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Hej hockeyvänner
Efter en i alla avseenden fin 

sommar börjar vi nu närma 
oss seriestarten, som för vår 
del sker redan den 18 septem
ber i Jönköping mot HV 71. 

Matchen ingår i det upprättade TV 4- 
avtalet och kommer att sändas i TV. 
Första hemmamatchen är mot Västra 
Frölunda (Frölunda Indians) den 24 sep
tember.

ÅRSMÖTET
Sedan sist har styrelsen på årsmötet 

redovisat föregående års verksamhet, 
som omsatte 42 643 000 kronor och gav 
ett resultat av 2 228 000 kronor. Ett bra 
resultat efter omständigheterna och ett 
resultat som är nödvändigt för att vi ska 
kunna fortsätta minska vår skuldbörda. 
Eller om man så vill uttrycka det ett 
resultat på 495 kronor per medlem, som 
totalt är ca 4 500 st.

Styrelsen fick förnyat förtroende 
men har förändrats på en punkt - Per 
Schött har på egen begäran lämnat sty
relsen och står som konsult till vårt för
fogande i riktade sponsoraktiviteter. 
Nya namn i styrelsen är som suppleant 
Svante Ödman, sedan gammalt 
Djurgårdare och till vardags verksam i 
försäkringsbranschen och som ledamö
ter de tidigare adjungerade medlem
marna Arne Jonsson och Kurt Sjölander.

BÄTTRE FÖRBEREDDA
Efter sommarens träningsupplägg 

vet vi att vi är ännu bättre förberedda i 
år än tidigare. Våra nya spelare finner 
sig väl tillrätta och passar fint in i 
gemenskapen. Min uppfattning är att vi 
har ett minst lika bra lag som förra året 
och att det kommer att gå bra för oss. 
Men för att lyckas fullt ut i "världens 
näst bästa liga", som Elitserien kallas 
måste alla vara på topp för att man ska 
vinna en tät slutspelsmatch. Det är detta 
vi förbereder oss för. Det är i motgång
ens spår man finner framtidens segrar. 
Det gäller då att ta lärdom och omvand
la erfarenheten till vägvinnande framti
da förändringar.

Vi tänker framåt med förnuft och vet 
att DIF Hockey som förening är resulta
tet av ett hårt arbete och engagemang 
och lyhördhet av inblandade parter - 
spelare, ledare och funktionärer.

GEMENSAMT ANSVAR
Inför säsongen 95-96 är ambitionen 

sportsliga framgångar och en resultatut
veckling lika bra eller bättre än föregå

ende säsong. Vi kommer att arbeta efter 
tema - gemensamt ansvar där det gäller 
att utveckla och se helheten på samma 
gång.

Efter många turer och förhandlingar 
har vi nu tecknat ett avtal med 
Arenabolaget beträffande Globen. I jäm
förelse med övriga hockeysverige är vi 
trots viss avtalsförbättring långt ifrån de 
nivåer vi önskar.

KRIS PÅ ISTIDSFRONTEN
Vi märker också av besvärande 

istidssituationer för alla våra lag. På 
ungdomssidan har man senarelagt de sk 
nolltaxetiderna till 1 november och att 
skapa en egen träningsrink syns vara än 
mera riktigt nu när man beslutat införa 
stadsdelsnämnder. Vi som har hela Stor
stockholm som upptagningsområde ris
kerar då att inte få stöd någonstans.

MÄLARHÖJDEN
Vårt projekt Mälarhöjden är viktigt 

och löper något långsammare än beräk
nat, men vi arbetar med mål is 1 novem
ber. Gjutningen av betongfundament 
går nu in i slutfasen och sedan börjar 
montaget och resningen av de stora 
ramarna. Beroende på ammoniak i rören 
kommer vi inte kunna släppa ner kortsi
dorna helt. Detta får anstå till nästa år då 
kommuner har sagt att man byter ut 
aggregatet. En tråkighet är dessa klå
fingriga individer som nu på kort tid 

gjort två inbrott i 
vår cafeteriadel 
(sågat sig igenom 
inbrottsgaller). 
Även om bevak
ningen nu skärps 
är det alltid en 
massa extraarbete 
som ska till för att 
återställa det hela.

GOD RENOMMÉ
Ungdomslagen är annars igång med 

träningen och där som i hela föreningen 
är lagsituationerna efter omständighe
terna bra. Faktum är att vi i år haft 
många spelare som förhört sig om möj
ligheten att spela för oss. Det visar på en 
fin renommé ute bland ungdomarna. 
Detsamma gäller de relationer som vi 
har till övriga klubbar i regionen.

MATCHNING
Rimbo Mästarcup, som nu efter tre 

år tycks ha etablerat sig som lite av 
säsongstart och med deltagande av 

Leksands IF, Brynäs IF; Malmö IF och 
Djurgårdens IF visade i år bra klass för 
att vara så tidigt på säsongen och vi 
lyckades efter en stark sista period 
vända mot Malmö och vinna med 6-5. 
Övriga matcher 4-1 mot Leksand och 3-3 
mot Brynäs. Detta gav oss totalsegern 
och 100 000 kronor i prispengar.

RYSSLAND
Den tidigare omtalade turningen i 

Berlin har ersatts av en av oss tillsam
mans med ASG och Skanska anordnad 
tre-lagsturnering i St Petersburg den 
10-12 september. Deltagande lag är utö
ver DIF, Davos och SKA St Petersburg. 
Här sammanfaller arrangemanget med 
en Exportrådexpo i St Petersburg och 
det ska bli intressant och se om vi kan ge 
varandra draghjälp. Turneringen sänds i 
rysk television.

KANADA
Vårt A-juniorlag som tränas av 

Järlefelt och Wikegård har satsat på tuff 
uppbyggnadsträning och träningsmat
cher mot seniorlag. Den 28 augusti åkte 
dom till Halifax efter en inbjudan från 
Halifax Mooseheads. Vi åker för att lära 
och känna på motståndet i den kanaden
siska proffs-juniorligan, som är mycket 
stor därhemma.

SE-BANKEN SPONSRAR
På sponsorsidan är det med glädje vi 

annonserar att SE-banken går in som en 
av våra huvudsponsorer detta år. För att 
ge sponsorer och seriebiljettsinnehavare 
lite av försmak på laget hade vi den 5 
september öppet hus i samband med 
träningen på Hovet. Flera nya Stoltheter 
och Poolare kommer också in i DIF-
gemenskapen.

SOUVENIRER
Några nya tuffa souvenirer (kepsar 

och T-shirts) lanserades i samband med 
Vattenfestivalen och mottogs väl. Flera 
kommer i samband med matchstart. 
Även vårt engagemang i souvenirför
säljningen under hockey-VM har givit 
oss ett fint ekonomiskt tillskott.

Mesta Mästarna är laddade inför en 
ny och spännande säsong. Låt oss nu 
tillsammans göra det där lilla extra. Gå 
på matcherna och tag med flickorna!

Hockeyhälsningar och Väl Mött

Ingemar Drakensjö
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Ni äter en god måltid i skön miljö och upplever samtidigt 
Djurgår'n Hockeys spännande söndagsmatch i elitserien.

Pris för middag och biljett

140 kr
Ring och beställ på tel 08-600 20 60

Välkomna
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Snart dags igen

E
litseriestarten närmar sig med 
stormsteg och en ny spännan
de säsong drar igång i och 
med vår TV-sända premiär
match borta mot HV 71 den 18 

september.
Vi får alltså möjlighet att direkt 

revanschera oss för missen i förra 
säsongens kvartsfinal. Hur har vi då för
berett oss för den kommande Elitserien.

REKORDTIDIG TRÄNINGSSTART
Den 3 april startade vi upp barmark

sträningen på Bosöns fina träningsan
läggning. Den fysiska träningen har 
under våren och sommaren varit på en 
kvalitativt mycket hög nivå. 
Spelargruppens fysiska status är enligt 
de tester vi varje år genomför bättre än 
någonsin.

Isträningen körde vi igång 
med den 31/7 och idag i skrivan
de stund har vi just avverkat fyra 
veckor med isträning och tränings
matcher.

Under veckoslutet 17-20/8 del
tog vi i "Mästarcupen" i Norrtälje, 
där vi i tur och ordning spelade mot 
Leksand (seger 4-1), Brynäs (oavgjort 
3-3) och Malmö (6-5). Dessa resultat 
innebar att vi vann "Mästarcupen" och 
därmed också erhöll 100.000:- i pris
pengar.

NYA SPELARE
Vi kommer den här säsongen att visa 

upp ett antal nya spelare i DIF-dressen. 
Dessa är Nichlas Falk (Huddinge), 
Patrik Kjellberg (HV 71), Stefan Björk 
(Vallentuna), Tommy Jakobsen 
(Spektrum Flyers) och Jan Viktorsson 
(nygammal från Graz Österrike). Bakom 
dessa har vi några riktigt lovande junio
rer som "trycker på" för att ta en ordina
rie plats. De heter Niklas Anger, Fredrik 
Lovén och Markus Nilsson.

SPELARE SOM LÄMNAR OSS
Challe Berglund (Kloten Schweiz), 

Peter Nilsson (Hammarby), Marcus 

Ragnarsson (San José Sharks NHL), 
Robert Nordmark (Rauma Lukko 
Finland) och Mathias Hällback 
(Huddinge) är alla spelare som lämnar 
vårt lag.

På minuskontot är också en 
knäskadad Erik Huusko samt 
en höftskadad Jonas Forsberg.

Så här långt är vi mycket 
nöjda med vad vi hittills under 
försäsongen har presterat. Nu 
gäller det att göra den sista fin
slipningen, vilket bl a en inter
nationell turnering i S:t 
Petersburg ska hjälpa till med.

I år ska vi vara "bäst när det 
gäller".

"De tre vise männen" 
Thomas Magnusson, 
Stefan "Lillis" Lundh 
och Tommy Boustedt

VI HÖRS OCH SYNS I GLOBEN!
Hockeyhälsningar
Lagledningen DIF Hockey A-lag
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STAMGÄST

(Utdrag ur DIFs broschyr för stamgästabonnemang)

Tänk högt, gå på hockey
Att fyra offentliga personer väljer Globen som forum för att fritt lufta sina innersta 
tankar är kanske inte helt förvånande. Åsikterna kom i dagen när vi gjorde en oveten
skaplig undersökning där vi frågade hundra personer varför dom tycker om att gå på 
hockey.

Intressanta aspekter var ljudet av en tackling rakt in i sargen, suset i publiken när ett 
slagskott precis missar målet. Att man sitter så nära att man känner lukten.

En del framhöll särskilt nyttan av att ta med kunder på hockey, ett avslappnat sätt 
att träffas kollegor emellan. Andra pratade varmt om att hålla ihop kompisgänget, nu 
när intressena svängt till blöjor och trädgårdsskötsel. En liten klick nämnde den kokta 
med bröd i periodvilan som en totalupplevelse. Vissa ville inte alls prata om saken, 
andra mumlade något om sportmanship.

Oavsett dina skäl vill vi gärna se dig som stamgäst på Djurgården Hockeys hemma
matcher i Globen under nästa säsong. Seriestarten äger rum 24 september mot 
Frölunda. Som vår stamgäst får du själv välja ut en stol som sedan blir din egen under 
hela säsongen. Från den platsen kan du se Djurgården spela tjugo hemmamatcher från 
slutet av september till slutet av februari. Vill du byta stol under säsongen står det dig 
fritt. Biljetterna får du hemskickade i god tid före matchdags. När lagen sen lämnar 
isen för periodvila kan du ladda batterierna i stamgästbaren på etage tre. Den öppnar 
en timme innan nedsläpp, och som namnet antyder är den enbart tillgänglig för våra 
stamgäster. Där kan du koppla av, umgås med likasinnade och hämta nya krafter.

Biljetthysterin vid slutspelet kan du också ta med ro. Givetvis har du garanterad 
förköpsrätt. Detta gäller även andra toppevenemang, t ex som fjolårets Gretzky-match.

Om du vill ha information om parkering eller något annat runt matchen så ringer du 
bara mig, Jan Hallander. Jag blir din kontaktperson och hjälper dig med det du 
behöver.

Ring eller faxa din beställning till mig så kontaktar jag dig snarast angående 
din stol. Du når mig på fax 08-725 12 80 eller direkttelefon 08-725 11 71 
(växel 08-725 10 00).

Vänliga hälsningar

Jan Hallander

PS. Om du beställer minst fyra platser inom 14 dagar så skickar jag fortast möjligt ett hockeyspel fabrikat 
Stiga.
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ABONNEMANG

Stamgästabonnemang för företag
Faxas till 08-725 12 80 eller skickas till DIF Hockey, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov

Ja tack. Jag vill gärna bli stamgäst och följa Djurgårdens tjugo hemmamatcher under grund
spelet 95/96 som startar 24 september -95 och slutar i februari -96.

Jag bokar härmed............antal stolar à 2 700 kr.
(Bokar du fyra stolar eller fler inom 14 dagar får du ett hockeyspel fabrikat Stiga, 

värde 500 kr)
Om EU inför moms på idrottsevenemang accepterar jag denna merkostnad

Skicka faktura och biljetter till:

Kampanj för stamgästkort (säsongskort) 
DIF Ishockeyförening genomför just nu en kampanj för att fylla Globen, 

skapa stämning och gemenskap och totalupplevelse 
vid ishockeymatcherna 1995/96.

Handlingsplan
- En tolvsidig tabloidbilaga har distribuerats med Svenska Dagbladet 

den 27 april. Upplaga 160 000 ex.
— Bilagan delades ut under Hockey-VM på Globen.
— 1 000 st reklamboxar delas ut till företag av våra ungdomsspelare.
- Utsändning i Radio Megapol.

Obs! Se till att även ditt företag tecknar 
abonnemang för säsongen 95/96
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Elitserielaget 95-96

Träningsmatcher 
hösten 1995

Välkommen till 
elitserien hösten 1995

Mån 18/9 19.30 HV 71-DIF Globen
Sön 24/9 17.00 DIF-Frölunda
Tor 28/9 19.00 MoDo-DIF "

Sön 1/10 17.00 DIF-Rögle
Tor 5/10 19.00 DIF-Luleå
Mån 9/10 19.30 Färjestad-DIF
Tor 12/10 19.00 DIF-Brynäs
Sön 15/10 17.00 Malmö-DIF
Tor 19/10 19.00 DIF-Leksand
Sön 22/10 17.00 DIF-Västerås Hovet
Tis 24/10 19.00 AIK-DIF Globen
Tor 26/10 19.00 DIF-HV 71
Sön 29/10 17.00 Förlunda-DIF
Sön 12/11 17.00 DIF-MoDo "

Tis 14/11 19.00 Rögle-DIF "

Tor 16/11 19.00 Luleå-DIF "

Sön 19/11 17.00 DIF-Färjestad
Tor 23/11 19.00 Brynäs-DIF
Mån 27/11 19.30 DIF-Malmö Hovet
Tor 30/11 19.00 Leksand-DIF Globen
Sön 3/12 17.00 Västerås-DIF
Tor 7/12 19.00 DIF-AIK

8

15/8 Södertälje SK-DIF 4-1

17-20/8 Turnering Rimbo Cup i Norrtälje
17/8 DIF-Leksand 4-1
19/8 DIF-Brynäs 3-3
20/8 DIF-Malmö IF 6-5

29/8 DIF-HPK Hemmenlina 5-2

31/8 Huddinge-DIF 4-5

3/9 DIF-Rauma Lukko Järfälla

10-12/9 Turnering S:t Petersburg
11/9 DIF-Davos
12/9 DIF-SKA S:t Petersburg
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Rapport från 
Djurgårdens

A 
juniorer 

HÅRDKÖRNING
Efter en tuff försäsongsträning, som 

startade den 22 april, med i genomsnitt 
sex träningspass i veckan gick vi på is 
den 1 augusti.

Vi har spelat tre matcher mot senior
lagen Haninge och Arlanda div I samt 
Nacka div II. Förlust mot Haninge och 
Nacka med 4-2 resp 4-1. Arlanda, som 
dock hade med sju juniorer besegrades 
med 5-0.

Den 25 augusti åkte vi till Västerås 
och ATOM Cup, där många av Sveriges 
bästa juniorlag har som tradition att stäl
la upp och känna på varandra inför 
säsongen.

Vi hamnade i en grupp med 
Södertälje (2-2). Västra Frölunda (vinst 
1-0) och Färjestad (4-2). Detta resultera
de i gruppseger och avancemang till 
semifinal mot Huddinge som blev tvåa i 
den andra gruppen efter Malmö.

I semifinalen gjorde vi en av våra 
bästa matcher spelmässigt sett. Men 
trots ett nästan totalt spelövertag lycka
des Huddinge vinna med 2-1 i sudden 
death, efter mål när endast 8 sekunder 
återstod. Mycket orättvist! I finalen slog 
sedan Malmö Huddinge med 5-1.

KANADA GO!
Efter ATOM Cup var det bara hem 

och packa resväskan för nya äventyr. 
Efter intensiva förberedelser och med 
stor hjälpande insatser från vissa föräl
drar åker laget nämligen till Halifax, 
Kanada. Under en vecka, där värdlaget 
Halifax Mooseheads står för lagets alla 
kostnader, skall laget förhoppningsvis få 
en bra utbildning och ishockeyerfaren
het på internationell nivå mot transat
lantiska proffs-juniorer.

Reseberättelse och utvärdering från 
AJs Kanada-turné kommer i nästa 
MedlemsNytt!

B-juniorerna har ny tränare

N
y tränare för Djurgårdens B-
juniorer Bosse "Pajen" 
Mellbin. "Pajen" har en lång 
och väldokumenterad erfa
renhet från Stockholms- 
hockeyn. Detta är hans tredje raka 

säsong i Djurgården. I år har han till sin 
hjälp Petter Hägerbäck, en ung och 
lovande tränare som vid sidan av hock
eyn tillbringar sin tid med studier på 
Bosön. Petter är en alldeles utmärkt tek
niktränare på Djurgårdens ungdomslag, 
och dessa tränare kommer att komplet
tera varandra bra.

Det material som de har att jobba 
med är ett ungt och ambitiöst lag där det 
finns både talang och sedvanlig järnvilja 
av gott Djurgårdsmärke. Säsongen bör
jade i maj månad med barmarksträning 

Spelprogram J 20 Super-Elit
Välkomna till Isstadion: DIFs hemmamatcher säsongen 95/96

Lör 30/9 16.00 DIF-Södertälje SK
Lör 14/10 18.30 DIF-Huddinge IK
Lör 21/10 18.30 DIF-HV 71
Sön 22/10 12.00 DIF-Västra Frölunda
Lör 18/11 14.30 DIF-Rögle BK
Sön 19/11 12.30 DIF-Malmö IF
Lör 25/11 14.30 DIF-Leksand IF
Sön 26/11 12.00 DIF-Mora IK
Lör 9/12 14.30 DIF-Team Kiruna
Sön 10/12 13.30 DIF-Bodens IK
Lör 27/1 16.00 DIF-MoDo Hockey
Sön 28/1 15.00 DIF-IF Björklöven
Lör 3/2 14.30 DIF-Hammarby IF
Lör 17/2 14.30 DIF-Färjestad BK
Sön 18/2 12.00 DIF-Västerås IK

ute på Bosön, och gick på is två veckor in 
i augusti. Säsongen som väntar innehål
ler till att börja med den sedvanliga 
resan till PEAB Cup i Ängelholm och en 
hel del träningsmatcher innan serien 
börjar. Där är ambitionen att ligga i top
pen och kriga. Sedan kommer två stora 
och mycket viktiga delmål, där man kan 
mäta sig med de bästa lagen i Sverige; 
nämligen FM Mattsson Cup i Mora, som 
spelas vid årsskiftet och där Djurgården 
segrade förra året, samt givetvis SM för 
B-juniorerna.

Om möjligheterna finns så kommer 
man även att försöka etablera kontakter 
med finska lag. Hur som helst, detta blir 
ett mycket spännande och intressant år 
för Djurgårdens B-juniorer det är klart 
redan nu.
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MEDLEMSERBJUDANDE 
Bjud din kompis på hockey!

Till Djurgårdens två första 
hemmamatcher får du 
som medlem bjuda 
din kompis Gratis på matchen

DIF-Frölunda 24 september 
kl 17.00 Globen
DIF-Rögle 1 oktober 
kl 17.00 Globen

Gästkupong  Gästkupong
DIF-Frölunda 24/9—95  DIF-Rögle 1/10—95

Gästens namn Gästens namn

Adress Adress

Postadress Postadress

Mot uppvisande av medlemskort och ifylld gästku
pong erhåller du som medlem två biljetter till pri
set av en, på etage 3, kortsida (80:-). Biljetterna kan 
endast köpas i Globens biljettförsäljning, Arena
torget 1, Globen. Biljetter kan ej telefonbeställas.

Mot uppvisande av medlemskort och ifylld gästku
pong erhåller du som medlem två biljetter till pri
set av en, på etage 3, kortsida (80:-). Biljetterna kan 
endast köpas i Globens biljettförsäljning. Arena
torget 1, Globen. Biljetter kan ej telefonbeställas.
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Djurgården i S:t Petersburg

För första gången någonsin har 
Djurgården Hockey arrangerat en 
turnering utomlands. Den 10-12 september 
spelades ”Baltic Hockey Cup” i Yubileiny sta
dion i S:t Petersburg. Förutom Djurgården 
deltog också Mats Waltins Davos HC och SKA 
S:t Petersburg.

Syftet med att arrangera en 
internationell turnering är 
flera. Ett viktigt skäl är 
givetvis att vi ska få ett bra 
sportslig utbyte. Andra är

att gå ut mer internationellt och att 
knyta starkare relationer mellan 
näringslivet och Djurgården Hockey. 
Våra "tunga" samarbetspartners i denna 
turnering har varit SKANSKA och ASG. 
Dessa två företag ser Ryssland som en 
mycket intressant marknad, där man 
med hockeyns hjälp ytterligare kan stär
ka sin ställning.

Inom Djurgården är vi mycket glada 
och tacksamma över samarbete med 
SKANSKA och ASG vilket möjliggjort 
denna turnering. Vi är också mycket 
glada över de kontakter vi haft med 
Exportrådet och med Dagens Industri, 
som samtidigt med vår turnering hade 
ett symposium, "Sverigedagarna" för ca 
130 svenska företag i S:t Petersburg. Det 
innebar många svenska flaggor på läk
tarna vilket var ett bra stöd för våra kil
lar på isen. Det gav också Djurgården

möjlighet att 
knyta värdefulla kontakter för 

framtiden. Under turneringen besökte 
våra A-lagskillar "Sverigedagarna" på 
LEN-EXPO där de svenska företagen 
ställde ut. Vi fick presentera Djurgården 
Hockey vid två tillfällen under utställ
ningen som för övrigt invigdes av utri
keshandelsminister Mats Hellström.

Turneringen hade skapat ett stort 
intresse i S:t Petersburg. Den visades i 
rysk TV, där den kunde ses av 80 miljo
ner tittare.

Förhoppningsvis kommer turne
ringen att upprepas även nästa år. Då 
hoppas vi även kunna få med lag från 
Finland, vilket ytterligare kommer att 
stärka "Baltic Hockey Cup", både 
sportsligt och kommersiellt, eftersom 
fler och fler företag runt Östersjön ser 
hockeyn som ett viktigt hjälpmedel i 
marknadsföringen.

Vår förhoppning är att vistelsen i S:t 
Petersburg är en bra generalrepetition 
inför årets viktigaste hockeyhändelse, 
Elitserien. Vi vet att det är bra för killar
na att få möta internationellt motstånd. 
Därför ser vi mycket fram emot årets 
Elitserie, där turneringen i S:t 
Petersburg är en av många viktiga förbe
redelser som A-laget kommer att 
genomföra.

Utförligare reportage om turnering
en kommer senare i MatchProgrammet.

Peter Gudmundson

Grattis
Tommy Albelin

Djurgården har fått sin tredje 
spelare genom tiderna som 
får sitt namn ingraverat på 
den åtråvärda Stanley Cup-
trofén. Tommy Albelin och 

hans New Jersey Devils vann mycket 
överraskande hela slutspelet efter att ha 
spelat ut favorittyngda Detroit Red 
Wings i finalen med solklara 4-0 i mat
cher. En stor del i avgörandet var för
svarsspelet där New Jersey var vida 
överlägset sina mer namnkunniga mot
ståndare. Steve Yzerman, Sergei 
Fedorov och Co 
kom helt enkelt 
ingenstans mot 
ett säkert spe
lande 
Devilsförsvar.
Inga bläckfiskar 
i världen hjälpte 
mot Brodeur, 
Albelin & Co. 
Vi gratulerar 
Tommy från 
Djurgården 
Hockey!!
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Djurgården och ishockey - säg 
orden till Johanna Högberg 
och hon spricker upp i ett 
stort leende.

Möt här den hockeyfrälsta stock
holmskan som hoppas att hon komman
de säsong ska få sällskap av fler kvinnor 
på läktarna i Globen.

- Det är hög tid att vi får bort stäm
peln grabbsport på hockeyn. Spelet är ju 
urläckert för oss tjejer, säger 24-åriga 
Johanna som är övertygad om att en tjej
trend står för dörren.

- Det gäller liksom bara att få ur 
proppen som fortfarande finns kvar, när 
det väl är gjort kommer allt bara att 
rinna på, säger Johanna som på de fyra 
senaste åren missat endast två av 
Djurgårdens hemmamatcher.

- Båda gångerna låg jag på sjukhus 
så det måste väl betraktas som giltigt 
förfall, säger Johanna som sanningen att 
säga haft ett rent h-e under de senaste 
månaderna.

- Jag har abstinensbesvär, hockeyns 
sommaruppehåll är alltid en plåga men 
nu känns det bättre, säsongen närmar 
sig ju.

Kan du inte bota abstinensen med att 
gå på fotboll då?

- Nej, det hjälper ju inte alls. Visst 
händer det att jag någon gång går på fot
boll men det eller annan idrott ger inte 
alls samma kick. Ibland kan man ju gå 
ifrån en fotbollsmatch utan att ha upp
levt något, den känslan har man aldrig 
efter en hockey-match.

Förklara närmare?
- Man behöver egentligen inte alls 

vara speciellt idrottsintresserad för att få 
behållning av ett besök i Globen, det 
händer ju hela tiden så mycket runt 
omkring. Jag har tagit med mig tjej-kom
pisar som innan inte alls varit hockey- 
intresserade men som efteråt tyckte att 
det var en jättehäftig upplevelse.

Men ingenting är så bra att det inte 
går att göra bättre. Johanna har under 

åren funderat åtskilligt på vad som ska 
kunna göras för att locka fler tjejer till 
Djurgårdens matcher.

- En manlig hej aklack skulle sitta 
fint, dessutom kunde man innan mat
chen ha en liten regelgenomgång på 
jumbotronen. Förstår man reglerna 
åtminstone lite grann blir det ju 
ännu roligare. Dessutom tycker jag 
att det skulle vara enklare att få tag 
på biljetter, det skulle i synnerhet 
hjälpa oss kvinnor som jag tror 
rent generellt är lite bekvämare än 
män.

Johanna har lagt fram sina för
slag för de ansvariga i Djurgården 
som planerar för att arrangera en 
tjejdag i Globen.

Modevisning och aerobics är 
två av förslagen på sidoevene
mang vilka skulle fungera som 
dragplåster för de tjejer som inte 
kan lockas med själva hockeymat
che. Det är en jättebra idé tycker 
Johanna.

- Och kommer tjejerna bara en 
endaste gång så kommer de att bli 
sålda på hockeyn och inramningen 
i arenan, säger Johanna som själv 
hade fyllt 17 då hon såg sin första 
match live.

- Tidigare hade jag sett hockey 
på TV, jag tyckte det verkade kul 
och ville se en match i verkliga 
livet. Men att det skulle vara så kul 
att hockeyn och Djurgården blev 
en stor del av mitt live kunde jag 
inte föreställa mig, säger Johanna 
som oftast gör sällskap till Globen 
men sin tre år yngre lillasyster 
Emma.

- Och vi har tom börjat få med 
oss mamma ibland.

Det låter som hon var svårlock
ad?

- Ja, hon var till en början helt 
anti, kunde liksom inte ens tänka 
sig att gå på en hockeymatch.

Men?

- Ja, vi övertalade henne och efter 
första matchen hon såg har hon helt 
ändrat inställning. Och då förstår jag att 
det finns massor av tjejer som skulle bli 
hockeyfrälsta om de bara tog det där för
sta steget. Om de inte vill gå ensamma 
första gången kan de ju snacka med

12
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har upptäckt tjusningen med hockey

skol- eller arbetskompisar och bestäm
ma sig för att lägga tjej-träffen i Globen. 
Jag lovar, även om ni inte vet vad icing 
är och även om ni inte kan namnet på 
Djurgårdens motståndare eller en enda 
spelare på isen kommer ni att få en häf
tig upplevelse. En match med 

Djurgården i Globen är nämligen en 
totalupplevelse - för alla, säger den trog
na DIF-supportern med adress till alla 
flickor, tjejer och kvinnor som ännu inte 
tagit steget.

Jonas Arnesen
Sportjournalist, Svenska Dagbladet

Efterlysning
Vi behöver fler som kan 
hjälpa till under Hockey
säsongen med Program
försäljning, souvenirer eller 
matchvärdar/värdinnor.

Skriv ett brev och anmäl ditt intresse, 
märk kuvertet med vad du vill göra

DIF Hockey
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov

Tack

A
lla ni som gjorde att vi åter
igen kunde orsaka köbild
ning på Strömbron under 
Vattenfestivalveckan. 
Föräldrar i 83-laget, 
Gunilla, spelarna m fl. Varmt tack 

allihop.
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Nya spelare
i elitserielaget

1995-96 Nya

TOMMY JAKOBSEN 
Back
701210
Längd: 172, Vikt: 84, 
ny från Spektrum
Flyers
Landskamper: 
40 A i Norge 
Moderklubb:
Furuset IF

8.
NIKLAS ANGER 
Forward
770714, studerande 
Längd: 187, Vikt: 86, 
ny från A-J
Landskamper: 31 J 
Moderklubb: IFK 
Täby

STEFAN BJÖRK 
Back
760910, studerande 
Längd: 183, 
Vikt: 85
1 A-lagssäsong 
Landskamper: 25 J 
Moderklubb: 
Vallentuna BK 
J-EM: 1994

12.
FREDRIK LOVÉN 
Forward
770314, studerande 
Längd: 189, Vikt: 85, 
ny från A-J
Landskamper: 20 J 
Moderklubb: DIF

Souvenirer

T
-shirt och collegetröja i blå färg 
med tryck på framsidan 
resp Kings of Hockey och 
DIF-emblem på ryggen. 
Storlekar: S-XXL

T-shirt grå med bild på målvakt 
samma baksida som ovan.
Storlekar: S-XXL

Keps 4 kornblå med röd skärm, 
Djurgården Hockey fram och Kings of 
Hockey + DIF-brodyr i nacken.

Keps 5 marinblå med DIF-brodyr
märke och 1891, Stockholms Stolthet 
fram resp DIF i nacken.

Priser se best talongen till höger

16.
NICHLAS FALK 
Forward
710203, studerande 
Längd: 183, Vikt: 89, 
ny från Huddinge 
Landskamper:
7 B, 25 J 
Moderklubb: 
Huddinge IK

26.
JAN VIKTORSSON 
Forward
640727, egen företa
gare.
Längd: 173, Vikt: 74 
10 A-lagssäsonger 
Landskamper: 56 A, 
19 B, 3 J
Moderklubb: 
Handens SK

24.
PATRIC KJELLBERG 
Forward
690617, polis 
Längd: 189, Vikt: 94, 
ny från HV 71 
Landskamper: 57 A, 
15 B, 35 J
Moderklubb: RA 73 
SM: 1995
VM: 1992, OS: 1994

31.
PATRIK HOFBAUER 
Målvakt
681214, försäljare 
Längd: 188, Vikt: 90, 
ny från Örebro IK 
Landskamper: 15 J 
Moderklubb: 
Halmstads HK

SM: 1989, 1990, 1991. VM: 1991
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DJURGÅRDENS ISHOCKEY 
SOUVENIRER

Priserna anges inkl moms. Exp.avgift 30:- samt frakt och postförskottsavgift tillkommer. 
Texta artikelnummer, namn och antal vid beställning av souvenirer mot postförskott.

Har du frågor angåen
de souvenirerna ring 
0582-508 45 eller 
faxa 0582-509 44

T-shirt C 90:-
Vit, med stor bild på 
Patrik Ericksson.
Stl. L, XL

T-shirt D 149:-
Blå, Djurgården Hockey.
Stl. S-XXL

T-shirt E 129:-
Grå. Bild på målvakt.
Stl. S-XXL

T-shirt F 199:-
Blå med brodyr. Stl. S-XXL

T-shirt G 199:-
Helprint. Stl XL

T-shirt Barn 119:-
Blå. Djurgården Hockey.
Stl. 60, 90, 120, 140 cl

Tenniströja 225:-
Blå, röd, gul med brodyr.
Stl. S-XXL

Sweatshirt A 150:-
Grå. King of
Hockey. Stl. M, L, XL

Sweatshirt B 150:-
Grå. Stockholms
Stolthet. Stl. S-XXL

Sweatshirt C 150:-
Vit med stor bild på Patrik 
Erickson. Stl. S-XXL

Sweatshirt D 249:-
Blå. Djurgården Hockey.
Stl. S-XXL

Sweatshirt F 349:-
Blå, röd, gul. Brodyr.
Stl. S-XXL

Sweatshirt Barn 140:-
Grå. Djurgården Hockey.
Stl. 120, 140 cl

Keps 1 50:-
Blå, gul, röd. Tårtmodell.
Stl. barn

Keps 2 50:-
Gul, röd, blå. Stl. barn

Keps 3 98:-
Marinblå, ull, DIF-emblem.
Stl vuxen

Keps 4 149:-
Blå. Djurgården Hockey.
Stl. vuxen

Keps 5 98:-
Marinblå. DIF-emblem.
Stl. vuxen

Keps 6 149:-
Blå med röd tårtbit. Kings of
Hockey. Stl. vuxen

Keps 7 159:-
Blå. Stl. vuxen

Haklapp 50:-
Vit. Djurgårdare från första 
stund.

Halsduk 2 100:-
Blå.

Hockeytröja
Matchtröjekopia blå. 395:-
Med nummer och namn 495:-
Stl barn junior, vuxen

Mössa 2 89:-
Blå.

Nyckelring 30:-
Plastingjutet.

Pins DIF-emblem 29:-

Pins Målvakt 29:-

Pins Matchtröja 29:-

Ryggsäck 100:-
Nylonryggsäck med dubbla 
ytterfack.
Mått ca 30 x 35 x 15 cm

Slipshållare 45:-

Sportväska 150:-
Nylonväska med ytterfack.
Mått ca 50 x 25 x 30 cm

Vimpel 40:-
Vit. DIF-emblem

Vindoverall 500:-
Blå med röda ärmar.
Stl. 120, 140, L, XL

Väggvimpel 98:-
Blå. 13 x 33 cm.
SM-årtal.



54 Affisch 20:-
Mats Sundin. 68 x 98 cm.

1 Babyhalsduk 90:-
8 x 70 cm. Rutmönster i blått, 
gult och rött.

2 Babymössa 90:-
Rutmönster i blått, gult och 
rött.

5 Biidekal 15:-
13 cm insida DIF-emblem.

6 Bildekal 15:-
13 cm utsida DIF-emblem.

107 Bildekal 20:-
11 x 17 cm utsida. Dekalsats 
med ett större och fyra mindre 
DIF-emblem + ministreamer.

18 Brodyrmärke 20:-
45 mm. DIF-emblem.

19 Brodyrmärke 25:-
75 mm. DIF-emblem.

20 Brodyrmärke 95:-
205 mm. DIF-emblem.

189 CD-skiva 40:-
CD-singel med Djurgårdslåten 
”vi är vinnare”.

22 Cigarettändare 15:-
Blå med DIF-emblem.

187 Djurgårdsflagga 200:-
130 x 100 cm. Ljus/mörk/blå 
med DIF-emblem i mitten.

191 Haklapp 50:-
Vit med röd och blå bård. DIF- 
emblem, ”född Djurgårdare”.

109 Halsduk 100:-
19 x 170 cm, rutmönstrad.
Blå, gul, röd.

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

120 Klubbnål 25:-
Souvenirnål med DIF-emblem.

172 Kylskåpsmagnet 20:-
Hockeydräkt med DIF-emblem.

53 Lagaffisch 20:-
Plansch med årets hockeylag. 
42 x 59 cm.

190 Ljuslykta 20:-
För såväl inom- som utomhus
bruk, 30 tim brinntid.

125 Minidress 50:-
Souvenirdräkt för upphängning 
i bil.

183 Mössa 89:-
Röd-gul-blårandig toppluva 
med liten tofs.

161 Mössa 100:-
”Hipp-hopp”
Gul, röd och blå-randig

162 Mössa 89:-
Rutmönstrad.

185 Pins 29:-
DIF-emblem med korslagda 
klubbor.

67 Porslinsmugg 50:-
Med DIF-emblem.

80 Slips 150:-
Marinblå med invävt DIF- 
emblem.

78 Slipshållare 45:-
med DIF-sköld.

179 Souvenirpuckar 
med DIF-logo

Thomas Östlund 25:-
Erik Huusko 25:-

91 Souvenirvimpel 40:-
15 x 27 cm.
Vit med DIF-emblem.

156 Souvenirvimpel 50:-
19 x 33 cm.
Vit med DIF-emblem.

111 Vimpel 40:-
Vit Hockey-vimpel.
Alla SM-årtal.

3 Badhandduk 150:- 
65 x 130 cm vit frotté.
DIF-emblem ”En Djurgårdare 
kastar aldrig in handduken”.

108 Penna 10:-
Blå, DIF-emblem, Stockholms 
Stolthet.

184 Pins med bild 29:- 
Samlarpins finns med bild på 
Thomas Östlund, Erik Huusko, 
Espen Knutsen, Per Eklund 
resp Christian Due-Boje.

186 Pins 29:-
”NHL-matchen”

Minnes-pins från matchen DIF-
Wayne Gretzky & Friends 
1994.

192 Strumpor 40:-
Vit slätstickad ankelsocka 
med DIF-emblem.
Stl 36/40 och 40/45

178 Ölglas 50:-
Pint (0,56 I) med DIF-emblem.

Fyll i kupongen på baksidan, klipp ur och lägg på postlådan

Frankeras ej 
adressaten 

betalar 
portot

Box 133
694 23 HALLSBERG

Svarsförsändelse 
Kundnummer 700256100 
694 01 HALLSBERG


