll VM-titeln. Nisse Ramm 
vann OS-silver och är, sannolikt, den 
djurgårdare som uppträtt inför störst 
publik när han boxade förmatch till 
Gene Tunney-Jack Dempsey inför 
130 000 åskådare. Oscar Andrén och 
Harry Wolff är andra namn med OS- 
och EM-medaljer. ”Putte” Palm var 
60-talets store och på 80-talet har vi 
OS-bronsmedaljören Lasse Myrberg.

Bowlingen har faktiskt ett SM-tec
ken, taget 1933 av Östen Eriksson. 

Två SM i tvåmannalag 1937 (Eriksson 
och Gustaf Ekberg) samt 1950 (Kjell 
Anjou och Fritiof Sund).

Brottningen har en lång rad meriter.
Fritiof Svensson blev världsmästa

re 1921 och tog fyra SM. Edvin Vester
by, en av de allra största djurgårdarna 
genom alla tider, har samlat SM-tecken 
på hög liksom Gottfrid Svensson och 
Einar Karlsson.

Cykelsektionen kapade åt sig några 
SM i början av 60-talet. Herbert 

Dahlbom och Oswald Johansson var 
de stora namnen.

Fotbollen har högar av legendariska 
namn och totalt åtta SM-tecken, 

därav fyra under ”modern tid”. ”Kniv
sta” Sandberg, Arne Arvidsson, Ron
ney Pettersson, Kay Wieståhl, Sven 
Lindman, Claes Cronqvist, Sigge Par
ling, Hasse Jeppson, Jompa Eriksson, 
Birre Eklund och många, många fler. 
Lite nyare namn är Anders Grönhagen, 
Hasse Holmqvist, Ronney Pettersson, 
Tommy Bergren, Rolle Åman. Och 
dagens lirare, t ex det lag som direkt 
från division ett tog Djurgården till



ATT VÄLJA BLAND
Djurgårdsprofiler 
är Leif Ericsson 
som här sätter en 
rova i en bandy
match, fäktargäng
et med alla OS-
mästare och träna
ren Bela Rerrich 
och ishockeyesset 
Kenta Nilsson. 
Men också cyklis
ten Herbert Dahl
bom, tennisspela
ren Jan-Erik Lund
qvist, den fantas
tiska fotbollstrion 
”Jompa” Eriksson, 
Arne Arvidsson 
och Sven (Tumba) 
Johansson, som 
kunde inte bara på 
isen. Brottaren Ed
vin Vesterby är en 
av de mest medal
jerade och ledaren 
Arne Grunander 
var mannen som 
gjorde Sverige till 
en ishockeystor
makt.



SM-final och silvermedaljerna: Joacim 
Sjöström, Glenn Schiller, Peter Skoog, 
Steve Galloway, Glenn Myrthil, Step
han Kullberg. Eller varför inte pionjä
rerna: Legendariske Karl ”Köping” 
Gustafsson, Lill-Einar Olsson, Ivar 
Friberg och alla de andra.

Friidrotten existerar inte längre 
inom djurgårdsfamiljen. Men re

dan 1897 tog Gustaf Söderström ett 
SM-tecken i kulstötning och 1911 vann 
ett lag med Knut Alm, Axel Berglund, 
Edvin Hellgren och Carl Nilsson SM i 
terränglöpning. 1908 vann Carl Silf
verstrand längdhopps-SM. OS-medal
jösen Inga Genzel tog den senaste 
SM-medaljen när hon 1931 vann 800 
meter.
Fäktningen har stolta traditioner, är 

en av ”de stora” i djurgårdsfamil
jen. Olympiska mästare är t ex Hans 
Jacobsson, Leif Högström och Carl von 
Essen. Carl Bernadotte, Göran Flod
ström och Jaan Veanes är andra namn 
på herrsidan som utmärkt sig, bl a med 
massor av SM-tecken.

På damsidan har vi 70-talets stora 
Maud Ann Tesch och Marit Nettel
blad. Dagens stora namn, också fram
gångsrika OS-fäktare, är Ulf Sande
gren, Otto Drakenberg och Peter Van
ky.

Och över alltihopa har vakat en av 
fäktvärldens verkligt stora: OS-medal
jören och numera DIF-tränaren Bela 
Rerrich.

Gång är också en av de ”utdöda” 
DIF-sporterna: Erik Asplund tog 

två SM på 30-talet och Einar Ekberg 
tog tre.
Ishockey. Tja, egentligen räcker det 

med det ordet. Men för ordningens 
skull... Djurgårdens ishockey är bäst i 
landet. Tolv SM-tecken, en kraftig do
minans inom svensk hockey på 80-ta
let och de två senaste SM-tecknen i 
fjol och förfjol.

Här vimlar det av svenska mästare, 
olympiska guld-, silver- och brons
medaljörer, världsmästare och VM-
medaljörer, europamästare. Namn som 
Sven (Tumba) Johansson, Gösta 
”Knivsta” Sandberg, bröderna Tvil
ling, ”Lill-Stöveln” Öberg, Yngve Jo
hansson, Tommy Björkman, Lasse 
Björn, Roland Stoltz...utrymmet till
åter inte längre uppräkning av den 
hockeygeneration som mellan 1954 och 
1963 vann åtta SM-tecken.

Och den första generationen med 
Nils ”Björnungen” Johansson, ”Tat
tarn” Lindgren, Kalle Liljeqvist och 
Folke Andersson, alla mästare redan 
1926.

Stora gestalter ur djurgårdshistorien är 
också boxaren Olle Tandberg, som 
vann fem raka SM och blev dubbel 
europamästare, både som amatör och 
proffs. Där finns Skidlöparen Harald 
Hedjersson med massor av SM-tecken, 
ledaren Birger ”Farsan” Sandberg, en 
av dem som byggde det moderna DIF, 
bobåkaren och OS-veteranen Carl-Erik 
Eriksson, pingisliraren Tage Flisberg, 
jodå, han spelade för Djurgården, back
hopparen Birger Carlqwist och vackra 
konståkartjejen Britt Elfving.

Eller Anders Kallur, Anders Hed
berg, Björn Palmqvist, Leif Svensson, 
sjuttiotalets storspelare. Och dagens 
lirare: Jens Öhling, Håkan Södergren, 
Charles Berglund, Mikael Johansson 
och alla andra.

Eller kanske Kenta Nilson, Tord 
Nänzén, Bosse Berglund, Mats Waltin, 
Tommy Mörth eller Roffe Ridderwall?

Hockeyn har att välja på.

Konståkningen har sex SM-tecken. 
Lotta Crispin tog det senaste, 

1977, men innan dess vann Britt Elf
ving hela fem mästerskap åren 
1964-1968.

Skidsektionen har gamla anor. Stor
boxaren Olle Tandbergs pappa Olof 

var en överdängare i backhoppning och 
seklets första decennier dominerades 
faktiskt av djurgårdsskidlöparna: Ha
rald Hedjersson, Lill-Einar Olsson, och 
Holger Schön är några av namnen som 
mellan 1910 och 1939 tog 17 SM-
tecken. I backhoppning har DIF ett 
30-tal SM-tecken: Tandberg, Axel Her
man Nilsson, Nils Lind, Pelle Hennix 
och nu senast - det var 1980 - Christer 
Karlsson.

På den alpina sidan kan nämnas 
Kathinka Frisk, storslalom- och stört
lopps-SM under 60-talet och Vivi-Ann 
Wassdahl (slalom 1958). Benny Lind
berg var störtloppsfantom i 80-talets 
början.

Tennis. Ja, Djurgården har faktiskt 
haft en tennissektion. Världsstjär

nan Jan-Erik Lundqvist vann i början 
av 60-talet en dryg handfull SM för 
DIF, bl a tillsammans med Ingemar 
Ingvarsson.



RÖSTA FRAM

århundradets 
bästa djurgårdare
SÅ HÄR RÖSTAR DU: Ge tio poäng till den du tycker är bäst, nio till 
den näst bäste, osv. Du får rösta på individuella djurgårdare eller på lag. 
Du behöver inte rösta på tio personer/lag. Du får gärna rösta på bara 
en eller ett par namn. Då har just dina favoriter större chans att bli 
ÅRHUNDRADETS DJURGÅRDARE.

Skicka in din lista till Djurgårdaren, c/o Janne Bengtsson, Tvåspannsvä
gen 31, 175 38 Järfälla. Se till att vi har den senaste den sista januari. 
Och glöm inte att skriva ditt namn och adress på kupongen.

Namn.......................................................... ..........................................

Adress.............................................................................. ........................

Postadress...................................................................................................



Så här beställer 
Du Djurgårdsprylar

Det enklaste och bästa sättet 
att köpa souvenirer är att an
vända den portofria talongen. På 
det viset får vi en skriftlig be
ställning som gör vår hantering 
av Dina prylar säkrare.

Alla souvenirer som finns på listan 
skall alltid finnas i lager men det 
kan inträffa att en leverans av 
någon pryl kommer senare än vi 
beräknat. Om Du råkar beställa 
en för tillfället slutsåld artikel så 
får Du givetvis besked om detta 
och Du kan endera avbeställa eller 
vänta den tid som vi anger.

Sortimentet gäller tills vidare, 
med reservation för ev prisjuste
ringar.

Var noga när Du fyller i talon Tel 08-11 57 11. Fax 08-21 15 83

gen. Skriv gärna både artikelnum
mer och benämning. Där det finns 
olika storlekar på prylen, kom ihåg 
att ange Ditt önskemål.

Storlekarna är ”normala” och 
anges i S,M,L,XL eller i millimeter 
och centimeter.

Din beställning plockas i ord
ning så fort den har kommit till 
oss och vi skickar postförskotten 
inom ett par dagar. När Du har an
vänt den portofria talongen så spar 
prislistan för kommande inköp. 
Det går givetvis lika bra att skicka 
in en beställning på ett kort eller i 
ett brev.

Välkommen att köpa våra häf
tiga prylar. Visa omgivningen att 
Du är en riktig djurgårdare!

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 post
förskottsavgift, samt expeditions- och emballageavgift på 10:- tillkommer. Leverans sker 1-2 veckor 
efter mottagen beställning.

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

Adress Postnr Postadress

Frankeras ej. 
DIF AB 
betalar 
portot.

Telefon Best datum

Djurgårdens IF DIF AB
Box 26062
100 41 Stockholm

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm



Art. 
nr. Benämning

Pris 
kr/st

Art.
nr. Benämning

Pris 
kr/st.

Art. 
nr. Benämning

Pris 
kr/st

1 BABYHALSDUK 75:- 22 CIGARETTÄNDARE 10:- 57 NYCKELRING 16:-
8x70 cm. Stickad i blått med DIF-emblem. "Hockey” med DIF-märke
med gula och röda 
ränder samt med DIF- 25 DJURGÅRDSFLAGGA 95:-

och korslagda ishockey
klubbor.

emblem. 90 x 70 cm. Ljusblå botten

2 BABYMÖSSA
Stickad i blått med två gula

85:-
med DIF-emblem i lager
krans i guldtryck. 98 NYCKELRING 

med inplastat DIF- 
emblem.

16:-

och en röd rand samt för- 31 HAKLAPP. 35:-

3

sedd med DIF-emblem och 
liten tofs.

BADHANDDUK 120:-

Vit med röd bård, DIF- 
emblem. "Född Djur
gårdare”.

108 PENNA
vit eller gul. 
"Djurgår’n é toppen".

8:-

i vit frotté, DIF-emblem. 32 HAKLAPP 35:- 80 SLIPS
med invävt DIF-emblem.

95:-"En Djurgårdare kastar 
aldrig in handduken".

Vit med blå bård, DIF-
emblem. "Född Djur

5 BILDEKAL
11x11 cm, insida DIF-

15:-
109

gårdare”.

HALSDUK 90:-
78 SLIPSHÅLLARE

med emaljerat DIF-märke.
25:-

emblem.

BILDEKAL
11x11 cm, utsida DIF-
emblem.

19 x 170 cm. Stickad i blått 
med gula och röda ränder 112 SOLSKÄRM, vit 19:-

6 15:-

35

samt med DIF-emblem.

HALSKEDJA
DIF-emblem i tunn kedja.

35:-
87 SVETTBAND

för handled 2 st, stickade 
i gult, rött och blått.

22:- 
par

8 BILDEKAL 
7x20 cm, insida 
"I love DIF”.

10:-
39 KASSETT 

med årets låtar.
15:- 85 PANNBAND

Stickade i gult, rött och 
blått.

20:-

9 BILDEKAL 
7x20 cm, utsida 
"l love DIF”.

10:- 40 KEPS
Vit eller blå av baseballtyp, 
DIF-emblem.

60:- 86 SVETTBANDSSATS
1 pannband + 2 st hand
ledsband, stickade i gult,

35:-

107 BILDEKAL 15:- 48 KNAPPMÄRKE 15:-/ rött och blått.
11x17 cm, utsida. Klubb
dekalsats med ett större

"TRIO”.0 = 30 mm. 
3 st märken med DIF-

sats 116 T-SHIRT 
DIF-emblem, 
HOCKEY-TEAM
S,
6-8,10-12

och fyra mindre DIF- emblem. 1 gul, 1 röd, 1 blå.
emblem samt mini
streamer.

50

Packade i plastficka.

KORTLEK 30:-
89:- 
85:-

11 BILSTREAMER 
10x70 cm, insida. 
Stadshuset, Globen o. 
Stadion. "Djurgår'n é

20:-

120

med DIF-emblem. Enkel 
sportkortlek.

KLUBBNÅL 25:-

125 MINIDRESS
HOCKEY. Souvenirdräkt 
för upphäng i bil m.m.

40:-

toppen”. Souvenirnål med DIF- 131 MINIATYRVIMPEL 25:-
12 BILSTREAMER 20:-

emblem. Gul med DIF-emblem.
10x70 cm, insida. 
"Djurgårdens Idrotts
förening Stockholm.

51 KUDDE
med DIF-emblem.

65:- 111 VIMPEL
Hockey, alla SM-årtal.

30:-

110 BILSTREAMER
12 x 70 cm, utsida.

20:-
53 LAGAFFISCH

Plansch.
15:- 91 SOUVENIRVIMPEL 

15x27 cm. Vit med DIF- 
emblem.

25:-

"Djurgår'n Mästarlaget". 119 MANCHETTKNAPPAR 40:-/

18 BRODYRMÄRKE
45 mm, DIF-emblem.

15:-
56

med DIF-sköld.

MÖSSA
med stor tofs. Stickad

par

75:-
94 ÖLSEJDEL

0.3l med DIF-emblem.
25:-

19 BRODYRMÄRKE 20:- i blått med två gula och en
75 mm, DIF-emblem. röd rand samt DIF-emblem.

21 BRODYRMÄRKE 20:- 67 PORSLINSMUGG 25:- TELEFAX 08-21 15 83
Ø = 80 mm. 
"Djurgår'n Hockey".

med DIF-emblem. TELEFON 08-11 57 11



FIGHTERN SOM HA
Mr. Djurgården.

En spelare som hatar 
att förlora. Som myntat 
uttrycket ”en djurgårds
tröja får man inte. Den 
förtjänar man ”. 
DJURGÅRDAREN 
presenterar Thomas 
Eriksson, nyckelman i 
de bakre leden - och de 
främre.

Nä, hööru domar’n, nu får du förbanne 
mig skärpa dig. Thomas Eriksson talar 
en vilsen domare till rätta. Thomas är 
spelaren som hatar att förlora, elitse
riens mest skarpskjutande back, en 
spelare som kanske mer än någon an
nan (skulle i så fall vara Håkan Söder
gren) förtjänar det förtjänstfulla epitetet 
Mr. Djurgården. foto: tomas oneborg



TAR ATT FÖRLORA
Av RALF GUSTAVSSON

Många spelare betyder mycket för sitt 
lag. Thomas Eriksson är i högsta grad 
en sådan spelare. Frågan är om det 
finns någon spelare som är mer värde
full för sitt lag än Vad Thomas är för 
sitt Djurgården.

Det är han inte minst genom sin 
härliga inställning. Han ger allt i alla 
lägen och är en fighter som det formli
gen ångar om på isen. Icke sällan är 
det också han som lämnar matcherna 
med den blötaste tröjan.

Thomas är bokstavligen en rese på 
rinken. Han är också en av hemmapu
blikens stora favoriter.
Urdjurgårdare ändå

Att Thomas som 10-åring började 
spela hockey i Hammarby och därefter 
något år i AIK betraktar han i dag som 
preskriberat.

- Pappa var från början AIK:are. 
Det var därför jag började där. Då var 
jag faktiskt AIK:are ända in i själen. 
Det var jag redan när jag spelade i 
Hammarby. När jag var 12 år blev jag 
dock rättrogen och gick till Djurgår
den, avslöjar Thomas.

Det var i Djurgårdens C-pojkar som 
Thomas började. Pappa Bosse blev la
gets tränare.

- Pappa har lärt mig mycket, men 
båda mina föräldrar har speciellt i bör
jan betytt mycket för mitt hockeyspe
lande. Det var ju dom som då ställde 
upp och skjutsade oss killar till match
er och träningar, säger Thomas.

Det var tillsammans med elitseriela
gets nuvarande lagledare Stefan Lundh 
som Thomas kom till Djurgårdens C-
pojkar. Året efter kom Håkan Söder
gren, Tommy Mörth och Classe Nor
ström. Alla är de liksom Thomas födda 
1959. De vann S:t Erikscupen och alla 
utom Stefan spelade i Stockholms seg
rande A-lag. Han blev också samma 
år uttagen i J- och B-landslaget. Sedan 
dess har det rullat på.
Elfte säsongen

Thomas har spelat i Djurgården i 
15 år och han gör i år sin 11:e säsong 
i Djurgårdens elitserielag. Han kan 
med fog hävda att han är en verklig 
urdjurgårdare. De som känner honom 
kan därtill intyga att det är få som har 
ett så stort djurgårdshjärta som just 
Thomas. Lägger man fram en gulsvart 
och en rödgulblå tröja så är valet i dag 
inte svårt för Thomas.



- Det finns inget så fint som att 
spela i en tröja med djurgårdsemble
met på. Det är det enda som känns 
rätt för mig och som jag känner ett 
helhjärtat engagemang för, säger Tho
mas och tillägger apropå valet av tröja:

- En djurgårdströja får man inte 
utan den förtjänar man.

Karriären gick spikrakt uppåt och 
1979 fick Thomas också vara med på 
Tre Kronors träningsläger inför VM i 
Moskva. Han var egentligen bara med 
för att lära, men han skötte sig så bra 
att han efter ett återbud också tog en 
plats i VM-truppen. Sitt internationella 
genombrott fick Thomas året efter vid 
OS i Lake Placid. Han blev listad för 
Philadelphia Flyers, som ville ha ho
nom i sitt lag. Så blev det. På somma
ren 1980 skrev Thomas på för Flyers 
och han började spela där endast 20 
år gammal.

Han fick börja i farmarlaget, men 
efter fyra månader fick han chansen i 
Flyers. Där spelade Thomas så bra att 
han behöll sin plats i laget och fick 
redan under sin första säsong spela i 
ett Stanley Cup-slutspel.
Fick, men ville inte

Thomas kom dock att bli något så 
märkligt som spelaren som fick spela 
i NHL, men som inte ville. Han triv
des aldrig riktigt därborta. Humörspe
laren Thomas tappade geisten. Han 
längtade hem till Stockholm, Djurgår
den och vännerna. Bara några veckor 
efter det att han anlänt till Philadel
phia för att inleda sin andra säsong så 
fattade han beslutet att på egen begäran 
avbryta sin proffskarriär. Han satte 
trivseln före pengarna och åkte hem.

- Jag var för ung helt enkelt när jag 
åkte över den gången, säger Thomas.

I oktober 1981 var Thomas tillbaka 
i Stockholm där han av Djurgården 
togs emot med öppna armar. Hemma 
igen firade Thomas nya triumfer i 
Djurgården och Tre Kronor. Han blev 
bland annat uttagen till lagkapten i Tre 
kronor vid VM i Helsingfors 1982. 
Detta var något som inte minst impo
nerade på Flyers ledning, som inte gi
vit upp hoppet att få honom tillbaka. 
Han fick ett nytt anbud från Flyers 
1982 men avböjde.

- Om jag skulle åka över igen, så 
ville jag vara på topp. Jag tyckte inte 
att jag var det då och ville därför vän
ta ett år till, säger den alltid lika själv
kritiske Thomas.

Säsongen 1982-83 gick mycket bra 
för både Thomas och Djurgården. La
get tog SM-guld och Thomas skrev ef
ter VM i Västtyskland 1983 på ett 
nytt proffskontrakt. Flyers hade lockat 
honom med så bra villkor att han inte 

kunde tacka nej. Det blev en ny sejour 
i USA. Själv säger Thomas att han 
helst skulle ha velat spela kvar i Djur
gården. Han har heller aldrig stuckit 
under stol med att det var för pengarna 
som han åkte över igen.

Flyers har allltid liksom Thomas 
själv varit kända för att spela en rätt 
frän hockey. Speciellt det laget som 
vann Stanley Cup 1974 lär ha varit ett 
mycket fult gäng. När Thomas kom 
dit första gången fanns några av de 
värsta killarna från det tiden ännu 
kvar. Även om Thomas aldrig varit en 
spelare som stigit åt sidan, så fanns 
det andra spelare i Flyers som tog hand 
om det direkta närkampsspelet.

- Min uppgift i Flyers var att vara 
spelfördelare och spelande back. Det 
är det som är min styrka och det var 
också därför de hade köpt mig, säger 
Thomas.

Andra sejouren i Flyers började bra 
för Thomas. Under sin första säsong 
gjorde Thomas 44 poäng på sina 66 
matcher och blev även uttagen i NHL’s 
”All-rookie-team”. Under den andra 
säsongen gick allt bra fram till jul. 
Flyers fick då en ny coach och Thomas 
fick då plötsligt bara spela 5-6 byten 
per match.

- Den nye coachen gillade inte mig 
och det var i högsta grad ömsesidigt, 
säger Thomas.

Det var samma visa även under den 
tredje säsongen, som kom att bli en i 
många avseende tråkig säsong för Tho
mas. På hösten 1985 omkom mycket 
tragiskt Pelle Lindbergh. Pelle var en 
nära vän till Thomas. De kom till 
Flyers samtidigt 1980 och de hade 
kamperat ihop under Thomas’ alla år 
i Flyers.

Det fortsatte att vara motigt för 
Thomas även på rinken. I februari 
1986 spräckte Thomas i en match knä
skålen och fick opereras. Han hade då 
fram till skadan bara fått spela spora
diskt och han hade bara gjort sex 
poäng. Efter skadan blev det inget mer 
spel för Thomas den säsongen och det 
skulle heller inte bli något mer spel 
överhuvudtaget i Flyers.

Han hade då ett optionsår kvar, men 
tyckte inte avar någon mening att vara 
kvar när man inte ville ge honom nå
gon fair chans att spela. Thomas ville 
hellre åka hem och spela i Djurgården, 
där han visste att han kunde göra bätt
re nytta. På hösten 1986 var Thomas 
åter tillbaka i Djurgården. Där var då 
precis som förra gången Leffe Boork 
tränare.

Sedan Thomas kom hem till Sverige 
och Djurgården har han bara blivit 
bättre och bättre. Bland annat har han 
de senaste säsongerna varit med och 
fört Djurgården till två raka SM-guld. 
Förra säsongen blev han också av en 
enig expertis utsedd till elitseriens bäs
te back.

Fortsätter Thomas denna säsong 
som han börjat så blir det säkert svårt 
att förbigå honom när det gäller att i 
vår utse 1991 års vinnare av Guld
pucken.

Många menar att Thomas aldrig 
varit så bra som han är nu. Det tycker 
även facktidningen Hockey som till och 
med ställer frågan om det överhuvudta
get funnits någon bättre back i elitise
rien.

Proffsanbud har heller inte saknats. 
Han har under det senaste året haft 
anbud både från Tyskland och 
Schweiz, men har till skillnad från 
andra föredragit att spela kvar i Djur
gården. Medan andra menar att detta 
visar att Thomas är en riktig djurgårda
re säger han själv:

- Eftersom jag varit bunden av mitt 
kontrakt med Djurgården har något 
annat val inte varit aktuellt för mig. 
Om andra, som du säger, väljer annor
lunda så har det inget med mig att göra. 
Dominerande

Thomas är en komplett spelare med 
ett brett register. Hans spelstil är tuff, 
frän och kompromisslös. Han är bra 
på det mesta och han är en spelare 
utan egentliga svagheter. Styrkan är 
det offensiva spelet. För lika respektin
givande som Thomas är i sitt defensiva 
spel lika dominerande är han i spelet 
i anfallszonen och vid offensiva blå. 
Han användes också i Djurgården som 
någon typ av halvback, där han har en 
relativt fri roll att komma fram i luc
korna på främst högerkanten. När han

Thomas Eriksson håller också för en 
teckning. ralf Gustavsson





En skål för Djurgården. Efter fjolårets avgörande SM-final mot Färjestad dricker Thomas Eriksson välförtjänt champagne ur 
segerbucklan. Anders Johnson ser lystet på. foto: tomas oneborg

i de lägena i anfallszonen tar både ett 
eller två skär närmare motståndarmålet 
är han i sitt offensiva spel lika målfar
lig som han är oförutsägbar.

I dagens moderna ishockey måste 
framgångsrika lag ha offensiva backar, 
som kan och vill skjuta. Thomas är 
just en sådan back. Han har ett giftigt 
skott och han skjuter snabbt, hårt och 
välplacerat, ofta från distans. Utan 
konkurrens är han elitseriens bäste di
rektskytt, som kan skjuta direkt både 
på puckar som kommer i sidled eller 
rakt emot honom. Får Thomas ett läge 
så säger det bara pang!

Med dynamit i klubban sitter ofta 
puckarna från denna skarpskjutande 
järnkamin som ett armeringsjärn i nä

tet bakom motståndar målvakterna.
Thomas har denna säsong även sla

git Anders Eldebrinks målrekord på 
88 mål och därmed skrivit in sig i histo
rieböckerna som elitseriens genom ti
derna målfarligaste back. Passande nog 
tog Thomas tillfället i akt och slog in 
sitt 89:e mål i just Eldebrinks gamla 
hemmarena Scaniarinken.

Att vara hockeyspelare på elitnivå 
har i dag med all träning, alla resor 
och matcher mer och mer kommit att 
bli en heltidssysselsättning. Även om 
ishockeyn tar mycket av Thomas tid i 
anspråk så försöker han få tid över 
även till annat. När han inte spelar 
hockey så pluggar han juridik på Stock
holms Universitet och i januari skall 

han börja på Polishögskolan i Stock
holm.

Liksom många andra hockeyspelare 
byter Thomas på sommarhalvåret gär
na ut hockeyklubban mot en golfklub
ba. Golfen är ett fritidsintresse som 
han för övrigt delar med de flesta and
ra i Djurgårdens hockeylag. Även när 
det gäller golfen så är den prestigefyllda 
målsättningen att bli bäst i laget. Tho
mas handicap är 8 och på min fråga 
hur det står sig i konkurrensen säger 
han:

- Jag har näst bästa handicap bland 
oss i hockeylaget, men efter en tävling 
som vi hade så rankas jag för närvaran
de som etta.

Skulle ni på sommaren någon gång





på er båtutflykt i till exempel Stock
holms skärgård bli omkörda av två som 
ni tycker kända profiler så kan det 
stämma. För tillsammans med Håkan 
Södergren har Thomas en Yamarin 
600. Det är ingen vanlig tuff-tuffbåt 
vilken som helst. Maxhastigheten, en
ligt Thomas, är hela 50 knop.
Urstockholmare

Djurgården har under de senaste 
åren varit Sveriges framgångsrikaste 
hockeylag. Förklaringarna bakom detta 
är givetvis många, men Thomas vill 
framförallt framhålla den gruppkänsla 
som finns inom laget.

- Det absolut viktigaste för oss i 
Djurgården är att vi trivs tillsammans 
och att vi verkligen är ett lag. Ett be
vis på det är att vi även träffas på friti
den. Det kanske mycket beror på att 
vi alla i laget är från Stockholm, något 
som bara det skapar en viss samhörig
het, säger urstockholmaren Thomas 
och tillägger:

- En annan viktig faktor till att det 
gått så bra för oss är också att vi har 
haft en stor kontinuitet i laget. Det har 
inneburit att det alltid funnits en stom
me att hela tiden bygga vidare på.

Att Thomas själv är en utpräglad 
lagspelare märker man inte minst när 
man talar med honom. Hellre talar han 
om laget och föreningens förtjänster 
än sina egna insatser som spelare.

- För oss i Djurgården är det i förs
ta hand laget som gäller. Ingen är mer 
värd än någon annan. Allt vi gör byg
ger mycket på just lagarbete. Det är 
också det grundläggande i det unika 
spelsystem som vi utvecklat under de 
senaste tre åren och som ännu inget lag 
riktigt kommit underfund med, fram
håller Thomas.

De framgångar som Djurgården upp
nått under de senaste åren vill Thomas 
gärna framhålla också mycket är ett 
resultat av den proffsiga organisation 
man byggt upp inom Djurgårdens Hoc
key.

- En unik organisationsmodell med 
en både intresserad och engagerad sty
relse har säkert varit en viktig förutsätt
ning för det vi rent hockeymässigt lyc
kats uppnå.
Djurgården mot övriga världen

Djurgården spelar i dag ett mer ut
präglat lagspel än vad kanske något 
annat lag gör. Det mesta man gör byg
ger mycket på lagarbete. Därmed är 
också lagandan viktig och Thomas är 
kanske mer än någon annan den som 
i dag personifierar den gamla djur
gårdsandan.

- Djurgårdsanda för mig är att ald
rig ge sig utan att alltid sträva mot 
toppen. Ingen möda får sparas för att

nå dit, säger Thomas. Det är också han 
som i sin egenskap av lagkapten stän
digt driver på och peppar upp sina lag
kamrater. Icke sällan sker det i bås och 
omklädningsrum med uttryck som: 
Kämpa - Vi ger oss aldrig” och ”inget 
kan knäcka en djurgårdare”. Och långt 
upp på läktaren kan man höra när han 
driver på sin lagkamrater på isen med 
som ”Ta där!” ”På där!”

Det är också Thomas som lär ha 
myntat och oftast använder uttrycket: 
Det är Djurgården mot övriga världen.

För den oinvigde kan det låta lite 
löjligt, men för de initierade och de 
som står laget nära är det ett välkänt 
uttryck som har sin speciella innebörd.
- Jag använder det när det är lite 

extra motigt och tungt. Som till exem
pel när domsluten går oss emot, pucken



Elitseriens 
bäste back
målskytt. 
Thomas 
Eriksson jub
lar efter mål 
mot HV 71.

studsar fel, publiken är missnöjd eller 
vi fått kritik i tidningarna. Då har vi 
bara oss själva att lita på. Det är då vi 
i laget brukar säga: ”Det är Djurgården 
mot övriga världen”, när vi peppar upp 
oss för att vända underlägen till vinst.

Vinnare
Thomas är som pådrivare, kämpe 

och framför allt ledargestalt ett verkligt 

föredöme. Det är han som är dirigen
ten i laget som kliver fram och från 
sin position på rinkens dirigentpult 
greppar tag i taktpinnen och tar tag i 
händelserna på isen när så krävs. Inte 
minst gör han det i avgörande skeden 
när matcherna står och väger. Då om 
inte annars visar Thomas att han är 
en tävlingsmänniska utöver det vanliga 
med en vinnarinstinkt som få. För 

Thomas är det bara segrarna som räk
nas. Så när han åker in på en hockey
rink är det bara en sak som gäller: att 
vinna.

På min fråga vad Thomas själv tyc
ker är hans bästa egenskap som hockey
spelare blir hans svar inte helt överras
kande:

- Jag tror det är min vinnarinstinkt. 
För jag hatar att förlora.





VAD SKALL VI GÖRA MED

Aktuell diskussion i tidningen Djurgårdaren
■■■DE FÖLJANDE SIDORNA i det 
här numret av DJURGÅRDAREN 
handlar om fansen.

Om de nu är fans? Ibland är det 
svårt att tro det.

Djurgårdens ”fans” samlar sig i två 
grupperingar. Dels är det den suppor
terklubb som regelbundet medverkar i 
den här tidningen, och som genom lot
terier, möten och annan verksamhet 
bidrar aktivt till föreningens fram
gångsrika verksamhet.

Dels är det de sk Blue Saints, en 
organisation som från början organise
rade ungdomar i hejaklacken, gjorde 
det aktivt och till stor nytta för Djur
gårdens IF, inte minst på bortamatch
erna.
■■■ IDAG ÄR DET, tyvärr, inte läng
re så. Blue Saints har kommit att för
knippas med våld och skadegörelse, 
rasistiska och till och med nazistiska 
åsikter. Blue Saints bedriver idag en 
verksamhet som Djurgårdens IF inte 
tjänar på. Dess verksamhet, så som den 
beskrivs i bland annat intervjun med 
ishockeyspelaren Arto Blomsten, är 
enbart till skada för Djurgårdens IF.

Därför har Djurgården valt att låta 
tonen mot ”fansen” hårdna betydligt. 
Det är den enda möjliga, och logiska, 
utvecklingen av det som hänt.

■■■NYLIGEN meddelades att Djur
gårdens hockey stänger av Blue Saints 
från de rabatterade biljetterna. Det är 
ett tråkigt beslut, anser vi, men lika 
fullt nödvändigt.

Klackens nye ordförande Abbe Törs
leff protesterar givetvis, och befarar att 
ytterligare våld och skadegörelse kom
mer att bli följden av beslutet.

Det vore synd. Vi tror inte att klac
ken är ”helt borta” ur diskussionerna. 
För så får det naturligtvis inte vara - 
varje ishockeylag eller fotbollslag behö
ver en hejaklack, och Blue Saints skall 
enligt sina egna intentioner vara en 
sådan.

■■■ DJURGÅRDEN OCH djurgår
darna har alltid varit kända som tuffa, 
kanske hårda, idrottsmän, men alltid 
rättvisa och med rätt inställning till 
idrotten. Gamla Kvällspostens legen
dariska sportchef Birger Buhre konsta
terade en gång att han aldrig mött en 
sådan stämning som i Djurgårdens 
omklädningsrum efter en match. Det 
var skratt och skämt och ”alldeles van
liga människor”.

- Och det mest fantastiska, skrev 
Buhre, var att Djurgården hade förlo
rat matchen. De borde ha grämt sig 
och hatat sina motståndare.

De gjorde de inte. Det, och den in
ställning som beskrivs i artiklarna i den 
här tidningen om ishockeyspelarna 
Arto Blomsten och Thomas Eriksson, 
är den inställning som kallas ”Djur
gårdsanda”.

■■■ DJURGÅRDSANDAN SKA VI 
vara rädd om, och vårda. Föreningens 
aktiva och ledare gör det. Blue Saints 
gör det inte.

■■■ SAMTIDIGT MÅSTE VI kon
statera, att dåliga hej aklackar inte är 
ett fenomen enbart knutet till Djurgår
den. AIK:s Black Army och Hammar
bys Bajen Fans, för att nu begränsa sig 
till stockholmsregionen, är inte heller 
några änglar. Inte heller landsorten går 
fri från dåliga supporters. I Karlstad, 
Leksand och Malmö är det till och 
med vuxna människor inblandade i 
bråken. Djurgårdsspelare har t ex bli
vit handgripligen attackerade av vuxna 
människor. Publikens ilska riktade sig 
mot ett lag som klarat att besegra de 
egna hemmaidolerna. Överallt finns 
det supporters som är väl så jävliga som 
Blue Saints, kanske till och med värre.

■■■ ATT T EX AIK inte gör något 
drastiskt åt sin klack är dock en fråga 
för AIK självt, den lägger vi oss inte 
i. Vi tar däremot i med hårdhandskar
na mot vår egen klack.

Vår uppfattning är att detta går helt 
i linje med vad djurgårdsmedlemmar
na vill och önskar.

■■■PÅ DE följande sidorna kommer 
alla parter i diskussionen kring fansen 
till tals. De aktiva i form av hockey
backen Arto Blomsten. Klackens ledare 
Abbe Törsleff. Och sist, men inte 
minst, gemene man i föreningen: Leda
re, legendarer och andra.

Redaktionen 
för tidningen 

Djurgårdaren

FAN
SEN?
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En sönderslagen tågvagn. Här satt 90 
”djurgårdsfans” på väg hem från för
lustmatchen i fotboll mot Norrköping. 
Besvikelsen gick ut över vagninred
ningen och tågpersonalen. Djurgården 
behövde inte betala men förlorade mas
sor av goodwill på ”fansens” uppträ
dande. FOTO: KRISTER NORDIN

Nye basen 
för DIF-klacken 
lovar bot och 
bättring
Nu skall det bli ordning på Blue Saints:

- Vi skall ju hålla på Djurgården, 
inte förstöra för föreningen, konstate
rar Blue Saintsordföranden Abbe (Al
bert) Törsleff, 20.

Djurgårdens ledning har reagerat 
mot klackens busfasoner, och förklarat 
att om fansen inte skärper sig, har sis
ta tåget gått: Det blir inga fler rabattera
de biljetter till fotbolls- och ishockey
matcherna.

Nu lovar de riktiga fansen att de 
skall ta sitt ansvar:

- Nu skall vi få en riktig klack, som 
hejar och inte jävlas, lovar Abbe Törs
leff.

Bråk och slagsmål
Djurgårdens hejaklack har länge för

knippats med bråk, slagsmål, rasistiska 
och till och med nazistiska ramsor el
ler bara rena föroläpningar av motstån
darna. Det har förekommit skadegörel
se och misshandel, i Norrköping, Göte
borg och även utomlands, t ex i Luxem
burg sedan Djurgårdens fotbollslag spe
lat 0-0 i en match i cupvinnarcupen:

- De som skriker nazistiska och ra
sistiska ramsor har inget hos oss att 
göra, säger Abbe Törsleff och håller 
med alla dem som kritiserat ”helgo
nen” för naziramsorna och Sieg Heil-
ropen (se till exempel intervjun med 
Arto Blomsten härintill).

- Vi har slängt ut bråkmakarna, i

BLUE SAINTS?





själva verket har vi jobbat i det tysta 
ganska länge.

Abbe Törsleff och hans ”helgon” 
åker med till samtliga bortamatcher, 
och ofta blir det bråk. Inte så konstigt, 
egentligen, stockholmshatet är utbrett 
på landsorten och att spöa Djurgården 
och ibland också djurgårdarna är natur
ligtvis extra roligt. Det är en iakttagel
se som Abbe Törsleff inte är ensam 
om. Flera journalister har till exempel 
vittnat om hur inte bara publik till 
landsortslagen, utan också ledare, an
gripit djurgårdsspelare som suttit i ut
visningsbåset eller varit på väg till och 
från rinken. Självfallet har inte heller 
djurgårdsfansen gått ostörda.

- Blir vi angripna så försvarar vi 
oss, säger Abbe Törsleff. Den principen 
ändrar vi inte på. Vi kan inte accepte
ra att vi blir slagna, och det är helt 
klart att vi ofta blir provocerade.

Fritt fram för motståndarna
I Gävle nyligen, en match som ska

pade nya stora rubriker om Blue Saints, 
valde polisen att visitera samtliga djur
gårdsanhängare. Däremot inte mot
ståndarklacken som observerades med 
både spritflaskor och ölburkar, föremål 
som sedan regnade ner över DIF-klac
ken.

Det är inget försök att bortförklara 
vissa Blue Saintsanhängares uppträ
dande, så är det bara.

Abbe Törsleff, sjömaskinist till yrket 
(en sjömaskinist ägnar sig bland annat 
åt att muddra försurade sjöar) är Blue 
Saints ordförande sedan några måna
der. Han efterträdde Roger Pettersson 
som hade en annan syn på problemen 
med nazianhängarna och rasisterna. 
Nu vill Abbe återupprätta Blue Saints 
en gång så goda namn och rykte:

- Vi har väldigt enkla regler, förkla
rar han. Den som inte ställer upp på 
vårt sätt att backa Djurgården, kan riva 
sitt medlemskort och gå. Så enkelt är 
det.

Upprop inför matchen
Inför hemmamatchen mot Västerås 

gick Abbe och styrelsen ut med ett 
upprop, dels publicerat i program
bladet och dels uppläst av honom själv 
i högtalaranläggningen, innan match
en.

- Nu måste vi i Blue Saints sluta att 
skämma ut oss själva och vår klubb. 
Därför måste det vara slut med de 
nazistiska slagorden och de förnedran
de ramsorna om motspelarna. Det skall 
också vara slut med att förstöra spelet 
genom att kasta ner mynt och snus
dosor på isen liksom förstörelsen av 
tågvagnar och läktare.

- Den stora majoriteten, konstatera

Abbe Törsleff är ny ordförande i Blue Saints. Han lovar att rensa ut de skadliga 
elementen i klacken och få slut på de rasistiska, nazistiska och förnedrande ram
sorna. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

de Abbe Törsleff, är på matcherna för 
att se och stödja Djurgården, inte för 
att förstöra och störa.

Och den minoritet som ägnar sig åt 
den typen av destruktiv verksamhet, 
som skapar massor av badwill och sto
ra kostnader för föreningen som måste 
betala för skadegörelsen, håller Blue 
Saints nu alltså på att rensa ut.

- Vi kan inte ansvara för alla djur
gårdare, men vi tar ansvar för våra 
medlemmar, säger Abbe.

Framtidens helgon
Hur skall då framtidens Blue Saints 

se ut? Skall medlemmen ha ett särskilt 
ID-kort? Skall medlemmar knytas till 
hockey- och fotbollsföreningarna?

- Jag tror att det kommer att funka 
bra utan ID-kort, säger Abbe. Vi snac
kar runt bland medlemmarna om hur 
det skall vara i klacken, och det funge

rar nu. Någon nazianstucken medlem 
har opponerat sig, men som sagt: Vi 
har väldigt enkla regler...

Blue Saintsbasen kan tänka sig nå
gon form av fastare knytning till för
eningen, till exempel att Blue Saints
medlemmarna får köpa ett medlems
kort som berättigar till rabatterat bil
jettpris på ishockey- och fotbollsmatch
erna.

- Det får inte kosta mer än 100 kro
nor. Många av våra medlemmar går i 
skolan. Att vi skulle tvingas bli med
lemmar i dubbla föreningar för att få 
rabatt på biljetter till både hockeyn och 
fotbollen, blir för dyrt.

Ett förslag som de båda föreningarna 
nu har att ta ställning till.

Blue Saints kommer säkert att låta 
tala om sig i fortsättningen. Förhopp
ningvis bara i betydligt mer positiva 
ordalag än hittills.



KLACKEN ÄR ILLOJAL
När klacken fick kri

tik för sitt dåliga 
uppförande, svara
de den så här: Ge

nom att uppmana till 
bojkott av elitserie

matchen mot AIK. 
Klackens sektion 
gapade tom i Glo

ben. Nu gick det bra 
ändå, Djurgården 

spöade naturligtvis 
”Gnaget” stort, med 
7-2 den här gången.

FOTO: TOMAS ONEBORG



MOT DJURGÅRDEN

Av TORBJÖRN ALTHEN

Det finns egentligen bara en sak som 
är tråkig med DIF-hockeyn, så här när 
serien nått juluppehållet: Vissa av ”fan
sen”!

- Deras uppträdande på våra match
er är bedrövligt, sammanfattar backen 
Arto Blomsten. De kan gott stanna 
hemma.

Arto Blomsten har, liksom andra 
djurgårdsspelare, reagerat kraftigt på 
”fansens” verksamhet på läktarna, före 
och efter matcherna. Det är ju spelarna 
som främst drabbas av ”fansens” upp
trädande, som ofta får sig slängt rakt 
i ansiktet vad fansen ställt till med.

- Inte nog med att de viftar med 
nazistflaggor på läktarna, de sätter ock
så upp stupida banderoller där, t ex 
när Mats Sundins namn skrivs med ett 
hakkors. Det är så förbannat dumt, 
tycker Arto Blomsten.

Vet vad nazismen är
Arto Blomsten är 25 år gammal. Han 

har inte, som många ledare och äldre 
aktiva i Djurgården, själv upplevt na
zi-tiden. Men han vet vad den inne
bar. Därför tar han avstånd från allt 
vad rasism, fascism och nazism står 
för.

Både spelarna i Djurgården, liksom 
ledarna, har försökt tala ”fansen” till
rätta. Men ingen verkar vilja höra på, 
istället skyller de på varandra. Dålig 
stil, tycker Arto:
- Jag tycker att ’fansen’ visar en 

väldigt hög grad av illojalitet mot för
eningen i allmänhet och mot oss spelare 
i synnerhet. Det ställs höga förvänt
ningar på oss spelare. Men om vi skall 
förväntas leva upp till dem, måste våra 
fans klara det också. Det är ingen 
slump att vi kallar föreningen för 
Stockholms Stolthet.
Inga stoltheter

Något uttryck för ”stolthet” för 

Stockholm och Djurgården visar dock 
inte ”fansen” när de uppträder illa på 
Globen, Råsunda eller på andra arenor 
landet runt, anser Djurgårdens jätte
back. Hakkorsfanor eller Sieg Heil-
skrän ger ingen goodwill åt föreningen, 
istället skapar ”fansens” uppträdande 
massor av bad will.

- Fattar inte ’fansen’ vad det är de 
står och skriker, vad ramsorna står 
för? Fattar de inte att de skadar Djur
gården något alldeles ofantligt? Har de 
ingen som helst moral i kroppen?’ frå
gar Arto Blomsten.

Och fortsätter:
- Vi måste få ett slut på alla okväd

ningsramsor och smädelser som hörs 
från läktaren. Och de nazistiska slagor
den och flaggorna måste bort. Omedel
bart.
Skyller ifrån sig

Spelarna i Djurgården har, liksom 
för övrigt spelare också i andra lag 
med liknande erfarenheter av ”fans”, 
kunnat konstatera att klackens med
lemmar oftast skyller ifrån sig. De häv
dar att all jävelskap kommer från en 
liten klick som enbart förstör medan 
majoriteten, i det här fallet i Blue 
Saints, skulle bestå av renhjärtade is
hockeyfans som i själva verket tar av
stånd från dem som skränar heil-rop 
och viftar med nazi-flaggor. Arto 
Blomsten tror inte mycket på den teo
rin:

- På en bortamatch nyligen (Söder
tälje) förekom det Sieg heil-skrän lite 
allmänt från våra ’fans’ på läktaren.

Djurgården har alltid varit känd som 
en ”gentlemannaklubb” en organisa
tion med idrottsmän som fans, publik 
och motståndare alltid kunnat lita på. 
Sakta men säkert håller ”fansen” på 
att riva ner det goda ryktet, trots att 
föreningens aktiva idrottsmän fullföl
jer de stolta traditionerna. Arto Bloms
ten, som med sina sju säsonger är en 
av veteranerna i laget, vill slå vakt om 
Djurgårdens goda rykte:
- I den här klubben har vi alltid 

haft inställningen att vi skall ställa upp 
för varandra, sedan må det gälla spela
re, ledare eller fans. Det som ’fansen’ 
håller på med nu hör definitivt inte 
hemma hos oss djurgårdare, vi behöver 
inte de här ouppfostrade skrikande 
mörkermännen.

Arto Blomsten sammanfattar:
- De kan gott hålla sig borta från 

våra matcher.



"DAGS SÄTTA STOP
Av TORBJÖRN ALTHEN

Hur skall vi hantera fansen, de så kalla
de Blue Saints? Frågan blir mer och 
mer aktuell i takt med att tidnings
rubrikerna om ”fansens” härjningar 
blir svartare och svartare?

Tidningen DJURGÅRDAREN har 
frågat ett urval kända djurgårdare vad 
de tycker bör göras.

- Det enda riktigt effektiva sättet att 
få slut på läktar
bråken och de rasis
tiska tillmälena är 
helt enkelt att av
skärma hela stå
platsläktaren med 
en plexiglasöver
byggnad. Om supportrarna då ropar 
okvädningsord, så skall de omedelbart 
skärmas av. Och så kan de stå där i 
sin kupa för sig själv, tycker Janne 
Karlén som är ”förbundskapten” för 
Djurgårdens C-lag.

Karlén fortsätter:
- Skulle klubbarna tvingas anlita 

ordningsvakter för att få slut på läktar
bråken, så skall hela kostnaden tas ut 
på ståplatspriset. I Globen skall det 
vara absolut förbjudet att stå upp på 
sittplats. Den som inte klarar det blir 
helt enkelt utslängd.

■■ Thomas Lund
mark hörde till de 
bättre spelarna un
der årets nyligen av
slutade fotbollssä
song.

- Vi spelare stäl
ler verkligen inte 
upp på fansens idio
tiska upptåg. De 

borde förstå att de invektiv de ibland 
öser över våra motståndare stör också 
oss hemmaspelare. Vi tar mycket illa 
vid oss, och jag menar att det till och 
med ibland påverkar spelet i negativ 
riktning.

Hur skall spelarna då agera för att 
få slut på fansens dumheter?

- Vi spelare kan ställa upp i medier
na eller i klubbtidningarna och aktivt 
visa att vi aldrig kan stödja rasistiska 
tillmålen mot idrottskompisar i andra 
klubbar.

■■■ Gordon Rönnberg vill inte skilja 
läktarbråken och rasismen från de sam
hälleliga problemen men tycker ändå 

att Djurgården som förening måste ta 
sitt ansvar för det som händer:

- Jag har själv talat med represen
tanter för Blue Saints om det här. Det 
är viktigt att fansen förstår att om man 
tillhör en av landets största och främs
ta idrottsföreningar, så är det förenat 
med ett stort ansvar och med lojalitet 
med föreningen.

Men vad bör då göras? Rönnberg:
- Kanske är en konkret åtgärd att 

under en tid dra in alla biljetter. Fan
sen får visa att de kan sköta sig, de 
måste visa att de kan leva upp till att 
vara djurgårdare.

■■■ Ingvar ”Putte” Carlsson är sport
chef för ishockeyn och tycker att idrot
ten under de sex-sju senaste åren fått 
en skrämmande
svans:

- De okvädnings
ord, sliskiga ramsor 
med bl a nazistiska 
inslag, som före
kommer nu måste
omedelbart bort. Det som händer på 
läktarna främjar varken idrott eller 
samhälle.

”Putte” slutar:
- Något måste göras nu. Det måste 

till hårdare tag än att bara dra in biljet
ter. Djurgårdens ishockey kommer att 
träffas för att diskutera andra och mer 
radikala åtgärder.

■■■ Olle ”Lill-Lappen” Hellström är 
en av föreningens största fotbollsspela
re.

Han tror inte att det är supportrar, 
i det ordets verkliga 
mening, som bär sig 
värst åt, utan att det 
är ligister och krimi
nella som tar idrot
ten till förevänd
ning för att få bråka.
- Unga tonåringar som går på fot

boll eller hockey är lätta att manipule
ra, de hänger gärna på. Men frågan är 
om det är samhället eller idrotten som 
skall lösa problemen. Vad skall vi kun
na göra åt sådant som myndigheter och 
samhälle inte klarar att lösa? De vux
na, föräldrar och andra, måste ta sitt 
ansvar och redan i hemmet försöka 
stävja tendenser till rasism och ligist
dåd.

Lill-Lappen” tror att mycket av bu

Fans? Eller svans? Hur 
skall vi förhålla oss till 
Blue Saints? Tidningen 
DJURGÅRDAREN har 
ställt frågan till en rad 
aktiva och ledare i för
eningen. Det här är de
ras recept på hur för
eningens förhållande till 
klacken skall vara.

sandet är ett rent storstadsproblem och 
att myndigheterna ofta är alldeles för 
flata:

- De måste sätta hårt mot hårt. Brott 
som begås på en idrottsanläggning 
måste straffas, precis som ute i sam
hället.

■■■ Björn Alkeby, f d allsvensk stor
målvakt och numera målvaktstränare i 
A-laget, tycker att det måste till en själv
sanering bland fansen:

- Tyvärr så finns de värsta busarna 
i och runt supporterskaran, men vi vet 
ju också att de värsta upptågen sker i 
anslutning till matcherna och inte på 
själva matchen. Fansen måste ta sitt 
ansvar och själva sanera och skapa 
normer för supporterskaran. Busarna 
måste frysas ut av supportrarna själva. 
Vi i föreningen kan aldrig ta ett totalan
svar för vad våra fans gör, utan bara 
upprätthålla en dialog med dem och 
ge dem våra synpunkter på deras upp
trädande. Det har vi inom fotbollen, 
alla spelare och hela lagledningen, ock
så gjort.



P FÖR SVANSEN”
■■■ Hans Tvilling tog på sin tid flera 
SM-tecken i ishockey och i fotboll för 
Djurgården. Från sin egen tid, 50- och 
60-talen, har han ingen erfarenhet av 
läktarbråken:

- Det är förskräckligt att våra sup
portrar inte förstår att de förstör för 
hela föreningen. De visar ingen som 
helst lojalitet med Djurgården. De borde 
hålla sig borta från våra matcher. Det 
värsta är att föreningen med sin dåliga 
ekonomi får stå för busarnas vandalise
ring.

■■■ Tommy Berggren, den gamle ka
nonskytten, anser att ligisttendenserna 
måste bekämpas inifrån:

- Någon eller några borde få suppor
trarna att ta besin
ning. För det är ju 
tyvärr så att börjar 
några lägga sig till 
med busfasonerna 
så hänger många 
lättledda supportrar
med. Det hjälper nog inte att vi stäng
er av busarna från matcherna, då står 
de bara utanför och skriker. Ett sätt 
att göra något är att noggrant kontrolle
ra vilka supportrar som hänger med 
på bortamatcherna. Låt de värsta helt 
enkelt få stanna hemma.

■■■ Owe Svensson är vd i Djurgår
dens AB, en av dem som i umgänget 
med sponsorer och andra föreningar, 
oftast märker av vad ”fansen” ställer 
till med:

- De rasistiska tendenserna och bus
livet på våra arenor slår självklart till
baka på föreningen. Vi i Djurgården 
har ett stort ansvar att söka skapa en 
positiv supporteridentitet och därmed 
en riktig läktarkultur. Föreningen mås
te vara med och aktivt sätta ramarna 
för den här identiteten. Vi har inte 
skapat Blue Saints, så vad de ställer 
till med kan vi inte ta ansvar för.

Något måste göras. Owe Svensson 
har ett förslag:
- I framtiden måste det, under DIF-

paraplyet, finnas en supporterklubb 
som tar fullt ansvar för sina med
lemmar och där klubben kan satsa re
surser i arbetet att skapa förutsätt
ningar för våra riktiga supportrar.

Och vad händer då med dagens 
”fans”?
- I en sådan supporterklubb får ra

sister och ligister inte plats. De måste 
hållas borta från Djurgårdens arenor.

■■Magnus Jans
son kom in i ishoc
keylaget istället for 
den till NHL så 
snabbt flyktade Jo
han Garpenlöw. 
Liksom kollegan 
Arto Blomsten (se 
intervju här intill) 
tar han avstånd från 
en del av klackens metoder:

- Som spelare tar jag givetvis åt mig 
av alla de negativa skriverierna om 
våra fans. Och en sak är helt säker: 
Alla nazistsymboler och dito ramsor 
måste ovillkorligen bort från läktaren.

Magnus Jansson efterlyser självsane
ring i klacken:

- Visst är fansen svåra att kontrolle
ra, men jag tycker nog att Blue Saints 
själva måste sanera bland supportrar
na. De värsta ligisterna måste portför
bjudas på våra matcher. Samtidigt är 
det värt att påpeka att vi behöver rikti
ga fans - de skapar ju oftast en härlig 
stämning på läktaren, en stämning som 
vi spelare verkligen har nytta av.

■ ■■ Tommy Forsgren är assisterande 
tränare för Djurgårdens A-lag i fotboll 
och anser att medierna gör saken lite 
väl enkel när de fokuserar sitt intresse.

- Journalisterna ser gärna problemet 
i svart eller vitt. Politikerna säger att 
det är idrottens problem, medan idrot
ten säger att det är samhällets. Jag tyc
ker inte att alltför mycket ansvar får 
läggas på spelare och ledare. Kanske 
måste vi i idrottsrörelsen ta vårt an
svar genom att försöka identifiera de 
värsta busarna. Vi måste få våra sköt
samma fans att isolera och frysa ut li
gisterna, anser Tommy Forsgren.

Och fortsätter:
- En farlig tendens är ’militärisering

en’ av arenorna i form av polis, vaktei 
och stängsel. Det påverkar fotbollens 
utveckling negativt. Men många kloka 
personer har funderat tidigare på de 
här problemen och inte kommit sär
skilt mycket närmare lösningen.

■■■ Gösta ”Knivsta” Sandberg är en 
av Djurgårdens allra största idrottsmän 
genom tiderna. ”Knivsta” var landslags

man i både fotboll, ishockey och bandy 
och är en av de stora inte bara som 
aktiv utan också som ledare:

- Kanske skulle vi kunna sätta press 
på våra supportrar, dvs visa att om 
de har rättigheter så har de också skyl
digheter. Vi har aldrig provat att ge 
de riktiga supportrarna ett slags med
lemskort. De som sköter sig och gillar 
fotboll och ishockey skulle kunna få 
ett sådant kort som berättigar till ett 
rabatterat inträde. Samtidigt skulle för
eningen få kontroll över supportrarna 
och en slags sanering skulle bli resulta
tet.

Men ”Knivsta” Sandberg anser inte, 
för den sakens skull, att idrotten i sig 
är problemets kärna:

- De värsta tendenserna till våld och 
rasism sker utanför arenorna, i sam
hället. Vi i idrottsrörelsen kan aldrig 
ta ett totalansvar för detta, men vi kan 
bidra på vårt håll genom att ledare och 
spelare aktivt ställer upp för att tala 
supportrarna till rätta.

■■Ken Burwall, ny 
i år från Kalmar, 
gjorde en av de star
kaste allsvenska fot
bollsdebuterna nå
gon spelare gjort. En 
snabb mittfältare 
med stora utveck
lingsmöjligheter.

- En sak är säker:
Våra verkliga supportrar i Blue Saints 
vill se på fotboll och inte bråka eller 
skrika en massa otidigheter till mot
ståndarna.

Burwall har en teori om vad som 
kunde göras:

- Kanske skall vi införa ett slags 
supporterkort, ett leg som visar att man 
verkligen är en idrottsintresserad sup
porter till Djurgården. Det skulle kan
ske hålla de värsta ligisterna borta från 
våra arenor.

- Jag kan inte minnas att det i Kal
mar där jag spelade tidigare, fortsätter 
Ken Burwall, förekom några som helst 
sådana tendenser som jag mött alldeles 
för ofta i Stockholm. Där var det till 
och med vanligt att barnfamiljerna i 
stor utsträckning gick på fotboll.

Ken Burwall tycker att de värsta li
gisterna bör stängas av, men vet inte 
hur det skall gå till rent praktiskt.



Följande företag stöder Djurgårdens IF i projektet
"Minns Våra Bästa Stunder"

- DIF:s 100-årsjubileum 1991: 
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LÄKAR

Stukningar mycket vanliga
FRÅGA: Jag stukade 
vänstra foten under ett löp
pass på sensommaren. 
Trots att det gått lång tid 
sedan stukningen, känner 
jag fortfarande av den 
ibland. Vad bör jag göra? 
Började jag träna löpning
en för tidigt, direkt sedan 
svullnaden gått ner? Tack
sam för svar.

Vintersportare

Löpning. Bra motion men 
också en ständig källa till 
skador. Här får du veta hur 
du skall göra med en stu
kad fot för att undvika att 
skadan blir värre.

SVAR: Ditt fall är sanner
ligen inte ovanligt. Fak
tum är, att en av de abso
lut vanligaste skadorna 
inom idrotten är just fot
ledsstukningen.

Nästan alla som idrot
tar, på vilken nivå det än 
är, drabbas någon gång av 
att han eller hon vrickar 
foten.

Kan man då göra något 
åt detta? Ja, faktiskt. Ge
nom att se till att använda 
stadiga skor, träna upp 
styrka och koordination 
runt fotleden, det vill säga 
samspelet mellan muskler
na, samt genom att i en 
del fall använda ett så kal
lat stabiliserande fotban
dage. De allra flesta stuk
ningar blir helt bra och 
endast ett mycket litet an
tal behöver opereras till 
följd av kvarstående be
svär.

Men tyvärr slarvas det 
oerhört med efterbehand
lingen av fotledsstukning
ar varför många vrickar 
till samma fot, gång efter 
gång, alldeles i onödan.

VAD BÖR man då göra i 
det akuta skedet? Misstän
ker man att fotleden är 
bruten bör man naturligt
vis omedelbart, och med 
foten i ”högläge”, bege sig 
till en läkare som får bedö
ma skadans art och om 
röntgen måste utföras. 

Tecken på en fraktur kan 
vara en intensiv ömhet 
över skelettet, oförmåga 
att stödja på foten eller en 
kraftig svullnad. Om fot
leden ”bara” verkar vara 
stukad bör man vidta fyra 
åtgärder: Kyla, Tryck, 
Högläge, Stillhet. Själv
klart skall dessa genom
föras med olika intensitet, 
beroende på hur allvarlig 
vrickningen är.

Generellt kan sägas att 
ju mindre svullnad och 
blödning, desto mindre 
risk för komplikationer 
och därmed ett snabbare 
återvändande till idrotts
verksamheten. Försök att 
kyla ner området som gör 
mest ont, oftast runt yttre 
fotknölen. För detta kan 
användas snö, krossad is, 
eller färdiga kylpåsar.

Kylningen kan pågå re
lativt länge, men var för
siktig så att inga köldska
dor uppstår i huden. Att 
sedan lägga ett tryckför
band, hålla foten i högläge 
och stillhet minskar också 
risken för onödig svullnad.

SE DOCK till att cirkula
tionen fortfarande finns 
kvar i tårna. Lätta annars 
på förbandet och/eller 
sänk foten. Om det gör ont 
att stödja på foten kan 
man gärna avlasta i början 
med hjälp av två kryck
käppar.

När det sedan börjar 
kännas bättre, efter några 
timmar eller några dagar, 
börjar man succesivt öka 
rörelserna och belastning
en.

Rehabliteringen går ut 
på att först få igång rörlig
heten, därefter belats
ning/gång, sedan styrke
träning, tex tåhävningar 
och slutligen den så kalla
de koordinationsträning
en på en balansbräda.
SOM JAG nämnde ovan 
är risken stor för nya stuk
ningar, varför jag varmt 
rekommenderar en kon
takt med en sjukgymnast 
för att få hjälp med att 
komma igång med trä
ningen. Jag vågar till och 
med påstå att det säkraste 
och snabbaste sättet att bli 
bra är att ta hjälp av en 
kunnig sjukgymnast.

I vissa fall kan det vara 
motiverat att använda nå
gon form av stödbandage 
under de närmaste måna
derna efter skadan. Där
med förhindras att nya 
vrickningar uppstår under 
idrottandet. Man bör dock 
vara medveten om att för 
att få en något sånär säker 
effekt av ett skydd, bör 
detta vara av så kallas sta
bilare typ med hylsa runt 
vristen och fixerad med 
band till skon eller sko
plattan.

Bengt Gustafsson

Leif Svensson Bengt Gustavsson Magnus Forsblad

T
11 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.



Vad vet du om Djurgårdens IF?

Nu har du chansen att testa dina färdigheter i 
Djurgårdens IF:s historia, allmänkunskap, 

sport, kultur och geografi.

Köp Diurgårds-spelet för bara 130:- och du 
kan se fram mot många trivsamma stunder.

Djurgårdsspelet är ett tärnings
spel för hela familjen.
Lämpligt från 10-årsåldern.
Upp till sex personer.

Spelet innehåller 1.442 frågor och 
svar inom ovanstående områden. 
290 av dem handlar om Djurgår
dens IF förr och nu.

I spelets kartong, som är av rejäl 
kvalitet, finns förutom frågekort 
även spelplan, spelpjäser, 
spelregler och tärning.

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

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

spel som sänds ut.
Namn:____________ __ ________________________________________________________

Adress:_____________ _________________________________________________________

Telefon:________________ Underskrift: ______________________________________

Kupongen skickas till: Djurgårdens Supporters Club, Stockholmsvägen 60c,
181 42 Lidingö
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1990 ett mycket bra år
Djurgårdens Supporters Club redovisar ett gott resultat för 
det gångna året. Medlemsantalet ökar och ekonomin är 
strålande.

Alla har väl noterat Djurgårdens omorganisation och att 
alla våra sektioner nu blir egna föreningar. Detta är ett 
måste och vi måste alla böja oss för fakta, vilket naturligt
vis även supporterklubben gör. Vår förhoppning är att det
ta skall ge ett gott resultat och att Djurgår’n därmed kan 
leva vidare.

När det gäller vår organisation har vi beslutat att arbeta 
som tidigare, d v s ge vårt stöd till det vi kallat de små 
sektionerna. Det kommer säkert att bli arbetssamt på både 
det ena och det andra hållet.

Vi redovisar i inledningen ett gott resultat som verkligen 
verifieras med det gångna årets bidragsresultat och vi kom

mer efter årskiftet att till våra medlemmar redovisa dessa 
summor.

Hur resultatet av DIF:s organisation kommer att visa sig 
skall bli intressant att se. Vi hoppas givetvis på ett positivt 
resultat. Vår lyckönskan till DIF kommer från hjärtat och 
vi skall även framledes göra allt som står i vår makt för 
Djurgården och idrotten.

Til slut vill styrelsen framföra sitt stora tack till alla 
våra medlemmar som stött vår verksamhet. Tack också för 
alla trevliga brev och telefonsamtal som kommit oss till
handa.

Med det ber vi att få önska alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Sven Öberg 
Ordförande

Födelsedagar 
under 1991
Februari, 2: Karl Modin, 70 år. 17: 
Nils-Gunnar Lindh, 50 år.
April, 26: Sören Sahlin, 50 år. 
Maj, 9: Jan-Erik Boon, 50 år.
Juni, 10: Claes Ek, 50 år. 14: Curt 
Nerbell, 50 år. 25: Stig Hallberg, 
70 år.
Juli, 8: Stig Östberg, 60 år. 10: 
Kent Elgebrant, 50 år. 10: Bengt-
Göran Lundqvist, 50 år. 15: Sven 
Eriksson, 60 år. 30: Maj-Britt 
Svensson, 70 år.
Augusti, 19: Erik Hellman, 80 år. 
25: Eijne Vestin, 50 år. 27: Sven 
Tumba, 60 år.
September, 8: Olle Pettersson, 60 
år. 11: Kjell Frejd, 50 år.
Oktober, 21: Sune Källbom, 50 år. 
22: Hans Eriksson, 60 år. 29: Len
nart Ohlsson, 70 år.
November, 5: Mary Engström, 70 
år. 15: Kjell Carlsson, 50 år.
December, 8: Hans Broman, 60 år. 
14: Hans Larsson, 50 år. 15: Stefan 
Doldrer, 60 år.

Styrelsen gratulerar våra jubilarer.

Ryskt på ”Hjortis”
En vacker höstdag i oktober, när
mare bestämt den 13 november 
vajade de sovjetiska och svenska 
flaggorna på Hjorthagens idrotts
plats. En vänskapsmatch spelades 
mellan Djurgårdens damlag och 
det sovjetiska laget Sibiriatjka från 
staden Krasnojarsk i Sibirien.

Det sovjetiska laget besökte 
Gideonsbergs allsvenska damlag 
och ville under sin vistelse i Sveri
ge se sig om också ”lite i förskring
ringen” samt spela några fotbolls
matcher.

På plats på ”Hjortis” den här 
dagen fanns också Supporterklub
bens ordförande Sven Öberg som 
delade ut ”Djurgårdens Minnes
tallrik” till våra sovjetiska gäster. 
Texten på tallrikens baksida var 
översatt till ryska, vilket uppskat
tades av gästerna.

Det var en fin gest från Suppor
terklubben och alla kände att den 
här vänskapsmatchen blev ett fint 
minne inte bara för våra gäster 
utan också för oss andra. Som en 
parentes kan nämnas att Gideons
berg skänkte sitt gamla reservställ 
till de sovjetiska flickorna när de

återvände hem, och målvakten fick troligen 
för första gången ett par riktiga målvakts
handskar. Tidigare hade hon spelat med, för 
oss, vanliga arbetshandskar.

Möjligen därav resultatet: Djurgården 
vann med 6-1.

Supporter
fest
Djurgårdens Supporters Club inbjuder 
till Djurgårdsfest, lördagen den 2 mars 
1991, kl 19.00.

Vi lovar god mat och feststämning på 
Restaurang Kopparslagaren, Stjärnvägen 
1, Lidingö. Dans till Bossens egna stor
band.

Festmåltiden kostar 225 kronor/per
son. Du anmäler dig genom att betala 
in pengarna till Djurgårdens Supporters 
Club, postgiro 35 21 20-0.

Sista anmälningsdag är 15 februari.




