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BÄST
när det gäller...

Nu koncentrerar vi oss på slutspelet.
Det för den närmaste tiden överskuggande och mest viktiga är 
koncentrationen kring slutspelet. Det känns också att en lång serie 
närmar sig slutet där den som skall gå vidare och vinna måste ha 
bra samspel mellan fysisk och psykisk prestation. Därför känns det 
skönt att få säga att det har killarna kring och i vårt lag.

För första gången på länge är nu truppen intakt, dvs 
utan skador och de senaste matcherna visar på bra 
fighting spirit. Upphämtningen mot HV 71 och 
Malmö visar på stark lagmoral och att det går att slå 
till även ur numerärt underläge.
Mötet mot MoDo blev en intensiv uppgörelse, upp
byggd kring känd taktik från båda lagen. Alla ville 

väldigt mycket. Vårt 3 mot 5-spel fungerade utmärkt. Men 
2-0 ledningen utjämnades tyvärr i slutminuten av matchen 
till 2-2. Och som "Lillis" sade på presskonferensen: "Det är 
bittert men rättvist".

Som vanligt har serien varit jämn och det bevisar den 
kvalité som den svenska ligan har - bäst i Europa. Och att vi 
även i fortsättningen vill ha det så är det full enighet kring, 
även om Europaliga eller något annat liknande kommer.

EUROPALIGA
Ingen hockeyintresserad har kunnat undgå att 

Europaligan diskuteras och i veckan fick vi ett intressean
mälanformulär från Svenska Hockeyförbundet. Det 
Internationella Ishockeyförbundet planerar en vänskapstur
nerings-liga där 16 lag är tänkta att deltaga. Lagen represen
terar länder i VM:s A-pool samt England och Schweiz. Två 
lag från länderna Finland, Ryssland, Tyskland och Sverige. 
Lagen avsedda att deltaga utses av respektive landsförbund. 
Man spelar i fyra grupper där de två bästa går vidare till 
finalspel, dvs tre hemma och tre bortamatcher i gruppserien.

DIF Hockey har inte tagit slutlig ställning och beslut i 
frågan ännu, utan arbetar vidare med att införskaffa mer 
information. Vi för också en dialog med Svenska 
Hockeyligan i frågan. Allmänt kan sägas att vi är positiva till 
utökat internationellt utbyte, men att vi helst ser att detta 
sker i samverkan med övriga hockeysverige.

Förtydliganden förväntas komma och beslut fattas av 
Svenska Hockeyförbundet senast i början av mars.

BOSMANFALLET
EU domstolens utslag i Bosmanfallet tillåter nu fria över

gångar när kontraktstiden gått ut för professionella spelare 
inom EU-EES avtalsområden. Det betyder att vi får bereda 
oss på en ökad spelarrörlighet och den blir märkbar just 
under det första året då förändringen kommer. Därefter blir 
situationen mera normal igen. För vår del gäller det att kon
kurrera med bra utvecklingsmöjligheter för spelarna där tra
dition och kunnande skall samverka med livskvalite.

Vi märker också myndigheternas ökade intresse för den 
prestationsinriktade tävlingsidrotten och rådande anställ
ningsförhållanden. För den oinvigde kan vi tala om att för 
DIF Hockeys del finns inga anställningsformer via andra 
bolag eller liknande.

PUBLIKT SETT
Vi ligger för närvarande under det budgeterade snittet 

per match. En del av detta beror på den kommunal-konflikt 
vi hade i höstas som medförde många nya speldagar och för 
tätt matchande, medan den andra delen är mera svårdefini
erbar. Vi har lagt mer pengar än tidigare på marknadsföring, 
vi har ett bra lag och hockey är en spännande och avkopp
lande sport som ligger rätt i tiden. Ställ upp nu och tag med 
dina vänner och kom och heja fram oss i slutspelet.

Att man i pressen utsätts för överraskningar är numera 
att betrakta som normalt, men när osaklighet och perso
nangrepp tillgrips då är man ute på fel väg. Tänk om vi 
kunde få fram mer om själva sporten och dess utövare - då 
tror jag att vi får mer publik och bättre tryck i arenan.

LÅT OSS TILLSAMMANS VITALISERA DJURGÅRDEN HOCKEY!
Det är du som är Djurgården Hockey! Djurgården blir 

aldrig bättre än sina medarbetare och medlemmar. Var och 
en av oss bidrager med en liten del, och om någon del tappar 
tempot eller inte fungerar så drabbas alla.

Du har ett medansvar mot föreningen och lagkamrater
na. Du har också ett sälj ansvar oavsett den funktion du har. 
Alla är en del av föreningen. Varje gång du är i kontakt med 
någon utanför föreningen representerar du Djurgården 
Hockey.

Tänk så här: "Det beror på mig, hur människor uppfattar 
DIF Hockey - om vi får en fortsatt bra framtid." Tänk på 
Djurgårdsandan och att du är ambassadör för vår förening!
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UTAN PUBLIK OCH SPONSORER 
KAN VI INTE EXISTERA.

Det är något vi aldrig får glömma. Kunderna för oss är 
publiken och sponsorerna. Tillsammans med våra intressen
ter samhälle, media, anhöriga och branschtillhörigheter ska
par de vårt kundunderlag.

Det är kunderna som ger oss intäkter så vi kan bedriva 
verksamheten. Därför skall vi i än högre grad rikta oss mot 
våra kunder-intressenter. Vi ska ge dem ett mervärde som 
skiljer oss från konkurrenterna.

Det främsta mervärdet är du själv.
Utan våra spelare har vi ingenting att erbjuda.
Utan bra spelare och lag har vi ingenting att erbjuda våra 

intressenter. Vår organisation får inte tappa sitt innehåll, då 
har den ingen funktion att fylla. Vi måste alltid arbeta med 
att förbättra tekniken och spelet. För att lyckas med detta är 
en bra ledarstruktur och bra spelare ett måste. Samarbetet de 
olika enheterna emellan måste fungera bra.

Detta utgör också grunden i de mervärden vi skapar för 
våra sponsorer. Vi vill båda förbättra våra positioner på 
marknaden.

Som ledare skapar och är du organisationen och resurser
na.

Inom idrotten samverkar det professionella ledarskapet 
och det ideella ledarskapet. Som ledare har du ett speciellt 
ansvar. Du skall föregå med gott exempel. Du kan aldrig 
befria dig från den verksamhet du leder genom att enbart 
delegera.

Det är du som har störst möjlighet att påverka din omgiv
ning så att den når framgång. Genom stimulans och förän
dringar skapar du möjlighet för människor att överträffa sig 
själva. Missa inte den möjligheten.

VI ÄR ALLA BEROENDE AV VARANDRA.
Ett lag där alla sliter och kämpar, men inte spelar samma 

spel gör inga mål. Alla måste vara överens om taktiken - spel
upplägget. Annars stannar spelet upp.

Om någon avviker från den lagda kursen, då går det trögt 
och dom fina resultaten uteblir.

Du bidrar med en viktig bit, men glöm inte att det måste 
ske i samarbete. Laganda.

DET HÄNGER PÅ DIG OM VI SKALL LYCKAS!
I ett lagspel kan du aldrig skylla på någon annan om du 

spelar fel. Din egen insats har betydelse för slutresultatet. 
Därför har du också ett ansvar för helheten. Du kan aldrig 
bara se till ditt eget.

När du tar ditt ansvar vitaliserar du laget och Djurgården 
Hockey som förening. Det blir lättare och effektivare- både 
för dig själv och alla andra i laget.

"Peppa varandra".
Med Hockeyhälsningar

Ingemar Drakensjö 
Ordförande

SLUTSPELSDATUM 1996
Kvartsfinal 1 Torsdag 7 mars
Kvartsfinal 2 Söndag 10 mars
Kvartsfinal 3 Tisdag 12 mars
Kvartsfinal 4 Torsdag 14 mars
Kvartsfinal 5 Söndag 17 mars

Semifinal 1 Tisdag 19 mars
Semifinal 2 Torsdag 21 mars
Semifinal 3 Söndag 24 mars
Semifinal 4 Tisdag 26 mars
Semifinal 5 Torsdag 28 mars

Final 1 Söndag 31 mars
Final 2 Tisdag 2 april
Final 3 Torsdag 4 april
Final 4 Lördag 6 april
Final 5 Måndag 8 april

KOM OCH HEJA FRAM DJURGÅR´N - LAGET I VÅRA HJÄRTAN!
(När detta skrivs vet vi ännu inte vilket datum som gäller för första hemma

match. Se matchannonser i dagspressen).

Hockeyskola med Djurgården 
- även i sommar!!

Mitt i smällkalla vintern så är det dags att tänka lite på 
den hockey som bedrivs mitt i sommarvärmen, med andra 
ord hockeyskolorna. Denna sommar kommer Djurgården 
tillsammans med Vendelsö IK, Västerhaninge IF och 
Haninge HC att ha hockeyskoleverksamhet ute i Torvalla 
Sportcentrum i Haninge.

Hockeyskolan håller på under tre veckor (v.31-33) med 
början den 29 juli. Sista passet för sommaren blir 17 augus
ti. Veckan innan den vanliga hockeyskolan börjar blir det 
även målvaktsskola under Thomas Magnussons kunniga 
ledning. Till sin hjälp har han som vanligt Stefan Ladhe. 
Båda dessa herrar har en imponerande meritlista som 
instruktörer för distriktslag och landslag på både junior 
och seniornivå.

Man har tränare som har minst steg-2 utbildning på 
hockeyskolan för att hålla en hög nivå. Vidare kommer 
hockeyskolan att få oväntade besök av olika hockeyprofi
ler som kommer att ge ungdomarna lite extra glans på 
hockeyveckan ute i Haninge.

Skolchef kommer att vara gamle Djurgårdspelaren 
Björn Carlsson som idag är tränare för Vendelsö IK. Björn 
har en lång och imponerande karriär med 11 säsonger som 
spelare på högsta nivå. Skolan kommer att vara öppen för 
ungdomar i årskullarna 1981-87, medan målvaktsskolan är 
öppen för ungdomar födda 1981-86.

Priset för en vecka är satt till 1350:- kronor för dagele
ver. Eventuellt kan internat ordnas till vecka 33. För upp
lysningar om hockeyskolan kan Ni kontakta följande per
soner:

Haninge HC kansli Matz Cedgren 08-777 89 73
Djurgårdens IF kansli Anders Antonsson 08-39 01 45
Vendelsö IK Kenneth Sjölund 08-776 15 40 kvällstid
Västerhaninge IF Alf Hedin 08-500 213 42 kvällstid
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Snart slutspel - siktet mot SM-guld
Det har varit en märklig säsong, 
med skador, kommunstrejk och en 
hel del utmärkt ishockey i Globen. 
Nu väntar trots allt slutspel.

. Vi har därmed nått vår första mål.

V
i kommer att bli livsfarliga för 
alla lag - Djurgården ska 
aldrig räknas ut på förhand. 
Det är nu viktigt att hitta spel 
och segermelodi. Det finns 
inget värre än att förlora tätt 
in på slutspelet. Då kommer 
tvekan, osäkerheten och frågorna; törs 
vi och kan vi.

Det ska inte bli så. Vi har kört sten
hårt, med avsikten att vara fysiskt och 
mentalt förberedda till den avgörande 
delen av säsongen. Den del som räk
nas!

Inför slutspurten gnuggar vi speci
ellt två saker. Power-play och spelupp
byggnad.

Vi tillhör de tre bästa lagen i 
spel i numerärt överläge, men väs
sar ändå små detaljer för att vara 
allra bäst!!

I slutspelet kommer tillfäl
ligheter, dagsform och mål
vaktsspel att avgöra. Det lag 
som gör minst misstag kom
mer att vinna.

Det finns inga lätta mat
cher. För fem år sedan 
kunde vi vinna tack vare 
vårt grundsystem. Nu 
har alla lag genom
tänkta system. Det är 
ett styrkebevis för 
svensk hockey.

MÅLTORKA.

Det är rätt att vi har 
haft lite svårt att få flyt i 
målskyttet efter jul och nyår. 
Det är lite ovanliga namn som 
har lyckats bäst i år. Fredrik 
Lindquist och Patrik Erickson är 
främst så här långt, men bröderna 
Huusko, Per Eklund och Magnus 
Jansson hoppas vi mycket på.

De kommer nu.

Spelare som går rakt och enkelt på 
mål lyckas.

De gör mål. Det ser man tydligt i 
matcherna.

Få mål men vi är inte oroliga.
Djurgården har under senare år inte 

haft storskyttar.

Gör oss och Djurgården 
hockey en stor tjänst.

Kom till Globen och hjälp oss 
att hämta hem bucklan!!

Vi bygger helt enkelt kring ett lag, 
inte runt enstaka fixstjärnor. Det är vårt 
sätt att arbeta. Det tror vi på.

TURBULENS
Det har snackats i pressen om krig i 

styrelsen och om nya klubbadresser för 
oss tränare. Låt oss slå fast en sak.

Laget påverkas inte!
Styrelsen arbetar med sina frågor, vi 

i laget sköter vårt.
När det gäller oss tränare så är vi 

hängivna vårt arbete med Djurgården. 
Vi är smickrade av att andra klubbar är 
intresserade av oss, men diskussionen 
var vi ska jobba nästa år kommer att 
föras efter säsongen. Det är inget som 
stör oss inför slutspelet.

VI HAR LÄRT OSS LÄXAN
Fjolårets fadäs ska inte upprepas. Vi 

har analyserat kvartsfinal-förlusten mot 
HV-71. I minsta detalj är vi förberedda. 
Det gäller kost, träning, uppvärmning, 
matchanalys, coachning etc etc. Vi har 
verkligen försökt att tänka i förväg vad 
som kan gå snett. I fiol fick vi vara efter

kloka. I år vill vi vara steget före!
Målsättningen är förstås att vinna 

varje match. Det kommer att bli 
tufft mot många bra lag. Det går 
ändå inte att hymla om målet med 
slutspelet. Vi vill vinna SM-guld.

KÄRA MEDLEMMAR!
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MEDLEMSERBJUDANDE
Bjud din kompis på hockey!

Till Djurgårdens sista hemmamatch i 
grundserien den 5 mars 
får du som medlem bjuda 
din kompis Gratis på matchen
DIF-Färjestad tisdag 5 mars kl 19.00 på Globen.
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Guldgosse på väg mot formtoppen
Under höstsäsongen fanns det säkert 
fler än en djurgårdssupporter som 
ställde sig frågan:
Vad tänkte egentligen Djurgårdens ledning på 
då de värvade Patric Kjellberg från HV 71?

S
varet lät dröja på sig ända in 
på nya året, men när det kom 
gjorde det så med besked: 
under vårsäsongen har Patric 
genom mängder av överty
gande insatser bevisat för alla 
att DIF verkligen gjorde rätt 
då de köpte den storvuxne forwarden 
från mästarklubben i Jönköping.

- Det var verkligen tungt i höstas. Jag 
har ingen direkt förklaring mer än att 
det kan vara så i hockey att man ibland 
hamnar i rejäla svackor. Men jag känner 
att jag kommit upp ur den och det är 
verkligen kul om också publiken tycker 
att jag blivit en större tillgång för laget, 
säger Patric, som verkligen fick det att 
lossna då han ersatte Patrick Erickson i 
den s k "glamour-kedjan" med Fredrik 
Lindquist och Espen Knutsen.

Det hela skedde sedan Erickson 
p.g.a. sjukdom tvingats stå över en 
match. Direkt märkte DIF-tränarna att 
Kjellberg gav kedjan större tyngd än 
Erickson, vilken liksom Lindquist och 
Knutsen är mer lirare.

- Espen och "Linkan" är två fantas
tiska spelare och det är lätt att spela till
sammans med dem. Men samtidigt har 
Djurgården så väldigt många skickliga 
spelare att det egentligen inte spelar så 
stor roll i vilken omgivning man ham
nar, säger Patric som efter 35 spelade 
omgångar ligger sexa i den interna 
poängligan med 17 poäng fördelade på 
nio mål och åtta målgivande passningar.

PATRIC HAR ETT FÖRFLUTET I AIK
Det var nog många som trodde att 

han skulle återvända dit efter sin blott 
ett åriga proffssejour i NHL-laget Mont
real Canadiens.

MEN ISTÄLLET VALDE HAN HV 71.
Förklaring?
-Till stor del berodde det på att jag i 

Jönköping fick en praktikplats i min 
polisutbildning. Men visst var det lite 
jobbigt, min tjej bodde ju kvar i 
Stockholm, säger Patrik som i höstas 
fullgjorde utbildningen och nu arbetar 
som s k närpolis.

Det gör han i Råsunda - AIK-nästet 
framför andra.

- Men det är inte så många som kän
ner igen mig och jag slipper snacka så 
mycket hockey. Det är faktiskt skönt.

Det var värre i Jönköping, där kände 
alla igen oss hockeylirare .

Det måste vara stor skillnad på att 
jobba som polis i Stockholm i jämförelse 
med Jönköping?

- Jo, det är klart att samhällsstruktu
ren är lite annorlunda. Även om alla 
polisiära uppgifter fanns också i 
Jönköping så blir de ju lite mer frekventa 
i en storstad, säger Patric som i sin egen
skap av s k närpolis arbetar mycket i 
förebyggande syfte, genom att etablera 
kontakt med ungdomarna genom bl a 
besök i skolor.

- Det är verkligen stimulerande.
Förra året tvingades Patric att p.g.a. 

skada stå vid sidan av då HV 71 sensa
tionellt spelade föreningens första SM 
guld genom tiderna.

STANLEY CUP FINAL
Också under proffssäsongen i NHL 

blev hans klubb mästare men själv kän
ner sig Patric inte alls delaktig i 
Montreals Stanley Cup-triumf.

- Nej, jag hoppade 
ju fram och tillbaka 
mellan Montreal och 
farmarlaget och efter 
jul spelade jag enbart 
i farmarlaget. Så äran 
av Stanley Cup-titeln 
ska tillskrivas killarna 
som fixade den, inte 
mig.

Varför stannade 
du inte längre i NHL?

- Det gick ju inte 
så bra för mig. I och 
för sig hade jag väl 
kunnat stanna ytter
ligare något eller 
några år, men jag har 
ändå aldrig ångrat 
beslutet att åka hem.

TRIVS I DIF
Inte heller har han 

ångrat att han inför 
denna säsong valde 
Djurgården.

- Verkligen inte. 
Djurgården är den 
klart proffsigaste

klubb jag någonsin spelat i. Allting klaf
far, saker och ting ordnas direkt.

Han har två år kvar på sitt kontrakt 
och vill inte spekulera i hur framtiden 
efter dessa kan te sig i form av t ex 
proffsspel i Tyskland eller Österrike.

- Nej, så långt fram vill jag inte tänka. 
Nu är det bara Djurgården som gäller.

LANDSLAGET DA?
-Nej, jag har absolut inga förhopp

ningar att komma med. Det är ju länge 
sedan jag senast spelade i landslaget, 
säger Patric som har 58 A-kamper på 
meritlistan, som spelade VM 1992 och 
gjorde sitt senaste landskampsframträ
dande under OS i Lillehammer för två år 
sedan.

Thomas Östlund och Anders 
Huusko var Djurgårdens enda represen
tanter då Tre Kronor vann Sweden 
Hockey Games för några veckor sedan. 
Är det några andra djurgårdare du tyck
er borde vara med i landslaget?

- Det där är ju en svår fråga, de som 
bestämmer har ju bättre koll än jag på 
landets alla spelare. Men det är klart, Per 
Eklund och Fredrik Lindquist borde väl 
i alla fall vara högaktuella, säger Patric.

Enar Standin
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ett till bakgrund av denna utveckling 
borde det vara naturligt att såväl Svenska 
Ishockeyförbundet och klubbarna satsar 
allt hårdare på målvaktsträning.
Men icke så.
- Det är tyvärr fortfarande en mycket efter
satt del av verksamheten, säger Djurgår

dens målvaktstränare Thomas Magnusson, Sveriges 
främste inom sitt gebit.

Thomas, 38 år, vet verkligen vad han talar om. 
Redan i 14 årsåldern började han så smått träna yngre 
målvakter och sedan 1983 är han verksam i 
Djurgården, den svenska klubb som satsat i särklass 
hårdast på sina målvakter.

Rolf Ridderwall och Tommy Söderström, Thomas 
Östlund - ja, vi nämner bara några i raden av exempel 
på vad satsningen givit för resultat.

- I NHL har nästan varje lag någon form av mål
vaktstränare, säger Thomas som var den förste i sitt 
slag i Sverige och som ännu idag inte har fått särskilt 
många efterföljare.

- Jobbet verkar vara lite konjunkturavhängigt. I 
goda tider anser klubbarna att de har råd att satsa på 
målvaktstränare, men det är dessa som oftast får gå 
först då verksamheten av t ex ekonomiska skäl måste 
skäras ner.

ÅSIDOSATT ÄVEN I FÖRBUNDET
Men inte heller stenrika Svenska Ishockey

förbundet verkar ha råd alternativt lust att satsa på 
utbildning av målvaktstränare. Visst finns den men 
inte alls i samma organiserade struktur som då det 
gäller annan utbildning. Thomas har visserligen job
bat mycket åt förbundet men alltid har det handlat 
om kortare projekt.

- Jag talade en gång om för dem att jag tyckte det 
var bättre om de gav mig en anställning. Det spelade 
för mig inte så stor roll i vilken omfattning jag skulle 
arbeta för förbundet men jag ville ha besked så att jag 
bättre skulle kunna disponera min tid mellan 
Djurgården och förbundet.

Efter ett års väntan fick Thomas beskedet från för
bundet:

Nej - du får ingen anställning.
- Det var ett av många tecken på att deras satsning 

på målvaktsträning inte är helhjärtad, säger Thomas 
som dock fortfarande ofta ställer upp och hjälper för
bundet.

THOMAS SPELADE SJÄLV HOCKEY 
SOM UNG GRABB

Började som utespelare, men valde som 13-åring 
att ställa sig mellan stolparna.

- Man kan väl egentligen sammanfatta min karri
är med att jag hade stor ambition men mindre förut
sättningar, framför allt saknade jag den rätta fysiken.

Även om Thomas i IFK Östberga tyckte att han 
fick många bra impulser av tränaren Leif Boork, 
kände han saknad av den där riktigt stora hjälpen 
som behövs för att kunna utvecklas. Det var så idén 
att bli målvaktstränare väcktes.

Då han gick på gymnasiet spelade han såväl divi
sion III som junior hockey i IFK Östberga. 1974-75 
studerade han i Boston - "Det var collegeförberedan
de studier" - och väl hemma igen hamnade han i 
AIK:s (!) juniorlag.

- Gunnar Leidborg och Bosse Karlsson var mål
vakter i laget, jag var med och tränade med dem och 
satt också på bänken i några elitseriematcher. Men jag
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blir alltmer betydelsefulla Förklaringen är enkel: 
lagen är idag långt mer taktiskt 
skickliga än tidigare 
och matcherna avgörs oftare 
på individuella misstag 
och målvakternas skicklighet.

kände att jag inte skulle räcka till för 
att ta en plats i elitserien, säger 
Thomas som under två säsonger spe
lade division II hockey med Sund
byberg.

När laget åkte ner en division la 
han av och började istället att träna 
laget.

VÄGEN TILL DAGENS FRAMGÅNGAR
1981 började han på GIH på 

idrottslärarlinjen.
- Det var några mycket värdefulla 

år under vilka jag fick mycket teore
tisk kunskap vilken sedan gick att 
överföra direkt på målvaktsträningen.

Beskrivningen av hans bakgrund 
och meriter vittnar om att han hade 
stort kunnande och lång erfarenhet 
redan då han i början av 80-talet kom 
till Djurgården.

Jag tog kontakt med "Boorken", 
jag viste ju sedan tidigare att han alltid 
är lyhörd för lite nya idéer.

Det var han också nu och jag fick 
något slags provtjänstgöring under ett 
år. Men då var det ett i stort sett ideellt 
arbete, vid sidan om hade jag min 
anställning som idrottslärare på sko
lan. Prövoåret slog dock mycket väl ut 
och snart fick Thomas en anställning i 
klubben som han varit trogen under 
alla år och i vilken han har en av de 
viktigaste funktionerna.

VEM ÄR DEN BÄSTE MÅLVAKT 
THOMAS TRÄNAT?

- Tommy Söderström, han har en 
spelstil som alltid håller oavsett i vil
ken riktning hockeyn utvecklas.

Vad säger Du om "Osten" så här 
långt denna säsong?

- Han är väldigt stabil. Och när han 
är som bäst nu är han bättre än någon
sin tidigare, det märks tydligt att han 
blivit stärkt av alla landslagsuppdrag.

Inga minus?
-Nja, det skulle väl i så vara moti

vationen, den är inte längre fullt lika 
hög i alla matcher som den var tidiga
re. Men huvudsaken är ju i alla fall att 
han är heltänd i viktiga matcher och 
det är han.

Patrik Hofbauer?
- Han har haft en otacksam upp

gift. Han fick stå två matcher i början 
av serien, vi förlorade båda och det 
var inte riktigt bra. Även om vi inte 
ska skylla förlusterna på honom blev 
det liksom automatiskt så att förtroen
det för honom naggades lite i kanten. 
Men han hade oflyt. Han är en duktig 
målvakt och vi är absolut inte rädda 
att släppa fram honom. Men i konkur
rens med Sveriges bästa målvakt är 
det naturligt att han fått stå åt sidan.

Så här kan det se ut 
när Thomas coachar målvakter 

på Globens is

ÅTERVÄXTEN PÅ MÅLVAKTER I SVERIGE?
- Bredden då det gäller skolade 

målvakter är något större än förr, där
emot vill jag inte påstå att toppen skul
le ha blivit bättre.

Förr blev Tre Kronors målvakter 
ofta stora nationalhjältar, idag är lan
dets toppmålvakter betydligt mer 
anonyma.

DIF-tränaren anser att det har en 
naturlig förklaring. Förr om åren 
ansågs ju ryssarna i stort sett oslagba
ra, skulle Sverige vinna krävdes att 
målvakten gjorde rena hjälteinsatser. 
Idag är det annorlunda, ryssarna har 
tappat mycket och det finns inte läng
re något lag som anses stå i särklass. 
Utjämningen av det styrkeförhållan
det har minskat målvakternas möjlig
heter att bli hjältar, åtminstone av 
samma mått som "Klimpen", 
"Honken" och alla de andra gamla 
stor målvakterna, säger Thomas.

Själv har han under åren utbildat, 
tränat och stöttat flera av Sveriges 
bästa målvakter under 80- och 90talen.

Ett idogt arbete i skymundan av 
braskande rubriker och fotoblixtarnas 
sken - lönen har varit klubbens och 
spelarnas uppskattning.

Det anser han långt mycket mer 
värt än en plats i rampljuset.

Enar Standin
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Här är vi som stöder Mälarhöjdsprojektet
Du kan också vara med och ställa upp för vår framtidssatsning. Det finns plats för fler här nedanför...

Gör slag i saken nu! Använd vårt postgirokonto. Blankett infylles enligt nedan.

1. Mats Jonsson Gustavsberg
2. Ulf Bengtsson Luleå
3. Björn Samuelsson Kista
4. Göran Roos Sollentuna
5. Magnus Persson Sollentuna
6. Gösta Österlund Stockholm
7. Roger Bothen Hägersten
8. Oscar Norrman Gustavsberg
9. Leif Svärdinger Bagarmossen
10. Lena Eklund Bagarmossen
11. Lucas Jansson Bagarmossen
12. Nils Scherman Skärholmen
13. Terese Scherman Skärholmen
14. Conny Ekström Stockholm
15. Per Holmqvist Hägersten
16. Christer Tegner Stockholm
17. Kim Tegner Stockholm
18. Svante Tegner Stockholm
19. Filip Tegner Stockholm
20. Pontus Tegner Stockholm
21. Martin Pucher Skärholmen
22. Ragnaro Maria Bergståhl Skärholmen
23. Anna Perve Skärholmen
24. Daniela Kroner Saltsjö-Boo
25. Peter Kroner Saltsjö-Boo
26. Fredrik Tuvene Enskede Gård
27. Lena Tuvene Enskede Gård
28. Lennart Tuvene Enskede Gård
29. Knut o Gabriela Faye-Welve Löderup
30. Sven Ove Bergman Bandhagen
31. Andreas Lilja Sollentuna
32. Mattias R Boström Vällingby
33. Hans Hammargren Munka Ljungby
34. Mikael Wiberg Trångsund
35. Lennart Karlsson Bagarmossen
36. Helge Wahlström Sollentuna
37. Anders Johansson Södertälje
38. Anders Rahm Ekerö
39. Monica Rahm Ekerö
40. Björn Rahm Ekerö
41. Kalle Rahm Ekerö
42. Dan Lundqvist Stockholm
43. Gunilla Z Roman Stockholm
44. Peder Pettersson Stockholm
45. Hans Gefvert Umeå
46. Andreas Gefvert Umeå
47. Magnus Tunvall Stockholm
48. Gert W Täll Huddinge
49. Hans Zetterbom Ekerö
50. Ivar Elgtorp Kista
51. Olle Lindberg Stockholm
52. Kjell Larsson Huddinge
53. Patrik Hellefors Vällingby
54. Michael Ek Hägersten
55. Anna Ek-Lannert Hägersten
56. Morgan Neuman Bagarmossen
57. Lennart Hellström Eslöv
58. Christian Olsen Sollentuna
59. Fredrik Ekblom Jönköping
60. Tore Asplund Stockholm
61. P-0 Jihde Sollentuna
62. Lennart Jömelius Skärholmen
63. Stefan Drakensjö Enebyberg
64. Anna Drakensjö Enebyberg
65. Carl Fredrik Drakensjö Enebyberg
66. Ellinor Drakensjö Enebyberg
67. Ingemar Drakensjö Enebyberg
68. Karl G Holmar Bromma
69. Sven Larsson Stockholm
70. Stefan Aronsson
71. Denise Aronsson
72. Björn Widlund Tyresö
73. Emma Högberg Årsta
74. Johanna Högberg Årsta
75. Leif Ericson Vallentuna
76. Gisela Ericson Vallentuna
77. Christian Ericson Vallentuna
78. Helena Ericson Vallentuna
79. Ulf Adelsohn Stockholm
80. Lena Adelsohn Stockholm
81. Erik Adelsohn Stockholm
82. Ebba Adelsohn Stockholm
83. Mats Sundberg Solna
84. Kenneth F Swenson Bagarmossen
85. Clas Westerberg Askim
86. Göran Fritzell Täby
87. Brith-Marie Fritzell Täby
88. Björn Jitoft Skärholmen

89. Lotta Jitoft Skärholmen
90. Johan Fredin Skärholmen
91. Niklas Förberg Hägersten
92. Lars-Olow Nyberg Lidingö
93. Tord Almqvist Tyresö
94. Leif Larsson Alingsås
95. Nils Sandstedt Solna
96. Ingberrt Thörn Solna
97. Peter Gudmundson Bromma
98. Amelie Jedenmalm Älvsjö
99. Astrid Jedenmalm Älvsjö
100. Rune Jedenmalm Äivsjö
101. Christer Rosenqvist Motala
102. Pelle Bergström Stockholm
103. Håkan Wahlberg Lidingö
104. Georg Hasselmark Bromma
105. Lennart Herlin Skärholmen
106. Ulf Gummesson Stockholm
107. Lars Åke Sundvall Södertälje
108. Örjan Dahlen Vallentuna
109. Henry Thunholm Stockholm
110. Tore Noren Stockholm
111. Roger Elmqvist Enskede
112. Ove Egertun Huddinge
113. Per Egertun Huddinge
114. Pavel Huzevka Järfälla
115. Anki Eriksson Tyresö
116. Kaj Olsson Harestad
117. Birger Warström Hägersten
118. Hans Åström Hallsberg
119. Åke Torslow Uppsala
120. Bo Sonesson Stockholm
121. Lars Johansson Järna
122. Hans Dahiman Stockholm
123. Henry Rosengren Älvsjö
124. Sibylla Rosengren Älvsjö
125. Arne Jonsson Lidingö
126. Bengt Eklund Åkersberga
127. Dan Lindqvist Johanneshov
128. Cari Grandinsson Järfälla
129. Rolf Lagerlund Nyköping
130. Jompa & Solveig Eriksson Stockholm
131. Lars E Eriksson Växjö
132. Kjell Fredriksson Johanneshov
133. Anders Björklund Bromma
134. Martin Björklund Bromma
135. Jan Keding Hägersten
136. Stefan Wiegandt Hägersten
137. Lars Blomberg Tyresö
138. Rolf Linno Solna
139. Anders Chrusander Bromma
140. Tommy Kraft Sollentuna
141. Karl Gustav Alvrud Åkersberg
142. Bengt Rundfelt Johanneshov
143. Edde Bjuvman Bromma
144. John Bjuvman Bromma
145. Stefan Lindahl Ingarö
146. Lennart Asplund Sollentuna
147. Mikael Strömberg Huddinge
148. Bengt Jansson Stockholm
149. Monica Waksam Huddinge
150. Andreas Waksam Huddinge
151. Bosse Waksam Huddinge
152. Program & Lotter Djurgården Hockey
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153. Hasse Breitholtz Sundbyberg
154. Irene Breitholtz Sundbyberg
155. Daniel Breitholtz Sundbyberg
156. Mia Breitholtz Sundbyberg
157. Lotten Breitholtz Sundbyberg
158. Åsa Gustafsson Stockholm
159. Jenny Gustafsson Stockholm
160. Henrik von Zweibergk Stockholm
161. Camilla von Zweibergk Stockholm
162. Petter G:son Hjelm Stockholm
163. Fred Hedin/Simonsson Stockholm
164. Amadeus Simonsson/Schiller
Stockholm
165. Tommy Bertram Haninge
166. Kjell Berglund Stockholm
167. Margareta Berlund Stockholm
168. Axel Berglund Stockholm
169. Per Eckerbom Huddinge
170. Acke Eckerbom Huddinge
171. Lasse Björn m fam Bromma
172. Christina Söderström Solna
173. Annelie Söderström Solna
174. Sofia Söderström Solna
175. Jan Johansson Södertälje
176. Karl Erik Hagberg Åkersberga
177. Per Westberg Bromma
178. Stieg Gunnerfeldt Sigtuna
179. Len C. Lundgren Österskär
180. Urban Andersson Norberg
181. Rolf Gustavsson Österskär
182. Gertrud Olsson Farsta
183. Nils Erik Appelborn Alta
184. Niklas Forsberg Bandhagen
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Djurgården vann ”Lilla VM” i Tyskland

Djurgården har som traditionen bjuder varit 
nere i Regensburg, Bayern och deltagit i 
Internationales Bambini Turnier, en turnering 
där man vet att det finns en bra och 
fungerande organisation samt att det är 
ett litet äventyr för spelare, ledare 
och medföljande föräldrar.

D
jurgårdens 83:or packade in 
sina hockeytrunkar i spelar
bussen tidigt på nyårsafto
nens morgon och startade 
den långa vägen ner till 
Regensburg. Resan gick mer 
eller mindre nonstop ner till 

STÄLL UPP FÖR MÄLARHÖJDEN!
Nu ger vi dig chansen att stödja oss i vårt projekt MYREN, som är 

Djurgårdsnamnet på vårt ishallsprojekt.
Goda relationer med Stockholm Fritid, kommun och "stronga" egna 

insatser har nu skapat egen identitet för Djurgården Ungdomshockey.
Den 16 november spelades de första seriematcherna och de första skä

ren togs den 14 november.
För vår vidareutveckling vill vi att du skaffar dig en eller gärna flera 

m2 av tält och isyta. Priset är 200 kr/m2 och då får du ditt namn ingraverat 
väl synligt i ishallen. Varför inte ge alla familjemedlemmar varsin m2 eller 
överraska släkt och vänner. Vi vänder oss till dig som privatperson denna 
gång och inte till företagen. Priset skall vara tilltalande och rimligt för oss 
alla.

Låt oss nu tillsammans visa vår samlade styrka och göra förutsättning
arna för Djurgårdens Ungdomshockey ännu bättre. Hur det går kan du 
följa i medlemsnytt och MatchProgram. Gravering sker i takt med inbe
talning. Det bästa med din insatts är att du själv kan se resultatet.

Se vidare på sidan 12,
Välkommen att titta på matcher och träning eller varför inte pröva all

mänhetens åkning.
Med hockeyhälsningar Ingemar Drakensjö

tysk mark. Ett par korta raster i sam
band med färjorna mellan Helsingborg 
- Helsingör samt Rödby - Puttgarten 
blev ett lite ovanligare nyårsfirande 
samt att man stannade bussen vid sidan 
av autobahn för att invänta tolvslaget 
som firades med raketer och Pommac.

FRAMME I REGENSBURG MÖTTES LAGET
Av Djurgårdens lagvärd sedan 

många år Arthur Röhrl som hälsade alla 
välkomna till Regensburg och hjälpte 
laget tillrätta med inkvarteringen på 
Jugendherberge. Arthur är en ovärder
lig tillgång för Djurgårdens lag som 
kommer på besök nere i Regensburg. 
Han ställer upp på ett fantastiskt sätt för 

laget, säger ledarna 
Berndt Lindqvist och 
Kenneth Lexberg. 
Arthur Röhrl har all
tid ställt upp för 
Djurgården och även 
blivit vän med en hel 
del ledare genom 
åren.

TURNERINGEN BESTÅR 
AV TIO LAG

Från lika många 
länder indelade i två 
grupper, där segrar
na möts i en direkt 
avgörande final. 
Djurgården hade lot
tats in mot ungerska 

Nepstadion, franska laget 
Asnieres, rumänska Sportiv Scolar 
samt HC Innsbruck från Österrike. 
Nepstadion i första matchen kör
des över fullständigt med 21-1 och 
sedan var det full fart framåt 
genom hela grupp spelet; Fyra mat
cher som slutade i lika många 
segrar. Målkvoten var förkrossan
de 43-2!!

FRAMME VID FINALEN
Tränarparet Lindqvist & 

Lexberg var nöjda med lagets 
insats så långt i turneringen, men 
nu gällde det att koncentrera sig på 
att göra en bra insats i finalen där 
man skulle ställas mot SC Bern 
som segrat i sin grupp. Finalen 
skulle definitivt inte bli lik någon 
av de matcher man spelat i grupp
spelet. Nu såg man fram mot en 
spännande match som man san

nerligen inte skulle förlora!!
Det blev mycket riktigt en rysare 

som Djurgårdens för dagen rödklädda 
järnkaminer kunde vinna med 2-0 !! En 
stor härlig hög med Djurgårdare klap
pade om varann efter slutsignalen, och 
83:orna kunde ta emot ännu en tjusig 
pokal till prissamlingen. Detta var för 
övrigt den femte triumfen för 
Djurgården i denna turnering.

VID SIDAN AV ISHOCKEYMATCHERNA 
ÄR DET ANDRA UPPSKATTADE AKTIVITETER

SOM BJUDS LAGEN
Det är bland annat en mycket upp

skattad träff hos Herr Burgermeister i 
den gamla fina rådhussalen i Regens
burg samt en stor ledarträff för samtliga 
deltagande lag. Ett utmärkt tillfälle att 
knyta nya kontakter och att utbyta idéer 
med varann.

Nästa år är det dags för Djurgårdens 
84:or att försvara Djurgårdens färger 
under nyårshelgen, samt att få förmå
nen att deltaga i denna fina turnering.

Anders Antonsson 
Djurgården Hockey

RESULTAT I TURNERINGEN
DIF - Nepstadion, Ungern 21-1
DIF-Asnieres, Frankrike 7-1
DIF - Sportiv Scolar, Rumänien 10-0
DIF- HC Innsbruck, Österrike 5-0
Final:
DIF - SC Bern, Schweiz 2-0
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Gör din beställning på sista sidan och sänd in 15

SOUVENIRER
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.

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

5 Bildekal 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.

193 Boxerkalsong 98:- 
Grå med DIF-emblem.
Stl. S-XL.

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 250:- 
140 x 180 cm.
Djurgårdsfärgerna 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.

Halsduk 2 100:-
Blå.

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

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

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

Keps 7 159:-
Blå. Stl. vuxen

120 Klubbnål 25:-
Souvenirnål med DIF-emblem.

53 Lagaffisch 25:-
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.

131 Minivimpel 40:-
För upphängning i ex, bil.
Blå, röd gul.

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

162 Mössa 89:-
Rutmönstrad.

Mössa 2 89:-
Blå.

Nyckelring 30:-
Plastingjutet.

108 Penna 10:-
Vit, 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 DlF-
Wayne Gretzky & Friends 
1994.

Pins DIF-emblem 29:-

Pins Målvakt 29:-

Pins Matchtröja 29:-

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

67 Porslinsmugg 50:- 
Med DIF-emblem.

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

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

Slipshållare 45:-

78 Slipshållare 45:- 
med DIF-sköld.

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

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

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

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

Sweatshirt A 150:-
Grå. King of
Hockey. Stl. 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

194 Tatuering 20:-
Förpackning med 3 st DIF-mär
ken.

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

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

T-shirt E2 129:-
Grå.
Stl. S-XXL

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

T-shirt G 199:-
Helprint. Stl XL

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

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

Väggvimpel 98:-
Blå. 26x70 cm.
SM-årtal.



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


