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Jimmy, 11 månader, 
är en av de yngsta 
medlemmarna i Djur
gårdens Idrottsför
ening. Kanske en bli
vande stjärna i någon 
av alla de idrotter som 
samsas inom för
eningen? Nu avslutar 
DIF jubileumsåret och 
alla djurgårdare följer
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ETT JUBELAR ATT MINNAS!

SM-vinst i boxning.

• •

Semifinalister i SM-slutspel 
i damfotboll.

Europamästare i ishockey 
för klubblag.

Svenska mästare i ishockey 
för 14:e gången.

LÅT DINA VÄNNER 
UPPLEVA DOM 
ÖVRIGA 99 
I JULHELGEN.
Djurgårdens unika jubileums
bok. Rosad av en enig press.
460 sidor i storformat. Över 
2000 färg-bilder. Exklusiv inbindning.

SPECIELL JULPREMIE PÅ KÖPET!

DU KAN ÄVEN RINGA 08/11 57 11.

Beställer du jubileumsboken före 15/12-91 får 
du DIF:s mjuka "hockey supporter" sweatshirt 
i kraftig bomull/polyester, värde 210:- utan 
extra kostnad.

Till Djurgårdens IF, Box 26062, 100 41 Stockholm
Telefax 08-21 15 83

JAG BESTÄLLER JUBILEUMSBOKEN 
OCH FÅR HOCKEY-SUPPORTER-TRÖJAN.
Mitt pris är totalt 450.- (postförskottsavg. tillkommer) 
Storlek: Small - Medium - Large-Xlarge (Ringa in)

Namn

Adress

Postadress______ ____ -.......... -..........—-.............. -■
Tänk på att vara ute i god tid så du säkert får dina jul
klappar före helgen.
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■■■ Tidningen Djurgårdaren 
utkommer med fyra nummer om 
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Dags infria alla 
löften från valrörelsen
I 1991 års valrörelse gav borgerliga politiker en hel del löften om 
utökat ekonomiskt stöd till den svenska idrotten.

De löftena har vi i Djurgårdens Idrottsförening tagit fasta på.
Vi har länge känt oss misshandlade av samhällets makthavare när 

det gäller förståelse för idrottens ekonomiska realiteter.
Men nu lovas ändring. Vi räknar med det.
Svensk elitidrott har idag stor betydelse i samhället. Elitidrotten 

arbetar med utveckling och underhållning. För ungdomens utveck
ling behövs förebilder för att uppmuntra till satsning på en hälsosam 
och stimulerande idrotts- och motionsutövning.

Därför är det viktigt att vi har elitidrottsklubbar som kan spåra 
upp talanger och utveckla dem till skickliga idrottsutövare. Och det 
är viktigt att utövningen sker på hög nivå så att resultaten stimule
rar publiken att besöka våra arenor för att få spännande och trivsam 
underhållning.

Till allt detta behövs pengar. Vi kan inte alltid räkna med gamla 
tiders idealism när det gäller uppdrag och engagemang för idrotten. 
Kostnaderna är höga for löner, resor, lokaler mm.

När vi framhåller detta for våra politiker blir svaret ofta att vi 
betalar våra idrottsmän för mycket. Men det är ett alltför enkelt 
sätt att tackla problemet. Internationell konkurrens, dålig balans i 
förhållandet tillgång och efterfrågan är faktorer som driver upp spe
larlöner och förmåner. Detta skall balanseras mot publikens krav 
på förstklassig underhållning.

Idrottens ledare kan i allmänhet bedöma ersättningsfrågorna bra 
och skulle kunna klara denna problematik om man inte hade de 
höga kringkostnaderna for sociala avgifter, resor, lokaler, mervärdes
skatt mm.

Totalt sett kommer svensk elitidrott att få det svårt i framtiden 
om vi inte får ner de ekonomiska pålagorna och möjlighet till nya 
intäkter.

Möjligheten till sådana finns genom generösare tillstånd för lotte
rier, bingo och andra förströelsespel. Ett antal internationella kasi
non skulle också kunna uppföras i vårt land och drivas i samarbete 
med idrotten.

Nu är det dags att infria löftena från valrörelsen. Djurgårdens 
idrottsmän och -kvinnor förutsätter att dessa löften inte var en läp
parnas bekännelse utan seriösa och genomförbara löften, baserade i 
verkligheten.

Djurgårdarna litar på att löftena infrias.
Kom med några för idrotten uppmuntrande reformer redan 1992. 
Bara inga fler utredningar.

Arne Gustafsson 
är ordförande 
i Djurgårdens IF:s 
alliansstyrelse
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TRÄNARNA SOM GÅR
Lennart Wass (tv) och Gordon Rönn
berg tar adjö av den aktiva delen av 
djurgårdsfotbollen. Fast på olika sätt: 
Medan f d herrtränaren Wass lämnar 
DIF helt fortsätter f d damtränaren 
Rönnberg som sportchef för damfotbol
len. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI
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ER FOTBOLLSÅRET 1991
Djurgårdare av båda könen spelade väl 
och bra i årets allsvenska fotboll. Da
merna, med bl a målvakten Marja Aalto
nen, Marie Ewrelius och Lena Johans
son (nr 12) får silver för sina andraplats 
i serien. Och herrlaget kan också gläd
ja sig åt en framskjuten placering. Här 
är det nyförvärvet Leif Strandh (varför 
fick inte han spela mer i år?) som kra
mas om av kanonskytten Krister Nordin 
och tillskyndande Per Ferm (samma frå
ga som ovan). foto: claudio bresciani

Av NISSE HULT

Herrarna sexa i allsvenskan och femma 
i SM-serien. Damerna tvåa i allsvenska 
grundserien och trea i kampen om 
SM-tecknen.

Ett gott, och klart godkänt, facit för 
djurgårdsfotbollen.

-Vi har tillfört svensk fotboll den 
ständiga offensiven, konstaterar Len
nart Wass, 38, som nu lämnar posten 
som tränare för herrarna för nya upp
gifter utanför Djurgården. Genom vårt 
sätt att spela fotboll har vi givit de 
allsvenska serierna de senaste åren en 
bra profil.

MÅNGA MÅL KÄNNETECKEN
Många mål och ständig offensiv har 

varit kännetecknande också för damla
get:

-En av målsättningarna för året var 
att bättre förvalta alla våra chanser. 
Det lyckades vi med, säger tränaren 
Gordon Rönnberg som lämnar posten 
som tränare för tjejerna, för att i stäl
let träda in i rollen som sportchef för 
DIF:s damfotboll.

Rönnberg fick se sina spelare göra i 
särklass flest mål i allsvenskan, 70 styc
ken.

Imponerande starkt.
-Att spela offensiv och rolig fotboll 

är lönsamt ur minst två aspekter, me
nar Lennart Wass. Den ger resultat för
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JUBELGALA I GLOBEN!

JOHNNY OLSSONS STORBAND
VÄRDPAR OCH KONFERENCIERER LILL-BABS/TOMMY ENGSTRAND

Adress.
Postadress.Den mest perfekta julklappen 

2000 färgbilder, 460 sidor i stor
format. Exklusiv inbindning.

Biljetten kostar bara 150 och 
kan beställas med kupongen. 
Eller ring 08-11 57 11,
Faxa 08-21 15 83.

KÖP DIF 
JUBILEUMSBOK 
SÅ BJUDER VI PÅ 
ENTREN!

Till Djurgårdens IF, Box 26062, 100 41 Stockholm
JAG BESTÄLLER:
.......st. biljetter till Jubelgalan i Globen 18 December. 
Biljettpris 150:- per pers.
.......st. DIF jubileumsbok + entrebiljett à 450:-. För varje 
bok får jag utan kostnad en entrébiljett till Jubelgalan. 
Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Postförskottsavg. tillkommer, eller hämta på Stadion.
Namn______________________________________________

100 år

18 DEC. KL. 19.30
STJÄRNUPPBÅD AV ARTISTER



laget och den ger publiken valuta för 
pengarna.

En föresats som både herrar och 
damer tagit fasta på:

-De människor som betalar dyra 
pengar för att få se fotboll skall kunna 
kräva valuta för entrépengarna. De 
vill inte se ett meningslöst tjongande 
eller försvarsmurar som radar upp tio 
man framför målvakten, säger Lennart 
Wass.

VISST KOM PUBLIKEN
Publiken kom också, särskilt efter 

återflytten till Stockholms Stadion.
Och damerna bjöd redan från start 

publiken på en s k målgaranti - om 
matchen hemma på Hjorthagen slutade 
oavgjort mållöst, så gällde biljetten 
även för nästa match. Ett erbjudande 
publiken aldrig fick utnyttja - för mål
löst blev det aldrig. Men så kom också 
publiken till dammatcherna, semfina
len mot Jitex samlade över 400 perso
ner - mycket, mycket högt på en dam
match - trots snålblåst, regn och bara 
en plusgrad. Medan alla lag minskade 
sin snittpublik ökade Djurgården sin.

En produkt, på båda håll, av fotbolls
tänkande när det är som bäst.

Men det räckte alltså inte ända fram. 
Lennart Wass har sett sina spelare 
dominera match efter match, men för
lora eller tappa poäng i slutminuterna
- särskilt i början av serien förlorade 
Djurgår’n massor av poäng på händel
ser efter den 85:e matchminuten.

Ett faktum det egentligen inte fun
nits några förklaringar till. Få, eller 
inget, lag har missat så mycket, så of
ta. Det är bara att konstatera faktum. 
I ”guldmatchen” mot IFK Göteborg 
dominerade Djurgården nästan totalt
- men förlorade med 2-1 mot kyliga
re, och mer effektiva svenska mästare.

- Men det finns en oerhörd poten
tial i djurgårdslaget, menar Lennart 
Wass. De här spelarna kan växa sam
man och bli 90-talets lag.

RÄCKTE INTE TILL
För damernas del var en av målsätt

ningarna att kunna vara med och slåss 
i en final. Så långt räckte dock inte 
målfabrikationen:

- I semfinalen (1-0 mot Jitex borta 
och 0-2 hemma efter förlängning) 
märktes det att rutinen saknades, kom
menterar Gordon Rönnberg. Vi har 
haft en medelålder på 22 år och spela
re i truppen på 16-17 år, Jitextjejerna 
(från Mölndal) är betydligt äldre. Det 
båda mycket gott för framtiden i Djur
gårdens damfotboll. Men i semifinalen 
blev det allt för nervöst.

- Vi har haft en enorm konkurrens 
om platserna i laget, fortsätter Gordon

Thomas Lundmark vinner en luftduell. 
Han vann många under säsongen som 
gick. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

Rönnberg. Det är både på gott och 
ont. De tjejer som inte fått spela har 
blivit besvikna och några av dem kom
mer säkert att lämna oss. Men det har 
givetvis också varit bra eftersom vi 
kunnat klara skador och sjukdomar 
mycket bra.

Konkurrens har det varit också 
bland killarna. Spelare som Per Ferm 
och Leif Strandh har mestadels fått stå 
utanför truppen - det är spelare som 
skulle platsat i de flesta allsvenska lag. 
Lennart Wass har också sparsamt an
vänt Patrik Hagman, som i de sista 
matcherna för året dock fick visa att 
han är en framtidsman av rang. Märk
ligt att Hagman aldrig fått spela från 
start:

- Klar felcoachning, och inte den 
enda, säger några av spelarna.

Lennart Wass har inte undgått att 
få stark kritik. Många spelare som 
DJURGÅRDAREN talat med anser 

att Wass lyssnat för dåligt på spelarna 

ÅRHUNDRADETS 
FRÅGETÄVLING 

Vad vet du om AIK och DIF?
Ring och testa dina kunskaper! 

Ny vinnare varje dag! 
Stor finaltävling och prisutdelning 

på Globengalan i december! 

0719-888 35
AKTUELLA VINNARE 0712-888 36

ALLMÄN NR INFO 0712 88000 J.W.NIJHOLT AB, STOCKHOLM.

och att coachningen av laget ibland 
varit märklig.

För Gordon Rönnberg har förhållan
det varit det motsatta:

- En jättebra tränare som verkligen 
förstått att få ut det bästa av oss, säger 
damlagets skyttedrottning Pia Carls
son. Alla gillar Gordon.

Båda lagen uppfyllde också målsätt
ningarna att bli bäst i Stockholm. AIK 
hamnade efter Djurgården i SM-serien 
och Hammarby klarade inte, som DIF, 
att ta sig till slutspel om damernas 
SM-tecken. Och med Hammarbys her
rar i ettan och AIK:s damer på samma 
nivå så är saken klar: Djurgården har 
Stockholms bästa fotbollslag, alla kate
gorier.

- Då skall vi komma ihåg att AIK 
verkligen inte varit något dåligt lag, 
konstaterar Lennart Wass.

- Sak samma för Hammarbys da
mer, konstaterar Gordon Rönnberg.

Lennart Wass lämnar DIF-skutan 
helt, Gordon Rönnberg träder in i en 
ny roll, sportchefens.

- Vi skall organisera om verksamhe
ten. Jag kommer att stå för det övergri
pande och för, bland annat, rekryte
ringen. Det finns stora möjligheter att 
utveckla damfotbollen inom Djurgår
den.

Gordon Rönnberg tillbakavisar be
stämt påståendena om att DIF inte 
skulle satsa neråt, att flickfotbollen är 
obefintlig i klubben:

- Stämmer inte. Den är i varje fall 
inte sämre än i andra klubbar. Men 
den går att utveckla, och det skall ske 
nu.

Rönnbergs uppgift blir att föra en 
dialog med tränarna för de olika lagen 
för att se till att hela damsektionen 
utvecklas.

Av spelarna i A-laget att döma, är 
han rätt man för jobbet.
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ALLIANS
STYRELSEN 
HÅLLER 
ORDNING 
PÅ DIF
Av PETER ANDERSSON 
Djurgårdens 100:e år har 
inneburit mer än ett festligt 
firande, härlig historia och 
stora segrar. Det har också 
varit den stora ombildning
ens år, då Djurgårdens IF 
fått ett helt nytt utseende.

Djurgårdens allianssty
relse är nu inne på sitt förs
ta verksamhetsår. Allian
styreslen har ersatt huvud
styrelsen efter ombildning
en. De tidigare sektionerna 
är numera föreningar med 
eget ekonomiskt och 
sportsligt ansvar. Därmed 
behövs inte längre någon 
ytterst ansvarig huvud- el
ler överstyrelse.

Alliansstyrelsen är istäl
let kittet i den brokiga 
djurgårdsfamiljen och re
presenterar Djurgårdens 
IF, alltså den moderför
ening som har hockeyför
eningen, fotbollsförening
en, boxningsföreningen, 
innebandyföreningen, kon
ståkningsföreningen och 
allade övriga föreningarna 
som medlemmar.

Alliansstyrelsen har 
alltså ingen ekonomisk 
makt över de olika djur
gårdsföreningarna. Där
emot har man rätt att ute
sluta en förening ur allian
sen om denna uppenbart 
bryter mot stadgarna eller 
gravt missköter sin djur
gårdsidentitet, t ex för
vanskar djurgårdsfärgerna 
eller -skölden.

Alliansstyrelsen skall 
verka enligt följande prin
ciper:
■■ Övergripande 
■■ Sammanhållande 
■■ Utvecklande 
■■ Projekt

Under rubriken över
griande döljer sig sådana 
uppgifter som att kontrol
lera att stadgarna efterleva, 
att se till att DIF:s goda 
namn, färger och emblem 

respekteras, samt vara fo
rum för information om 
den sportsliga och ekono
miska utvecklingen i de 
olika föreningarna och i 
DIF AB.

Den sammanhållande 
funktionen går ut på olika 
sätt att verka för samhörig
het mellan de olika DIF-
föreningarna (t ex att ord
na arrangemang som 
Skansendagen) samt att 
tillsammans med förening
arna svara för utdelning av 

Två sköna veckor tillbringade unga djurgårdare på 
Barnens Ö i Stockholms skärgård, allt för att i förening
ens fotbollsskola lära sig mer om den ädla sporten. 
Allt från målskytte, till skoputsning och avsparkar stod 
på programmet. Givetvis fick deltagarna också lära 
sig att klara sig själv. Bilderna: Några av kökstjejerna 
gör sin plikt. Nederst: Unga fotbollsstjejer får sina 
instruktioner. foto: gunilla karlsson

utmärkelser. Alliansstyrel
sen skall också se till att 
regelbundna förtroendemö
ten hålls.

Den utvecklande verk
samheten kan innebära att 
stimulera kontakter och 
utbyte med andra förening
ar samt understödja att nya 
djurgårdsföreningar bil

das. Vidare skall allians
styrelsen dokumentera och 
arkivera material för fram
tida historieforskare som 
gör boken ”Djurgårdens IF 
200 år.” Alliansstyrelsen 
skall också verka för att 
DIF-verksamhet fortgår 
enligt sportsligt och ekono
miskt sunda principer.

Projekt som är allians
styrelsens ansvar: Bingo 
och lotterier, tidningen 
som du just nu läser, PR 
och reklam för ”hela” för

eningen, årsmöten samt 
nya projekt.

Djurgårdens allianssty
relse består av sju ledamö
ter, en adjungerad ledamot 
och suppleanter. Styrelsen 
är uppbyggd på ungefär 
samma sätt som den tidiga
re huvudstyrelsen med bl a 
en ledamot vardera från 

ishockeyn och fotbollen, 
två ledamöter som skall ta 
tillvara de mindre förening
arnas intressen och en all
män ledamot.
■ ■ Styrelsen:

Ordf: Arne Gustafsson 
V ordf: Göran Fritzell 
Sekr: Owe Svensson 
(adjungerad).

■■ Ledamöter:
Kurt Sjölander (ishoc

key), Olle Hellström (fot
boll), Berndt banfors, Ani
ta Tegner och Mats Wick
man. Suppleanter: Oscar 
Bernadotte, Erik Jerring ( 
ishockey), Jan Lilja (fot
boll). Revisor: Björn Lind
bergh. Revisorssuppleant: 
Sven-Olof Åsbrink.

FULL FART 
PÅ ALPINA 
SEKTIONEN
Av TOM AGNBLAD 
Under hela hösten har ar
betet i Djurgårdens sla
lomförening inriktats på 
att få klubbstugan i Ham
marbybacken klar.

Inför tävlingssäsongen 
genomfördes i månads
skiftet oktober/november 
ett träningsläger i Sölden 
i Österrike. Även till mel
landagarna är ett läger in
planerat, i Åre och Duved. 

Ansvarig ledare är Anders 
Hellgren som kan nås på 
telefonnummer 08- 
717 16 95.

I övrigt har barmarks
träningen bedrivits regel
bundet, vid Hellasgården 
och vid Fiskartorpet två 
gånger i veckan. Förhopp
ningsvis kommer skidträ
ningen igång i Hammarby
backen vilken vecka som 
helst nu strax före jul. Ti
der: Tisdagar kl 19.00 och 
lördagar och söndagar 
mellan 8.00 och 10.00.

En nyhet för året är att 
DIF slalom driver serve
ringen i egen regi. För
eningen får på så sätt fas
tare förankring i Hammar
bybacken. Familjekort 
(1.950 kronor) kommer att 
säljas och korten gäller 
såväl i Hammarbybacken 
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som i anläggningen i 
Järvsö i Hälsingland. Och 
blir det snöbrist i Stock
holm kommer föreningen 
att arrangera förmånliga 
veckoslutsresor till vackra 
Järvsö.

DIF slalom kommer 
under säsongen att arran
gera två tävlingar i Ham
marbybacken. Eventuellt 
en kombinationstävling 
med Järvsö Fritid, som 
sköter pisthållningen och 
liften även i Hammarby
backen.

DIF slalom har ca 40 
aktiva åkare och blir det 
en bra vinter i Stockholm 
kan det antalet öka högst 
betydligt. Utbildade trä
nare och instruktörer tar 
hand om nytillskottet av 
åkare.

TOPP
RESULTAT 
AV UNGA 
DIF-BOXARE
Av LASSE MYRBERG 
Djurgårdens boxare håller 
stilen. Jubileumsåret fira
des framförallt med ett 
klubbygge av stora mått. 
Lokalen är fullsmockad av 
ungdomar som vill träna, 
vi har sedan tidigt i höstas 
tvingats säga nej till fler 
tränande.

Och framgångarna har 
varit många. Den 26-27 
september avgjordes 
Stockholms distriktsmäs
terskap för första gången 
på många år. Tävlingarna 
inleddes i DIF:s tränings
lokal och finalerna gick på 
restaurang Kvarnen på 
söder. Facit: Tre DM -guld 
och ett silver eftersom en 
final var en ren DIF-upp
görelse.

Kvarnen bjöd på nykter 
och stämningsfull atmo
sfär och var fullspikad - 
stämningen i topp alltså. I 
57-kilosfinalen möttes 
Shukri Taha och Magnus 
Magnusson, båda DIF. En 
match i jämnt och högt 
tempo mellan två klubb
kompisar som kunde var

andra utan och innan. Seg
rare med 2-1: Shukri Ta
ha.

I lätt mellanvikt möttes 
Stefan Ekström från DIF 
och Alexander Taikon 
från Linnea, DIF:s kon

Djurgårdsboxare samlade på ett framgångsrikt läger i Katri
neholm. Stående från vänster Markku Lehtosalo, Markus 
Mericanto, Jens Lindgren, Anders Berg, Mulle Mulugeta, 
Shukri Taha, Magnus Magnusson och Ricky Molander. Sit
tande från vänster tränaren och ”gamle” OS-medaljören 
Lasse Myrberg, Tonton Semakala och Kent Pira (tränare). 
Shukri Taha (se ovan) blev också distriktsmästare i Stock
holm tillsammans med Stefan Ekström (porträttbilden tv) och 
Peter Lundin. Starkt jobbat, grabbar.

kurrentklubb nr 1. Ek
ström läxade upp sin mot
ståndare efter noter och 
domaren bröt i andra ron
den.

Turneringens huvud
match blev finalen i tung
vikt (91 kg) mellan Peter 
Lundin, DIF och Lars 
Bredler, Narva, en mycket 
erfaren boxare. Peter Lun
din följde sin taktik till 
punkt och pricka, använde 

tyngd och styrka i denna 
sin femte (!) match - Bred
ler är regerande svensk 
ungdomsmästare, och har 
flera internationella kam
per bakom sig och ett ett 
30-tal matcher. I tredje 

ronden var narvaboxaren 
så frustrerad över att stän
digt bli träffad utan att 
själv få något uträttat, att 
han tom sparkade Lundin. 
Sedan följde han upp med 
ett nackslag och då fick 
domaren nog - han diska
de Bredler.

Djurgården blev bästa 
klubb i DM - och mer 
skulle komma.

I början av oktober del

tog fyra DIF-boxare plus 
två diplomboxare i Falken 
Cup i Gävle, en av de 
största ungdomsturnering
arna i landet.

Mulugeta Abrah (63,5 
kg) föll knappt mot en 
hemmaboxare (och inför 
en hemmadomare). Hade 
matchen gått på neutral 
mark hade ”Mulle” vun
nit.

Tre gick till final efter 
segrar första dagen. Mag
nus Magnusson (57 kg) 
mötte svenske ungdoms
mästaren Siamak Jamegar 
från Rapid, Västerås. 
Magnusson attackerade 
och i tredje ronden var det 
fullt krig. Poängsiffror: 
2-1 till Magnusson, DIF.

Shukri Taha (60 kg) 
mötte juniorlandslags
mannen Johan Lundberg, 
tillika hemmaboxare. Fal
kenboxaren fick inte vila 
en enda sekund och inte 
ens poängdomarna - var
av den ene var Lundbergs 
egen tränare (!) kunde mis
sa resultatet: 3-0 till Taha, 
DIF.

Stefan Ekström (71 kg) 
boxade fullständigt ut 
Olof Ingemarsson, Sträng
näs. I tredje ronden kräv
de publiken att matchen 
skulle brytas, så överläg
sen var Stefan. Men sekon
den gav inte upp och do
maren tvingades gå in. 
Segrare på RSC (brutet): 
Stefan Ekström, DIF.

Tre man, av fyra möjli
ga i en final i en av Sveri
ges största turneringar, 
och dessutom tre guld, är 
en mycket bra prestation. 
Dagens efter fick överteck
nad samtal från junior
landslagets tränare. Så 
Djurgården har ögonen på 
sig.

Det kommer att bli 
mycket, mycket mer.

SKID
SEKTIONEN 
LÄGGS NED?
Av TOM AGNBLAD 
Djurgårdens Skidsektion, 
avdelningen längdåkning, 
ligger i malpåse. Sektionen 
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är ännu inte ombildad till 
förening. Ett möte där det
ta skall ske - eller verk
samheten läggas ner - är 
dock inplanerat. Tidning
en DJURGÅRDAREN 
återkommer till detta.

Skidsektionen har ett 
80-tal medlemmar, av vil
ka många är entusiastiska 
Vasaloppsåkare.

ORIENTERINGS
FÖRENINGEN 
VISADE GOD 
AKTIVITET
Av TOM AGNBLAD 
Eftersom jubileumsåret 
inleddes snöfritt fick alla 
planerade aktiviteter för 
skidorienterarna ställas in.

I slutet av maj arrange
rades Vasasta’ns dag i 
Vasaparken mitt i Stock
holm. DIF:s orienterings
förening hade ordnat såväl 
en tävling som en tipspro
menad. Det hela blev suc
cé, inte minst tack vare 
det fina vädret.

I början av juni genom
fördes en knattekamp på 
Skansen, när DIF-dagen 
firades. Tyvärr i regningt 
och kallt väder vilket 
skrämde bort många delta
gare. (Ett stort tack, dock, 
till sponsorerna Delicato 
och Domänverket som bi
drog till priser mm).

Regn och rusk drabbade 
även deltagarna i årets 
O-ringen, i gyttjerik ter
räng i Arboga. Väl käm
pande djurgårdare var 
Torsten Gustavsson, Stig 
Hammar, Hans Hansson 
och Lars-Erik Forsberg. 
Förberedelser och träning 
inför 1992 års O-ringen, i 
Södertäljetrakten, är re
dan i gång.

Föreningens klubbstuga 
Höjden har använts flitigt 
av andra OL-klubbar, fri
tidshem, scouter och sko
lor. Nu väntar OL-för
eningen bara på att andra 
DIF-föreningar skall passa 
på att utnyttja stugan. 
Priset? Facila 400 kronor 
per dygn.

BROTTARNA 
BLIR KVAR 
I LOKALEN
Djurgårdens brottningsfö
rening får stanna kvar i 
lokalerna i Åkeshovshal
len - åtminstone till vida
re.

Den minnesgode läsa
ren erinrar sig säkert rap
porten i förra numret av 
vår tidning, då Alviks bas
ket ville vräka DIF-brott
ningen för att istället öpp
na gym i lokalen. På så 
vis skulle Alvik förbättra 
sin dåliga ekonomi.

- Men de fick inte bort 
oss i första omgången, be
rättar Bengt Fridh i brott
ningsföreningen. Nu ser 
det ut att lösa sig, varken 
Alvik eller kommunen har 
kunnat skaffa fram en lik
värdig lokal, något som 
stipuleras i vårt kontrakt 
för den lokal vi nu har.

Ett förslag om att brot
tarna skulle flytta ihop 
med boxarna föll snabbt.

Det fanns helt enkelt inte 
plats i boxarnas lokal.

Så nu verkar det som 
om brottarna får stanna 
kvar. För nu har ytterliga
re problem uppstått - för 
Alviks basketklubb som 
ville sparka ut djurgårds
brottarna. Bromma fritid 
har investerat en och en 
halv miljon kronor i ett 
alldeles nytt, och topput
rustat, gym bara 25 meter 
från brottningslokalen, i 
Åkeshovsbadet.

- Därmed faller lite av 
kommunens intresse att 
flytta på oss, eftersom det 
nya gymet är kommunalt 
ägt, förklarar Bengt Fridh.

I övrigt rapporteras att 
det är full fart i brottnings
lokalen.

- Det var längesedan vi 
hade så många nybörjare. 
Inte på 15 år har lokalen 
varit så full. Nu har vi ett 
25-tal unga grabbar i ny
börjarträning.

• I nästa nummer kommer 
fler rapporter från livet i 
föreningarna.

TELEFONFÖRSÄLJNING
av jubileumsbok, video, kassett 

DJURGÅRDENS IF 
100 ÅR

Vi söker 4-5 personer som till föreningens medlemmar säljer de kritiker
rosade jubileumsprodukterna. Du har vana från försäljning, älskar 
Djurgårn och tycker själv att 100 årsdokumentationen är bra. Provision 
per försåld enhet samt telefonersättning utgår. Tycker Du att det ska 
bli roligt att under några kvällar ringa andra Djurgårdare så börja 
och ring till mig.

OWE SVENSSON kansli - 11 57 11, bost. 768 26 78
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DIF PÅ VÄG TILL
_________ Av TOM AGNBLAD 

Djurgården var det naturliga valet när 
ett gäng framstående friidrottare, bl a 
från Stockholmsklubben Spårvägen, 
ville satsa på OS i - bob.

Vilket torde innebära att Djurgården 
blir representerat av mer än ishockey
spelare i vinter-OS i franska Albertvil
le i februari nästa år.

För ett drygt år sedan återuppstod 
Djurgårdens bobförening från en läng
re tids vila. Bobföreningen, eller sektio
nen som den hette tidigare, var ju un
der många år en angelägenhet för sex
faldiga olympiern Carl-Erik ”Jätten” 
Eriksson som också vunnit några SM 
för Djurgården.

Nu tar en ny generation över, medan 
”Jätten” valt att ställa sig bredvid.

- Synd, men inget att göra åt, säger 
26-årige sprintern Lennart Wester
mark, en i den kvintett djurgårdare 
som nu satsar hårt på att nå OS i Al
bertville.

- Jag tror vi har en god chans att 
ta oss dit, säger Westermark.

LIGGER BÄST TILL FÖR OS
Svenska Bob- och rodelförbundet 

tror, av allt att döma också det. I Svens
ka Dagbladet uppger förbundet att det 
är djurgårdsgänget, med piloten (det 
är han som styr) Per-Anders Persson 
samt besättningsmännen Rolf Åker
ström, Jari Ketola, Per-Ola Olsson och 
Lennart Westermark som ligger bäst 
till.

- Det var naturligt att det blev Djur
gården, med den klubbens traditioner. 
Jag känner Kent Rönn (en f d sprinter 
med bl a olympiska meriter) och han 
har åkt med ’Jätten’. Så det föll sig 
naturligt. Dessutom är jag djurgårdare, 
försäkrar Lennart Westermark.

Bobföreningen fick också startbidrag 
från DIF när verksamheten drogs igång 
i fjol. Nu är det bara några månader 
kvar till OS och förberedelserna är i 
full gång.

FEM SPRINTERS I BOBEN
Det är fem-sex svenska bobekipage 

som slåss om OS-nomineringen. Resul
taten avgör naturligtvis.

Fem svenska bobåkare, det är lika 
med duktiga fem sprinters, det har ju 
mer och mer blivit f d eller aktiva 
sprinters som tagit upp bobsporten. 
T ex försökte 400-häckkungen Edwin

Moses att kvala in till OS, men misslyc
kades.

- Bra fysik, snabbhet och mod är 
de egenskaper som krävs. Styrkan kan 
vi träna i Sverige, modet är det inget 
fel på och snabbheten håller, säger 
Lennart Westermark som själv gör 100 
meter på 10.68.

En snabb kille liksom de andra: Jari 

Ketola klarar 10.80, Per-Ola Olsson 
blev för några år sedan svensk mästare 
på distansen, 10.56. Rolf Åkerström 
och piloten Per-Anders Olsson ligger 
på drygt elva sekunder.

Det är nästan upplagt också för en 
friidrottssektion i Djurgår’n...

- Det gäller också att ha en bra sam
manhållning i laget. Det är ungefär som
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OS OCKSÅ I BOB
På väg till OS. DIF:s boblag 
med från vänster Rolf 
Åkerström, Jari Ketola, 
Per-Ola Ohlsson och Len
nart Westermark. Sittande 
i boben finns piloten, eller 
föraren, Per-Anders Pers
son. FOTO: KRISTER NORDIN

att springa stafett, säger Lennart Wes
termark.
KRITISKA ÖGONBLICK

Det är snabbhet som gäller i startens 
tre komplicerade och kritiska delar: 
• Själva startögonblicket där all kraft 
samlas för att få tryck på boben. Sprin
tertakter och fysisk styrka krävs i jak
ten på 100-delarna.

• Hoppet in i boben som måste ske 
utan att boben rubbas ur sitt läge, utan 
att den kränger det minsta. Här krävs 
smidighet.
• Styrningen och pilotens vaksamhet. 
Att piloten styr boben in på rätt spår 
direkt är viktigt och spar tid. Pilotens 
uppgift är också att se till att ekipaget 
kommer så rätt in i kurvorna att ekipa

get inte går över styr i nästa böj. Hastig
heterna under loppet går upp emot 120 
km i timmen.

Svensk bob har relativt långa olym
piska traditioner, sammanfattade i 
namnet Carl-Erik ”Jätten” Eriksson 
som deltog i sex OS på raken fram till 
1984 och nådde en poängplats som 
bäst.
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TUMBA ÄR ALLTID I
När Svenska hockeyförbun
det skulle illustrera sportens 
regelbrott i en ishockeybok, 
kallades ”lammet” och ”var
gen” in som villiga fotomodel
ler - Sven ”Tumba” Johans
son och Lasse Björn, båda 
naturligtvis i Djurgar’n. De vi
sar, som synes med gott mod 
och glada miner, hur man (från 
vänster) utför en knätackling, 
en tackling mot sargen, en 
armbågstackling och till sist 
en tackling med klubban som 
tillhygge.

Del 2 i berättelsen om Sven Tumba, Djur
gårdens störste ishockeyspelare genom 
alla tider, ja till och med den störste i 
Sverige.

Med massor av SM-tecken, landskam
per och tre VM-guld - den ende svensk 
som nått sådana meriter.

I förra avsnittet (Djurgårdaren nr 3/91) 
av Ralf Gustavssons intressanta miniserie 
om den nyligen 60 år fyllda hockeylegen
den berättade vi om hur det började och 
tog fart.

Nu om den glade gamängen Tumba, om 
golfen, vattenskidorna och mycket annat.

TUMBA PÅ fotbollsplan var lika själ

visk som han var på hockeyrinken. Det 
var han som skulle göra målen. När 
man inom laget snackade med ”Johan” 
om detta kunde det, enligt en av hans 
lagkamrater, låta ungefär så här:

— Vad säger du ’Johan’, om vi går 
ut och spelar mot Norrköping och tors
kar med 3-2 och du gör båda målen?

— Jo, det tycker jag är toppen, svara
de Tumba. Det tycker jag är mycket 
bättre än om vi vinner med 3-2 och jag 
inte gör något mål.

Idag skrattar Tumba och förklarar:
— För det första kunde jag kontra 

med att dom kunde inte vinna utan att 
jag gjorde åtminstone ett mål. Sådana 
där tråkningar åkte jag alltid på. Det
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FÖRGRUNDEN
visar samtidigt lite charmen hos grab
barna. Samtidig blir man ju lite smick
rad. För får man inga tråkningar är 
man ju värdelös.

Men visst var Tumba en matchvin
nare även i fotboll. Speciellt minns vi 
när han avgjorde derbyt mot Gnaget 
1958. Det stod 1—1 och mindre än en 
minut återstod av matchen, när Tum
ba erövrade bollen och avancerade in 
på AIK’s planhalva. De flesta hade 
knappast skjutit i det läget. Egentligen 
borde inte Tumba ha gjort det heller, 
men 20 meter från mål drog han helt 
oväntat på ett jätteskott och bollen gick 
i mål.

Typiskt Tumba.
Han var alltid lika oberäknelig. När 

han sköt kunde bollen lika väl hamna 
i krysset som den kunde hamna ute vid 
hörnflaggan. Den gången blev det dock 
ett lika överraskande som avgörande 
mål.

Tumba har även varit landslagsman 
i fotboll. Det blev dock bara en A-
landskamp mot Norge 1956. Han 
spelade center och misslyckades med 
det mesta.

På den tiden var det så att varje spe
lare som under året spelat i landslaget 
av Fotbollsförbundet fick mottaga en 
nationsflagga från vart och en av de 
länder han spelat mot. Det var fotbolls
ordföranden Sigge Bergh som vid 
fotbollssektionens årsmöte delade ut 
de där flaggorna 1956.

I vanlig ordning så började han med 
de spelare som liksom ”Knivsta”, Par
ling ”Tjalle” Mild och Arne Arvidsson 
alltid hade en 6-7 flaggor att hämta.

Till slut fanns bara en ensam norge
flagga kvar på det avlövade bordet. Det 
var Tumbas och när han gick fram för 
att hämta den så tog de hårdhjärtade 
lagkamraterna upp en gemensam he
jarklack: ”Heja Johan, heja Norgehjäl
pen!”

50-TALET VAR var i mycket Djurgår
dens årtionde i svensk fotboll med 
spelare som ”Knivsta”, Arne Arvids
son, ”Tjalle” Mild, och ”Lill-Lappen”, 
alla spelare som med stort allvar gick 
in för matcherna.
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Omöjlig att stoppa. 
Tumba tog sig fram 
i alla lägen. Här är 
det två backar i 
1957 års Gävle 
Godtemplare 
(GGIK) eller ”Saft
piraterna” som de 
kallades, som för
söker stoppa djur
gårdsstjärnan. 
Som vanligt förgä
ves.
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Stämningen i omklädningsrummet 
före matcherna var ofta förtätad och 
inte alltid särskilt uppslupen. Alla satt 
där och laddade. Alla utom Tumba, för 
han dök som regel upp sist. Och när 
han kom var hans entrér alltid mycket 
teatraliska. Plötsligt slogs dörren upp 
till omklädningsrummet och in kom 
Tumba som ett jehu och sa:

— Tjenare grabbar! Här ser ni killen 
som gör två strutar idag!

Och så dunkade han Parling i ryggen 
så att vilken annan som helst skulle ha 
fallit ihop. Men Sigge bara ruskade på 
sig lite och började liksom dom övriga 
att tina upp.

Tumba har alltid varit en moralisk 
tillgång för alla lag som han spelat i. 
Han var entusiasten med det stora 
självförtroendet, som med sina festliga 
repliker kunder förgylla vardagen och 
inte minst då höja stämningen i ett 
omklädningsrum.

Upptågen var alltid många och frå
gorna ofta oväntade inte minst från 
hockeylirarna i laget som ofta hade lite 
svårt med fotbollsreglerna.

Som när Tumba plötsligt vid en gen
omgång före en match reste sig och 
frågade lagledaren ”Farsan” Sandberg:

— Höörru ’Farsan’, vad händer om 
jag under matchen knäpper upp tröjan 
så här och fångar bollen under tröjan 
och springer in med den i mål?”

PÅ GRUND AV allt annat Tumba höll 

på med spelade han aldrig mer än en 
cirka 15 allsvenska fotbollsmatcher per 
säsong. Han var dock matnyttig och 
när det behövdes kallade djurgårdsled
ningen på honom.

Så t ex på sommaren 1959, när 
Djurgården hade goda chanser att vin
na det allsvenska guldet. Tumba hade 
varit i praktslag under våren. Bl a gjor
de han båda målen när Djurgården på 
Råsunda spelade 2—2 mot Örgryte.

Örgryte ledde matchen och Djurgår

den fick en straff. De flesta djurgårds
supportrarna hickade till när de såg att 
det var Tumba som gick fram för att 
lägga den. Straffarna brukade annars 
”Birre” Eklund slå, men man behövde 
en ny straffläggare. Ingen annan an
mälde sig — eller snarare hann anmäla 
sig — innan Tumba steg fram och sa:

— Den tar jag!
Det bestämde han själv och ingen 

protesterade för han var i stöten då. 
Många trodde att han skulle klippa på 
för allt för han var värd, men han bara 
smekte in den.

Det blev också guld det året.
När Tumba på sommaren samma år 

var upptagen av annat så hade anfalls
spelet på högerkanten i tomrummet 
efter ”Sump-Hugo” Andersson blivit 

Sven Johansson, modell 1955. Innan 
någon kom på smeknamnet” och se
nare efternamnet, Tumba.

lite uddlöst. Det var då djurgårdsled
ningen beslöt att man skulle prata med 
Tumba, som genom sin oberäknelighet 
skulle kunna bli den spjutspets på hö
gersidan som laget saknade.

Det var före en tisdagsträning som 
lagledaren ”Farsan” Sandberg till 
Tumbas stora förvåning berättade för 
honom att han tänkte kasta in honom 
i laget. ”Farsan” ville dock att han till 

nästa träning skulle fundera på om han 
själv var beredd att göra satsningen 
och spela enligt de direktiv som han 
fick.

Före torsdagsträningen tog ”Farsan” 
upp Tumba på läktaren och frågade 
om han hade funderat på det de pratat 
om.

För det första satt han alldeles tyst 
och stilla i flera minuter, vilket bara 
det var något mycket ovanligt, och se
dan sa han:

— Jo, förstår du ’Farsan’, jag snacka
de med Mona i går kväll och vi satt och 
funderade på vad du hade sagt. Då 
kom vi att tänka på att jag har en massa 
SM och VM i ishockey, men jag har ju 
inte SM i fotboll. Så jag ställer upp.

Efter träningen höll ”Farsan” kvar 
killarna några minuter för att de skulle 
få höra hur laget skulle se ut i sönda
gens match.

”Farsan” minns:
— Jag började med Arvidsson i mål 

osv, och dom tyckte att laget såg ut 
precis som det brukade. Men när jag 
kom till kedjan så började jag inte som 
jag brukade med högerytter och sluta
de med ”Knivsta”, utan jag började 
från vänster med ”Knivsta”, Birger 
Eklund, ”Jompa” och Hasse Karlsson 
och så kom jag till högerytter och alla 
väntade sig att det skulle bli Åke Ryd

berg. Då sa jag: Som högerytter 
kommer Tumba att spela. Alla killarna 
blev alldeles tysta och såg ut som fiollå
dor i ansiktet.

— Genom att Tumba inte deltagit i 
alla träningar fanns det ett visst psyko
logiskt motstånd bland spelarna att ta 
med honom i laget. Så jag tillät mig 
också att säga att jag har talat med 
Tumba, som kommer att göra sitt bäs
ta för laget och bli en förstärkning för 
oss, sa ”Farsan”.

Tumba kom också att bli precis den 
förstärkning och den spjutspets på hö

gerkanten, som man räknat med. Han 
underordande sig spelet och den forne 
individualisten hade plötsligt förvand
lats till en riktig lagspelare.

Djurgården vann de viktigaste höst
matcherna mot bland annat AIK och 
Norrköping och spelade oavgjort i den 
sista avgörande matchen mot Göte
borgs-Kamraterna på Råsunda. 
Därmed var guldet bärgat och Tumba 
hade blivit svensk mästare även i fot
boll.
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Ett av de bästa djurgårdslagen i fot
boll, guldlaget 1959. Stående frv: Sven 
”Tumba” Johansson, Lasse Broström, 
John ”Jompa” Eriksson, Hasse Karls
son, Birger ”Birre” Eklund, Gösta 
”Knivsta” Sandberg. Sittande: Olle 
”Lill-Lappen” Hellström, Hans ”Tjalle” 
Mild, Arne Arvidsson, Stig Gustavsson 
och Sigge Parling.

NU HADE han också ett SM-guld i. 
fotboll, denna idrottens store mångs
ysslare och håll-i-gångare. Framförallt 
under åren i Djurgården, då han stän
digt hade femtielva järn i elden.

Han lanserade Tumbas hockeyspel., 
var den som införde såväl tandskydd 
för hockeyspelare som den mer moder
na hockeyhjälmen SPAPS. Han sålde 
tröjor, Tumbakalsonger och swim
mingpools samt hade intressen i för
säljning av trähus, var kyrkotalare, 
uppfinnare, författare, hade hockey
skola i TV, ledde morgongymnastik i 
ångradion, var anti-stressvärd på Cos
ta del Sol, talade för regering och 
riksdag i första kammaren och spelade 
kung i en film som var så dålig att den 
fick läggas ned.

Han var också dåvarande lillprinsen 
Carl-Gustafs personlige hockeytränare 
och han lanserades i pressen som ka
valjer till prinsessan Birgitta, eller 
Sonja som Tumba föredrog att kalla* 
sin klasskamrat på GCI. Det var också 
då som Tumba i Djurgården gick un
der namnet ”prins Johan”.

Eller var det ”Hovnarren”?
1963 spelade han också in en platta, 

som hamnade överst på ”svensktop
pen” som då var en framröstad lista 
över de då sämsta svenska plattorna.

Men även i det ser optimisten Tum
ba något positivt:

— Ja, det är inte alla som lyckats 
med det. Det var Simon Brehm som sa: 
”Du som har en sådan toppröst att du 
måste spela in en skiva. ”Ju mer jag hör 
den där plattan ju mer förstår jag att 
jag nog borde ha sökt in vid Operan 
eller något liknande, säger Tumba.

När många tyckte att han splittrade 
sig för mycket sa Tumba själv:

— Vad vore livet om man inte fick 
fladdra omkring där det händer kul 
prylar och ha pallet fullt med festliga 
ideér.

Även om alla ideérna, som det skulle
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visa sig, inte var så där alldeles gång
bara så förstod Tumba att utnyttja sin 
kolossala popularitet.

Bland annat gjorde han det genom 
att åka land och rike runt med en vat
tenskidshow. Med samma entusiasm 
som han idag försöker få alla att spela 
golf skulle han då också lära alla att åka 
vattenskidor. Han undervisade och in
struerade och det var väl inte alla 
utanför 08-området som alla gånger 
hängde med i snacket när han drog 
igång. Det gjorde nog inte den distinge
rade gentleman som Tumba gav följan
de instruktion;

— Spänn inte stjälkarna, direktörn. 
Det skall vara slaka makaroner när 
man åker.

”TIMMEN TUMBA” var hans eget 
radioprogram. Han hade en egen folk
parksshow. Med det inledande till
ropet ”Hej, alla kul människor!” 
stormade han in genom radioappara
terna in i människors hem och på 
folkparkscenerna runt om i Sverige.

Även om kritikerna gjorde tummen 

ner drog han alltid massor med folk. 
Han var en artist med självförtroende 
och när han beskrevs som en Snoddas 
modell 1959 sa han;

— Det går 65 Snoddas på mig!
Det var också i slutet på 50-talet 

som Tumba åkte omkring i sin omtala
de Thunderbird, som var en av dåti
dens häftigaste amerikanare. Den lär 
ha gjort uppåt 200 knutar. Den inte 
bara lät som ett reaplan. De som åkt 
med honom intygar också att man kän
de samma tryck i ryggen när han 
gasade som om man suttit i just ett rea
plan.

NÄR ISHOCKEYN var körd började 

Tumba på allvar satsa på golfen. Idag 
bygger han Sovjets första golfbana i 
Moskva och är, enligt Tarasov, nu inte 
bara hockeyns utan även golfens fader 
i Sovjet.

I början var han dock novisen från 
isen, man han avancerade snabbt och 
1970 blev han skandinavisk mästar i 
golf. Det skedde i Oslo. En som på ett 
oväntat sätt fick uppleva detta var 
Tumbas gamla fotbollsledare ”Farsan” 
Sandberg, när han tillsammans med 
Tore Brodd på hemväg från en fot
bollskonferens mellanlandade på Oslos 
flygplats Fornebu.

”Farsan berättar:
— När jag var på väg ner till termi

nalen på Fornebu tyckte jag att jag 

hörde någon som från flygplansplattan 
ropade ”Farsan”. Det tyckte jag var så 
underligt att jag trodde att jag hört fel. 
Men när ropet upprepades vände jag 
mig om och såg då cirka 100 meter 
bort en kille med armarna i luften som

Tumbas golfbana i Moskva var den förs
ta (och är den hittills enda) i Sovjet. 
Vid invigningen dök flera prominenta 
gäster upp: från vänster dåvarande 
tungviktsvärldsmästaren Mike Tyson, 
gamle storbacken i ishockey Alexandr 
Ragulin, Peié (presentation överflödig) 
och Sven Tumba (det samma). foto: tass 

höll upp en över en meter hög buckla. 
Även om jag var på en norsk flygplats 

så begrep jag i mitt stilla sinne att det 
kunde ju inte vara någon annan än 
Tumba.

— Han kom springande mot mig 

med den där jättebucklan över armar
na och skrek: ’Farsan’, ’Farsan’ jag har 
blivit skandinavisk mästare i golf! Och 
folk undrade naturligtvis vad det var 
för galning.

”Farsan” och Tumba kom också att 
åka med samma plan till Bromma. 
Med in i maskinen skulle Tumba na
turligtvis ha med sig den där jättebuck
lan.
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— Han var i sina tankar fortfarande 
kvar på golfbanan. Medan han mer satt 
på armstödet till Monas och min stol 
än på sin egen plats så berättade han 
hål för hål hur han hade puttat och ”sli
cat” och hur han hade legat i grop och 

allt vad han hade gjort. Ibland måste 
han också fråga Mona hur det egent

ligen hade varit. När han inte längre 
kunde snacka mer om det där ropade 
han till sist högt i planet som var fullt 
av reguljära passagerare: ’Farsan! Jag 
är så glad att jag måste bita Dig i örat!’ 
När jag vände mig om så såg jag bara 
hur förskräckt Tore Brodd, som satt i 
stolen bakom, såg ut, berättar ”Far

san”.
Men sådan har Tumba alltid varit. 

Trots att han den 27 augusti i år fyllde 
60 så är han fortfarande i sinnet som 
en 15-åring. Hela livet har för honom 
varit en lek. Alla har varit hans lek

kamrater. Inte minst har pucken och 
bollen alltid varit det för denne ga
mängernas gamäng och forne match
vinnare i Djurgården och Tre Kronor. 
Även om Tumba genom åren vunnit 

många segrar, så är frågan om ändå in
te den där golfsegern i Oslo var den 
mest överraskande.

UNDER SIN karriär har Tumba lurat 

många försvarsspelare och målvakter. 
Själv har han också blivit luggad vid ett 
antal tillfällen, men säkert aldrig så lu
rad som han blev av Lasse Holmqvist 
i januari 1980 i TV-programmet ”Här 
är Ditt Liv”.

Tumba-jubel - en vanlig syn då det 
begav sig. En oförglömlig idrottsman 
som tidningen Djurgårdaren presente
rat i två artiklar.

— Jag har gått på många blåsningar, 
men det där var nog en av de värsta, 
säger Tumba.

Det var ett program som gjutet för 
Tumba. Man såg hur han verkligen 
trivdes som huvudperson och det var 
också han som sin vana trogen rätt 
snart tog över hela föreställningen.

Ett annat av Tumbas mer omtalade 
TV-framträdanden var när han 1970 
skulle inviga VM i Stockholm. Det var 
då han kom inhoppande på isen genom 
en jättelik pappersduk, fick en pap
persbit under ena skridskon och föll 
pladask. Han var dock snabbt uppe på 
benen igen och forsade fram mot målet 
för att sätta pucken i mål, men missade 
även det.

När Tumba efter det framträdandet 
kom tillbaka upp på läktaren sa ”Rol
le” Stoltz åt honom:

— Du är den ende kille som kan göra 
tre misstag på två möjligheter. Du är 
dej i alla fall lik, ’Johan’.

För så kan bara Tumba göra. Han 
har alltid varit en överraskningarnas 
man och ett naturbarn som varken på 
eller utanför plan har passat in i några 
färdiga mönster. Som hockeylirare var 
han dock lika gudabenådad som oför
glömlig med en lyskraft som aldrig 
tycks förblekna.

Andra idrottsmän glöms bort rätt 
snabbt, men Tumba kommer alla ihåg. 
Han är ett levande stycke djurgårdshis
toria. När vi minns våra bästa djur
gårdsstunder, då minns vi Tumba.
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Anders och Pelle Almgren och två okän
da löpare. Bröderna Almgren är fram
gångsrika var och en på sitt speciella 
område - inom fotbollen och inom mu
siken. FOTO: TOMAS ONEBORG

_________ Av NISSE HULT_________  

Anders Almgren var en av Djurgårdens 
bästa spelare under säsongen som gick. 
En av landets bästa målvakter. Och 
brorsan Pelle en av landets bästa artis
ter.

Wow, liksom.
Fast det började med pappa Alm

gren. Hans dröm var att få en son som 
skulle gå i hans fotspår. Duktig friidrot
tare som han var och senare jazzsång
are i olika orkestrar på 1950-talet.

Drömmen uppfylldes dubbelt. Bengt 
Almgren fick två söner. En blev fot
bollsstjärna, den andre firad artist.

Möt bröderna Almgren. Anders är 
målvakt i Djurgården, Pelle är Wow 
liksom.

Och broderskärleken gäller.

PSYKNINGAR
Egentligen började psykningarna re

dan när vi träffas på Stockholms Sta
dion. Pelle kommer i en tröja med tex
ten Champion, övertygad om att han 
ska vinna den straffsparkstävling som 
skall rangordna bröderna.

Anders bara skrattar.
Han har sitt trumfkort kvar. . .
Anders kom till Djurgården redan 

som åttaåring. Tidigt stod det klart att 
han skulle bli målvakt och det har han 
ju blivit med besked. I dag hör han 
till landets bästa, manifesterat inte 
minst i den säsong som gick. Anders 
skadade sig i början av säsongen och 
de första matcherna vaktades buren 
framgångsrikt av Kjell Frisk.

HÅLLIT PLATSEN
Men när Kjelle också skadades, un

der en tipscupmatch i Danmark, tog 
Anders tillbaka platsen.

Se’n har han hållit den.
Inget snack.
- Det är väl egentligen det enda 

negativa man kan säga om Anders, att

BRÖDERNA ALMGRE
DJURGÅRDAREN/24



Ingen straffar Anders Almgren, 
inte ens brorsan Pelle. Bara 
nästan - för det satt (ganska) 
hårt åt när de båda Almgrens
bröderna straffduellerade på 
Stockholms klassiska Olympia
stadion. FOTO: TOMAS ONEBORG

han blev djurgårdare alltså, säger Pelle, 
hammarbyit i själ och hjärta och med 
ett kort förflutet både som vänsterytter 
och målvakt (!) i klubbens ungdomslag.

Annars var det basket som var äldre 
broder Almgrens sport. KFUM Central 
och senare Alvik. Men till slut blev det 
musiken som tog överhanden. Något 
han knappast ångrar i dag.

- Det känns inte fel att det äntligen 
går bra efter tio års slit. Det här året 
är fantastiskt. Vi började nyligen turne
ra och ska göra ca 50 spelningar fram 
till februari. Intresset är enormt, säger 
Pelle.

SUCCE PÅ PLATTA
Han och bandet Wow liksom släppte 

tidigare i år plattan Allting är bra. Den 
blev en succé. 18 000 ex sålda, 35 000 
av singeln Omåomigen som är närmast 
uttjatad i radio. Etta på Sommartop
pen. Låtar på första- och fjärdeplatsen 
på TV:s Listan - och fyra låtar på sam
ma lista samtidigt - är bara en del av 
framgången.

- Det är en riktigt bra skiva. Prångla
de faktiskt ut den till de flesta lagkom
pisarna, säger då Anders med ett skevt 
leende.

Sedan har Djurgården omochomo
chomigen slagit fotbolls-Sverige med 
häpnad...

Precis som när det gäller Anders 
Almgren är det live som Pelle Almgren 
och Wow liksom ska avnjutas. I alla 
fall om man gillar lite hårdare tag. 
Skivan är en spegling av en lite mjuka
re sida av Pelle.

Det finns ingen som helst rivalitet 
bröderna emellan. Båda tycker det är 
skitkul att det går bra för den andre. 
Pelle vill gärna se Anders spela, men 
hinner aldrig. Anders vill se Pelle spe
la, men det blir få tillfällen i Stockholm.

UPP TILL BEVIS
Nu är det upp till bevis. Vi drar ut 

ett av målen på Stadions gröna matta. 
Målvaktsbrodern är på strålande hu
mör. Fattas bara annat. Han glömmer 
inte hur den viktiga matchen mot ”pac
ket”, dvs AIK, vunnits med 4-1 och 
hur Anders tillhörde de bättre spelar
na. Psykade bl a AIK:s straffläggare 
till att slå bollen över.

- Det var härligt att slå AIK. Tittade 

Jevtusjenko i ögonen. Han ville att jag 
skulle göra första draget. Det räckte för 
att han skulle bli osäker och missa. 
Annars vet man aldrig hur det gått, 
säger Anders, tämligen säker på att 
straffsparkstävlingen mot brorsan blir 
en enkel historia.

Dessutom är det nu han kastar fram 
sitt trumfkort. En boll som är blå och 
med texten DIF 100 år. Pelle gör stora 
ögon.

- Jag har inte rört en fotboll på tio 
år och så ska jag dra till en blå djur
gårdsboll. Det får bli straffar på kraft, 
konstaterar Pelle som numera springer 
och lyfter skrot för att hålla igång un
der de långa turneérna med alla tråkiga 
och påfrestande resor.

RÄDDAR HÄR OCKSÅ
Det började också bra. Första straff

en a'la Neeskens hårt och mitt i mål. 
Anders låg då redan nere vid sin högra 
stolpe. Sedan missar (och Anders räd
dar) Pelle tre straffar i rad innan han 
drar dit två till nära Anders vänstra 
kryss. 3-3 alltså. Men nästa utanför 
och en i ribban får Anders att jubla. 
Han kan inte förlora den här utmaning
en över tio straffar.

Pelle överraskar dock med att sätta 
de två sista straffarna lågt, i vänstra 
respektive högra hörnet. Det blir 5-5 
och broderlig delning. Ingen segrare, 
ingen förlorare. Det är väl så det ska 
vara, kanske.

BRODERSKÄRLEKEN BLOMMAR
Pelle har bråttom. Han ska hem och 

packa. Det är dags att dra iväg mot 
Varberg och två spelningar för killen 
som raskt hoppade av basketen på 
1970-talet och började spela punk istäl
let. Anders tänker fira säsongens av
slutning med att, tillsammans med 
några kompisar, sticka till USA på 
rundresa i fem veckor.

När vi skiljs vid Klocktornet på Sta
dion hör vi det vanliga brödrasnacket 
när vi går ut:

- Otroligt hur man kan släppa in fem 
mål av dig, säger Anders.

- Du hade dessutom hemmaplan 
och killarna i bandet som lovat vara 
min hej aklack, kom inte. Annars hade 
jag vunnit lätt, säger Pelle.

Det kallas för syskonkärlek.

N - WOW, LIKSOM
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Är idrotten, 
och Djurgården, 

på väg att 
”yuppiefieras”? 

Håller idrotten på 
att förlora sin själ? 

Mats Gellerfelt, 
kritiker och 

journalist, tycker 
det. Han får ilsket 

mothugg av 
ishockeybasen 
Åke Bergdahl 
och ger sedan 

själv svar på tal.

• I tidningen Svensk Idrott 
nr 8/91 gick kritikern, jour
nalisten och djurgårdaren 
Mats Gellerfelt under strids
ropet ”Back to basics” (ung. 
Åter till rötterna) till attack 

mot, vad Gellerfelt kallar, 
”Idrottens yuppiefiering”.

Gellerfelt diskuterade en 
rad nya förhållanden inom 
idrotten.

- Fjäsket och hänsynsta
gandet till sponsorerna bör
jar ta rent löjeväckande pro
portioner, menade Gellerfelt. 
När Djurgården spelar i Glo
ben ser det ut som en bolags
stämma.

Och, konstaterade Geller
felt, Malmös Percy Nilsson 
planerar att starta ett hoc
keylag i Bryssel.

- Mycket lämpligt, givet
vis, eftersom de svenska fas
tighetsklipparna finns där. 
Nu finns det t o m en tid
skrift med namnet Idrottens 
Affärer’, där vi sida upp och 
sida ner möts av fjäskande 
poträtt på generösa sponso
rer och 'marknadsvärdering
ar’ av spelare.

Gellerfelt skrev vidare:
- Enligt vad jag hört in

ifrån Djurgården är direktör 
Bergdahl och hans gäng av 
mobiltelefonister inte alls 
särskilt förtjusta i att tillhöra 
Djurgårdens (allians) 
Idrottsförening, man vill 
istället bli Djurgårdens Hoc
key (eller varför inte Stock
holm Blue Devils?) och ut
veckla sin ’affärsidé’ utan 
störande inslag av hundra års 
gemenskap och gamla mossi
ga traditioner.

- Anta att vi kapar rötter
na - vart tar då idrotten vä
gen, frågar Gellerfelt som 
tror att själen försvinner och 
att det rationella, renodlade 
affärstänkandet snart gräver 
idrottens grav.

Antaganden och påståen
den som retat upp hockeyns 
president Åke Bergdahl. 
Han skrev ett svar - i pro
grambladet till matchen mot 
Malmö i inledningen av elit
serien.

Nu för vår klubbtidning 
DJURGÅRDAREN debat
ten tillbaka dit där den hör 
hemma, till våra egna media. 
Vi publicerar Bergdahls in

lägg och Gellerfelts svar.
Fortsättning i debatten lär 

väl följa.

VEM ÄR 

MATS "GAG
GERFELT"?

• Personligen har jag träffat 
MG endast vid ett tillfälle, 
vid Djurgårdens 100:e års
möte på Högloftet, Skansen, 
den 29 maj 1991.

Såvitt j ag förstår var MG 
inbjuden av Djurgårdens IF 
för att till måltiden efter 
årsmötet ”underhålla” kvar
varande gäster. Många gick 
före maten - de hade kanske 
hört herr ”Gaggerfelf ’ tidi
gare.

Vad fick vi oss då till livs? 
Mat och dryck var utmärkt 
gott. Sedan var det då den 
store idrottsdebattörens tur 
att ”spåna” om och kring 
dagens dåliga idrottsmänni
skor, ledare och spelare.

Min första tanke efter fem 
minuters show var att det 
måste vara underbart att 
vara så kunnig på alla områ
den här i livet, som vissa 
förståsigpåare är. Jag är 
mycket avundsjuk på män
niskor som kan och vet allt 
om allt och alla.

JAG ÄR mycket glad över 
att inga av våra ishockeyspe
lare var kvar och lyssnade, 
för då hade de fått höra hur 
lätt de låter sig luras av da
gens ledare, som tom fått 
dem att se ut som ”NHL-
dockor”. Tydligen är det 
skandal att uppträda som 
om man representerar sin 
förening.

Det var bland det värsta 
MG hade sett när DIF:s 
hockeylag kom till banket
ten i Stockholms stadhus på 
100-årsdagen. Till min gläd
je var det ca 800 personer i 
Stadshuset, och många av 
dem kom fram spontant och 
tyckte det var en representa
tiv grupp för sin förening 
som stod på scenen. Tur att 
inte många har samma tycke 
och smak som MG. Då vore 
inte världen rolig att leva i.

DETTA VORE egentligen 
inte värt att kommentera, 
och så hade heller inte gjorts 
om inte herr Gellerfelt hade 
dykt upp med artikeln i 
Svensk Idrott nr 8/91. Åter 
en gång går han till angrepp 
på samma organisation, 
Djurgårdens Idrottsför
ening, som dessutom varit 
den största räddaren av 
Djurgårdens IF från 1987 
och framåt.

Då kände jag, som en av 
många påhoppade och som 
ordförande, mig tvungen att 
skriva några rader. Man 
måste få undra om MG nå
gonsin arbetat i en större 
organisation med männi
skor, eller bara suttit och 
svingat pennan och tyckt till 
om saker som han i vissa 
fall inte vet ett dugg om. 
Troligtvis det sista.

MG SKRIVER i sin artikel 
att direktör Bergdahl och 
hans gäng av mobiltelefonis
ter inte vill tillhöra Djurgår
dens IF/alliansen.

Totalt fel igen, herr Gel
lerfelt. Vi i Djurgårdens is
hockeyförening är vana vid 
att arbeta hårt. Det har vi 
gjort i alla år sedan vi kom 
med, för min egen del sedan 
1984.

Vad har MG gjort för 
Djurgårdens IF? Mig veter
ligt ingenting mer än snac
kat skit om ett antal männi
skor i organisationen. 
Avundsjuk? Troligtvis!

HELA Djurgårdens Ishoc
key har tagit ett mycket stör
re ansvar mot sin förening 
än vad den dragit ner Djur
gårdens IF:s ekonomi under 
80-talet. Men om en grupp 
människor skall försöka få 
ordning på en verksamhet 
och bygga upp en raserad 
ekonomi så kan inte 40-50 
procent av den gruppen vara 
”sleeping partners”.

Så var det i Djurgårdens 
IF. Många snackade och 
hade synpunkter, få arbeta
de. Visste du det, herr Gel
lerfelt? Eller det kanske inte 
din röst inifrån Djurgården 
talade om för sig?

Jag hoppas innerligt att 
MG inte känner sig tvingad,
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som sk djurgårdare, att 
komma och titta på Djurgår
dens ishockeylag på Globen 
och Hovet, med alla dess 
dåliga ledare och spelare.
Vi brukar vara sju-åtta tusen 
hockey vänner ändå, som 
har trevligt tillsammans.

BEVARE OSS för förståsig
påare som Mats Gellerfelt; 
sådana ”idrottsvänner” kla
rar sig Djurgårdens ishoc
keyförening utan.

Åke Bergdahl (bilden) tycker 
att Djurgården kan klara sig 
utan kritiker som Mats Gel
lerfelt.

Från en som arbetat 
ideellt i föreningen sedan 
mitten av åttiotalet, ett antal 
år på heltid.

ÅKE BERGDAHL

VIKTIGA 
FRÅGOR 
SOM MÅSTE 

DISKUTERAS
• Åke Bergdahls inlägg är 
förmodligen den oförskäm
daste, mest onyanserade och 
samtidigt barnsligt upphet
sade polemik jag upplevt 
under många års publicis
tisk verksamhet. Dessutom 
är artikeln så affekterad att 
läsaren knappast lär förstå 
vad det handlar om.

Jag har i olika samman
hang diskuterat det jag kal
lar för ”yuppiefieringen” av 
idrotten. Jag har uttryckt 
min förståelse för att klubb
verksamheten är ohyggligt 

dyr i drift, och att man där
för måste söka stöd från 
näringslivet. Men detta har, 
menar jag, också skapat ne
gativa bieffekter som det är 
väsentligt att idrottens folk
- från journalister till klubb
presidenter - i grunden dis
kuterar.

JAG HAR t ex i Svensk 
Idrott behandlat flera av de 
problem som uppstår när 
idrotten allt mer förvandlas 
från folkrörelser till affärsfö
retag. Jag har diskuterat som 
jag ser det ett överdrivet 
hänsynstagande för direktö
rer och annat näringslivs
folk; sponsorer som det fjäs
kas för intill det löjligas 
gräns.

I Aftonbladet skrev jag 
häromåret om yuppiefie
ringen av Gloen, där blase
rat näringslivsfolk - åtmin
stone till en början - satt och 
halvsov. Det var som att 
komma till en bolagsstäm
ma.

VAD HAR nu DIF:s hockey 
med detta att göra? Jo, jag 
har litet lättsamt raljerat 
över att ishockeyspelarna 
numera alla ser likadana ut
- som bankdirektörer i de 
fall de faktiskt inte är såda
na. Jag tog DIF:s hockeyspe
lare som exempel på detta 
moderna - amerikaniserade
- ”kloningsfenomen”, som 
f ö Lennart Ekdahl utmärkt 
beskrivit i jubileumsboken.

Åke Bergdahl är, som jag 
litet skämtsamt skrev i 
Svensk Idrott, en ny typ av 

idrottsledare, med sina röt
ter i näringslivet. Detta var 
självfallet inte ett försök att 
nedvärdera Bergdahl som 
ledare; han har uppenbarli
gen stora förtjänster. Och 
självfallet anser jag inte att 
mästarnas ledare eller spela
re skulle vara dåliga; hur i 
hela fridens namn kan Åke 
Bergdahl tro att jag ens 
snuddat vid tanken? Men 
som kritiker och skriftställa
re är jag intresserad av idrot
tens - och i synnerhet fot
bollens och ishockeyns - 
sociala förändringar, en dis
kussion som numera ofta 
förs av kunniga idrottsjour

nalister som Bobby Byström 
och Sune Sylvén. Föränd
ringar i yttre stil, frisyrer och 
annat, kan då vara karaktä
ristiska tecken. Åke Berg

dahls syn på hur en ishoc
keyförening skall drivas är 
därvidlag en illustration till 
sociala förändringar inom 
sporten. Jag har faktiskt från 
DIF-folk fått höra starkt kri
tiska synpunkter på en sorts 
yuppiefiering av ishockeyn 
som delvis fjärmar den från

Mats Gellerfelt menar att 
Åke Bergdahl inte riktigt för
stått hans inlägg om idrot
tens själ.

sina traditioner. Man lär 
sälja en ”affärside” eller rent 
av ett ”koncept” till sina 
sponsorer - och att ordföran
den nu på amerikanskt vis 
heter ”president” är ytterli
gare ett tecken i tiden: att 
de nya idrottsledarna häm
tar sina ideal från andra tra
ditioner och idrottskulturer. 
Därmed, det vill jag på nytt 
understryka, nedvärderar 
jag inte Åke Bergdahls insat

ser. Däremot trodde jag det 
vara ett välkänt faktum att 
en rad prominenta ledare i 
DIF Hockey inte har så 
mycket till övers för fotbol
len.

NÄRINGSLIVETS entre 

inom idrotten är på gott och 
ont; den speglar en samhälls
utveckling. Inte alla ledare 
rekryterade från från nä
ringslivet har haft så mycket 
att tillföra idrottsrörelsen. 
Åke Bergdahl känner natur
ligtvis till att även DIF har 
haft en och annan statussu
gen direktör i sina led som 
inte förmått skilja på en 
puck och en boll. Kanske 

är jag konservativ i min be
dömning, när jag anser att 
det är väsentligt att idrotts
föreningarna slår vakt om 
sina traditioner och sin folk
rörelseförankring. Nog har 
pengarna förstört mycket av 
idrottens själ. Om detta 
skrev jag också i Svensk 
Idrott - att den dyra, kom
mersiellt styrda och till varje 
pris resultatintriktade idrot
ten förstör sig självt.

Sporten kan inte bli ett 
självändamål, ty då försvin
ner folk från arenorna. Vem 
vill se Örebro SK; vem vill 
se en fotboll regisserad av 
Bob Houghton; vem vill i 
längden se en ”discipline
rad” och fruktansvärt själlös 
hockey av det slag som Tre 
Kronor representerade i 
Canada Cup? Och vad hän
der när idealisterna, idrot
tens oumbärliga fotfolk, för
svinner?

Dessa och andra frågor 
diskuterar jag ofta - och ef
tersom jag älskar DIF tog jag 
mig friheten att använda 
föreningen som exempel i 
en snällt ironisk passus. 
Över detta har Åke Bergdahl 
fått ett sådant raseriutbrott 
att han t o m tar till gymna
siala knep som att förvränga 
mitt namn. Och eftersom jag 
är en ”sk” supporter vill han 
bestämt stänga mig ute från 
Globen i fortsättningen.

ÅKE BERGDAHL undrar 
vad jag bidragit med för 
DIF. Miljonär är jag inte, 
men som skriftställare har 
jag många gånger skrivit 
med stor kärlek om DIF. Jag 
skrev i jubileumsboken, jag 
skrev en stor artikel om den 
i SvD; jag har talat om DIF 
i radio, etc, etc. Men fram
förallt så tillhör jag en utrot
ningshotad art som Åke 
Bergdahl nog borde värna 
om: nämligen den trogne 
supportern som går på 
match efter match, år ut och 
år in. Jag tror inte att det 
heller är en insats att förak
ta. Det kanske inte är någon 
större sådan, men lika fullt 
nödvändig.

Vi ses till nedsläpp!

MATS GELLERFELT
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DIF Supporters Club 

Stockholmsvägen 60 C 
181 42 Lidingö 

Tel 08-765 50 38 
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INFORMATION • FRÅN • SUPPORTERKLUBBEN

Tråkigt med missriktade supporters
DET GÅR nästan inte en dag utan att 
man får läsa om tråkigheter vid fot
bolls- och ishockeymatcher, det må 
gälla i vårt eget land eller utomlands.

Vän av idrott frågar sig oroligt hur 
vi skall få stopp på detta ofog. Tycker 
dessa bråkstakar att det de gör har med 
idrott att göra?

Nu finns det risk att DIF:s matcher 
måste spelas utan publik, och vad det
ta skulle innebära rent ekonomiskt kan 
ju var och en räkna ut.

JAG ÄR helt övertygad om att det finns 
många bra ungdomar inom denna 
grupp av publik som skulle kunna göra 
en stor insats för Djurgården på ett 
annat, och bättre, sätt. Nej, rensa bort 
rötäggen och visa stolthet och glädje 
över att vara djurgårdare.

Själv lider jag med både spelare 
och ledare, för det är till syvende och 
sist de som får ta smällen. Undra på 
att man talar om publikbortfall...

OFTA HÖR man om föräldrar som 
skulle vilja gå på match med sina barn 
men som inte vågar pga vad som sker, 
speciellt efter matcherna. Den som lä
ser detta utbrister nu kanske: Men den 
där gubbstrutten Öberg begriper inte 
det här.

Mitt svar är enkelt: Jag går till en

DIF-klappen 
som räcker 
i många år
• Du kan nu beställa vårt Djur
gårdsspel genom att till vårt post
giro 35 21 20 - 0 betala 150:- och 
därigenom slippa postförskotts
avgiften.

Gör slag i saken. Beställ din 
Djurgårdsjulklapp idag.

match för att stödja mitt lag och för 
att se mitt lag, detta i både med- och 
motgång. Det har funnits många tillfäl
len då jag gått från en match med sorg 
i hjärtat, men just därför skulle jag 
inte kunnat ge mig på att vandalisera 
eller låta någon utomstående lida av 
detta. Nej, nästa match blev kanske en 
glädjens stund och det är det som är 
charmen med att vara en riktig djur
gårdssupporter.

LÅT OSS gå över till något som är 

trevligare, t ex till den planerade jul
gransplundringen i januari 1992. Da
tum för denna är i skrivande stund i 
helt klart, men preliminärt blir det den 
11 januari. Du kommer att bli informe
rad på något sätt.

Att det blir en lördag är helt klart 

Pia Carlsson hyllades 
som ”Årets Profil”

och att den verkliga djurgårdsglädjen 
skall finnas hos både stora och små 
har aktivitetsgruppen bestämt med 
skärpa.

Vid det senaste sammanträdet med 
de mindre föreningarna var alla helt 
klara på att det dessutom till våren 
skall arrangeras någon sorts aktivitet 
för dig som är djurgårdare.

NÄR DU väljer medlemsskap, kom 

då ihåg att DIF Supporters Club stöd
jer alla inom Djurgården.

Jag vill till sist från mig själv och 
mina styrelsekamrater framföra ett 
tack för alla trevliga kontakter vi fått 
och önska en God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Med supporterhälsningar 
Sven Öberg

Vid damernas sista hemmamatch i 
grundserien passade supporterklub
bens ordförande Sven Öberg på att 
utdela klubbens årliga Profilpris till 
Pia Carlsson.

Motiveringen till att ge Pia priset:

”En strålande tjej med riktig djur
gårdsanda och en oerhört viktig spela
re för damfotbollen i Djurgår’n.”

Pia Carlsson, dam
lagets skyttedrott
ning, blev suppor
terklubbens favorit 
i år. Ett gott val, 
tycker vi.
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En lirare av format. Leif Eriksson, ”Chappe” kallad, blir 50 år och hyllas av 
alla djurgårdare som minns guldmatchen 1964.

I full fart. Viwi-Ann Wassdahl stor
mar fram mot en ny triumf.

LEIF ERIKSSON FYLLER 50

För 27 år sedan låg Leif Eriksson 
framstupa i IFK Göteborgs straffom
råde. Det var bara några tiotals sekun
der kvar av matchen, den sista det 
året och när domaren blåste straff 
gällde det guldet.

”Sump-Hugo” Andersson gjorde 
inget misstag, Malmö FF som varit 
säkra på guldet blev blåsta på medal
jerna och Leif Eriksson och hans lag
kamrater blev svenska mästare.

Den 20 mars firar Leif Eriksson 
nya guld, som 50-åring, en ovanligt 
vital sådan. DJURGÅRDAREN och 
föreningen gratulerar en av våra fram
stående fotbollsspelare.

Leif Eriksson växte upp i Köping 
på 50-talet, ivrigt påpassad av gamle 
djurgårdslegenden Kalle ”Köping” 

Gustafsson. När unge Leif skulle gå 
vidare blev det naturligt nog Djurgår
den.

1960 kom han till DIF, 1962 debu
terade han i allsvenskan. Radaparet 
Leif Eriksson och Leif Sköld gjorde 
tre mål var när IFK Göteborg fick 
stryk i den allsvenska premiären med 
hela 8-2. En av svensk fotbolls mest 
framgångsrika radarpar hade visat 
upp sig.

- Lyckan, sade Leif, var att jag 
valde Djurgården redan som 18-åring.

Sammanlagt blev det 45 mål på 103 
matcher. Sedan Sirius. Därefter proffs 
i Frankrike, 1973 utsedd till franska 
ligans bäste spelare.

Och nu 50 år. Tiden går, även for 
en lirare. Grattis, Leffe.

V-A WASSDAHL 60

Grattis säger tidningen DJURGÅRDA
RENS redaktion till Vivi-Ann Wass
dahl, 60 år den 28 februari.

Vivi-Ann vann SM i slalom för Djur
gården 1958, och byggde därmed vidare 
den grund som årtionden tidigare lagts 
av Inga Söderbaum och Hasse Hedjers
sons som faktiskt var landets första 
SM-segrare i de alpina disciplinerna.

Vivi-Ann Wassdahl var etablerad sla
lomstjärna när hon kom till Djurgården 
och hon svarade mot favorittrycket när 
hon 1958 lade ytterligare ett SM-guld 
till Djurgårdens samlingar.

Grattis på 60-årsdagen, önskar vår 
tidning och hela föreningen.

VI GRATULERAR

85 år. Januari, 14: Ivar Hansson, Sten
hamra. Mars, 23: Sten Grönqvist, 
Stockholm.
80 år. Januari, 3: Rut Ekås. 13: Otto 
Berg. Februari, 2: Gösta Olsson.

75 år. Januari, 3: Gösta Bernström, 
Bromma. 10: Malte Lindencranz, Sö
dertälje. 21: Erik Wennerberg, Täby. 
23: Einar Österman, Stockholm. Feb
ruari, 18: Nils Sandstedt, Solna. Mars, 
4: Lennart Lindberg, Huddinge. 12: 
Göran Hellberg, Djursholm. 16: 
Douglas Hibell, Johanneshov.
70 år. Februari, 10: Doris Larsson. 
13: Lars-Erik Löfman. 20: Thore 
Holm. 21: Olof Bergervik. Mars, 7:

Henry Lange.
60 år. Januari, 11: William Gustafs
son. 18: Ann-Marie Hall. 18: Inga-
Britt Edehammar. 29: Eleonore Dah
lén. Februari, 1: Björn Westerberg. 
4: Olof Graversen. 5: Berndt-Olov 
Jansson. 5: Erik Rönning. 13: Bertil 
Bolander. 13: Gunnar Risberg. 25: 
Rudi Koll. 28: Vivi-Anne Wassdahl. 
Mars, 13: Rolf Nyberg. 16: Anita 
Meurling. 24: Bengt Carlsson. 25: 
Bengt Berndtsson. 26: Inga Lindberg. 
30: Karin Johnsson.

50 år. Januari, 7: Thomas Ney. 12: 
Lena Thornberg. 14: Magna Lind
man. 25: Leif Ericsson. 27: Bo Hjul

ström. Februari, 5: Jan Tidman. 6: 
Lennart Thörnquist. 8: Ulf Ander. 12: 
Klas Guthner. 14: Göran Persson. 15: 
Rolf Lindqvist. 15: Sven Leonards
son. 22: Göran Carlsson. 25: Jörgen 
Carnell. 26: Jan Hjalmarsson. 26: 
Björn Olsen. Mars, 1: Carl-Gustaf 
Eklund. 3: Jan Bringby. 4: Jan Ster
ner. 6: Bengt Ternstedt. 8: Lars Mal
mert. 11: Hans Mellström. 12: Märta 
Jonasson. 13: Leif Tollin. 13: Göran 
Lindgren. 19: Georg Nitz. 20: Leif 
Eriksson. 21: Christian Laxman. 22: 
Kerstin Lind. 23: Bo Jarwander.
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144 Affisch ”Född 1891" 30:-
45 x 60 cm.

1 Babyhalsduk 80:-
8 x 70 cm. Stickad i blått med gula 
och röda ränder samt med DIF-
emblem.

2 Babymössa 90:-
Stickad i blått med två gula och
en röd rand, DIF-emblem och 
liten tofs.

3 Badhandduk 120:-
65 x 130 cm i vit frotté. DIF-
emblem ”En Djurgårdare kastar 
aldrig in handduken.”

5 Biidekal 15:-
11x11 cm, insida. DIF-emblem.

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

8 Biidekal 10:-
7x 20 cm, insida. ”I love DIF”.

9 Biidekal 10:-
7 x 20 cm, utsida ”I love DIF”.

107 Biidekal 20:-
11 x 17 cm, utsida. Klubbdekalsats 
med ett större och fyra mindre 
DIF-emblem.

152 Bilkudde 195:-
Blå sjukvårdskudde med första 
hjälpen och DIF-emblem. 30 x 21 
cm.

med DIF-emblem.

11 Bilstreamer
10 x 70 cm, insida. Stadshuset, 
Globen och Stadion. ”Djurgår’n 
é toppen”.

20:-

12 Bilstreamer
10 x 70 cm, insida. ”Djurgårdens 
Idrottsförening Stockholm”.

10:-

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

25:-

18 Brodyrmärke
45 mm. DIF-emblem.

15:-

19 Brodyrmärke
75 mm. DIF-emblem

20:-

21 Brodyrmärke
80 mm. ”Djurgår’n Stockholms 
Stolthet”.

25:-

145 Brodyrmärke
100-årslogga

30:-

22 Cigarettändare 15:-

Beställningskupong på nästa sida!

151 Collegetröja 225:-
Vit med text ”Hockey-Supporter”. 
Storlekar S, M, L, XL.

25 Djurgårdsflagga 125:-
90 x 70 cm. Ljusblå botten med 
DIF-emblem i lagerkrans i 
guldtryck.

147 Flaggstång 50:-
Till standar.

145 Fotboll 100:-
Ljus- och marinblå fält. 
100-årslogga.

150 Fotbollströja 300:-
Ljus- och mörkblårandig 
matchtröja. Storlekar 2, 4, 6. Exkl 
namn och nummer på ryggen.

31 Haklapp 35:-
Vit med röd bård. DIF-emblem. 
”Född Djurgårdare”.

32 Haklapp 35:-
Vit med blå bård. DIF-emblem.
”Född Djurgårdare”.

109 Halsduk 95-
19 x 170 cm. Stickad i blått med 
gula och röda ränder samt med 
DIF-emblem. ”Djurgår’n Stock
holms Stolthet”.

35 Halskedja 35:-
DIF-emblem med tunn kedja.

149 Hockeytröja 450:-
Ljus- och mörkblårandig 
matchtröja. Storlekar 2, 4, 6. Exkl 
namn och nummer på ryggen.

140 Kapsylöppnare 20:-
Kombinerad kapsyl och burköpp
nare på nyckelring.

39 Kassett 15:-
med årets låtar.

40 Keps 65:-
Vit eller blå av baseball-typ. DIF-
emblem.

142 Manchesterkeps 95-
Blå.

48 Knappmärke ”TRIO”/per sats 15:- 
Omkrets 30 mm 3 st märken med 
DIF-emblem packade i plastficka.

120 Klubbnål 25:-
Souvenirnål med DIF-emblem.

53 Lagaffisch 15:-
Plansch med årets hockeylag.

155 Manchesterkeps 150:-
Blå eller röd med DIF-emblem 
och Hockey-Supporter i brodyr.

125 Minidress Hockey 45:-
Souvenirdräkt för upphängn i bil.

141 Minidress Fotboll 45:-
Souvenirdräkt för upphängn i bil.

131 Miniatyrvimpel 25:-
Gul med DIF-emblem.

56 Mössa 85:-
med stor tofs. Stickad i blått med
två gula och en röd rand samt 
DIF-emblem

98 Nyckelring 20:-
med inplastat DIF-emblem.

143 Nyckelring 25:-
med myntbörs.

85 Pannband 20:-
Stickat i gult, rött och blått.

108 Penna 8:-
Gul eller vit ”Djurgår’n é toppen”.

153 Pikétröja 250:-
Marinblå tröja med DIF-emblem
och Hockey-Supporter i brodyr. 
Storlekar S, M, L.

67 Porslinsmugg 30:-
med DIF-emblem.

80 Slips 150:-
med invävt DIF-emblem.

78 Slipshållare 25:-
med emaljerat DIF-märke.

146 Standar 150:-
16 x 28 cm, vit med 100-årslogga.

87 Svettband/per par 20:-
för handled 2 st, stickade i gult, 
rött och blått

86 Svettbandssats 35:-
1 pannband, 2 st handledsband, 
stickade i gult, rött och blått.

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

154 Sweatshirt 450:-
Vit med krage och knappar, DIF- 
emblem och Hockey-Supporter i 
brodyr. Storlekar S, M, L, XL

116 T-shirts ”Hockey-Supporter”:
2-4,6-8, 10-12 år 95:-
S,M,L,XL 95:-
XXL 95:-

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

94 Ölsejdel 20:-
0,3 l med DIF-emblem.

Beställningskupong på nästa sida!



Posttidning

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

DIF AB 
betalar 
portot

Djurgårdens IF DIF AB
Box 26062
100 41 Stockholm

Adress Postnr Postadress

Telefon Best datum
Postens frakt- och postförskottsavgift tillkommer.

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm

Namn

Det bästa sortimentet för en "Djurgårdare" är en DIF-souvenir! Det kompletta souvenir
sortimentet hittar du på föregående sida. Beställ idag på talongen nedan!


