


en kul kväll på hovet

Välkommen till 
Djurgården Super Skills Competition 

på Hovet den 21/12 1998
En öppen träning där Djurgårdens hockeyspelare underhåller 
med ett antal tävlingar där enskilda spelares prestationer mäts. 
Vem åker snabbast? Puckkontroll, träffsäkerhet mm.

DJURGÅRDEN HOCKEY MEDLEMSXTRA
NR 2 • SÄSONGEN -98/99

Efter träningen signerar djurgårdsspelarna 
dina souvenirer inför julen.

Klockan 16.00 Ingång vid entré A5
16.30 Super Skills Competition
17.30 Autografskrivning



vår ordförande

Djurgårds
vännerl
Elitserien i år jämnare än 
på länge. Det finns inga givna 
vinnare eller förlorare, 
inga klara tendenser.

Man kan inte dra 
några konsekvenser
av en just genomförd merit. 
Utfallet i många matcher förvånar. 
Flera lag som utpekas som vinnare eller 
förlorare överraskar både positivt och 
negativt. Formstarka eller formsvaga 
lag kan ännu inte helt skönjas.
Allt detta bör ändå stimulera publik
intresset och jag hoppas att Ni sluter 
upp och kommer till våra matcher 
i större utsträckning. Vi behöver Ert 
stöd och vill höja publiksnittet ytterli
gare. Vintern har anlänt och nu är det 
vintersport i allmänhet och ishockey 
i synnerhet som gäller.

Vi i Djurgården
har inte avvikit från den utveckling 
jag berörde ovan. Vi har genomfört 
flera starka matcher och har också 
avgått med segern i de flesta. Många 
har vunnits med uddamålet och man 
har kunnat läsa att vi vunnit tursamt. 
Jag tycker tvärtom att det visar på en 
klar styrka att vinna jämna matcher 
såväl hemma som borta. Dessutom 
finns nu en helt annan stabilitet i lag
spelet. Vi utnyttjar power play-lägena 
bättre och gör fler mål. Kapaciteten 
hos många av spelarna är ännu lågt 
utnyttjad och vår tabellplacering, 
med häng på topplagen, visar ju att 
vi ännu inte behöver vara på topp.

Jag har tittat på 
statistiken två år tillbaka
Då, vid motsvarande tidpunkt och 
efter i stort sett lika många spelade 
matcher, avvek våra resultat 
i vunna, oavgjorda och förlorade 
matcher inte särskilt mycket från 
situationen i dag. Flera av matcherna 
då var också målmässigt jämna.
Jag ser fram emot en spännande 
fortsättning av Elitserien.
Vi avviker inte från vår
målsättning - bäst när det gäller!

Jag får 
ibland spontant 
framförda 
synpunkter 
på våra arrangemang 
kring matcherna från 
medlemmar och 
supporters.
Det händer för lite 
mellan perioderna, 
musikutbudet 
passar inte och 
spelarpresentationen 
i jumbotronen före 
nedsläpp är inte bra, 
sägs det.

Det är bra 
att ni lämnar 
synpunkter
Ni är våra viktigaste 
kritiker och vi försöker 
ständigt förbättra oss. 
Men Ni ska veta att vi 
har en begränsad 
tilldelning av tid av 
arenaägaren; dessutom 
måste utbudet vara 
varierande för att 
hela vår publik mellan 
7 år (-) och 70 år (+) 
ska känna tillfred
ställelse med 
arrangemangen. 
Det är framför allt med 
en framgångsrik hockey 
som vi vill ge Er en 
god underhållning, 
men vi eftersträvar 
naturligtvis också en 
underhållande inram
ning.
Vi lovar att ge Er ett 
varierande och förbättrat arrangemang. 
Skriv gärna till oss och lämna konkre
ta förslag. Tillsammans gör vi en bra 
produkt ännu bättre.

Jag vill tacka för Ert stöd 
hittills och hoppas att vi som jobbar 
med "underhållningsföretaget" 
Djurgården Hockey ska kunna 
tillmötesgå Era högt ställda förvänt
ningar och ge Er valuta för pengarna

även denna säsong.
Jag önskar Er också det bästa inför 
stundande helger!

Göran Fritzell
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Krönika: Ulf Jansson

Det var
roligare förr!
Vi som regelbundet går på 
ishockey tycker väl att vi kan 
spelreglerna rätt så bra.
Blir det några förändringar 
vänjer vi oss också ganska 
snabbt vi dem.

Däremot händer det kanske
inte så ofta att vi funderar över 
reglernas ursprung. Många av dem 
har uppstått genom tillfälligheter 
eller av rent praktiska skäl och kan 
ha en historia som går tillbaka till 
slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, då ishockey fortfarande 
var en relativt ny sport.

Ta bara en sån sak 
som tekningar
Hur har sådana uppstått?
Varför är det inte som i fotboll att det 
ena laget får göra avspark?
Tja, det har inte alltid varit givet att 
man ska starta spelet genom att 
domaren eller någon av linjemännen 
gör ett nedsläpp. Från början var det 
faktiskt så att domaren lade pucken 
platt ner på isen, varpå han böjde 
sig fram och grabbade tag i de båda 
centrarnas klubbor. När han släppte 
sitt grepp och samtidigt skrek "spola" 
var matchen i gång.
Det här var emellertid en ganska 
farlig procedur. Domarna hann ofta 
inte undan utan fick åtskilliga rapp 
och därmed blåmärken över både 
armar och ben. En dag var det en 
rättskipare vid namn Fred C Waghorne 
från Toronto som tröttnade på det och 
i stället började släppa ner pucken. 
- Det var ingen snilleblixt från min 
sida. Jag gjorde det helt enkelt i själv
försvar samtidigt som jag ville få upp 
tempot i matcherna, har Waghorne 
berättat efteråt.
- Herre Gud, spelarna var ju ivriga. 
De bara pangade på med klubborna 
innan de fått tillåtelse; och så fick 
man göra om samma procedur igen. 
Jag blev misshandlad i varenda match.

Exakt när det här skedde
är det ingen som riktigt vet.
Till att börja med spred sig nyheten 
genom mun-mot-mun-metoden - 
flera andra domare följde Waghornes 
exempel - och det dröjde flera år 
innan den skrevs in i regelboken.

Fred Waghorne införde 
också andra nymodigheter
Eftersom den tidens matcher spelades 
på uterinkar, ibland i 20-30 graders 
kyla, hände det titt som tätt att kulan 
i domarnas pipor frös fast. De fick 
inte fram ett ljud. Då kom Waghorne 
på att han skulle använda en bjällra 
eller en liten koskälla istället. Han 
hade alltid en sådan i reserv i fickan. 
Påstod att han fick idén på ett hotell 
kvällen före en match, när serverings
personalen ringde med "vällingklock
an" för att annonsera att middagen 
var serverad.
Samme Waghorne dömde en gång en 
match i sträng kyla när en forward 
avlossade ett skott som tog i stolpen. 
Pucken gick av på mitten. Ena halvan 
flög över sargkanten och den andra 
in i nätet. Vad göra? Var det mål eller 
inte?
- Jag erinrade mig att det stod i regel
boken att hela pucken måste vara 
över mållinjen, så jag underkände 
målet, trots protester från det anfal
lande laget, sa Waghorne. Och det 
domslutet blev sedermera praxis. 
Han fick rätt.

Det har genom åren funnits 
minst lika färgstarka domare som 
spelare och givetvis har domarna på 
många sätt påverkat sporten. Jag har 
personligen haft många favoriter i 
domarkåren, män som inte bara haft 
pondus utan också glimten i ögat och 
humor. Bosse Nilsson, Olle Wiking, 
Einar "Bola" Boström och Ernst 
"Ersan" Wilkert för att nu bara 
nämna några. Deras namn borde 
också stå i rekordböckerna!
Den tokigaste domare jag hört talas 
om var en kanadensare som hette 
Clarence "Moose" Jamieson. Han 
blåste efter sitt eget huvud och bryd

de sig inte så mycket om regelboken. 
En gång ledde han en match i 
Rochester där hemmalaget vann en 
av sina sällsynta segrar.
Men det kom våldsamma och 
skriftliga protester från bortalaget 
dagen efter och Jamieson blev 
inkallad till ligans domarbas, 
en viss John Digby, för förhör. 
- "Moose", hur kom det sig att du 
utdömde en "enminutare" för en av 
hemmaspelarna? Det vet väl du lika 
bra som jag att det är två minuter 
som gäller!
- Äsch, det var en sådan lindrig 
förseelse i en tät match att jag tyckte 
det räckte med en minut.
Särskilt som Rochesters fans just då 
hade fått vittring på en hemmaseger. 
- Det var ändå inte det värsta, 
"Moose". Hur förklarar du att sex 
utvisningar aldrig blev avtjänade? 
- Jo, det gick hett till ett tag med 
sex man inblandade i ett slagsmål. 
Jag beslöt mig för att statuera 
exempel och tog ut alla sex.
Men när jag skulle blåsa igång spelet 
igen kom jag på att de orutinerade 
funktionärerna i utvisningsbåset 
aldrig skulle klara av att hålla reda 
på så många.
Så jag öppnade båsdörren och skrek 
åt dem: "Kom ut på isen igen, 
grabbar! Vi börjar om från början!" 
Då kunde John Digby inte längre 
hålla sig för skratt. "Moose" Jamieson 
slapp undan med en tillsägelse.
Men det hände mer än en gång att 
han fick ta bakvägen ut från den 
arena där han hade varit och dömt.
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waltin sammanfattar

Ibland högt uppe och sedan långt ner. 
- Har vi gjort en bra match har vi följt 
upp med en dålig, på samma sätt som 
en bra period följts av en sämre. 
Men nu har vi börjat få det att 
stämma, säger Mats Waltin.

Vad är det då som orsakat 
Djurgårdens fladdriga insats 
under den första halvan av serien.
- En del av förklaringen ligger i den 
nya offside-regeln. Spelarna var trygga 
i sitt 1-3-1-system. Med den nya regeln 
saknar backarna ibland det understöd 
som de varit vana vid.
Djurgården är nog den klubb som fått 
mest problem med den nya regeln, på 
grund av att spelet har varit väldigt 
styrt. Nu måste alla bli lite mer flexibla 
och hitta alternativ i spelet, säger 
Mats Waltin.
- Att det ändå gått så bra poäng
mässigt och att vi hållit oss kvar uppe 
i toppen på tabellen kan vi bland 
annat tacka Tommy Söderström för. 
Men mycket viktigt i sammanhanget 
är också den starka moral alla spelarna 
visat upp. Vi har fått många udda
målssegrar som vi egentligen inte 
varit förtjänta av.

När Mats Waltin tog 
över som tränare
rörde han också om ordentligt i 
grytan.
- Jag fick väl en del kritik för att jag 
bröt upp gamla inprövade formationer 
och blandade friskt. Men det var en 
medveten åtgärd. Jag ville se med 
mina ögon. Ville se vad varje spelare 
gick för och få fram mer av den indi
viduella spelaren utan att vara låst i 
gamla formationer. Jag ville naturligt
vis tillföra lite av mina idéer också.

Sedan seriepremiären 
har det inte blivit så 
mycket vantrande 
mellan femmorna.
- I princip har dom varit intakta. 
Ibland har naturligtvis skador 
påverkat laguppställningen. 
Djurgården har klarat sig hyfsat på

skadefronten.
- Lite skador till och från får man 
räkna med.
Att Djurgården har stora krav på sig 
och att alla kräver minst en SM-final 
är inget som bekymrar Mats Waltin.
- Djurgården har varit ett topplag i tio 
års tid. Då måste målsättningen var 
hög. Och vi har ett lag som svarar 
upp mot det kravet.
- Nu ser vi också hur hela laget lyft 
sig efter den darriga inledningen. 
Med matcherna mot Leksand och 
Luleå kom vändningen.

Mats Waltin är en äkta 
gammal djurgårdare, 
även om många i kringelstan 
räknar honom som SSK:are.
- Men det var i Djurgården jag började 
spela hockey som knatte. Djurgården 
har alltid varit mitt lag. När jag nu 
kom tillbaka till Sverige efter mina
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tränarår utomlands märker jag en 
stor skillnad. Den gamla klubbkäns
lan som jag och min generation har, 
den finns inte hos de unga spelarna. 
Det är påtagligt hur klubbidentiteten 
har suddats ut. Nu tänker man mera 
individuellt.
- Dagens unga hockeyspelare, som är 
födda på 70- och 80-talet, har ett 
annat synsätt. Det måste man också 
tänka på när man ska förklara något. 
Det ska vara korta och raka besked. 
Det går inte att stå och mästra som 
en gammal gubbe!

Vi ska göra allt
Lite besvikelse finns det hos 
Mats Waltin över att spelet i 
Europaligan blivit ett misslyckande. 
- Vårt instabila spel har tyvärr försatt 
oss i den situationen att vi knappast 
kan gå vidare. Det är ett svårt läge. 
Vi måste vinna alla våra matcher och 
Jokerit måste förlora. Det är knappast 
troligt, men vi ska göra allt i de åter
stående matcherna för att ändå klara 
vår del. Om det sedan räcker, det 
återstår att se.
- Att vi är med och spelar i 
Europaligan är viktigt. Det betyder 
mycket för spelarna att få komma ut 
och spela internationellt. Det är inte 
så många som har den erfarenheten i 
truppen. För många är det en upple
velse att komma ner till Berlin och 
möta Eisbären och deras publik.
Sedan kan det vara lite svårt att ställa 
om från vår svenska nolltolerans i 
regeltolkningen till den nivå som det 
döms efter internationellt.
Rent spel ska naturligtvis uppmuntras, 
men det är synd att det inte tillämpas 
internationellt.

Thomas Magnusson och Mats Waltin, Djurgårdens tränare, sätter målet högtPerarne Sanglert
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Stöd DIF och dig själv! 
Köp Elitseriens eget telefonkort!

Det kommer alltid tillfällen när du behöver DIF:s telefonkort.
Både på resan och hemma.

•Du vill ringa billigare hemifrån till mobil.
•Du har ingen växel till telefonautomaten.
•Mobilen fungerar inte.
•Hotellet tar hutlöst betalt för att ringa.
•Du behöver ringa ett utlands- eller mobilsamtal från en bekant.

Ring mycket billigare och stöd DIF-hockey. Du kan ringa från de 
flesta telefoner i hela världen. Kort finns på de flesta spelarna.

Korten finns i souvenirshopparna.
För mer information om telefonkorten och företagsabonnemang, ring 0200-38 90 90.





bo lundquist

Samarbete och utbyt
mellan dagens ishoc

Värvningar kan gå till på 
många olika sätt 
Förhoppningsvis kan man 
med hjälp av sponsorn jaga 
fram de sista kronorna som 
behövs för en spelarförstärk
ning. Men man kan också 
värva sponsorn.

Bo Lundquist är ett 
sådant exempel
Han satt som VD på Esselte ute i 
Solna och när tiderna blev bättre 
skulle företaget börja profilera sig 
igen.
- Valet föll på ishockey och fotboll. 
Och det blev ett diktatoriskt beslut 
om att i båda fallen sponsra 
Djurgården, säger Bo Lundquist. 
Inför hockeyns börsintroduktion 
knöts Bo Lundquist till Djurgårds
hockeyn som suppleant i fjol.
- Tanken var väl att jag med min 
börsföretagsbakgrund skulle kunna 
tillföra något. Men fotbollen ville 
också vara med på ett hörn. Och Lars 
Erbom och valberedningen lyckades 

värva Bo Lundquist som ny ordförande.
-Jag var mycket tveksam innan jag 
tackade ja. Jag hade inte varit verksam 
i föreningen, hade inte nätverket som 
jag tyckte behövdes. Och mina ledar
erfarenheter låg långt tillbaka i tiden. 
Att då bli ordförande i en storklubb som 
Djurgården Fotboll var ett stort steg.

Bo Lundquist har en 
gedigen bakgrund
Han var bland annat med och byggde 
upp Högskolan i Luleå, arbetade 
sedan i Sandvik och Trelleborg och 
hamnade så småningom på Esselte, 
där han var verksam fram till i fjol. 
Nu är han sysselsatt i två företag där 
han är delägare samt är styrelseledamot 
i ett antal börsbolag.
Bo Lundquist ställde upp bland annat 
för att kunna bidra med sina ekono
miska kunskaper.
Och det kanske är det på den plan
halvan och inte på Stadions gröna 
matta som Djurgården Fotboll under 
Bosses första år nått sina främsta 
framgångar.
- Vi hade ett tungt utgångsläge med 
skulder på 11 miljoner kronor. 
Det fanns bara en sak att göra.
Vi fick skära ner kostnaderna med
25 procent. Banta A-lagstruppen 
från 20 +2 till 16+2 man och lägga 
ner reservlaget. En otroligt liten trupp 
och när vi på våren fick långtidsskador 
blev det nästan så man själv fick 
hoppa in på bänken.
Men målvakterna höll.
Bo Lundqvist är född i Härnösand 
och uppvuxen i Sollefteå.

Sportintresset 
under ungdomsåren 
koncentrerades till friidrott där det 
blev framgångar i kastgrenar, bl a 
guld i skol-DM i kula, 
men också under pojkåren spel i 
fotbollslaget som målvakt.
- Men jag fick tidigt en knäskada 
och jobbade därför mer som ledare. 
- Sportsligt satte vi i fotbollen upp 
en målsättning att inom två år gå upp 
i Allsvenskan. Det gick bra redan 
första året. Ekonomiskt har vi jobbat 

hårt med skulderna och nu har vi 
kunnat rensa bordet. Vi har tagit 
långsiktiga lån så att vi får arbetsro 
och tanken är att skulderna ska 
betalas av på en femårsperiod.

I år gick vi plus
- Vi har dessutom väckt liv i det 
gamla bolaget som startades i slutet 
på 80-talet. Nu är det omgjort till 
ett rent fotbollsbolag som ska sköta 
marknadsföring, sälja reklam och 
souvenirer.
Bolagsstämman i DIF AB hamnade 
lägligt dagen efter matchen mot 
Ludvika. Ett bra avstamp mot fram
tiden. Nu har man emitterat nya 
aktier och fått in en rejäl förstärkning 
av kassan. Det blev runt 20 miljoner. 
- Pengar som inte ska användas 
till att betala skulderna utan för att 
utveckla bolaget och förstärka 
fotbollstruppen.
- För med en bättre trupp blir attraktio
nen för vårt varumärke - Djurgårdens 
fotbolls klubbemblem - mycket större. 
Och därmed går det bättre också 
för bolaget.

Men hur kom det sig 
att Bo Lundqvist fick 
en Djurgårdssjäl, 
född ända uppe i Härnösand som 
han är.
- Det är kanske så att AIK är störst 
i Stockholm. Men ute i landet är 
Djurgården större. Jag tillhör den 
generation som växte upp med 
"Tumba", "Kniven" och "Tjalle", 
spelare som var på topp i Sverige och 
spelade i landslaget både i fotboll och 
ishockey. Knivsta Sandberg spelade 
också i bandylandslaget. Det och alla 
SM-gulden i fotboll och hockey på 
60-talet. Dom ränderna går aldrig ur. 
Det var på den tiden Djurgården fick 
epitetet "Järnkaminerna".
Bo Lundquist sitter alltså med i 
styrelsen för både fotboll och hockey. 
Det lär ha funnits vissa motsättningar 
förr mellan hockey och fotboll.
- Men det är inget man märker i dag. 
Det är ett fint samarbete och fotbolls
laget åkte direkt till Globen och
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e av erfarenheter
key och fotboll

hyllades i slutet av matchen mot 
MoDo, när dom återvände till 
Allsvenskan. Konkret samarbete 
mellan hockeyn och fotbollen har vi 
i säkerhetsfrågor. I övrigt utbyter vi 
också erfarenheter.

Djurgårdens fotboll höjer 
blicken mot Europa
Hockeylaget kom dit den här säsongen. 
- Hockeyn i Europa måste utvecklas. 
Det är skandal när man knappt kan 
få reda på resultaten i tidningar och 
TV efter matcher i Europaligan. För 
fotbollen är europaspelet etablerat 

och stort. Men jag tror att det måste 
till någon knytning med NHL för att 
riktigt få upp intresset för hockeyn 
ute i Europa. Det finns för lite profiler 
i de europeiska lagen i dag.
Det är bara i Sverige och Finland 
som det finns ett riktigt stort hockey
intresse. Men även här måste man 
tänka sig för. Det är svårt att attra
hera när det är många omgångar 
och spänningen uteblir. Spänningen 
måste in. Det är sportens nerv.
Perarne Sanglert

Övriga representanter i styrelsen 
för Djurgården Hockey

Pelle Bergström 
Hedersledamot

Göran Fritzell 
Ordförande

Pär Schött Hasse Breitholtz
Namn: Bo Lundquist
Född: 26/9 1942 i Härnösand, uppvuxen i Sollefteå
Yrke: Egen företagare
Familj: Hustrun Madeleine och barnen
Gustav 13 och Kristina 10 år
I Djurgården: Suppleant i hockeystyrelsen och 
ordförande i fotbollsstyrelsen.
Bäste hockeyminne: Djurgården på 50-60-talet 
i fotboll och hockey.
Hockeyidol som liten: Tumba, Kniven, Tjalle.
Meriter: Skol-DM-guld i friidrott
Favoritfärg: rött, gult och blått
Musiksmak: Väldigt blandat, men gärna jazz 
Bästa bok: Läser mycket biografier men också 
lättare deckare och historiska böcker.
Favoritmat: Allätare men mycket förtjust 
i goda fiskrätter.
Vad gör du på fritiden: Förutom Djurgården 
så är det familjen, fjällvärlden och numera 
lite golf på sommaren som gäller.
Vad gör du om tio år: Inte den blekaste aning, 
men Djurgårdens fotboll ska vara bäst i Sverige

Kalle Lilja Jan-Olov Eriksson

Thomas Johansson Peter Gudmundson
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Kurt Sjölander

Owe Kjellin

Tommy Engström



medIemserbjudande _________________________________
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____________________________ tipstävling för medlemmar
Kan Du ditt djurgården? Tippa och vinn:
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1 :a pris matchtröjekopia med nummer och namn. (Skriv önskemål om storlek, nr och namn).
2-10 pris. Djurgårdssouvenirer.

1. Djurgården deltog i första ishockeysäsongen 1922-23. Blev?
1. 3:a X. l:a 2. 2:a

2. Lasse Björn spelade med nummer på tröjan?
1. Nr 3 X. Nr 10 2. Nr 12

3. Vilken DIF-målvakt har hållit nollan flest gånger?
1. R. Ridderwall X. Osten Östlund 2. T. Söderström

4. Vem är DIFs meste poängplockare genom tiderna?
1. Kenta Nilsson X. Jens Öhling 2. Håkan Södergren

5. Vilken djurgårdare har gjort flest mål i en match?
1. Kenta Nilsson X. Patrik Kjellberg 2. Jens Öhling

6. Vem grundade Djurgårdens Idrottsförening?
1. Gösta Sandberg X. Sven Johansson 2. John Jansson

7. Vilken av dessa spelare var utvisad mest under en säsong?
1. Lasse Björn X. Björn Nord 2. Thomas Eriksson

8. Vilken är Mats Walltins moderklubb?
1. IK Göta X. Djurgården 2. Södertälje

9. Vem har spelat flest landskamper ?
1. Kenta Nilsson X. Micke Johansson 2. Putte Erickson

10. Mikael Håkansson som spelade i DIF åren 81-94, var 
borta åren 94-96, innan han kom tillbaka, vart spelade han?
1. I Brynäs X. I MoDo 2. I Leksand



tre kronors general manager_____________________________

Peter Wallin - hockeyba
är djurgårdare i själ och
- Visst är jag djurgårdare.
Det sitter djupt i själen, säger 
Peter Wallin, svensk ishockeys 
nye General Manager, dvs 
högste bas för Tre Kronor.

I dag är Peter en av 
svensk hockeys absolut 
viktigaste makthavare 
men djurgårdsränderna går inte ur. 
Tio säsonger i Djurgårdens pojk-, 
junior- och A-lag har präglat honom. 
Han tycker att Djurgården har ett bra 
lag på pappret.
- Jag tror dom blir giftiga 
på slutet.
Just nu är Peter naturligtvis 
fullt upptagen med hockey
landslaget.
Den 1 juni i år utnämndes 
han till General Manager, 
vilket innebär 
ett ansvar för Tre Kronor 
och J20- landslaget.
Han ska planera säsongen, 
hålla kontakter med media 
och sponsorer samt sist men 
inte minst ta ut coacher 
för Tre Kronor.

Två coacher till VM
De tre första coach-teamen blev 
Tommy Boustedt, Frölunda/Niklas 
Wikegård, Malmö (Ceska Cup 
i Tjeckien) - Dag Hobér, 

Västerås/Roger Melin, Brynäs 
(Karjala Cup i Finland) - Stephan 
Lundh, Malmö/Sune Bergman, 
Leksand (Baltic Cup i Ryssland). 
Ytterligare två coacher tas ut till 
Sweden Hockey Games.
Bland dessa åtta ska Peter sedan 
välja ut två stycken till VM i vår. 
-Jag tar ut laget tillsammans med 
coacherna. Sedan är det deras sak 
att ta hand om laget, en matchar 
spelarna på isen och den andra 
är taktiskt ansvarig.
- Som jag ser det är den här formen 
till stor fördel för coacherna.
De kan koncentrera sig på sporten 
och slipper allt runt omkring.

Peter är anställd av 
Ishockeyförbundet till 
maj år 2000
Det blir med andra ord två hektiska 
hockeyår för honom.
Annars har det inte blivit mycket 
ishockey för Peter efter att den aktiva 
karriären avslutades för tolv år sedan, 
med undantag för uppbackning av 
sönerna Jim, Tom och Max i Järfälla 
ishall där Peters egen moderklubb 
Järfälla HC håller till.

Känns han igen? Peter Wallin som hockeyspelare -79. 
Idag som General Manager för Tre Kronor är han sig 
precis lik.

Krånglande knä
Det var i Tjeckoslovakien i april 1986 
som karriären tog slut, under lands
lagsuppladdningen inför Moskva- 
VM samma år. Peters krånglande 
knä satte då definitivt stopp för vidare 
ishockeyspel. Peter var bara 29 år 
gammal och hade hunnit spela hela 
12 år i elitsammanhang.
- Då övergav jag ishockeyn. 
Jag var less på det hela. 
Peter startade ett eget företag i 

reklambranschen som han drivit 
sedan dess. Hans karriär startade 
alltså i Järfälla HC, men han flyttade 
snart över till Djurgården för spel 
i pojk- och junior-lagen.
- En lustighet i sammanhanget 
var att AIK var där och slet i mig. 
Men dom hade tappat bort mitt 
telefonnummer och när dom väl 
ringde mig var det för sent, det var 
redan klart med Djurgården. 
Första matchen i A-laget spelade han 
som 17-åring 1974. Sedan blev det sju 
säsonger med laget.
- Jag matchades mycket ihop med 
Björn Palmqvist och Stig Larsson, 
stora namn på den tiden.
- Jag spelade center och ytterforward. 
Jag var lite av en play-maker. Min 
styrka var väl passningsspelet, jag 
gillade att dribbla och var en bra 
tekare. Skridskoåkningen var kanske 
inte i spets. Jag tycker också att jag hade 
en bra inställning och en bra vilja.

Äntligen SM-guld
Det blev aldrig något SM-guld för 
Peter i djurgårdsdressen. Det var lite 
upp och ner för laget de här åren. 
- Vi pendlade mellan hopp och 
förtvivlan. 1978 var vi i division I 
och året efter spelade vi SM-final 
mot Modo, men förlorade.
Det blev ändå silver.
Han hann med 35 landskamper med 
VM-brons i Moskva 1979 som bästa 
merit.
- 1980 var jag uttagen till OS i Lake 
Placid. Jag hade fått ut kläderna, 
men tvingades i sista stund tacka nej 
på grund av en bruten tumme.

DJURGÅRDEN HOCKEY MEDLEMSXTRA
NR 2 • SÄSONGEN -98/99



sen som
hjärta

Skadorna har varit efterhängsna. 
Under åren i New York Rangers i 
NHL (där han spelade 2,5 säsonger 
med bland annat en semifinalplats 
i Stanley Cup) ådrog han sig en 
korsbandskada.

Åter hemma i Sverige
blev det spel för Södertälje i tre 
säsonger. I Södertälje fick han upp
leva vad som aldrig blev verklighet 
i Djurgården, nämligen ett SM-guld. 
- Säsongen 84/85 vann Södertälje 
finalen över Djurgården(!).
- Så jag har i alla fall ett guld!
Jan-Åke Porseryd

Djurgården Hockey 
tackar alla medlemmar, 

publik, sponsorer, 
och medarbetare

för året som snart
är till ända.

Fakta
Namn: Peter Wallin.
Ålder: 41 år.
Familj: Hustru Lena, sönerna
Jim, 13 år, Tom, 10, Max, 7 
Bor: Villa i Jakobsberg 
Yrke: General Manager för 
Tre Kronor.
Klubbar som spelare: 
Järfälla HC, Djurgårdens IF, 
New York Rangers. Södertälje SK. 
Landskamper: 35.
NHL-matcher: 66. 
Fritidsintressen: Golf, familjen, 
motionerar en del.

Vi önskar er alla
en riktigt 
God Jul 

och ett Gott och
framgångsrikt

år 1999.

Djurgårdens 
ismaskin anno 1903 
på Östermalms IP

Visst var det 
bättre förr!!

Apropå nutidens 
farliga gasol
utrustade 
ismaskiner
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