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bolagiseringsfrågan

DOMEN
En skiljenämnd har nu slagit 
fast att Svenska Ishockey
förbundet, SIF, inte kan göras 
ansvarigt för den skada 
Djurgården vållades genom att 
vi under hösten 1997 tvingades 
avbryta börsintroduktionen 
av Djurgården Hockey AB.

Det har sagts mycket 
i detta ärende
under resans gång och vi inom 
Djurgården har fått utstå kritik för vårt 
agerande. Det bör redan inledningsvis 
slås fast att vi inom Djurgården inte 
känner något behov av att urskulda 
oss. Vi agerade i enlighet med gällande 
regler. Vi erhöll det enda tillstånd vi 
enligt stadgarna hade möjlighet att 
söka. Vi agerade med öppna kort, 
förlitade oss på vårt förbund och utgick 
ifrån att den som agerar enligt reglerna 
också skall bedömas enligt reglerna.

SIF:s försvarslinje i processen 
gick i allt väsentligt ut på att visa att 
ett bolagiserings-tillstånd lämnat av 
SIF inte är något värt. Skiljenämnden 
konstaterar i domen att Riksidrotts
förbundet, RF, inte har behörighet att 
upphäva eller ändra SIF:s tillstånds- 
beslut. Detta skulle i normala samman
hang ha inneburit att saken var klar. 
Skiljenämnden ansåg dock att SIF hade 
rätt som påstod att uttalandena från 
RF utgjorde skäl för SIF att byta åsikt i 
frågan om bolagiseringens förenlighet 
med stadgarna. SIF:s tillståndsbeslut 
var fattat med stöd av SIF:s egna 
stadgar, godkända av RF. Trots att 
Skiljenämnden alltså fann att RF inte 
hade rätt att upphäva eller ändra SIF:s 
tillståndsbeslut konstaterar man att det 
var RF:s ställningstagande som utgjorde 
dödsstöten för Djurgårdens bolagisering. 
Inom idrottsrörelsen finns ett väl genom
arbetat rättsystem i form av RF:s och 
specialidrottsförbundens stadgar.
I detta fall visade det sig dock att regel
verket inte stod pall för idrottspolitiska 
åsiktsyttringar. Domen är självfallet ett 
hårt slag mot Djurgården som förlitade 
sig på det stadgeenliga tillstånd man 
fått, men är i det långa loppet ett ännu 

hårdare slag mot SIF och övriga 
specialidrottsförbund.

Det budskap 
domen förmedlar 
är att inom idrottsrörelsen är ett 
lämnat tillstånd inte något man bör 
förlita sig på. Till skillnad från vad som 
gäller i samhället i övrigt kan man inom 
idrottsrörelsen inte förutse vilka 
regler som gäller.

RF:s kritik mot 
Djurgårdens bolagisering 
bestod i att Djurgården, enligt RF:s 
mening, överfört sin idrottsliga verk
samhet till bolaget. RF sade sig grunda 
kritiken på den granskning som 
genomfördes av RF:s juridiska kommitté. 
Den juridiska kommitténs slutliga ställ
ningstagande byggde dock inte på 
detta, utan på att föreningen avhänt sig 
intäkter, dvs kommersiell verksamhet. 
Detta är faktiskt första gången som det 
uppställts krav på att en ideell förening 
inom den svenska idrottsrörelsen måste 
ha kommersiella intäkter. Man bortsåg 
också ifrån att föreningen genom 
börsintroduktionen skulle erhålla ca 
18 miljoner kronor och äga aktier värda 
19,5 miljoner kronor. Det finns inom 
svensk idrott också ett stort antal tidigare 
exempel där idrottsföreningar överfört 
sin kommersiella verksamhet till hel- 
eller delägda bolag.

De motiveringar 
som åberopades av RF 
till stöd för kritiken ger intrycket av att 
frågan i realiteten aldrig handlade om 
att bedöma frågan om Djurgårdens 
bolagskonstruktion stod i överens
stämmelse med stadgarna eller inte, 
utan hur den skulle kunna stoppas.

Varför var det då så 
viktigt att stoppa 
Djurgårdens bolagisering?
RF:s granskning av bolagiseringen ini
tierades av Svenska Fotbollförbundet. 
I Fotbollförbundets skrift, och som en 
röd tråd i kritiken även från annat håll, 
anfördes att Djurgårdens bolagisering 
skulle kunna innebära att elitidrottens 
föreningar skulle mista sin ekonomiskt 
gynnade ställning bl a i form av verk
samhetsbidrag, särregler i skatte- och 
avgiftshänseende, fri polisbevakning etc. 

Problemet var egentligen inte vad 
Djurgården gjorde, utan att man genom 
att göra det öppet i kombination med 
en börsintroduktion, lyfte på täcket 
över den svenska elitidrotten.
Detta täcke måste ligga kvar för att 
svensk idrott även fortsättningsvis skall 
framstå som något homogent och ideellt.

Under täcket rör det på sig 
Svensk idrott av idag är inte homogen. 
I Elitserien är flertalet tränare och spelare 
professionella yrkesmän. Läget är i allt 
väsentligt detsamma i den andra stora 
publikidrotten, fotboll. Förutsättningarna 
för elitföreningarna skiljer sig totalt 
från de villkor under vilka övriga 
idrottsföreningar i landet har att bedriva 
sin verksamhet. Självfallet är det viktigt 
att alla dessa föreningar under elitnivån 
kan fortsätta att få det stöd från sam
hället som de behöver, och det är med 
åberopande av dessa föreningar som 
stödet alltjämt kan motiveras. Däremot 
har den stora breddidrotten i det långa 
loppet inte något att vinna på att bedömas 
efter samma måttstock som de elitföre
ningar med professionella spelare som 
tävlar om SM-tecken eller inkomst
bringande spel i de europeiska fotbolls
cuperna. Såväl bredd- som elitidrotten 
mår bäst av att vi öppet accepterar att 
det föreligger olikheter och att vi agerar 
därefter, innebärande att samhällets stöd 
koncentreras på breddidrotten, medan 
elitidrotten ges möjlighet att i största 
möjliga mån utvecklas på egna meriter.

För den svenska elitishockeyn 
har förutsättningarna 
förändrats
dramatiskt under de senaste åren 
genom konkurrensen från de europeiska 
ligorna. Detta har drivit upp kostnads
nivån i de svenska föreningarna 
kraftigt. Genom Bosmandomen har 
elitföreningarna, och inte minst 
Div 1-föreningarna, också gått miste 
om en betydelsefull intäktskälla i form 
av ersättning vid spelarövergångar. 
Om de svenska elitföreningarna 
under dessa förhållanden inte snart ges 
möjlighet att konkurrera med utländska 
klubbar på jämförbara villkor kommer 
den svenska elitishockeyn inte att kunna 
upprätthålla konkurrenskraften, med 
sämre kvalitet på den svenska elit
ishockeyn som följd.

Ett av de alternativ 
som står till buds
är att söka externt riskkapital genom 
bolagisering. Detta var grunden i vår 
börsintroduktion och det är delvis också 
grunden för den nu pågående bolagise
ringsutredningen inom RF. Utredningen 
är givetvis ett steg i rätt riktning även 
om vi ännu inte sett var det slutar.
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I samband med debatten
kring vår bolagisering anklagades 
Djurgården vid flera tillfällen för att 
agera i strid med - eller t o m stå vid 
sidan av - den svenska idrottsrörelsen. 
Djurgårdens IF Ishockeyförening tillhör 
och har sina rötter i Djurgårdens IF 
som är en av Sveriges äldsta och största 
idrottsföreningar med c:a 9.000 med
lemmar.
Det bedrevs idrottsverksamhet inom 
Djurgården innan vare sig RF eller 
specialidrottsförbunden såg dagens 
ljus. Verksamheten inom Djurgården 
omfattar allt ifrån den breda ungdoms
verksamheten till yppersta elit. 
Föreningen har aktiva utövare inom 18 
idrotter. Inom ishockeyföreningen utgör 
vår knatte- och ungdomsverksamhet en 
av de största och mest aktiva i landet. 
Föreningens verksamhet baseras i stor 
utsträckning på de insatser som görs 
av hundratals ideellt arbetande tränare, 
ledare och funktionärer.
Djurgården står inte vid sidan av den 
svenska idrottsrörelsen.
Djurgården utgör i själva verket ett 
av de tydligaste och bästa exemplen på 
vad som är den svenska idrottsrörelsen.

Vi har självfallet 
inget intresse
av att agera i strid med den idrotts
rörelse vi tillhör eller de grundläggande 
värderingar vi själva varit med om 
att forma. Svensk idrott är dock inte 
en isolerad ö, varken i förhållande till 
resten av samhället eller till vår om
värld. Som en del av idrottsrörelsen 
känner vi oss oförhindrade att påtala 
och verka för en anpassning av idrotts
rörelsen till förändrade villkor, även 
om detta innebär kritik mot idrotts
rörelsens nuvarande organisation 
och formerna för dess maktutövning. 
Vi ser gärna en forsatt sammanhållen 
svensk idrott, men organisationen måste 
grundas på vad som är bäst för svensk 
idrott och inte vad som är bäst för en 
befintlig maktstruktur i sig.

I en uppmärksammad artikel
för några veckor sedan framförde 
Leif Boork som sin uppfattning att 
vi inom Djurgården var osedvanligt 
korkade som skapade osämja i den 
egna familjen genom att stämma vårt 
förbund. Enligt vår rättsuppfattning 
utgör det förhållandet att ett övergrepp 
sker inom en familj inte är något skäl för 
att det skall accepteras. I vårt fall hade 
SIF gett oss sitt tillstånd och bekräftat 
detta vid två tillfällen. När det idrotts- 
politiska trycket ökade på SIF hade 
dock frågan enligt SIF:s egen förklaring 
inte längre "den digniteten för SIF att 
man kunde stå för sin tidigare bedömning 
och det tillstånd man lämnat.

Den avbrutna börs
introduktionen innebar 
att föreningen och bolaget tvingades 
betala tillbaka de c:a 45 miljoner 
kronor som hade inbetalats i samband 
med försäljningen av föreningens 
aktier och bolagets nyemission. 
Pengar som vi inte längre har kvar 
och som hade kunnat betyda oerhört 
mycket för hela vår verksamhet. 
Mot bakgrund av detta såg vi det 
närmast som en skyldighet mot våra 
medlemmar och intressenter att få 
frågan rättsligt prövad.

Den dom vi nu 
fått gick oss emot 
Vi känner naturligtvis en mycket stor 
besvikelse över detta. Vi har dock även 
fortsättningsvis en stark bas 
för vår verksamhet och avser att lika 
mycket som tidigare tillhöra täten i 
utvecklingen av svensk ishockey.

Göran Fritzell, 
Ordförande DIF-Hockey

* Mats Larsson är advokat och rådgivare 
till Djurgården Hockey i 
bolagiseringsfrågan

PRESSMEDDELANDE
från Svenska Ishockeyförbundet / informationsavdelningen

Bolagiseringstvisten mellan Djurgårdens IF och Svenska Ishockeyförbundet

I tvisten mellan Djurgårdens IF Ishockeyförening (DIF) och Svenska 
Ishockeyförbundet (SIF) med anledning av den inställda börsintroduktionen 
har nu skiljenämnden meddelat sin dom.
Nämnden ogillar DIF:s talan där man yrkade skadestånd av SIF.

Sammanfattningsvis säger nämnden att SIF inte kan göras ansvarigt för 
den skada DIF lidit.

DIF förpliktas också att ersätta SIF för alla kostnader i samband med 
skiljeförfarandet och att svara för ersättning till skiljemännen.

Inom Djurgården har vi alltjämt för
hoppningen att denna utveckling i 
så stor utsträckning som möjligt skall 
kunna ske inom ramen för ishockeyns 
nuvarande organisation.
En förutsättning för detta är dock 
att det snabbt skapas förutsättningar 
för den svenska elitishockeyn att 
utvecklas på ett sätt som gör att vi 
kan bibehålla vår kvalitet och 
internationella konkurrenskraft.
På grund av det ömsesidiga beroendet 
mellan bredd och elit är detta i längden 
också en förutsättning för att vi skall 
kunna bibehålla en stark bredd inom 
svensk ishockey.
I första hand är det en uppgift för 
SIF att skapa dessa förutsättningar. 
Om man inte lyckas med sin uppgift 
lär det komma en ännu hårdare dom. 
Denna gång från den idrottande och 
idrottsintresserade allmänheten, 
den svenska idrottsrörelsens allra 
högsta instans.

Mats Larsson 
Advokat
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medlemsinformation

Spelschema Slutspelet 1999
Kvartsfinaler
Kvartsfinal 1
Kvartsfinal 2
Kvartsfinal 3
Kvartsfinal 4 ev
Kvartsfinal 5 ev

Tisdag 16 mars (MedlemsX 3 hinner inte komma ut före match) 

Torsdag 18 mars (MedlemsX 3 hinner inte komma ut före match) 

Söndag 21 mars Klockan 17 på Globen
Tisdag 23 mars Klockan 19 bortamatch
Torsdag 25 mars Klockan 19 på Globen

Semifinaler
Semifinal 1 Söndag 28 mars Klockan 17
Semifinal 2 Tisdag 30 mars Klockan 19
Semifinal 3 Torsdag 1 april Klockan 19 (Skärtorsdagen)
Semifinal 4 ev Söndag 4 april Klockan 19 (Påskdagen)
Semifinal 5 ev Tisdag 6 april Klockan 19

Finaler
Final 1 Torsdag 8 april Klockan 19
Final 2 Söndag 11 april Klockan 17
Final 3 Tisdag 13 april Klockan 19
Final 4 ev Torsdag 15 april Klockan 19
Final 5 ev Söndag 18 april Klockan 17

Se annonserna i dagspressen!
Exakta slutspelstider och platser meddelas även det i annonserna.

Nr 21.Espen Knutsen,. 
Han kom på första plats 
i den interna poängligan 

i Elitserien 98/99.
Välkomna att titta på 
honom och alla andra 
duktiga DIF-spelare i 

Slutspelet!

Tiden går snabbt och snart dags 
för en ny säsong.

Medlemsavgifter 1999 - 2000
Inbetalningskort kommer 
tillsammans med MedlemsXtra nr 4.

Priser:
Ungdom t.o.m. 17 år 150 kronor
Vuxna 300 kronor
Familj 450 kronor
Ständig medlem 2.500 kronor

Vänliga hälsningar från 
Bengt Högström 
DIF Hockey

VINNARE
i tipstävlingen nr 2 98/99

1. Björn Aspenlind Uppsala
2. Peter Edhardt Stockholm
3. Daniel O-Trkulja Älta
4. Hans Herou Stockholm
5. Andreas Söderberg Sollentuna
6. Christer Rosenquist Motala
7. Rune Jonsson Uppsala
8. Anders Johansson Södertälje
9. Alexander Dahl Stockholm
10. Bertil Smitterberg Fårösund

Rätt tipsrad var: 2,2,1,x,2,2,2,x,x,x 
MedlemsXtra gratulerar!
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klubbdirektören tommy engström har ordet

SM-slutspel 
Djurgården tog sig åter dit.

Som vanligt höll jag på att säga.

Numera utgår de flesta - spelare, ledare, 

supportrar och konkurrenter - ifrån att vi 

ska kvalificera oss till slutspelet.

Det om något är väl ett bevis

på vilken gedigen ställning Djurgården 
har inom svensk ishockey.
I år ser slutspelet ut att bli ovissare än 
på länge. Det har varit ganska jämt 
mellan lagen i grundserien om vi 
undantar MoDo som varit helt över
lägsna. Det är bara att gratulera laget 
till en fint genomförd grundserie.

MoDo måste väl utnämnas till favorit

i slutspelet. Men därefter är ingenting 
klart. Det blir jämt och spännande till 
båtnad för publiken.
Djurgårdens målsättning är klar - att 
komma till SM-final och helst vinna. 
Fjolårssäsongen var succéfylld för vår 
del. Serieseger och SM-tvåa efter en 
hård fem-matcherssfinal med sudden 
death-förlust mot Färjestad.
I år har det inte gått riktigt lika bra i 
grundserien. Så nu gäller det att vässa 
spelet i slutspelet.

Vi har ett bra lag med stor bredd 

och många spelare med kapacitet att 
avgöra i ett slutspel. Sen gäller det 
att ha lite tur också. Målvakterna har 
en stor betydelse och vi har Sveriges 
bästa i Tommy Söderström som helt 
klart är en nyckel till framgång. Han 
har varit bra hela säsongen, inte minst 
efter nyår. Hans jämnhet är en styrka. 
Vi förlorade några viktiga målgörare 
inför den här säsongen, men fick tillbaka 
Espen Knutsen och Pelle Eklund, 
bägge fullvärdiga ersättare.

Det är vår ambition i Djurgården
är att kunna vara med och leda utveck
lingen inom svensk ishockey ,i syfte att 
utveckla ishockeyn som sport, inte bara 
i Sverige utan också internationellt.
Till den ändan krävs en god ekonomisk 
grund. En förutsättning för en stabil 
ekonomi är naturligtvis sportsliga fram
gångar för A-laget. Utan goda resultat 
når vi inte ut till publik och sponsorer. 
Ekonomiskt står föreningen stark i dag. 
Den framgångsrika fjolårssäsongen gjor
de att vi kunde nollställa vårt underskott.

Tommy Engström, klubbdirektör, i förgrunden, tillsammans med Djurgårdens Marknads- och 
kanslipersonal. Stående fr.v.: Kenneth Lindberg, Janne Palm, Bengt Högström, Anders "MeIker" 
Antonsson och Patrik Wigelius. Längst till höger Göran Fritzell, föreningens ordförande.
Åsa Eklöf sitter t.h. om Tommy. På bilden saknas Christina Söderström, ekonomiansvarig.

Vi har en extremt duktig marknads
avdelning som varje år omsätter cirka 
25 miljoner kronor, vilket vi torde vara 
ensamma om i svensk elitishockey.
Därutöver kommer gemensamma 
intäkter från vår paraplyorganisation, 
Svenska Hockeyligan.
I år siktade vi ursprungligen på ett 
överskott. Men skiljenämndens utslag 
i bolagiseringsfrågan innebär ett oros
moln. Åker vi ut redan i kvarten kom
mer vi att redovisa en förlust. Går vi 
däremot till final gör vi ett bra överskott.

Förutsättningarna i bolagiseringsfrågan
var att vi skulle vända oss till Svenska 
Ishockeyförbundet (SIF) för att få till
stånd att bilda bolag. Vi fick det god
kännandet. När Riksidrottsstyrelsen (RS) 
sedan i ett sent skede uttalade sig i frå
gan orkade inte SIF stå fast vid sina 
tidigare lämnade godkännanden utan 
sköt ifrån sig ansvaret till RS.
Skiljenämnden gick på SIFs linje och 
sade därmed nej till våra krav på 
ekonomisk kompensation.
Vi accepterar naturligtvis utslaget, men 
tycker ändå att det är konstigt att vi inte 
kunde lita på ett godkännande från vårt 
eget förbund.
Skiljenämndens utslag aktualiserar 
diskussionen om elitidrottens förutsätt
ningar. Jag tycker att man måste skapa 
bättre spelregler för oss elitklubbar. 
Det är skillnad att bedriva ishockey på 
vår nivå och i en division tre-fyra-före
ning. Därmed inte sagt att vi ska skilja 
oss åt - vi måste bara skapa dom rätta 
förutsättningarna så att även elitklubbar 
har möjlighet att driva och utveckla sin 
verksamhet inom ramen för den svenska 
idrottsrörelsen.

Bakom Djurgårdens framgångar 
finns den ideella breddverksamheten 

(inte minst på ungdomssidan), det är 
självklart. Men vi är också ett företag 
med 45 anställda och med en omsätt
ning på 60-80 miljoner (beroende på 
hur det går sportsligt). Då måste verk
samheten bedrivas på ett annat sätt än i 
en helt ideell förening. Det är egentligen 
konstigt att det överhuvudtaget är 
tillåtet att driva en sådan verksamhet 
som ideell.
Jag tror att vi får se en bolagisering av 
elitverksamheten så snart alla formella 
beslut inom idrottsrörelsen är tagna. 
En eventuell börsintroduktion får vänta 
tills dess att vi har spelreglerna klara 
för oss.
Ekonomiskt tror jag att vi kan utvecklas 
ytterligare, framför allt genom att dra 
mer publik till matcherna. Vi har för 
närvarande cirka 7 500 åskådare i 
genomsnitt. Med Stockholmsregionen 
som upptagningsområde borde det vara 
möjligt att öka med åtminstone ett par 
tusen.

Djurgården är också beredd att 
ta ett socialt ansvar
Våra A-lagsspelare hjälper till med det. 
Sedan ett år tillbaka har vi ett intimt 
samarbete med Huddinge Sjukhus, där 
Tommy Söderström, Micke Johansson 
och Espen Knutsen regelbundet besöker 
sjuka barn och försöker stötta dem.
Det är vår förre styrelsemedlem Christer 
Magnusson och Hans Hildebrand, över
läkare på barnkliniken, som gemensamt 
tagit fram projektet.
Vi ser fram emot ett spännande slutspel 
och vår målsättning är, som sagt, att gå 
till SM-final och helst vinna den.
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vilken Iirare

Nu har han spelat sina 500
Janne Viktorsson har blivit 
stor. En av Djurgårdens 
största. Vid derbyt mot AIK 
den 16 februari fick han äran 
att i Globens 10-årsjubileums- 
match och det 100:e elitserie
derbyt spela inte bara med 
nummer 500 på ryggen.

Han gjorde mål också
- Det kändes nästan lite konstigt, 
som om det ingick i arrangemanget 
på något sätt. Jag menar, först hyllad 
och så tröjan med nummer 500 som 
jag inte visste något om före 
matchen. Och så mål nästan direkt. 
Det var stort, säger Janne. 
Djurgården hade fått begära dispens 
hos Svenska Ishockeyförbundet för 
att få byta nummer 26 mot en tröja 
med nummer 500, men dispensen 
lämnades utan problem. Däremot 
rådde det viss förvirring före det att 
dispensansökan lämnades in: var det 
här verkligen Jannes 500:e eller var 
det ”bara" den 499:e matchen?
Det fanns olika skolor som hävdade 
olika saker. Men en kontroll gav 
beskedet klart och entydigt: 
derbymatchen var nummer 500. 
Inga problem med vare sig 
dispensen eller jubiléet alltså.

Avgjorde första 
derbyt i Globen
Inte heller hade Janne Viktorsson 
problem att komma in i matchen. 
Målet efter drygt fyra minuter var 
början på en helgjuten insats i derbyt. 
För övrigt inte det första mål 
"Tuffa Viktor" - man får lätt det 
smeknamnet när man är tuff och 
heter Viktorsson - gjort mot AIK. 
(Vesslan går också bra för en så snabb kille, 
tycker redaktören).
- Nej då, jag har gjort det förut. 
Jag avgjorde faktiskt det allra 
första derbyt i Globen. Kenta Nilsson 
passade in från hörnet och jag sköt in 
pucken under målvakten, säger Janne. 
- Det var en speciell match. Vi hade 
knappt varit inne i Globen förut trots 
att vi tränade på "Hovet", så att 
mötas av den enorma publiken på 
nästan 14 000 åskådare... Det fanns ju 
inget liknande i Sverige då och finns 
det för övrigt inte nu heller.
Globen är enorm att spela i, i alla fall 
när det är tryck på läktaren.

Annars kan det bli lite vill tyst, om 
publiken är är "Hovet" bättre. 
På derbyt var Globen fullsatt och när 
Janne nätade bakom Mattis 
Pettersson, ett perfekt handledsskott 
fråntekningscirkeln så exploderade 
nästan arenan. Och i uppståndelsen 
var det få som såg att en spelare i 
djurgårdsdräkt smög sig in mot AIK- 
buren och plockade åt sig pucken. 
Nej, det var inte Janne Viktorsson. 
Han kunde inte för han stod omgiven 
av jublande lagkamrater som ville ge 
målskytten en klapp på axeln.
Det var mångårige lagkamraten och 
kompisen ”Challe" Berglund som 
ville spara klenoden åt Janne.
- Schysst gjort av "Challe".
Den pucken blir ett kul minne att 
ha hemma, säger Janne Viktorsson.

Han har fler minnen
än bara 500-matchmålpucken hemma 
i prisskåpet. Tre SM-tecken, under nu 
snart 14 säsonger i laget, stora 
ishockeyminnen allihop, men också 
ett VM-guld. Från turneringen i Åbo 
och Helsingfors 1991 då Tre Kronor, 
med bland andra Janne Viktorsson 
och djurgårdskompisarna Tommy 
Söderström, Kenneth Kennholt, 
"Challe", Patrik Erickson, Johan 
Garpenlöv och Mats Sundin, erövrade 
VM-guldet efter en minnesvärd insats. 
- Det är väl fortfarande mitt största 
hockeyminne, säger Janne 
Viktorsson. Men bortsett från de där 
stora segrarna så minns jag nästan 
bäst när jag fick första chansen i 
Djurgårdens A-lag. Det var under 
Leffe Boork 1983-84. Att få chansen 
i A-laget är en känsla jag aldrig 
glömmer.

Så nog har Djurgårds
ränderna präglats in
i Janne Viktorsson under en lång tid 
i klubben, avbruten endast av två 
proffsår i Österrike.
"Viktor" spelar

ut det sista året på sitt kontrakt den 
här säsongen och fortsättningen är en 
öppen fråga.
- Jag måste ju börja tänka på livet 
efter idrotten, på jobbet och framtiden, 
säger 35-årige "Viktor" och räknar in 
fästmön Jeanette, som för övrigt 
fyllde 30 samma dag som derbyt var. 
- Vi är några kompisar som håller på 
och funderar på en internetsatsning. 
Så jag vet inte... det tar tid att spela 
hockey och åren går. Jag har inte 
bestämt mig hur jag skall göra.
Vill Djurgården ha en fortsättning så 
får vi väl se. För fortsätter "Viktor" 
med hockey på toppnivå, då gör han 
det i Djurgården. Ingen annanstans. 
- Det skulle jag ha mycket svårt att 

göra. Antingen Djurgården 
i Elitserien, lägga skridskorna på 
hyllan eller flytta ner ett steg 
och spela i någon annan klubb.

Men i Elitserien är det bara 
Djurgården som gäller
Och så har det alltid varit.
Vilket ger MedlemsXtra tillfälle 
att än en gång gratulera Janne 
Viktorsson till de 500 matcherna. 
En stor liten lirare i Djurgården.

Kalle Svensson

DJURGÅRDEN HOCKEY MEDLEMSXTRA
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krönika: ulf jansson

Förr flödade
fantasin
Svenne Rubins har helt rätt. 
Smeknamnen börjar allt mer 
att försvinna i svensk idrott. 
Förr hade nästan alla sådana, 
både i ishockey och fotboll.

De första målvakterna 
i hockeylandslaget 
kallades aldrig för nåt annat än 
"Hund-Eje" och "Kalle Knubb". 
Backarna hette "Knatten" Lundell 
och "Calle Aber".
I kedjan spelade Georg "Fransman" 
Johansson. Vilka härliga namn ! 
Från Djurgårdens första hockeylag 
minns jag Evert "Munko" Lindberg 
och Erik "Tattarn" 
Lindgren. Erik hade 
sedermera en krog 
på Grev Turegatan 
som döptes till 
Tattersall och den 
frekventerades av 
många djurgårdare.

Ett smeknamn 
var ett säkert 
tecken 
på att man var 
folkkär och gjorde 
också att man blev 
igenkänd överallt. 
Och ihågkommen ! 
Djurgårdens gamle 
hockeyordförande 
Arne Grunander fick 
alltid heta "Grynas" 
eller "Grynet".
Till och med när jag ringde till 
honom på skattedepartementet 
använde jag mig i växeln av 
smeknamnet och kom fram.
I fotboll var det inte Birger utan 
"Farsan" Sandberg.
Ett smeknamn ska enligt mitt förme
nande vara folkligt, festligt och sätta 
fart på fantasin. Det ska vidare ligga 
bra på tungan och göra sig bra i 
rubriker. Helst också säga nåt om 
spelaren och hans specialitet.
Av den anledningen älskar jag namn 
som "Atom-Egon" Johnsson (han 
spelade i GAIS), och Egon "Hemliga' 
Jönsson, yttern som dök upp från 
tomma intet i Malmö FF.

Bengt Berndtsson, högeryttern i IFK 
Göteborg, fick heta "Fölet" därför att 
han galopperade fram på sin kant, 
och Lennart Wigren i IFK Norrköping 
blev "Skinnet" därför att han for fram 
som ett torrt skinn.
De flesta av smeknamnen kanske är 
namn på svenska orter som aldrig 
skulle ha blivit kända ifall de inte 
fostrat kända idrottsmän. Djurgården 
hade exempelvis Kalle "Köping" 
Gustafsson och Gösta "Knivsta" 
Sandberg eller Willy "Saxemara" 
Gummesson. Och längre tillbaka i 
tiden Knut "Åmål" Persson.
I Västerås fanns Sture "Orresta" 
Karlsson. Sen sägs det att Lennart 
Skoglund blev "Nacka" därför att 
hans pappa Josef en gång hade varit 
trädgårdsmästare i Nacka, men jag 

har också 
hört en 
annan 
version. 
Den går 
ut på att 
"Nacka" 
och hans 
polare i 
pojklaget 
BK Stjärnan 
var på väg 
till en 
bortamatch 
i Enskede 
och när 
bussföraren 
ropade 
ut nästa 
hållplats 
"Slakthuset!" 

skulle Lennart ha ropat tillbaka: 
"Nacka nästa !" Med undermeningen: 
"Nu nackas (=slaktas !) nästa djur och 
sen ska vi "nacka" våra motståndare.

Andra smeknamn 
gick i arv från far till son 
"Lulle" och "Lill-Lulle" Johansson. 
"Lappen" och "Lill-Lappen" Hellström 
är väl de mest kända i Djurgården. 
"Challe" känner ni förstås till.
Men det har också funnits en 
"Chappe". Det var fotbollsspelaren 
Leif Eriksson. "Brådskan" kommer 
ni kanske också ihåg. Det var Dan 
Brzokupil. Eller "Svarten", Bernt 
Ivegren. En gång kom Hasse Mild 
till träningen klädd i en rolig 

trekantig hatt. Då var det nån som 
utbrast: Titta, där kommer ju 
"Tjalle Tvärvigg !" Och därmed var 
fotbolls- och hockeykämpen "Tjalle" 
döpt för all framtid - efter en serie 
som då gick i veckotidningen Allers. 
Sigge Parling kallades aldrig för nåt 
annat än "Sluring", Ingvar Pettersson 
var "Mysing" och Tommy Berggren 
var "Baloo" !
Ishockeybacken Lars-Erik Sjöberg 
från Leksand fick sitt smeknamn när 
han kom till Djurgården. Det blev 
"Taxen" eftersom han hade så korta 
ben. En annan back i IFK 
Norrköping, Åke Johansson, duktig 
både i fotboll och ishockey, fick av 
någon anledning heta "Bajdoff" 
under hela sin karriär.
Varför vet han inte själv. Man tror 
att det möjligen kan vara en 
förvanskning av "Bajadär" som är 
namnet på en indisk tempeldanserska. 
GAIS hade också en spelare som 
kallades för Gunnar "Bajadären" 
Holmberg. Det tycker jag är ståtligt. 
För att nu inte tala om "Tjärpapp", 
alias Sixten Rosenqvist.

Man kan undra varför 
alla dessa underbara 
smeknamn har försvunnit 
eller är på väg att göra det ? Är det 
folkfantasin som tryter, har vi inte 
samma fina humor som förut ?
Det berättas ju heller inte lika många 
skrönor i dag som man gjorde för 
20-30 år sedan.
Kanske är idrotten inte längre lika 
kul som den har varit ?!!
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Apropå smeknamn vill MedlemsXtra 
gärna återge Jompa Erikssons 
berättelse om hur:

SIGGE PARLING 
BLEV SIGGE SLURING

1951 var vi på höstturné i Israel
och det var väl lite si och så med käket.
- Några kaminer värda att nämna var 
"Knivsta", " Lasse Broarn", "Tjalle", " 
Rune-Ottis", "Mysing", "Cacka" m. fl. 
åsso förståss överste järnkaminen 
" Sigge Slurling".

Hur fick nu Sigge sitt 
smeknamn Slurling?
- "De var så här va" ... Efter en rätt så jobbig 

gajdning i 25 graders värme så vare dax för 
utfodring av de nu nästan ylande vargarna 
- vi var hungriga till 1000. På väg till matstället, 
hotell Galiléen, så måste vi innan vi kunde gå 
över gatan vänta på att en camelkaravan, med 
rep emellan sej, det var väl en 15 -20 stycken 
och med en piprökande arab sittande på en 
åsna längst fram, i sakta mak gå förbi. Dessa 
cameler, de va hancameler och hade liksom vi 
grabbar en liten tapp hängande under buken.

Inkomna på Gallileirestaurangen 
så kom efter ett idogt väntande käket in. 
Det var ju för oss, varje gång vi fick käk, lite 
av en lottdragning. Den här maträtten var 
för samtliga av oss en riktig nitlott utom för 
Sigge Parling.
Käket som kom in i stora karotter ställdes in 
på vårat matbord - och va fick vi ve och fasa 
se - jo - som vi samtliga utom Sigge tycktes 
se - tapparna som vi sett hänga under camel
bukarna befann sig nu i stora karotter på vårt 
matbord. Ramaskri och tandagnisslan.
De här gick ju inte att käka. Vi smaka på't, 
men det gick inte att få i sej, men den som 
smacka, käka å mådde gott var Sigge Parling. 
Vi fick nöja oss med grönsaker.

Det var då i detta ögonblick
som Sigge av mej fick smeknamnet "Sluring". 
Jag trodde mej veta då att sluring var något 
korvaktigt och kunde då med lite fantasi 
associera matbordskorvarna till 
sluringar som vi sett under camelbukarna. 
"Sigge Sluring" ligger ju i mun rätt så nära 
Sigge Parling så det är väl en av orsakerna att 
"Sigge Sluring" fastnat hos den på den tiden 
breda fotbollsintresserade allmänheten...
Skriver Jompa Eriksson och avrundar debatten 
om sluringen, i alla fall i år. Nästa år kommer 
sluring att tillhöra mat man åt i förra 
årtusendet liksom barkbröd och 
sylta med rötter.

DIF I SM GENOM TIDERNA
Cupspel
År KOM TILL Sp V 0 F Målsk P

DIF-

GULD

1922 Semifinal 2 1 0 1 5-6 2
1923 Final 3 2 0 1 6-3 4
1924 Final 3 2 0 1 15-9 4
1925 Första omg. 1 0 0 1 2-4 0
1926 SM-guld 3 3 0 0 16-8 6 GULD
1927 Final 3 2 0 1 15 - 12 4
1928 Semifinal 2 1 0 1 7-6 2
1929 Andra omg. 2 0 1 1 0-1 1
1930 Semifinal 2 1 0 1 3-4 2
1931 Semifinal 2 1 0 1 3-3 2
1932 Kvalomg. 2 0 1 1 1-2 1
1933 Andra omg. 2 1 0 1 2-2 2
1934 Första omg. 1 0 0 1 1-6 0
1940 Kvalomg. 1 0 0 1 1-2 0
1942 Första omg. 1 0 0 1 1-3 0
1944 Första omg. 2 1 0 1 3-6 2
1948 Kvartsfinal 3 2 0 1 19-5 4
1950 SM-guld 4 4 0 0 21-4 8 GULD
1951 Andra omg. 1 0 0 1 3-5 0

Seriespel
1954 SM-seriefinal 2 1 1 0 6-2 3 GULD
1955 SM-seriefinal 2 2 0 0 17-5 4 GULD
1956 SM-serien 6 4 0 2 25 - 18 8
1957 SM-serien 6 3 1 2 21 - 16 7
1958 SM-serien 6 4 0 2 21 - 19 8 GULD
1959 SM-serien 6 5 1 0 28-8 11 GULD
1960 SM-serien 6 5 0 1 28 - 18 10 GULD
1961 SM-serien 6 4 2 0 31 - 15 10 GULD
1962 SM-serien 7 6 1 0 54 - 20 13 GULD
1963 SM-serien 7 5 1 1 43 - 17 11 GULD
1964 SM-serien 7 3 1 3 33 - 40 7

Play off-spel
1966 AIK 2 2 00 13-2 KF

V. Frölunda 3 1 0 2 11 - 19 SF
Leksand 2 1 1 0 14 - 11 3:e

1967 MoDo 3 1 0 2 9-12 KF

Seriespel
1968 SM-serien 7 3 0 4 29 - 28 6
1972 SM-serien 14 5 3 6 35 - 56 13
1973 SM-serien 14 4 1 9 50 - 72 9

SP=SPELADE MATCHER V=VUNNA O=OAVGJORDA F=FÖRLORADE 
MÅLSKILLNAD P=POÄNG DIF-GULD=DESSA ÅR TOG DIF GULD!
F=FINAL SF=SEMIFINAL KF=KVARTSFINAL 3:E= MATCH OM TREDJE PRIS
(STATISTIKEN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 15)
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johan kellerstam "lill-spindeln

Tjugofyra timm
I materialarens 
jobb ingår tvätt. 
Under tränings 
passen går 
maskinen för fullt.

Det finns en som är 
"spindeln i nätet" i 
Djurgårdens hockeylag. 
Han som håller reda på allt 
Ser till att det klaffar till 
träningar och matcher. 
Alltid först på plats.

Men han är inte ute på isen
Det handlar om Johan "Lill-Spindeln" 
Kellerstam Djurgårdens material
förvaltare sedan 1986.
-Jag brukar komma till jobbet vid 
åttatiden varje dag. Två gånger i 
veckan blir det en halvtimma senare. 
Då åker jag och hämtar färsk frukt i 
Slakthusområdet. Det går åt mycket 
frukt. Två bananlådor på 10-15 kilo 
i veckan. Vi har alltid bananer och 
apelsiner. Äpplen, päron och kiwi 
växlar vi om med. Vi använder frukt 
också i olika fruktdrycker, även som 
kosttillskott med bananer för att 
fylla på depåerna efter matcher och 
träningar, berättar Johan Kellerstam.

Före spelarna brukar trilla in 
ser Johan till att allt är som det ska i 
omklädningsrummet. Handdukar och 
svettkläder läggs fram där hockey
grabbarna hänger av sig sina privat
kläder. Var och en har sin plats. 
Han tar en runda med dammsugaren 
och plockar undan om det är något 
som lämnats kvar från kvällen innan. 
Finns där några skridskor som inte 
hunnit slipas kvällen innan, gör han 
det nu. Sen sätter han på kaffe! 
- Det går åt några kannor kaffe under 

en dag. Vid matcher lite mer.
När killarna droppar in vid niotiden 
ska det alltid finnas färskt java!

Den här säsongen har 
Djurgården haft tidiga 
träningar
- Ofta har det varit fysträning före 
och sedan har spelarna gått på is 
vid halv elva-tiden.
När isträningen håller på är det 
den andre matrialaren "Lill-Johan" 
Engdahl som servar vid isen.
- Fixar dricka, skaffar fram en ny 
klubba eller något annat om det 
behövs.
Själv håller Johan Kellerstam under 
tiden på med vikning av tvätt.
Kollar igenom allt material. Det är 
alltid någon handske eller något 
skydd som behöver fixas till. 
Handskarna slits mycket.
- Killarna har dubbel uppsättning av 
allting. Damaskerna tar mycket stryk 
på matcherna. Det är alltid en massa 
småhål som måste lagas. Det måste 
tråcklas ihop om det inte ska gå några 
maskor. Annars är det bara att slänga 
dom efter två matcher.

När träningen är över
är det undanplockning som gäller. 
Sedan blir det mat.
- Vi materialare brukar hänga med 
dom sista killarna upp till Glob Hotell 
eller också har vi bett någon ta ner en 
matlåda åt oss. Det vinner man tid på.

Det finns två typer av 
vardagar
för "Lill-Spindeln" och "Lill-Johan”. 
- Dag före match eller matchdag!

Före matchen är det taktiksnack



ar med laget
Det har varit mycket matcher den 
här säsongen.
Är det dag före match så väntar 
skridskoslipningen på eftermiddagen. 
Det tar ett par timmar.
- En del vill ha skridskorna slipade 
till uppvärmningen så att dom kan 
känna om det något speciellt innan 
själva matchen.
Ändra vill ha slipningen till matchen. 
Det är ett tjugotal skridskor som ska 
slipas. Spelarna har alltid två par 
skridskor. Det är så mycket träning 
och match så skulle man bara ett par 
skridskor skulle dom ruttna till jul 
och vara färdiga att slänga bort.
Inför en match kollas alla skydd så 
att allt är i topptrim.
- Ingen ska råka ut för en skada på 
grund av ett dåligt skydd!

Framemot fem halv sex är 
det dags att runda av och 
åka hem till familjen
Är det bortamatch ordnar "Lill-Johan" 
så att kofferten och materiallådan 
packas med allt det som ska med. 
Så att allt är klart.
- Det har hänt en gång att vi glömde 
matchtröjorna. Men då var det inte jag 
som var huvudansvarig! Det var till en 
fjärde finalmatch borta mot Leksand. 
Men som tur var kunde spelarfruarna 
hämta upp tröjorna.
Vi vann SM den kvällen!

Är det matchdag så ordnas 
det alltid lite extra
- Det ska märkas i omklädnings
rummet att nu är det match.
Papperskorgarna ska vara tömda.
Vi ställer fram uppskuren färsk frukt. 
Gör det lite festligare. Ser till att det 
finns klubba på hyllan och ny tejp.

En sista genomgång med Mats Waltin

Allt ska vara tipp topp.
Det ska inte finnas något som stör 
uppladdningen. Spelarna ska kunna 
koncentrera sig helt och fullt på 
matchen.

När det hemmamatch ska 
materialförvaltarna också 
hjälpa motståndarna!
-Vi ska se till att det finns handdukar, 
kaffe och frukt. Vi brukar fixa en stereo 
också så att dom kan lyssna på musik.
Vi gör det precis så fint för motstån
darna som vi vill ha det vid våra 
bortamatcher!
Efter matchen är det undanstädning. 
Alltid prylar som ska tas hem från 
Globen till omklädningsrummet.
- Har vi förlorat går det alltid fortare 
att plocka undan och göra i ordning 
för nästa dag. Ingen vill vara kvar 
och deppa.
Men har vi vunnit drar man ut på det. 
Suger gärna på karamellen och njuter 
av segeratmosfären i omklädnings
rummet.
Det kan bli en sen middag och först 
vid halv tolv-tolv är den långa 
arbetsdagen slut.

När det finns tid över 
under veckan
måste Johan Kellerstam också vara 
på Djurgårdens kansli. Det finns en 

och annan räkning som han måste 
attestera. Han har nämligen också 
budgetansvar för hela materialsidan. 
- Pappersexercisen är inte min bästa 
Till nästa säsong ska jag försöka lägga 
upp en del av det som finns i mina 
pärmar på data.

Perarne Sanglert

Och så in och ta emot publikens jubel!

Alltid något som Johan måste se över 
under matchens 

gång



slutstatistik grundserien___
POÄNGLIGAN ALLA LAG

NR=Spelarens nummer. SP=Spelade matcher. M = måL A=assist.
TP=Total poäng. PIM = utvisn.minuter. +/-=Summering av deltagande

Namn Lag NR SP M A TP PIM +/-
1 Larsson, Jan Brynäs 38 50 16 43 59 30 57:33
2 Carlsson, Anders Leksand 10 48 23 34 57 38 57:40
3 Bissett, Tom Brynäs 19 50 40 12 52 30 54:31
4 Molin, Ove Brynäs 21 50 21 31 52 52 52:34
5 Gustavson, Stefan AIK 7 50 17 35 52 81 43:40
6 Thuresson, Marcus Malmö 13 49 13 35 48 55 48:45
7 Djoos, Pär Brynäs 4 50 5 43 48 56 65:43
8 Carnbäck, Patrik Frölunda 14 50 19 28 47 54 47:37
9 Nielsen, Jens Leksand 13 48 18 29 47 28 47:33
10 Öberg, Fredrik Västerås 48 49 24 19 43 22 45:53
11 Helllkvist, Stefan Leksand 20 50 20 23 43 20 57:39
12 Gahn, Kristian AIK 89 49 9 34 43 57 43:34
13 Sedin, Daniel MoDo 12 50 21 21 42 20 44:25
14 Knutsen, Espen Djurgården 21 39 18 24 42 32 40:34
15 Jönsson, Jörgen Färjestad 21 48 17 24 41 44 47:27
16 Stillman, Fredrik HV 71 14 50 12 29 41 22 46:40
17 Sjögren, Thomas Luleå 11 48 28 12 40 18 33:27
18 Hostak, Martin Luleå 33 49 19 21 40 34 39:30
19 Huokko, Jan Leksand 15 46 21 16 37 28 59:47
20 Hammarström, P AIK 17 44 18 19 37 32 36:28
21 Huusko, Anders HV 71 18 44 21 15 36 44 34:40
22 Törmänen, Antti HV 71 15 50 14 22 36 50 35:39
23 Gozzi, Anders AIK 9 48 13 23 36 62 36:32
24 Svensson, Magnus Leksand 8 48 11 24 35 70 37:37
25 Påhlsson, Samuel MoDo 16 50 17 17 34 44 43:24
26 Johnsson, Jonas Frölunda 30 46 13 21 34 44 35:31
27 Sedin, Henrik MoDo 20 49 12 22 34 32 41:21
28 Berglund, Tomas Luleå 18 50 8 26 34 89 36:34
29 Sundblad, Niklas Malmö 25 43 21 12 33 104 40:38
30 Wernblom, Magnus MoDo 9 42 20 13 33 100 32:18
31 Prestberg, Pelle Färjestad 10 48 18 15 33 28 29:26
32 Karlsson, Andreas Leksand 24 49 18 15 33 18 26:30
33 Kaberle, Frantisek MoDo 15 45 15 18 33 4 42:19
34 Ahlström, Björn AIK 29 47 15 18 33 53 35:33
35 Jantunen, Marko Frölunda 10 47 12 21 33 57 29:30
36 Ström, Peter Frölunda 26 49 17 15 32 18 40:29
37 Kivelä, Teppo Brynäs 10 49 13 19 32 24 34:34
38 Nord, Björn Djurgården 28 50 12 20 32 50 44:40
39 Karlberg, Mikael Leksand 17 47 11 21 32 12 29:32
40 Svartvadet, Per MoDo 22 50 9 23 32 30 38:30
41 Falk, Nichlas Djurgården 16 49 8 24 32 12 30:24
42 Rydmark, Daniel Västerås 17 49 18 13 31 55 39:45
43 Edström, Lars Luleå 41 50 12 19 31 44 37:30
44 Berglund, Charles Djurgården 2 47 9 22 31 40 41:36
45 Mattsson, Jesper Malmö 21 48 14 16 30 49 29:24
46 Dahlén, Ulf HV 71 22 25 14 15 29 4 26:15
47 Johansson, Thomas Djurgården 18 46 14 15 29 30 32:31
48 Riihijärvi, Juha Malmö 19 37 13 15 28 24 30:29
49 Gustafsson, Per HV 71 7 50 12 16 28 52 36:45
50 Berndtsson, Peter Frölunda 17 50 11 17 28 32 48:33

Poängliga Djurgården

SP=spelade matcher. M=MåL A=Assist. P=Poäng. 2/5/10/20 utvisningar. PIM=tot.utvsn.minuter

Nr Name SP M A P + - +/ 2 5 10 20 PIM

21 Knutsen, Espen 39 18 24 42 40 34 6 16 0 0 0 32
28 Nord, Björn 50 12 20 32 44 40 4 20 0 1 0 50
16 Falk, Nichlas 49 8 24 32 30 24 6 6 0 0 0 12
2 Berglund, Charles 47 9 22 31 41 36 5 20 0 0 0 40
18 Johansson, Thomas 46 14 15 29 32 31 1 15 0 0 0 30
15 Håkanson, Mikael 50 13 12 25 32 28 4 7 0 0 0 14
20 Eklund, Per 48 14 9 23 26 28 -2 12 1 0 1 49
26 Viktorsson, Jan 44 12 10 22 26 25 1 9 0 0 0 18
25 Erickson, Patrik 48 8 11 19 24 37 -13 9 0 0 0 18
33 Wiklander, Lars-G 46 9 8 17 31 23 8 7 0 0 0 14
9 Johansson, Mikael 39 5 12 17 21 28 -7 10 0 0 0 20
6 Pettersson, Ronnie 39 4 10 14 24 19 5 17 0 0 0 34
29 Magnusson, Mikael 50 4 7 11 37 34 3 32 0 1 0 74
12 Hallström, Lars 44 3 8 11 17 11 6 5 0 0 0 10
34 Tjärnqvist, Daniel 40 4 3 7 27 20 7 8 0 0 0 16
19 Ölvestad, Jimmie 44 2 4 6 12 17 -5 9 0 0 0 18
4 Carlsson, Daniel 42 1 2 3 15 22 -7 10 0 0 0 20
31 Mälberg, Fredrik 40 0 2 2 13 15 -2 7 0 0 0 14
14 Barklund, Niklas 34 0 0 0 2 4 -2 3 1 0 1 31
3 Petré, Henrik 9 0 0 0 1 6 -5 5 0 0 0 10
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HM=spelade hemmamatcher

LAG HM ÅSKÅDARE SNITT
1 V:a Frölunda HC 25 195262 7810
2 Djurgårdens IF 25 182686 7307
3 AIK 25 157400 6296
4 Malmö IF 25 117947 4717
5 Färjestads BK 25 107814 4312
6 Brynäs IF 25 104588 4183
7 MoDo Hockey 25 104309 4172
8 HV 71 25 98113 3924
9 Luleå HF 25 97993 3919
10 Leksands IF 25 95829 3833
11 Västerås IK 25 88451 3538
12 IF Björklöven 25 82000 3280

ELITSERIETABELL
Plac Namn SP V 0 F vinst förlust Målskillnad Poäng 

overt. overt.
1 MoDo 50 30 5 10 3 2 168 : 100 103
2 Färjestad 50 23 9 15 0 3 147 : 137 81
3 Djurgården 50 22 4 16 3 5 143 : 144 81
4 Leksand 50 20 9 16 2 3 174 : 152 76
5 Brynäs 50 21 2 20 4 3 167 : 152 76
6 Luleå 50 22 5 20 1 2 148 : 143 75
7 Frölunda 50 19 3 23 5 0 148 : 136 70
8 Malmö 50 18 3 23 5 1 140 : 144 68
9 HV 71 50 18 7 20 1 4 133 : 148 67
10 AIK 50 18 6 21 1 4 150 : 159 66
11 Västerås 50 19 4 24 1 2 139 : 176 65
12 Björklöven 50 9 5 31 4 1 101 : 167 41

Djurgården 
möter 
Brynäs i 
Kvartsfinal

Poängliga Brynäs
Nr Name
38 Larsson, Jan
19 Bissett, Tom
21 Molin, Ove
4 Djoos, Pär
10 Kivelä, Teppo
20 Kyrö, Roger
23 Löfström, Per
22 Luovi, Mikko
36 Tuulola, Marko
24 Rudslätt, Daniel
27 Lindström, Johan
28 Nylander, Peter
26 Huss, Anders
5 Melkersson, Tommy
14 Wallin, Niclas
11 Hermansson, Göran 
29 Custemo, Andreas 
32 Bergqvist, Kenneth
18 Hansson, Johan
7 Westlund, Andreas 
33 Markusson, Johan 
33 Hultgren, Herman 
12 Lundqvist, Stefan

SP M A P + -
50 16 43 59 57 33
50 40 12 52 54 31
50 21 31 52 52 34
50 5 43 48 65 43
49 13 19 32 34 34
48 12 12 24 40 31
49 19 13 23 51 31
43 13 9 22 27 25
49 4 16 20 35 40
49 9 4 13 15 30
49 8 4 12 17 37
48 4 7 11 18 19
40 8 2 10 15 36
47 2 5 7 27 36
46 2 4 6 21 32
48 0 6 6 9 17
50 0 4 4 24 34
9 0 1110
16 0 115 6
20 0 0 0 2 0
1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 1

+/-
24 
23 
18 
22

0 
9

20 
2

-5
-15
-20

-1
-21

-9
-11

-8
-10 

1
-1 
2 
0 
0

-1

2 5 10 20 PIM
15 0 0 0 30
15 0 0 0 30
26 0 0 0 52
28 0 0 0 56
12 0 0 0 24
10 0 0 0 20
14 0 0 0 28
12 0 1 0 34
16 1 0 1 57
12 0 0 0 24
29 0 2 0 78

4 0 0 0 8
17 1 0 1 59
23 2 0 2 96
26 0 0 0 52

9 0 0 0 18
6 0 0 0 12
0 0 0 0 0
5 0 0 0 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SP=spelade matcher. M=Mål.. A=Assist. P=Poäng. 2/5/10/20 utvisningar. PIM=tot.utvsn.minuter
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______________________________ tipstävling för medlemmar

Kan Du din favoritidrott? Tippa och vinn:
1 :a pris matchtröjekopia med nummer och namn. (Skriv önskemål om storlek, nr och namn) 
2-10 pris. Djurgårdssouvenirer.

MEDLEMsXtRA DJURGÅRDEN HOCKEY
SÄSONGEN -98/99 • NR 3 13

1. Vem har gjort flest poäng som back i DIF under en säsong?
1. Thomas Eriksson X. Lars-Erik sjöberg 2. Mats Waltin

2. Vem har spelat flest landskamper?
1. Challe Berglund X. Thomas Johansson 2. Per-Erik Eklund

3. Vem har gjort flest mål i årets grundserie?
1. Espen Knutsen X. Thomas Johansson 2. Pelle Eklund

4. Vem leder poängligan i DIF efter grundserien?
1. Thomas Johansson X. Espen Knutsen 2. Pelle Eklund

5. Hur många mål har gjorts som mest i en elitseriematch?
1. 17 st X. 21 st 2. 19 st

6. Vilket lag har flest utvisningsminuter under en säsong?
1. Djurgården X. Frölunda 2. Malmö

7. Hur många lag spelade i den allra första Elitserien?
1. 10 lag X. 8 lag 2. 12 lag

8. Vilken var den första idrott som utövades i Djurgårdens IF ?
1. Fäktning X. Skidor 2. Ishockey

9. Vilket lag vann Elitserien 1995 ?
1. Djurgården X. Färjestad 2. Leksand

10. I vilken idrottsgren kämpades det i första DIF-derbyt?
1. Ishockey X. Bowling 2. Dragkamp



klubba som engagerar _________________________________

Thomas Johansson och 
hans klubba!
Thomas Johansson gjorde 
11 mål på de 23 omgån
garna före juluppehållet 
Då bytte han klubbor. 
Och gick mållös från 
22 matcher i följd.

Om han ångrar 
klubbbytet? Inte alls!
- Nej, de jag har nu passar mig bättre, 
de är lättare och skönare än de gamla 
som jämförelsevis var betydligt klum
pigare och mer svårhanterliga.
Men måltorkan då?
- Ja, det tar väl kanske lite tid att 
spela in sig men samtidigt var det ju 
så att i stort sett allting jag sköt på 
ramlade in före jul och så hade det 
knappast kunnat fortsatt ens om jag 
behållit de gamla klubborna.
Och efter 22 mållösa matcher verkar 
han ha ställt in siktet också på de nya 
klubborna.
Ett mål i 6-2-matchen mot Leksand 
och ett då laget föll med 1-2 mot 
MoDo.

Totalt är Thomas nu uppe i 
13 mål och 15 målgivande 
passningar
vilket ger femte plats i den interna 
poängligan.
Lagkompisarna påpekade fler än en 
gång under den långa måltorkan att 
Thomas borde byta tillbaka till sina 
gamla klubbor och visst, han medger 
att tanken då och då fanns där.
- Jag bytte faktiskt tillbaka under 
Sweden Hockey Games och då fick 
jag i alla fall iväg ett ribbskott, säger 
Thomas och skrattar.
Det gjorde han också efter det för
lösande 3-1-målet mot Leksand då 
lagkompisen Jan Viktorsson skrinnade 
efter pucken och högtidligt över
lämnade den - så som det brukar 
gå till då en spelare gjort sitt allra 
första elitseriemål.
Men Thomas, inte för att vi ska tjata 
om det här med klubborna för länge 
men kan det inte vara så att du 
skjuter sämre med de nya.
- Jag vet faktiskt inte. Det här med 
hastigheten på pucken kan vara A 
och O i skyttet men jag har inte mätt 
hastigheten med de nya och kan inte 
jämföra. Men äh, huvudsaken är ju 
ändå att jag trivs med de jag har.

Premiär i landslaget
Efter att inför denna säsong ha gjort 
bara 15 B-landskamper fick Thomas 
för första gången chansen i Tre Kronor 
då laget spelade turneringen i Ryssland 
- före detta Izvestija-turneringen - 
under elitseriens juluppehåll.
- Då gjorde jag ett mål.
Med den gamla klubban, det var mitt 
allra sista med den, säger Thomas 
som fick nytt förtroende i Tre Kronor 
till Sweden Hockey Games.
Och nu hägrar förstås VM i Norge? 
- Självklart. Det vore helt fantastiskt 
att få spela VM, jag hade ju inför den 
här säsongen inte ens varit i närhe
ten av A-landslaget. Men jag räknar 
inte med att komma med utan 
måste ha lite tur, säger 
Thomas som vet att mycket hän
ger samman med vad han kom
mer att prestera i poängväg 
ikväll och i slutspelet.
- Mitt spel bygger ju mycket 
på att jag ska göra poäng 
men det får samtidigt inte 
bli så att man stirrar sig 
blind bara på dessa siffror, 
säger den 185 centimeter 
långe och 88 kilo tunge 
backen som gör sin 
nionde säsong i 
DIF:s A-lag.

Thomas säger 
att han aldrig 
tidigare 
upplevt
ett slutspel som 
varit mer ovisst 
än det som nu 
står för dörren. 
- Den där 
ovisshe
ten

har egentligen präglat hela 
grundserien, ja, med undantag av 
MoDo då som varit helt suveräna. 
Och som förstås är klara 
favoriter till SM-guldet?
- Ja, egentligen borde det vara så, 
men vi ska komma ihåg att det nu 
blir helt andra förutsättningar för 
dem. De kommer att spela med en 
helt annan press och med andra 
förväntningar på sig och inte minst vi 
i Djurgården vet hur svårt det kan

vara att hantera. Vi har haft det där 
dilemmat tidigare. Jag tror att MoDo 
tar guld men är inte alls lika säker 
på att det blir redan i år.
Något annat som talar mot dem?
- Det skulle vara att domarna kommer 
att ha en annan och betydligt högre 
bedömningsnivå än tidigare, de 
kommer att tillåta betydligt mer och 
det passar nog inte MoDo som är ett 
skridskoskickligt lag som motstån
darna nu kommer få lättare att haka. 
Men som sagt, slutspelet är mycket 
ovisst, men finns där någon liten 
favorit så är det just MoDo.

14 DJURGÅRDEN HOCKEY MEDLEMSXTRA
NR 3 • SÄSONGEN -98/99



sm-statistik
Nolltolerans
Du talade om domarnas nivå och det 
är ofrånkomligt att inte komma in på 
nolltoleransen som det talades så vitt 
och brett om inför säsongen.
Har det blivit som tänkt var?
- Det är helt beroende på vem som 
dömer. En del domare håller hårt på 
nolltoleransen men andra har släppt 
på den. Så det är en ren berg-och-
dalbana och det dröjer en bit in på 
varje match innan man vet vilken 
nivå just den domaren tänker ha.

Djurgårdens chanser 
i slutspelet?

- Vi har varit med i dessa sam
manhang så många gånger att vi 
vet vad som gäller. Det är slut
spelet som räknas, man kan vinna 
grundserien hur överlägset som helst, 
åker man sen ut i kvarten betraktas 
säsongen ändå som dålig.

- Det är så det fungerar. 
Önskemotståndare i slutspelet? 
- Eftersom det är så otroligt öppet 
finns där inget lag som man helst 
vill möta och heller inget som man 
bävar för att ställas mot, säger 
Thomas Johansson som om allt går 
väl kommer att avsluta säsongen 

först längre fram på vårkanten och 
då i Norge.

Ett par mål till skulle 
kanske säkra en VM-biljett. 
Om inte annat så skulle några full
träffar till i alla fall räcka för att få 
ett definitivt slut på lagkompisarnas 
gliringar om att det är dags att byta 
tillbaka till de gamla klubborna.

DIF I SM GENOM TIDERNA
Play off-spel

MOTSTÅNDARE
1979 Färjestad 3 2 0 1 14-7 SF

MoDo 3 1 0 2 13-18 F
1983 Björklöven 3 2 0 1 11-6 SF

Färjestad 5 3 0 2 19-14 F GULD
1984 Björklöven 3 2 0 1 9-8 SF

AIK 3 0 0 3 3-11 F
1985 Färjestad 3 2 0 1 12-7 SF

Södertälje 5 2 0 3 16-21 F
1987 Björklöven 2 0 0 2 6-12 SF
1988 AIK 3 1 0 2 9-11 KF
1989 AIK 2 2 0 0 11-4 KF

Brynäs 2 2 0 0 9-4 SF
Leksand 4 3 0 1 19-10 F GULD

1990 Västerås 2 2 0 0 9-4 KF
Luleå 2 2 0 0 11-4 SF
Färjestad 4 3 0 1 17-13 F GULD

1991 Södertälje 2 2 0 0 7-4 KF
Västerås 2 2 0 0 9-1 SF
Färjestad 3 3 0 0 14-5 F GULD

1992 Luleå 2 2 0 0 8-3 KF
Färjestad 3 2 0 1 10-11 SF
Malmö 5 2 0 3 12-14 F

1993 Västerås 3 2 0 1 9-7 KF
Luleå 3 1 0 2 10-9 SF

1994 V. Frölunda 4 3 0 1 17-9 KF
MoDo 2 0 0 2 3-7 SF

1995 HV 71 3 0 0 3 6-13 KF
1996 Färjestad 4 1 0 3 7-10 KF
1997 AIK 4 1 0 3 12-15 KF
1998 HV 71 5 3 0 2 14-13 KF

MoDo 5 3 0 2 17-10 SF
Färjestad 5 2 0 3 12-13 F
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