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Tommy Engström
Efter fyra intensiva

EFTER FYRA INTENSIVA ÅR 
som klubbdirektör i Djurgården var 
det i månadsskiftet april/maj dags 
för Peter Gudmundson att lämna 
över stafettpinnen till Tommy

Engström. Även om Peter inte 
fick glädja sig åt att sätta 

pricken över ket med 
ett SM-guld i den femte 
och sista finalen mot 
Färjestad så är det 
ändå fyra framgångsri

ka år.
- Vi har tagit hem 
seriesegern två 
gånger. Och nu 
har vi genom 
vår insats den

här säsongen också kvalificerat oss 
för spel ute i Europa. I år fick 
Tommy Söderström Guldhjälmen, 
Patric Kjellberg valdes till Rinkens 
Riddare och sex spelare var med i 
landslaget till Sweden Hockey 
Games. Det hade varit sju om inte 
Tommy Söderström tackat nej, säger 
Peter Gudmundson.

Peter kom till ett Djurgården som 
skakats av förskingrade miljoner.

Hade det velat sig riktigt väl skulle 
han i dag ha kunnat lämna över rena 
guldkalven till sin efterträdare på 
klubbdirektörsposten.
- Hade vi fått genomföra börs
introduktionen skulle vår ekonomiska 
ställning ha varit helt annorlunda. 
Då hade vi varit rejält rustade

för framtiden, säger Peter. Men 
det är inget dåligt ekonomiskt 
facit den här säsongen.
- Vi har inte fått fram alla siffror 

ännu. Men det blir över miljo
nen som vi går plus. Det 

häng

er naturligtvis samman med att vi 
gick så långt i slutspelet.

Men det har varit en tuff säsong, 
där Djurgårdsledningen fått jobba 
hårt med likviditeten.

Och Djurgården Hockey är i dag 
också organiserat mer som ett företag 
än som gamla tiders idrottsföreningar. 

RIKTIGT HUR BÖRSÄVENTYRET 

SLUTAR EKONOMISKT 
får vi se längre fram. De miljoner 
som Djurgården Hockey förlorade, 
i och med att Riksidrottsförbundet 
och Ishockeyförbundet stoppade bör
sintroduktionen när klockan var 
sekunderna från tolv-slaget, ska 
krävas igen.
- Vi gjorde inga fel. Våra jurister 

arbetar med frågorna kring hur vi ska 
kräva tillbaka de förlorade pengarna. 
Jag räknar med att det ska vara klart 
för att stämma Riksidrottsförbundet 
och Svenska Ishockeyförbundet inom 
de närmaste veckorna. Vi har försökt 
få till en överenskommelse om hur 

föreningen skulle kunna 
gottgöras, men våra 

motparter har inte 
velat lösa frågan 
förhandlingsvä
gen. Då återstår 
inget annat 
än en rättslig 
process, 
säger Peter 
Gudmundson. 
Det var stor 
rusning efter 
aktierna, när 
det fanns möj
lighet att teckna 
dem inför elitse
rie-starten 
i höstas.
- Alla som ville 
köpa aktier 

fick till
delning, 
även om

Göran Fritzell styr Djurgårds 
Nu med god hjälp av Tommy 
klubbdirektör, med tidigare 
ismaskin.
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-ny klubbdirektör
år lämnar Peter över stafettpinnen

inte alla fick lika många som de hade 
önskat. Det var många som blev 
mycket besvikna för att börsintroduk
tionen stoppades.

Men det var inte politiskt gångbart. 
Inte då. Nu har nye idrottsministern 
Lars Engqvist kungjort regeringens 
helomvändning i frågan. Nyligen 
uttalade han att aktiebolagsformen är 
bättre än den gamla föreningsformen 
när det gäller att bedriva den yppersta 
elitidrotten i vårt land.
- Jag tror att varje månad som går 

innebär en stor förlust för svensk idrott. 
Inte bara elitidrotten utan även bredd
verksamheten drabbas.

Varför vänta så länge som till 1999? 
Djurgården avvaktar dock den här 
gången. Hockeyföreningen var först. 
Men visst finns en beredskap för vad 
som ska hända.

- Stenen har sats i rullning och 
nu kommer det att gå fort, 
säger Peter Gudmundson.
- Vi gör klokt i att vänta.

Men vi har ju också gjort alla förbere
delser en gång. Det konceptet håller 
fortfarande. Före år 2000 är jag säker 
på att Djurgården Hockey drivs i 
bolagsform.

Under sina fyra år som klubb
direktör i Djurgården har Peter varit 
med om en stor ekonomisk utveckling. 
När han trädde till låg omsättningen 
på runt 35 miljoner kronor. I år slutar 
den på det dubbla.

Peter lämnade klubbdirektörs- 
posten till första maj men finns med i 
Djurgårdsledningen fram till 
halvårsskiftet. Då satsar han på det 
civila och blir leverans- och affärsan
svarig på Cap Gemini.

-Men jag hoppas kunna fortsätta att 
hjälpa till i Djurgården framöver 
också.

Men inte på heltid som nu.
Bland viktiga saker som Peter varit 
med om att arbeta fram är också det 
nya samarbetet med Huddinge.
- Jag tror mycket på iden, där vi 

tillsammans med 
Huddinge har ett 
gemensamt 
juniorlag. Det 
blir en förbätt
ring av möjlig
heterna att 
utveckla våra 
unga talanger 
till elitseriespelare. 
I dag har steget 
från vårt juniorlag 
till Elitserien var för 
stort.

När han nu slutar vill Peter 
passa på att rikta ett tack till många 
hjälpande händer.

- Alla dem som jobbar i det tysta 
kring matcherna. Som säljer program, 
är publikvärdar eller i övrigt gör en 
insats för föreningen. Det är otroligt 
många frivilliga timmar som folk 
lägger ner på grund av intresse och 
engagemang.

HAR DÅ PETER NÅGRA RÅD 
TILL SIN EFTERTRÄDARE?
- Tommy har jobbat i organisationen. 
Han har varit med oss sedan i höstas 
och är väl bevandrad och vet hur 
verksamheten fungerar. Det behövs 
nog inga speciella råd, säger Peter.
- Jag började arbeta i Djurgården 

den 1 oktober. Den första månaden 
blev väldigt turbulent kring börs
introduktionen, säger Tommy Engström.

Det var inför börsintroduktioen 
som Tommy anställdes. Han är 38 år, 
kommer ursprungligen från Boliden 
utanför Skellefteå.
- Idrottsligt var jag verksam några 

år i Boliden FFI. Innan jag kom till 
Djurgården arbetade jag som 
administrativ chef och vice vd i Facit 
Service under drygt fyra år. Tidigare 
har jag sju år på Bohlins revisionsbyrå. 
Det är ingenting jag ångrar att jag 
satsade på den inriktningen när jag 
studerat färdigt. Det är nyttiga 
erfarenheter inför den bolagisering 

som kommer inom 
toppidrotten. Jag 
arbetade mycket 
med olika 
börsbolag på 
Bohlins.
I grunden är 
Tommy 

Engström civi
lekonom och sin 

första uppgift i 
Djurgården är nu 

att anpassa idrottsko
stymen till en bolagsko

stym.
- Djurgården har en mycket bra 

fungerande organisation i dag, 
sportsligt och så, men det behövs 
anpassning för att administrativt 
passa in som ett bolag.
- Att nu bli klubbdirektör är en 
mycket stimulerande uppgift. Så här 
alldeles efter slutsignalen i sista final
matchen är det mycket att göra.
Det är ingen vilotid precis. Spelare 
får erbjudande från andra håll osv. 
Det är mycket som ska göras.
Det är tur att vi är två just nu, 
Peter och jag, säger Tommy.

Och det är nu grunden läggs för en 
framgångsrik säsong 1998/99.

Vi önskar Tommy lycka till i hans 
nya roll.

Och med tanke på att han har ett 
förflutet i Boliden får vi väl räkna 
med en hel del Djurgårdsguld 
framöver i Europacup och SM!

Perarne Sanglert

Anm. Någon slutsignal har hittills 
inte hörts från femte SM-finalen. Red.

maskinen framåt.
Engström, nybliven 
vana att köra

Medlemsnytt nummer 4



Medlemserbjudande: 
Sommarrabatt 30% på hela sortimentet. Gäller 10/5 - 30/6 1998. 

tillkommer endast 30:- i exp. och portoavgift.
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Ränderna går aldrig ur...
HAN HADE TÅRAR I ÖGONEN
och orden stockade sig i hans hals.

Så såg det ut för några veckor 
sedan, bara minuterna efter slut
signalen i den femte SM-finalen 
mellan Djurgården och Färjestad.

Han som var så känslomässigt 
tagen, så bedrövad och ledsen, 
var Djurgårdens tränare 
Stefan "Lillis" Lundh.

- Den omedelbara känslan 
var att jag ville vara kvar i 
Djurgården, jag ville 
stanna för att jaga 
revansch tillsammans 
med gänget.

Men så blir det 
förstås inte.
"Lillis" hade ju 
redan gjort klart 
med Malmö IF 
och eftersom han 
är en pålitlig kille, 
känd för att stå för 
sitt ord, fanns där 
inga funderingar på 
att i praktiken följa 
den där omedelbara 
känslan.

Trots att det gått en tid sedan 
finalförlusten svider minnena 
fortfarande i "Lillis".
- Det var ju många års hårt arbete 

som låg bakom allt och visst känns 
det tungt att vi därför inte nådde 
ända fram när vi var så nära.

NÄR SEGERMÅLET KOM
gick luften totalt ur mig, jag ville bara 
spola tillbaka bandet för det där som 
hände kunde ju inte bara vara sant.

Samtidigt har han nu fått så mycket 
perspektiv på finalen att han inte 
bara har den som måttstock på 
säsongen i stort, en slumpartad 
sudden-förlust ska ju absolut inte få 
lägga skugga över allt det som 
var så bra.

SERIESEGER OCH 
PLATS I EUROPA 
fantatsiska vändningar i kvartsfinalen 
mot HV 71 och semifinalen mot 
MoDo är ju sånt som inte kan 
glömmas. Och det har "Lillis" 
inte heller gjort.

Vad minns du allra bäst?

- Den där femte och avgörande 
matchen mot HV 71. Jag har aldrig 
tidigare upplevt ett så otroligt 
koncentrerat lag som vi var då. 
Det fanns bara seger.
Det kändes som om taket skulle rasa 
in innan vi förlorade. Tanken fanns 
liksom inte där. Det är i sådana lägen 

man känner sig

priviligierad att få 
vara tränare. Det är just sådana käns
lor som man tar med sig i livet och de 
är lika, om inte ännu viktigare än 
medaljer. Och den där avgöande 
matchen mot HV blev nyckeln, när 
vi hade klarat den kändes det att vi 
skulle gå långt och den känslan fanns 
kvar faktiskt också då vi låg under 
med 2-0 i matcher mot MoDo.

Trots att han har en ny arbetsgivare, 
och står inför en ny utmaning, pratar 
"Lillis" mycket om Djurgården.

- Ränderna går ju aldrig ur.
Det kommer de aldrig att göra.

Vi är så många som jobbat till
sammans i många år. Det är det som 
varit mycket av styrkan i Djurgården. 
Alltför ofta glömmer vi bort personer 
i gruppen, sådana som läkaren, tand
läkaren, massören eller materialarna. 
Jag skulle kunna dra massor av 
exempel där just dessa personer med 
sin skicklighet spelat avgörande 
roller i matcher.

HAN TROR ATT SÄSONGEN SOM VAR 
kommer att bli viktig för Djurgården 
också i framtiden.

- Att vi hade flera matcher med 
kniven på strupen kommer att betyda 
mycket för killarna framöver, de 
utvecklades enormt av att övervinna 
dessa svåra lägen. Och de unga killarna 
i laget klev verkligen fram, samtidigt 
som de äldre, som kom hem, verk
ligen blev de förstärkningar vi hade 
hoppats.

Med sina nio säsonger i Djurgården 
har Stefan "Lillis" Lundh svenskt 

tränarrekord, och samtidigt som 
han känner det känslomässigt 

svårt att bryta upp ser han det 
nya jobbet i Malmö IF som 
en stor utmaning.
Är du inte orolig, inte minst då 
med tanke på all turbulens 
som varit i skåneklubben?
- Nej, faktiskt inte. Jag ser allt i 

det här jobbet som en förmån.
Och dessutom gillar jag då det 

regnar i ansiktet. Även om jag utåt 
sett kanske inte är den där fightern 

som skriker eller slår på saker är det 
just kampen jag tycker om, det är 
den som är min drivfjäder.

Stefan Lundh har gjort ett enastående 
skickligt jobb i Djurgården och varit 
hett eftertraktad av många klubbar, 
flera av dem med en verksamhet som 
bedrivs under avsevärt lugnare 
former än i stormiga i MIF.

Att förre DIF-ordföranden Åke 
Bergdahl numera är klubbdirektör i 
MIF var ett tungt vägande skäl för 
"Lillis" att ta det utsatta jobbet.

Nu hoppas alla hockeysupporters i 
Skåne att "Lillis" ska bli den som 
bringar ordning och reda i ledet.

- Malmö behöver en riktigt stabil 
laggrund att stå på, det är först när 
man har den som man kan skaffa de 
riktigt stora stjärnorna.

Vi i Djurgården önskar Stefan 
"Lillis" Lundh ett stort och ärligt 
menat lycka till och passar också på 
tillfället att tacka för det arbete han 
gjort i Djurgården, där han genom sin 
skicklighet och ödmjuka inställning 
gjort sig både respekterad och 
omtyckt i alla läger.

Kjell Olsson

Medlemsnytt nummer 4



MEDLEMS NYTT säsongen 1997 - 1998

Det växer ingen mossa där
EFTER DEN FRAMGÅNGSRIKA 

SÄSONGEN
som slutade i SM-final och en 
chans till att mäta krafterna med 
europeiskt motstånd kommande 
säsong vilar Djurgårdens sport
chef inte på lagrarna.

Nya utmaningar väntar runt 
hörnet.

- Ska man hänga med i utveck
lingen kan man inte sitta ner och 
vänta, säger Putte.

Det betyder nya arbetsuppgifter 
och en helt ny befattning.

DET KOMMANDE SAMARBETET 
med Huddinge ligger honom 
varmt om hjärtat och i framtiden 
kommer han att få en helt ny roll i 
Djurgården.

Putte Carlsson kommer inte 
längre att tituleras sportchef. 
Han flyttar ut från arbetsrummet 
i anslutning till Djurgårdens 
omklädningsrum och kommer 
istället att ha sin bas på 
Djurgårdens kansli, där han tar 
över ansvaret för rekrytering och 
utveckling av framtidens djur
gårdsspelare.

UTVECKLINGSCHEF BLIR DEN 
OFFICIELLA TITELN

- Vi kommer att förändra 
organisationen kring A-laget. 
Jag blir utvecklingschef och 
kommer inte längre ha det 
sportsliga ansvaret för laget. 
Det kommer att ligga på styrelsen, 
säger Putte Carlsson om de stun
dande förändringarna.

Egentligen är det ingen dramatisk 
förändring. Putte har sedan tidi
gare fungerat som talangjägare 
och den som inventerat spelar- 
materialet i klubben.
- Jag kommer fotsättningsvis 

också vara rekryteringsansvarig 
och jobba med att hitta spelare 
och föreslå vilka värvningar och 
förstärkningar som måste göras.

Men det yttersta ansvaret 
kommer någon annan att ha, 
säger Putte.

En viktig del av det nya upp
draget blir att sjösätta och genom
driva samarbetet med Huddinge. 
Klubbarna har kommit överens 
om att skapa ett gemensamt juni
orlag, där spelarna ska få bästa 
tänkbara förutsättningar att 
utvecklas till elitspelare.

LAGET KOMMER ATT HETA 
DJURGÅRDEN-HUDDINGE
och spela i Super Elit. Basen för 
verksamheten kommer att ligga 
ute i Huddinge vid Björkängs
hallen, där man också ska spela 
sina hemmamatcher.
- Jag och styrelsen ser det som 

en av de största och viktigaste 
sportsliga utvecklingsfaser som 
Djurgården gått igenom. Det är 
här vi ska hitta framtidens 
elitspelare och stjärnor, säger en 
optimistisk Putte Carlsson om 
den senaste steget i utvecklingen 
av Djurgårdens ishockeyverksamhet.

Svårigheten att få fram unga 
spelare som mentalt och fysiskt 
kan ta steget in i Djurgårdens 
A-lag direkt från juniorlaget har 
varit uppenbar på senare år.

Samtidigt har de yngre spelarna 
inte tålamod att vänta på "sin tur".
- Problemen har accentuerats 

och det beror främst på två saker:
- Bosmandomen och att klyftan 

mellan elitserien och division I 
och juniorspel utvidgats.

Samarbetet med Huddinge ska 
råda bot på en del av problemen. 
Med den skisserade samarbets
modellen ska klyftan täppas igen.
- Som jag ser det har vi inte 

riktigt lyckats på den punkten. 
Avståndet mellan vårt juniorlag 
och A-lag är alldeles för stort. 
Därför är samarbetet med 
Huddinge så viktigt.

Talanger som är på rätt väg får 
chansen att mogna in i senior
ishockeyn genom spel i division I 
och Allsvenskan.
- Lyckas vi med det här ,ökar 

chansen för många talangfulla 
stockholmsungdomar att utvecklas 
till elitspelare som kan upprätt
hålla den standard Djurgården 
har i dag. De ska få en chans att 
utvecklas i lugn och ro, säger 
Putte Carlsson.

Han hoppas också att samarbetet 
ska locka fler talanger utifrån som 
vill ta chansen att bli duktiga 
ishockeyspelare.
- Jag och de ansvariga i Huddinge 

tror att det här, när det blir fullt 
utvecklat, ska göra att unga 
talanger från andra delar av 
Sverige också vill ta chansen att 
förkovra sin talang. Det är ingen 
slump att Huddinge får fram så 
många spelare och när vi nu 
gemensamt kan ta tillvara på vårt 
kunnande hoppas jag mycket på 
att nå bra resultat.

Att valet föll på att förlägga 
verksamheten till Björkängshallen 
och inte Johanneshov är logiskt.
- Med tanke på att Huddinges 

A-lag är det närmaste steget i 
spelarnas utvecklingskurva är det 
självklart att de ska hålla till där 
ute. De lär känna miljön och spelarna 
i Huddinges A-trupp. Dessutom 
är träningsförutsättningarna 
närmast ideala, förklarar 
Putte Carlsson.

I AVTALSTEXTEN
UTTRYCKS TYDLIGT
att samarbetet är till för att 
utveckla båda klubbarna. Vilket 
Putte Carlsson gärna understryker, 
samtidigt som han poängterar att 
de senaste säsongernas samarbete 
även på seniorsidan ska fortsätta 
och utvecklas. Ett samarbete som 
har varit till ömsesidig nytta.
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Putte Carlsson drar fram...

Putte Carlsson 
utvecklingschef, 
Djurgården 
Hockey

- Samarbetet ska leda till att 
både Djugården och 
Huddinge stärks. Ska vi få 
fram mogna elitspelare som 
direkt kan gå in och ta en ordi
narie plats i vårt lag, gäller det 
att de skaffat sig rutin från 
tuffa matcher i division I och i 
Allsvenskan. Det är där de ska 
få sin "högskole-utbildning" 
innan det är dags för examen i 
Elitserien eller i en framtida 

Europaliga, eller liknande.
- Ju bättre Huddinges 

seniorlag är, desto bättre 
utbildning får de spe

lare som i framtiden 
har talang nog för 
att vara med och kon
kurrera om en plats 
i Djurgården, 
resonerar Putte 
Carlsson. Om den 
mer omedelbara 
framtiden för 
Djurgårdens 
A-trupp är 
Putte Carlsson 
däremot lite svävan

de. För honom och 
styrelsen är det här 

den kanske mest 
hektiska tiden och den 

tyngsta arbetsperioden på 
året. Det gäller att få ihop 
truppen och kontrakts- 
förhandlingar med spe
larna pågår för fullt.
KLART ÄR ATT MATS 

WALTIN BLIR ANSVARIG
TRÄNARE

och att Niklas 
Wikegård ej vill 
stanna i klubben.

Thomas Magnusson 
blir assisterande tränare och 
målvaktstränare.
- Det är en jäktig period. När 
det gäller laget har vi gott 

hopp om att behålla de spelare 
vi vill ha kvar.

På forwardssidan ser det bra 
ut med tanke på att Espen 
Knutsen är klar.

Vi håller också på med slut
förhandlingar med några 
backar, bland annat Björn 
Nord, men jag kan inte infor
mera om mer förrän allt är 
klart, säger Putte Carlsson.

NÄR DET GÄLLER 

JUNIORSAMARBETET
är tränarduon klar. Det blir 
förre Hammarbytränaren Jan-
Åke Tiensuu som blir ansvarig 
för gemensamhets- laget. Till 
sin hjälp får han Erik 
Ahlström, själv en gång duk
tig ishockeyspelare i 
Djurgården, som spelat många 
säsonger i Huddinge och nu 
senast varit assisterande träna
re för Huddinges juniorer som 
kvalade till Super Elit den här 
säsongen.
- En lösning som jag är 

mycket nöjd med. Två 
mycket duktiga och kompe
tenta killar. Som utveckling
schef kommer jag att ha myck
et med gemensamhets-laget 
och seniorsamarbetet att göra. 
Det ska bli mycket stimuleran
de och roliga arbetsuppgifter. 
Jag tror och hoppas mycket på 
det här, säger en nöjd Putte 
Carlsson.

Red.

MEDLEMS xTRA
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Chefredaktör och Produktion: 
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Säsongskort 1998 -1999
En ny säsong närmar sig 
I Elitseriens grundserie 98/99 
blir det 50 matcher, där alla 
lag möter varandra två 
gånger hemma och två 
gånger borta, samt 
poolspel mellan fyra 
lag. Det innebär att 
Djurgården kommer att 

möta AIK, Leksand och 
Västerås en extra match 
hemma samt en extra 
match borta.

Vi satsar på vår publik
Djurgården står och faller med sin publik. Du som säsongskortsinne

havare är en av våra viktigaste kunder. Du bidrar starkt till vår ambition 
att få en levande hall med mycket publik. Därför fortsätter vi med vår 
satsning att aktivt sträva efter fler säsongskortsinnehavare.

Du får som säsongskortsinnehavare:
• Alla biljetterna till grundseriens 25 matcher hemskickade till dig.
• Personlig tilldelning av dina egna platser. Vi kontaktar dig under 

våren så att du kan bestämma var du vill sitta.
* Förtur till slutspelsbiljetter och andra speciella matcher, 

t.ex. Europaligan.
• Möjlighet för privatkund att dela upp betalningen av säsongskortet.
• Inbjudan till A-lagsträning i höst med information inför säsongen.
• Inbjudan att få se en förutbestämd fotbollsmatch med Djurgården i höst.

Beställningskupong -
Djurgården Hockey säsongskort 1998 - 1999
□ Jag önskar betala hela beloppet 980531

□ Jag önskar dela upp min betalning och betala hälften 980531 och 
resterande summa 980831 (för detta erlägger jag 50:- extra / stol på 
augustibeställningen). Gäller endast privatkunder.

□ Jag är företagskund

□ Jag har idag ej något säsongskort men önskar beställa för 
säsongen -98/99. Pris: 3.300:-/plats.

Antal platser:.........Önskar i första hand sitta på □ Etage 3 □ Etage 4

□ Jag är privatkund

□ Jag har idag ej något säsongskort men önskar beställa för 
säsongen -98/99. Pris: 2.700:-/plats.

Antal platser:.........Önskar i första hand sitta på □ Etage 3 □ Etage 4

Beställ nu!
Du som inte har säsongskort, passa på att 
skaffa dig det nu. Ju tidigare du kommer 
in med din beställning desto bättre 
platser får du.

Skicka din beställning till:

AB Stockholm Globe Arena, 
Att: Jan Hallander
Tel. 08-725 10 00
Box 100 55,121 27 Stockholm 
eller faxa din beställning till 
08-725 12 47





Ny säsong 
Dags att betala 
medlemsavgiften
Ungdom tom 17 år 150:-
Vuxen 250:-
Familj 400:-
Ständig medlem 2.500:-
Postgiro 62517 62 - 8
Ange personnummer, 
namn och adress på talongen.
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Djurgårdaren MUSSE Håkansson

Nästa år
SÅ HÄR EFTERÅT
måste vi vara ordentligt 
nöjda med säsongen, 
trots missat SM-guld, 
tycker Mikael "Musse" 
Håkanson, en av 
Djurgårdens unga, 
framgångsrika stjärnor. 
Serieseger och spel i 
Europa är inte dåligt. 
- Men nu gäller det 
satsningen nästa säsong - 

då ska det bli SM-guld!

Musse är 
ur-djurgårdare, 

uppvuxen i Spånga.
Började i klubbens hockey

skola redan som 5-åring.
Bortsett från några utflykter - 
till Nacka som 16-åring och till 
MoDo häromåret - har han 
varit Djurgården trogen.

- Jag hade kommit med i 
A-truppen som 18-åring, men 
det blev för mycket bänknötande. 
Leif Boork lockade upp mig till 
Modo, där fick jag en ordinarie 
plats i laget.

Men djurgårdshjärtat i Musse 
klappade hemlängtan och efter 
två säsonger i Örnsköldsvik var 
han tillbaka i huvudstan.
Förra säsongen 96/97 gick han 
in i A-truppen och i år spelade 
han hela säsongen ihop med 
Challe Berglund och Marcus

Nilsson, framför Micke 
Magnusson och 
Ronnie Pettersson.

- Vår femma fungerade bra 
med ett fysiskt spel.

NÅGRA EXTRA KILO
Själv är Musse en stor bit.

189 centimeter lång och 89 kilo.
Måste vara tung att 

möta för mot
ståndarna?
- Jag vet inte 

det. Jag skulle 
gärna vilja lägga på 

mig några kilo till. 
Jag tror att man har 

nytta av lite extra vikt.
Det är en fördel. Jag får väl 

äta några fler hamburgare...
Vilken är då hans styrka 

som ishockeyspelare?
- Jag hatar att förlora och så 

försöker jag alltid ge 100 procent. 
Övriga fördelar får andra avgöra.

Musse är en meriterad spelare 
alltifrån pojklagsåren.
S:t Erikscupmedaljer i mängd, 
pojk-SM-guld, medaljer i 
junior- VM och -EM.

Och så blev det debut med 
Tre Kronor i Baltica Cup i 
Moskva vid juletid.

- Jag spelade tre matcher.
Det var ju djäkligt kul att vara 
med. Mina första A-lags
landskamper. Gärna landslaget 
igen för mig.

VAKNA PÅ MORNARNA
Vid sidan om ishockeyn har 

han sitt jobb på SE-banken. 
Där försöker han vara så ofta han 
kan för ishockeyns skull.
Efter SM-finalen var det några 
hockeyfria veckor och då blev 
det heltid på banken.
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tar vi dom!
- Det är skönt att ha något vid sidan om. 

Jag träffar jobbarkompisar och får lite andra 
perspektiv. Det är viktigt.

- Och så är det skönt att komma upp på 
mornarna, ler Musse.

Hur ser då hockeyframtiden ut?
- För det första ska jag försöka bli bättre.

SPEL I EUROPA
- Jag har kontrakt med Djurgården tre år till. 

Det ser jag verkligen fram mot. 
Sen vet man inte vad som 
händer. Man har alltid haft 
drömmar om andra sidan 
Atlanten. Men att bli 
proffs, det en ren bonus.

- A andra sidan kan 
man säga att i 
Djurgården är vi 
proffs också.

Han är optimist om 
framtiden och säger att 
han just nu stortrivs med 
det mesta.

Han längtar efter nästa 
säsong med spel i Europa.

Han tror att Djurgården kan 
få svårt att behålla vissa spelare 
("dom som försvinner önskar 
jag lycka till"), han anser 
att Tommy Söderström och 
Patric Kjellberg var lagets 
bästa spelare den gångna 
säsongen och tycker det är 
synd att tränarna Lillis 
Lundh och Niklas 
Wikegård försvinner.

FAKTA
Namn: Mikael Håkanson.
Smeknamn: Musse (det har hängt 
med sedan jag var jätteliten, pappa 
hittade på namnet).
Ålder: 23 år.
Familj: Jenny (sambo).
Bor: Kungsholmen.
Yrke: Banktjänsteman.
Tidigaste ishockeyminne:
Första S:t Erikscupsguldet i 
mitten av 80-talet.

Hockeyidol som liten: Gretzky, 
Bengt-Åke Gustafsson.
Meriter: Sex guld S:t Erikscupen, 

två guld pojk-SM, två silver Junior-EM, 
ett silver Junior-VM, serieseger och 

SM-tvåa med Djurgården i år.
Bästa film: ”Jagad” med 
Harrison Ford.

Bästa musik: Allätare.
Älsklingsmat: Att grilla 

kött på sommaren.
Favoritgodis: Chips.

Jan-Åke Porseryd

Mikael ”Musse” Håkansson, 
forward i Djurgårdens Elitserie- 
och Europlligalag 1998-99.
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DJURGÅRDEN HOCKEY TACKAR 
HUVUDSPONSORERNA 

FÖR DEN FANTASTISKA SÄSONGEN 97/98


