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Igång igen efter många turer...
ÅTERSTART.
å är det då dags att sätta
igång med ett tätare och tuf
fare matchande, och äntli
gen är vi igång och det är
vad vi alla längtat efter.
Topphockey med Djurgården! Det kän
des tungt att som tredje part vara den
som kom ikläm. Vi som ändå hade så
klara mål inför det här året att fortsätta
att betala ner vår skuldbörda ytterligare
och att få visa upp ett bra lag efter en
särdeles lång försäsong.
När väl den kommunala konflikten
var upplöst - ja, då kom det hot om boj
kott mot landslagsspel om inte ett avtal
gjordes upp. Men även detta klarades
upp efter tidsförskjutningar och så åter
stod bara att komma överens om var och
när de uppskjutna matcherna skall spe
las.
När vi väl kom igång med själ
va matcherna och spelade bra
hockey - då kom speluppehållet
för landslagets spel i Deutschland
Cup med efterföljande ryssmat
cher. Inte några direkta höjdare
för Djurgården Hockeys del - vi
vill ju spela med vårt lag. Att
Tyskland vann visar lite av läget
internationellt just nu.

ELITSERIEN OCH PUBLIKEN
Nu gäller att vi får matcha
våra spelare och laget i Elitserien
på den nivå som vi vet att vi kan
och publiken uppskattar. För oss
är det viktigt att vi får publiken
och stämningen tillbaka kring are
norna. Elitishockey är underhåll
ning på högsta nivå och som sådan är
den också en del i den svenska ekono
min, med intäkter och kostnader balan
serade i budget. Nu har vi förutsättning
arna och vet vad som gäller, detta får nu
utgöra den nya utgångspunkten för
verksamheten. De för idrottssverige
mycket ansträngande händelserna som
sådana, har påtalat för ansvariga hur
integrerad idrotten är i samhället och
hur hårt en konflikt slår mot framför allt
storstadslag och Djurgården Ishockey i
synnerhet. Vi som till stor del har en
åskådarpåverkad ekonomi. Relationer
na till sponsorer stressas också vid såda
na här situationer, men vi upplever att
vi har fortsatt fint samarbete och förtro
ende - det känns skönt. Vi arbetade
under konflikttiden med en två-måna
dershorisont och hade en god beredskap
för perioden. Det infördes inköpsstopp
och prioriteringar i våra utbetalningar,
där löner, skatter, personliga utlägg och
istider var prioriteringsordningen.

FÖRLÄNGD GRUNDSERIE
Nu är vi inne i en "andra nystart"
där Modo var vår motståndare i första

matchen. Grundserien avslutas först den
11 januari-96 med matchen mot Leksand
i Globen. Fyra omgångar läggs in i janu
ari på dagarna 4-7-9 och 11. Re
sultateffekten av det inträffade dom vet
vi först sedan vi tagit igen de hemma
matcher som skulle ha spelats och under
vilka förutsättningar vi får spela. Med
ett för tätt matchande riskerar vi ett visst
publikbortfall. Därför gör vi nu vårt
bästa att fokusera hockeyintresset kring
våra hemmamatcher - vi lovar härlig
kamp från första nedsläpp.

EN BRA SPORTSLIG START
Sportsligt sett ser det mycket lovan
de och intressant ut, med A-laget, Ajuniorer och B-Juniorer väl med i topp
striden i sina respektive seriesystem. För
övriga lag är det först nu som serierna
drar igång. Vi har i nuläget en rakt ige
nom bred och bra
verksamhet, som för
vidare
stolta
Djurgårdstraditioner.

PROJEKT MÄLARHÖJDEN
Äntligen närmar
vi oss ispremiären,
som är planerad till
den 15 november,
kanske till och med
några dagar tidigare.
Vi har här, efter ett
visst
projektstille
stånd i september,
tillsammans
med
Stockholm Fritid och
projektjobbarna,
lyckats ta in tid och
hålla de uppställda kostnadsramarna.
Det känns också på diskussionerna i
ungdomsleden hur viktigt det är att få
vidareutveckla
detta
vårt
eget
arena-engagemang. Som ni kanske
minns är det i nuläget ammoniak i rören
och detta betyder att vi inte får släppa
ner kortsidorna helt. Men i planerna
ingår att nästa sommar få ett nytt kylag
gregat med saltlösning i rören och då
räknar vi även med att få till en tillbygg
nad på kortsidan söderut. Planeringen
följer helt de från början uppgjorda rikt
linjerna med tre steg. Dessutom kommer
det avtal som vi upprättat med option
på upp till tio år att visa sig vara fördel
aktigt för oss, eftersom det är att förvän
ta ytterligare åtstramning kring den s k.
nolltaxan.
I samarbetet med Fritid ingår att vi
erbjuder allmänhetens åkning, men
också att vi har rätt att anordna turne
ringar i samband med helger om vi pla
nerar i god tid.

arenavåldet kommit igång igen. Kulmen
nåddes kanske vid Stadions fotbolls
match, men det har uppmärksammats
redan tidigare på hockeyfronten.
Vi kan inte acceptera att detta fort
sätter. Några få skall inte få förstöra för
de supportrar och den publik som älskar
hockeysporten och alla dess glädjestun
der. Ingen skall behöva vara rädd för att
gå på en DIF-match, vare sig man är
ungdom eller vuxen, kvinna eller man.
Därför har vi tillsammans med
Arenabolag, Polis, Fritid, Stockholmsalliansen och Blue Saints lagt upp ett
aktivt åtgärdsprogram Det är för oss
oförklarligt att de som påstår sig vara
supportrar och som sådana skall stödja
föreningen, kan agera med direkt mot
satt verkan och riskera den återhämt
ning som pågår inom föreningen. Nej,
det är nog som jag läste i Lokaltidningen
av Lars Tegner - Bättre att vara full i fa'n
än huligan!

VÅRT EGET ANTIVÅLDSPROJEKT
Djurgården Hockey bedriver nu på
tredje året ett "Våga säga nej"- projekt,
där aktiva A-lagsspelare, till Stockholms
skolor erbjuder projektföreläsningar i
säga nej till våld, skadegörelse och främ
lingsfientlighet. Projektet följer en mel
lanstadieårgång genom hela mellansta
diet. Spelarna besöker ett 80-tal skolor
och ca 120 klasser, vilket betyder att pro
jektet når ut till flera tusen elever. Alla
inblandade parter upplever framgång
och uppslutning kring de aktuella
ämnena. Projektet bedrivs sedan skolst
arten -93 tillsammans med Länsför
säkringar och stöds av Civildepar
tementet och Polisen. Kunskapsbanken i
projektet är stor och den kan tas tillvara i
större skala och utvecklas vidare på riksbasis. I samband med matchen mot
Färjestad kommer vi särskilt att mani
festera vårt "Våga Säga Nej" projekt.

ETT KUL SPEL
En ny Djurgårdsalliansförening -DIF
Boule, bildades den 16 oktober. Ett av
världens äldsta spel har nu i
Djurgårdstappning redan fått ett 50-tal
medlemmar och enligt ordf. Hagberg
och sekr. Björklund kommer dom att till
höra den absoluta Sverigetoppen.

Med andra ord läget är under kon
troll i vår fina förening och låt oss nu
göra vårt absolut bästa i att entusiasme
ra varandra till en härlig fortsättning av
säsongen.
Nedsläpp och Hockeyfest!

ARENAVÅLD OCH SUPPORTERKULTUR
Efter en för oss inom Hockeyn bra
förra säsong har nu det oacceptabla

Ingemar Drakensjö
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DJURGÅRDEN BRYTER
INTERNATONELLT
dels av sportsliga skäl och dels av mark
nadsföringsmässiga orsaker. Per Schött
är ansvarig för Djurgården hockeys
internationella satsning.
- Vi vill bygga upp ett brett interna
tionellt kontaktnät med sponsorer över
hela världen. Vi börjar gärna i Ryssland.
Det svenska näringslivet med utlandsvyer vill in på den ryska marknaden.
Det är ett urmärkt sätt för oss att skaffa
esan till St:Petersburg kom
nya kontakter. Vid sidan av Skanska,
till i en hast. Berlin var
ASG jobbade Djurgården även med
tänkt spelort från början
exportrådet, som presenterade 130 sven
men när lokala stjärnlaget
ska företag vid en speciell blå-gul mässa
och samarbetspartnern
pågick
samtidigt som ishockeyn i
Preussen gick i konkurs blev detsom
kursän

St:Petersburg.
dring.

För första gången någonsin arrangerade ett
svenskt lag en ishockeyturnering i Ryssland.
En unik satsning som gav mersmak. Det forna
Sovjetunionen lämnar visserligen fortfarande
mycket att önska men helhets intrycket för
DIF blev med beröm godkänt.

R

Projektledare Per Schött tog kontakt
med turneringens huvudsponsorer,
storföretagen Skanska och ASG. De
valde direkt St:Petersburg som ny spel
plats eftersom båda företagen har starka
intressen i Ryssland.
Nu var det bråttom. Tysklandsprojektet gick i graven 17 juni och redan
i september skulle turneringen äga rum.
- Det var en oerhört intensiv tid. Jag
och Crister Magnusson fick verkligen
slita, konstaterar Per Schött.
Grundtanken med äventyret var att
Djurgår´n skulle pröva ett nytt grepp

LAGET BESÖKTE MÄSSAN OCH FÖRETAGEN
GICK PÅ ISHOCKEY SOM KVÄLLSNÖJE.
Det sade klick direkt. Värdefulla nya
sponsorer hittade till trygga Djurgårds
famnen.
- Det var precis så vi ville ha det. En
omedelbar och naturlig relation till nya
partners som med ishockey/Djurgårns
hjälp vill in på en marknad som älskar
hockey. Dessutom tjänade vi sportsligt
på resan, menar Schött.
Djurgården vann turneringen efter
två raka segrar. Först fick Davos från

Schweiz ge sig och i finalen besegrades
hemmalaget SKA St:Petersburg
Espen Knutsen och Anders Huusko
valdes till matchens lirare och tredjelän
ken i kedjan Patrik Erickson klassades
som turnerings bäste forward. "Putte"
som varit i Ryssland ett tiotal gånger
tidigare under sin karriär var positivt
överraskad av arrangemanget.
- Det var över förväntan. Vi bodde
bra och åt hyfsat. Det var mycket bättre
jämfört med många tidigare besök i
Ryssland. Det sportsliga kan dock bli
bättre. Utöka gärna med ett lag till nästa
år uppmanar liraren Erickson.
Resan österut började med ett trä
ningsläger i Finland. Den finska motsva
righeten till Bosön heter Vierumäki och
ligger 5 mil från skidorten Lahti. Det är
en högklassig anläggning med all önsk
värd komfort och utrustning. Här träna
de laget i tre dagar.
- Ett kanonställe, jag förstår verkli
gen varför finska hockeylandslaget lad
dar där inför varje VM, säger tränare
Tommy Boustedt.
DIF tog bussen från Finland till
Ryssland. Och väl i före detta Leningrad
gjordes besvärliga upptäckter. Arenan i
St:Petersburg, Ice Palace, hade inte

DIF-laget i speciella dräkter för internationellt samarbete
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MARK I ÖSTERLED,
Fr.v. PerSchött, Kurt
Sjölander, Kalle Lilja och
Peter Gudmundson utanför
Hotel Pribaltyskaya i
St:Petersburg

Det som DIF-tränaren minns mest
med välbehag var den fina stämning
en kring turneringen. Besöket på
exportrådets Sverige-mässa var upp
skattat och den lite spartanska inram
ningen svetsade samman laget inför
elitseriestarten.
- Det fina med en sån här resa är
att vi uppskattar hemmamiljön på ett
annat sätt. Totalt sett en bra satsning
som kan bli ännu bättre i framtiden
recenserar Boustedt.
Arrangemanget blev inte bara en
sportslig framgång utan även en eko
nomisk framgång.

AMBITIONEN ÄR EN NY CUP NÄSTA ÅR
Ett finskt och ett tyskt lag står på
önsklistan. DIF och SKA är förstås redan
klara. Intresset från ryskt håll är på topp.
Stadens borgmästare hyllar engage
manget från Schött och kompani. Och
rysk TV som i år direktsände två mat
cher vill sända även nästa år. Ryssland
formligen kokar av entusiasm för isho
key. Sporten utgör en viktig del i den
ryska själen.
- Det märkte vi klart och tydligt.
Nyfikenheten var stor och ryssarna vill
se ishockey. Våra matcher lockade som
mest 4 500 åskådare. En bra siffra på för

Uppsnofsade ledare och spelare från DIF gör god reklam
för ishockey och näringsliv i Ryssland

svensk standard. Rinken var nött.
Sargen flisig och isen dålig, men tjänade
ändå sitt syfte
- Det var ingen rolig syn men samti
digt en nyttig läxa. Vi i Sverige tar ofta
mycket för självklart och är lite bort
skämda. Här gällde plötsligt en annan
verklighet, men vi kämpade på.

RESAN UTVÄRDERADES EFTER HEMKOMSTEN.
Spelare, ledare och andra inblanda
de fick säga sitt. Tommy Boustedt har
önskemål om förbättringar.
• Egen kock. Hotellets mat var okej
men egen kost är viktig. Näringslära är
a och o på elitnivå.
• Rinkens standard måste förbätt
ras.
• Skaffa fler lag. En finsk klubb
skulle höja den sportsliga nivån ordent
ligt.

- Vi gjorde ett visst överskott på olika
sponsorsintäkter. SKA St:Petersburg tjä
nade pengar på biljettförsäljining och
var nöjda även de, berättar Per Schött.
Var ni någonsin tveksamma till
Ryssland ?
- Nja säkerheten var en viktig fråga
för oss. Men vi garanterades skydd och
lever man lungt så händer det heller
inget, menar Schött, mannen bakom
projektet.

säsongen, påpekar Djurgårdens Per
Schött.
Avslutningsbanketten var lyckad.
Roslagens storband från Norrtälje spela
de svenska schlagers. Ovanliga toner
som lockade till ett gott skratt för ryssar
na som gärna dansar svenskt även i fort
sättningen tillsammans med Djurgården
hockey.
gio
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Kalle Lilja ansvarig för Skandias satsning på DIF Hockey.
Här i mitten tillsammans med elitseriespelarna Thomas Johansson, Nichlas Falk,
Ola Josefsson och Espen Knutsen. Kalle Lilja ingår i DIF hockeys styrelse.
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DJURGÅRDEN HOCKEY HAR SORG

BENGT ÅKERBLOM ÄR DÖD
Det har nu gått en tid sedan den tragiska olyckan i Mora då
Bengt i en träningstmatch mellan Mora IK och Brynäs fick halspul
sådern avskuren av en lagkamrats skridsko. Trots snabba och
intensiva räddningsaktioner från läkare och brandmän stod
Bengts liv inte att rädda, han avled kort tid efter det att han fördes
in på Moras lasarett.
Djurgården sörjer sin före detta lagkamrat som 1989 och -90
var med om att föra klubben till SMguld och som 1989 svarade
för DIF:s 2000:e elitseriemål genom tiderna.
Men framför allt gjorde sig Bengt känd som en god kamrat i
gänget vilket han fortsatte att hålla kontakt med också efter sin
flyttning till Mora och division 1.
Han hade just inlett sin sjätte säsong i Mora och om inte kom
munstrejken lamslagit hockeyn skulle Bengt och hans lagkamra
ter mött Grums i division I västra söndagen den 15 oktober.
Men i stället för den inställda matchen spelade Mora en trä
ningsmatch mot Brynäs. Sju minuter in på tredje perioden var
olyckan framme. En Mora-spelare fick en höfttackling av en mot
ståndare, voltade i luften och träffade med ena skridskoskenan
rakt över Bengt hals. Trots att Bengt snabbt fick hjälp stod läkarna
på Mora lasarett maktlösa. Bulletinen att Bengt Åkerblom avlidit
kom strax före klockan 22 på söndagskvällen. I samma stund för
sänktes HockeySverige i sorg.

Vi I Djurgården saknar
Bengt Åkerblom,
lagkamraten och kompisen.
Vi glömmer honom aldrig.

DIF-BOULE har bildats
Medlemsantalet är ca 50 spelare redan från start. 1/3 av spe
larna tillhör redan i dag eliten i Sverige. Bland annat kommer
halva damlandslaget att spela för DIF kommande säsong.
Föreningen har en tränare från Marocko, Amal Moufid, som tidi
gare varit världsmästare.
DIF-Hockeys medlemmar är hjärtligt välkomna att prova
boule hos oss.
Hör av dig till Patrik Björklund, sekr., tel 08-81 63 14

DIF HOCKEY
Hemmamatcher
ELITSERIEN HÖSTEN 1995

Mån
Tor
Sön
Tis
Tor
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27/11
7/12
10/12
12/12
11/1

19 15
19 00
17.00
19.00
19.00

DIF - Malmö
DIF-AIK
DIF-Rögle
DIF-Luleå
DIF - Leksand

Hovet
Globen
Globen
Hovet
Globen
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Nichlas Falk
Den här artikeln handlar om ishockey,
Falk och Djurgården.

Men inte om tränaren Lasse Falk.
Utan om Djurgårdens nyförvärv Nichlas Falk
Nichlas,
hockeyfostrad
i
Huddinge,
står
i
dag
inför
sitt
ej, vi är inte släkt, svarar 24-
livs -blott
sjätte
Ja, jag
togelitseriematch.
steget
uppnästan
ganskainnan
sent.
årige
Nichlas

N

Jag hade väl
chansen
tidigare, men
när
frågan
är färdigställd,
ett teck
mitt kontrakt
med
gickåtskil
ut för
en på
att Huddinge
han fått frågan
några år sedan
valde jag ändå att förnya.
liga gånger.
"Putte" Carlsson kom ju dit som tränare,
det blev en verkligt seriös satsning och
jag liksom alla andra i laget hoppades
att vi skulle få vara med om att föra upp
klubben i elitserien.
Planerna gick i stöpet. "Putte"
Carlsson bröt relativt snabbt sitt fem-års
kontrakt och Nichlas förstod att enda
chansen att han skulle få spela i elitseri
en var att byta klubb.
För bara några veckor sedan gjorde
han sin debut. Intrycket efter sex mat
cher?
- Jag var beredd på att det skulle bli
en tuff omställning men det har faktiskt
varit ännu jobbigare än vad jag trodde.

FÖRKLARA NÄRMARE?
- Det går fortare och man får mer
smällar. Som center måste jag tänka
mycket på att jobba hemåt. I ettan kunde
man tappa några puckar utan att det
blev katastrof men det håller inte här.
Därför försöker jag så här i början tänka
mycket på att jobba hemåt, att inte släp
pa till något bakåt. Det är det viktigaste.
Mitt offensiva spel får sakta växa fram.
Det känns lite som om jag i alla fall blir
lite modigare för varje match, säger
Nichlas som i de senaste matcherna
kamperat ihop med Per Eklund och
Magnus Jansson.
- Det är perfekta killar att lira med.
De är som ettriga terriers. Jag vet att de
jagar på varenda passning jag försöker

slå fram.
Per Eklund och Nichlas har varit
klubbkompisar
tidigare.
Just
i
Huddinge där tredjelänken i deras kedja
hette Lars-Göran Wiklander, också han
elitseriespelare nu, fast i Västra
Frölunda.
Eklund elitseriedebuterade i fjol.
Han gjorde stor succé och kom bl a tvåa i
DIF:s interna poängliga. Och blev vald
till årets Rookie.
- Men fördenskull går jag inte
omkring och tror att jag ska lyckas lika
bra som Pelle. Jag har bara ett stort mål
och det är att försöka spela mig till en
ordinarie plats i laget, säger Nichlas som
alltid haft Djurgården som elitlaget i sitt
hjärta.
Karriären inledde han som sjuåring
på hockeyskola i IFK Stock
holm. Året därpå flyttade han
till Huddinge, där han efter
bla sex och en halv säsong i A-
lagsdressen alltså blev kvar
till årets säsong.

- Det blir faktiskt inte så mycket tid
över för annat än att se på TV.
Hur mycket ska vi då hoppas av
Nichlas Falk kommande säsong?
Själv ligger han alltså lågt i målsätt
ningen. Djurgårdens tränare Tommy
Boustedts uttalande tyder på att Nichlas
Falk blir ett utropstecken: "Han är den
bäste svensk som ännu inte spelat i elit
serien", sa Tommy inför Djurgårdens
premiär mot HV 71 för några veckor
sedan.
- Det var ju kul och uppmuntrande
att höra. Men äsch jag vet inte, det finns
massor av duktiga lirare, säger DIFnyförvärvet, betydligt mer blygsam vid
sidan av än på rinken.
Tack och lov att det inte är tvärtom.
gio

VÄRVAR DIF-SUPPORTERS
Till vardags jobbar han
med barn i s k "sex-årsverk
samhet" i Huddinge.
- Det handlar om ett slags
inskolning. Barnen har visser
ligen inga riktiga lektioner
men de ska lära sig att komma
i tid och ha med sig vissa grej
er. Jag trivs bra med jobbet
och så har jag en toppenchef
vilket gör att jag kan få ledigt
för hockeyn då jag behöver.
Och alla barnen är väl
numera riktiga DIF-suppor
ters?
- Jag jobbar i alla fall på
det. Just nu bearbetar jag en
Rögle- och en Leksand-sup
porter. Jag tror det ska vara
endast en tidsfråga innan de
är medlemmar i Djurgården,
säger Nichlas och skrattar.

FRITIDSINTRESSEN?
- Framför allt golf. Jag har
18 i handicap.
Vad gör du i övrigt då?
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DIF-SUCCÉ i Kanada
Djurgårdens A-juniorer inledde hösten med
en mycket lyckad och uppskattad turné i
Kanada. Halifax Mooseheads, som spelar i
Québec Major Junior Hockey League, hade
bjudit in segrarna i fjolårets upplaga av
Svensk Superelit. Direkt efter att ha deltagit
i Atom Cup i Västerås bar det i månadsskiftet
augusti-september iväg till Halifax i
Atlantprovinsen Nova Scotia via London
ochToronto.

Hartford Whalers. Vid full tid var ställ
ningen 3-3. Men i Nordamerika är man
som bekant inte förtjust vid oavgjorda
matcher, så det blev straffslag som kom
att avgöra matchen. Efter fem försök
från vardera laget var det fortfarande
oavgjort 4-4 !! Ny omgång straffar tills vi
hade en segrare. Djurgårdens sjunde
straffslag sattes säkert av Mikael
"Honken" Holmqvist och den därpå föl
jande straffen räddades av storspelande
Mårten Engren i Djurgårdsburen. För
övrigt hans sjätte straffräddning i mat
chen.

örsta matchen spelades i Hali
fax Metro Center inför 2 500 för
DJURGÅRDEN TACKLADE BÄST OCH MEST
väntansfulla åskådare. Det blev
Match två spelades i staden
en inledningsvis jämn match
Dartmouth i Cole Harbour Place, en
där Halifax på sedvanligt trans
äldre men charmig arena mitt inne i ett
atlantiskt sätt försökte att spela
fritidscenter. Det var ett revanc-hung
med mycket kroppskontakt och
rigt Halifax som kom till spel inför hem
hög forechecking. Men Djurgårdenmapubliken.
tog
Trots detta var det Djur
över mer och mer av spelet ju längre
gården som bestämde det mesta som
matchen led, och till slut var det nästan
hände ute på isen, och Djurgårdarna
bara spel mot hemmamålet. Den stor
hade full kontroll på sina fysiskt större
spelande målvakten Jean Sebastien
motståndare, som aldrig lyckades
Giguerge höll ensam Halifax kvar i mat
komma ikapp i målprotokollet. Djur
chen. Giguerge visade verkligen varför
gårdens spelare var bättre i allt, även i
han draftades i första rundan av
den fysiska delen av spelet, där man

F

visade att även svenska spelare klarar av
att spela hockey med mycket tacklingar.
Faktum är att det var Djurgården som
tacklade bäst och mest. Slutresultatet
blev 6-4 till Djurgården som återigen
spelade och orkade klart bättre än
Halifax Mooseheads. Före den tredje
och sista matchen fick laget ledigt och
gjorde en utflykt till kustsamhället
Peggy's Cove, berömt för sina karga
klippor, farliga vågor och undervattens
strömmar.
Till den därpå följande träningen
fick man besök av Halifax Police, som
vid sidan av ordinarie verksamhet
bedriver ett mycket välfungerande och
uppskattat projekt tillsammans med
Halifax Mooseheads spelare. Det går i
korthet ut på att spelarna redan i unga år
får var sin fadder/kontaktperson vid
polisen, som de regelbundet träffar.
Polisen besöker i sin tur regelbundet
laget vid träningar och matcher.
Dessutom följer spelarna med poliserna
ut på patrulleringstjänst. Ett berömvärt
initiativ för att hålla spelarna på rätt sida
av lagen.

DIF Hockeys AJ och Halifax Mooseheads poserar
efter en tuff och trevlig turnering i Kanada
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OTROLIG HOCKEYATMOSFÄR

Förvånade Kanada-spelare efter ett av
DIFs många mål

ROLIGA MATCHER
För den tredje och sista matchen var
lagen tillbaka i Halifax Metro Center.
Det var två heltända lag som kom till
match.
Halifax fordrade givetvis
revansch för de två tidigare nederlagen
och Djurgårdarna ville verkligen vinna
tre raka segrar mot detta kvalificerade
motstånd. Återigen skulle det visa sig
att svenskarna var för starka för Halifax.
Djurgården var bättre i skridskoåkning,
passningsspel och teknik. Kanadensarna
fick helt enkelt aldrig fatt på de skrids
kostarka Djurgårdarna. Slutsiffrorna
skrevs till 4-3 inför dryga 2 000 impone
rade åskådare som stannade kvar efter
matchen och hyllade de båda lagen vid
avslutningscermonien.
- Roliga matcher att spela, tycker
Djurgårdens back Ola Sandberg som
sannerligen inte klev undan for någon.
- Det smäller hela tiden...och fort går
det också. Kul att pröva på att spela i
liten rink. Den ute i Cole Harbour var
knappt större än en curlingbana skämta
de en annan Djurgårdare.

- Mycket lärorikt för spelarna att få
spela en helt annat typ av ishockey och
uppleva atmosfären runt omkring, säger
Djurgårdens tränare Janne Järlefelt.
- Många av våra spelare represente
rar Sverige i olika juniorlandslag och
detta har lärt dem hur matcher mot
transatlanter kommer att vara.
- Vi borde göra det till en tradition
att åka över till Kanada. I den otroliga
ishockeyatmosfär som finns där borta
kan vi verkligen utveckla våra duktiga
och lovande juniorer. Kollegan Niklas
Wikegård är även han väldigt positiv till
ett utbyte med kanadensiska lag:
Jag hoppas att vi kan få till stånd ett
kontinuerligt utbyte i framtiden. För
våra spelare, som snart ska spela i
Djurgårdens elitserielag, är det väldigt
utvecklande att få spela mot så här bra
och annorlunda motstånd. Dessutom i
ett betydligt högre tempo än vad vi är
vana vid.
- Det är ett bra besked för Djur
gårdens IF att kunna konstatera att våra
A-juniorer håller hög klass även interna
tionellt, anser Niklas Wikegård.
- Och bättre ska vi bli, avslutar han.
Anders Antonsson
Lagledare A-juniorena

Kanadensiska journalister visade stort
intresse för svensk J-Hockey. Här sva
rar Anders Antonsson på frågor
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DJURGÅRDENS ISHOCKEY
SOUVENIRER
T-shirt C

90:-

Sweatshirt B

150:-

Sweatshirt C

T-shirt D

149:-

Blå, Djurgården Hockey.
Stl. S-XXL

T-shirt E

129:-

Grå. Bild på målvakt.
Stl. L-XL

Keps 5

150:-

Keps 6

Vit med stor bild på Patrik
Erickson. Stl. S-XXL

Sweatshirt D

Keps 7

249:-

Blå. Djurgården Hockey.
Stl. S-XXL

Sweatshirt F

129:-

Grå.
Stl. S-XXL

199:-

Blå med brodyr. Stl. S-XXL

Grå.
Stl. 120, 140 cl

T-shirt G

Keps 1

199:-

349:-

Blå, röd, gul. Brodyr.
Stl. S-XXL

Sweatshirt Barn
T-shirt F

50:-

Keps 2

Tenniströja

Keps 3

29:-

Pins Matchtröja

29:-

Ryggsäck

Slipshållare

Marinblå, ull, DIF-emblem.
Stl vuxen

Keps 4

45:-

150:-

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

Vimpel

40:-

Vit. DIF-emblem

500:-

Blå med röda ärmar.
Stl. 120, 140, L, XL

50:-

98:-

100:-

Nylonryggsäck med dubbla
ytterfack.
Mått ca 30 x 35 x 15 cm

Nylonväska med ytterfack.
Mått ca 50 x 25 x 30 cm

Mössa 2

150:-

Pins Målvakt

Sportväska

Gul, röd, blå. Stl. barn

Blå, röd, gul med brodyr.
Stl. S-XXL

29:-

Vindoverall

Blå. Djurgården Hockey.
Stl. 60, 90, 120, 140 cl

225:-

Pins DIF-emblem

100:-

Blå.

119:-

T-shirt Barn

Grå. King of
Hockey. Stl. L, XL

50:-

Vit. Djurgårdare från första
stund.

Halsduk 2
140:-

159:-

Blå. Stl. vuxen

Blå, gul, röd. Tårtmodell.
Stl. barn

Helprint. Stl XL

Sweatshirt A

149:-

Blå med röd tårtbit. Kings of
Hockey. Stl. vuxen

Haklapp

T-shirt E2

98:-

Marinblå. DIF-emblem.
Stl. vuxen

Grå. Stockholms
Stolthet. Stl. S-XXL

Vit, med stor bild på
Patrik Ericksson.
Stl. L, XL

89:-

Blå.

Nyckelring
Plastingjutet.

30:-

Väggvimpel

98:-

Blå. 26 x 70 cm.
SM-årtal.

149:-

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

15

54

Affisch

20:-

Mats Sundin. 68 x 98 cm.

1

Babyhalsduk

Babymössa

90:-

Bildekal

15:-

35

Halskedja

35:-

Slips

Bildekal

78

Souvenirnål med DIF-emblem.

172 Kylskåpsmagnet 20:-

Thomas Östlund
Erik Huusko

25:-

25:-

Lagaffisch

15:-

Plansch med årets hockeylag.
42 x 59 cm.

20:-

190 Ljuslykta

20:-

För såväl inom- som utomhus
bruk, 30 tim brinntid.

125 Minidress

18

Brodyrmärke

50:-

20:-

Souvenirdräkt för upphängning
i bil.

25:-

183 Mössa

45 mm. DIF-emblem.

25:25:-

Souvenirvimpel 40:-

50:-

19 x 33 cm.
Vit med DIF-emblem.

131 Minivimpel

40:-

För upphängning i ex, bil.
Blå, röd gul.

3

Badhandduk

150:-

161 Mössa

108 Penna

189 CD-skiva

”Hipp-hopp”
Gul, röd och blå-randig

20

Brodyrmärke

95:-

40:-

CD-singel med Djurgårdslåten
”vi är vinnare”.

162 Mössa

100:-

89:-

Rutmönstrad.

22

Cigarettändare

15:-

Blå med DIF-emblem.

187 Djurgårdsflagga200:130 x 100 cm. Ljus/mörk/blå
med DIF-emblem i mitten.

191 Haklapp

50:-

Vit med röd och blå bård. DIFemblem, ”född Djurgårdare”.

185 Pins

29:-

DIF-emblem med korslagda
klubbor.

67

Porslinsmugg

Med DIF-emblem.

50:-

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

40:-

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

50:-

193 Boxerkalsong

98:-

Grå med DIF-emblem.
Stl. S-XL.

205 mm. DIF-emblem.

75 mm. DIF-emblem.

89:-

29:-

Pint (0,56 I) med DIF-emblem.

Röd-gul-blårandig toppluva
med liten tofs.

Brodyrmärke

29:-

Samlarpins finnsmed bild på
Thomas Östlund, Erik Huusko,
Espen Knutsen, Per Eklund
resp Christian Due-Boje.

178 Ölglas

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

19

184 Pins med bild

186 Pins
”NHL-matchen”

15 x 27 cm.
Vit med DIF-emblem.

156 Souvenirvimpel
11 x 17 cm utsida. Dekalsats
med ett större och fyra mindre
DIF-emblem + ministreamer.

45:-

Hockeydräkt med DIF-emblem.

91

13 cm utsida DIF-emblem.

Slipshållare

179 Souvenirpuckar
med DIF-logo

120 Klubbnål

53

107 Bildekal

150:-

Marinblå med invävt DIFemblem.
med DIF-sköld.

DIF-emblem i tunn kedja.

13 cm insida DIF-emblem.

6

80

90:-

Rutmönster i blått, gult och
rött.

5

100:-

19 x 170 cm, rutmönstrad.
Blå, gul, röd.

8 x 70 cm. Rutmönster i blått,
gult och rött.

2

109 Halsduk

10:-

Blå, DIF-emblem, Stockholms
Stolthet.

194 Tatuering

20:-

Förpackning med 3 st DIF-mär
ken

Rad 4 från vänster: Mats Kellerstam (materialare), Fredrik Lovén, Nichlas Falk, Björn Nord, Stefan Björk,
Anders Huusko, Joakim Lundberg, Patric Kjellberg, Niklas Anger, Fredrik Lindquist, Bengt Gustafsson (läkare).
Rad 3 från vänster: Leif Larsson (fys tränare), Johan Kellerstam (materialare), Jan Viktorsson, Espen Knutsen,
Thomas Magnusson (målvaktstränare), Magnus Jansson, Tommy Jakobsen, Åke Tiensuu (sjukgymnast), Lars-
Erik Lindgren (tandläkare). Rad 2 från vänster: Thomas Östlund, Michael Törnqvist, Patrik Erickson, Per Eklund,
Joakim Musakka, Ola Josefsson, Kristofer Ottosson, Mikael Magnusson, Jonas Forsberg, Patrik Hofbauer. Rad
1 från vänster: Thomas Johansson, Stefan ”Lillis” Lundh (tränare), Peter Gudmundson (klubbdirektör), Jens
Öhling, Ingemar Drakensjö (ordförande), Christian Due-Boje, Christer Magnusson (sportchef), Tommy
Boustedt (tränare), Erik Huusko.
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