


hardy nilsson______________________________________________

Det nya ansiktet

Djurgårdens första värvning 

till den kommande hockey

säsongen är en riktig mästare. 
Både på och vid sidan av isen.

Målet för nye coachen 
Hardy Nilsson i 
Djurgården är givet
-Jag ser fram emot att vinna SM-guld! 
Hardy har gjort det förr. Och det var 
stort. Det största ögonblicket i hockey
karriären är när AIK besegrades i den 
första TV-sända SM -finalen 1978.
Då spelade Hardy för Skellefteå AIK 
och det är ännu klubben i hans hjärta.

Det är ingen Djurgårdare
som tillsammans med Mats Waltin 
skall leda Stockholms Stolthet i den 
25:e upplagan av Elitserien.
-Jag har inte blivit anställd för att 
jag har ett visst klubbmärke eller 
medlemskort. Jag har inga sådana 
relationer till någon av klubbarna i 
Stockholm.
Hardy kommer närmast från en 
position som sportchef i hårdsatsande 
Hammarby. Han har en lång och 
gedigen tränarerfarenhet från 
Tyskland. På tio säsonger som tränare 
i tyska ligan förde han tre klubbar till 
mästerskapet. Det blev sex finaler och 
fem mästerskap i Köln, Munchen och 
Dusseldorf.

Hardy är 52 år
Det var aldrig givet att han skulle 
spela hockey trots att det fanns gott 

om naturisar att spela 
sådant spel på 
hemma i Skellefteå.
- Jag var mest intres
serad av trav så 
ishockey började jag 
spela ganska sent. 
Jag var nog 15 år när 
jag första gången spe
lade i ett lag. Annars 
var vi mest på den 
uppspolade planen 
på skolgården och 
andra isar där vi delade 
upp oss och spelade. 
Fotboll höll jag också 
på med, men det var 
svårt att kombinera 
med travet som tog 
helgerna i anspråk.

Men så 
kom en dag

när han blev lite trött på sina arbets
givare i travsporten.
Och så började hockeykarriären. 
Samtidigt kunde Skellefteå IF erbjuda 
honom ett lagerarbete som gick att 
kombinera med hockeyspel.
-Skellefteå IF och AIK slogs ihop och 
vi kom med i Elitserien från start.
Det var stort när vi vann SM 1978. 
Det hade varit en dröm och jag blev 
delaktig när vi förverkligade den. 
Det var en stark känsla.
-Brynäs vann serien. Vi hade haft 
svårt för dom i serien. Men Brynäs 
blev utslaget av AIK och då blev vi 
säkra på att vinna SM-guldet. Det 
fanns många Norrbottningar i AIK 
då, bl a Mats Ulander. Förr spelades 
länsmatcher och mot Norrbotten 
hade vi Västerbottningar alltid vun
nit. Så inte skulle vi kunna förlora 
SM-guldet till några Norrbottningar. 
-Det var en dröm som funnits, sedan 
Acka Andersson, Klimpen Häggroth, 
Yngve Cassling och Hasse Svedbergs 
tid, att Skellefteå skulle vinna SM- 
guld. Och när vi gjorde det så hade 
vi nått målet.

Då var det naturligt för mig 
att göra något nytt
-Olle Öst var tränare i Köln och locka
de ner mig dit. Det var bra betalt att 
spela som proffs i Västtyskland redan 
på den tiden. Så det var bara att dra. 
Sedan fick Olle sparken men vi gjor
de en fin säsong och blev mästare. 
Jag hade ett tvåårskontrakt men det 
blev lite struligt i klubben, när 
presidenten åkte i fängelse för att 
ha förskingrat många miljoner

D-mark, så jag vände hem till Sverige 
och avslutade karriären i Örebro. 
Örebro hade ramlat ur Elitserien 
men satsade stenhårt på att komma 
tillbaka. Miljonfemman med Hardy 
Nilsson, Martin Karlsson och Krobbe 
Lundberg blev ett begrepp.
I division I Östra härjade trion 
framgångsrikt. Örebro gjorde över 
300 mål på 36 omgångar. Hardys 
femma var inne på 139 fullträffar! 
Bland annat slog man Linköping med 
27-3 i avslutningsmatchen i serien.

Hardy har stora krav på både 
sig själv och omgivningen
- Jag var alldeles för tempofattig som 
hockeyspelare. Därför blev det inte 
speciellt många landskamper för mig. 
Jag debuterade också sent, var 27 år 
första gången i Tre Kronor.
Det blev spel i Izvestijaturningen, 
men till VM räckte jag inte till.

I historieböckerna står
att det blev 17 A-landskamper och 
en handfull uppdrag i B-landslaget. 
Sedan början av 90-talet är Hardy 
stockholmare. När dottern Nina 
skulle börja högstadiet flyttade 
hon och mamma hem till Sverige. 
- Skellefteå hade vi vuxit ifrån efter 
åren i Tyskland så vi byggde en villa 
i Danderyd. Tanken var också att 
jag skulle komma hem, men jag 
blev kvar i Tyskland och familjen 
pendlade ner till mig.

Hardy inledde sin tränar- 
karriär i Bofors 1982
och efter två säsonger i MoDo 
återvände han till Köln där han 
ansvarade för laget i 7 säsonger. 
Han lämnade klubben efter fyra 
mästartitlar för att bli förbundskapten 
i Schweiz men fick sparken strax före 
VM. Det fanns mycket revansch
känsla och Hardy gjorde istället 
Dusseldorf till mästare.

Revanschkänsla 
finns det också mycket
i det spelarmaterial Hardy nu får 
till sitt förfogande i Djurgården.
- Säsongen som gått blev en jasså
säsong. Många av spelarna är mycket 
besvikna. Fjolårets förlust i sudden 
death i femte finalen mot Färjestad 
var lättare att ta.
När Hardy från sin position vid sidan 
av rinken kommenterar den gångna 
säsongen är det dels målskyttet och 
att man inte fungerade bra i power
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utåt!
play som var de främsta orsakerna 
till att Djurgården inte nådde längre 
än till kvartsfinalen.
- Det finns kapacitet att vinna SM. 
Men då måste man våga. Det gjorde 
man inte i slutspelet. Djurgården 
blev utslaget utan att våga försöka 
att vinna. Man måste våga.
Våga utmana och våga misslyckas.

Djurgården saknade 
en riktig målskytt
Nu hoppas Hardy att någon i 
truppen ska kliva fram och bli det. 
- Det finns sådana kvalitéer.
Redan den 3 maj drog sommarträ
ningen igång med ett tredagarsläger 
på Bosön med en hel del tester. På is 
blir den första träningen 12 augusti 
och sedan deltar Djurgården i en 
turnering i Dalarna och en i Finland, 
dessutom ett antal andra tränings
matcher, innan det är dags för den 
25:e årg. av Elitserien i september.

Vad mer ska förbättras till 
den kommande säsongen?
- Vi måste bli bättre i offensiven. 
Bli målfarligare utan att tappa de 
defensiva kvalitéerna. Publiken vill 
se mål. Hardy Nilsson kommer att 
coacha laget och ansvara för is
träningarna när det gäller power 
playspelet. Den övriga isträningen 
sköter Mats Waltin. Och även om 
Hardy kommer att vara lagets 
ansikte utåt kommer de båda 
tränarna att dela ansvaret för laget. 
Hjälp med målvaktsträningen får 
man tre-fyra dagar i veckan av 
Thomas Magnusson.

Truppen börjar redan ta form 
Det ska bli fyra femmor och två mål
vakter. Några nya spelare är klara. 
Från Huddinge återkommer Kristofer 
Ottosson och från Huddinge kommer 
också backen Niklas Kronwall.
Efter lång och trogen tjänst i 
DIF-tröjan slutar Janne Viktorsson. 
Andra spelare som försvinner är 
Fredrik Mälberg, Daniel Carlsson 
och Niklas Barklund.

Perarne Sanglert

TIPSTÄVLING
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.

1. Hur många elitseriesäsonger spelade Jens Öhling i DIF.
1. 17 X. 18 2. 19

2. En svensk hockeyspelare har blivit världsmästare 3 ggr. Vem?
1. Håkan Loob X. Kent Nilsson 2. Sven Tumba

3. Djurgården missade en säsong högsta serien i Hockey. När?
1. 1976/77 X. 1978/79 2. 1974/75

4. När började nationalsången spelas före elitseriematcherna?
1. 1982 X. 1985 2. 1987

5. Vilket lag blev Olympiska Mästare i hockey 1936?
1. Canada X. Sverige 2. England

6. Lasse Björn spelade i Djurgården med tröjnummer?
1. 12 X. 3 2. 4

7. Vilken målvakt har hållit nollan flest gånger i DIF.
1. T. "Osten" Östlund X. T. Söderström 2. R. Riddervall

8. Vem av följande har spelat flest landskamper?
1. H. Södergren X. "Lill-Stöveln" Öberg 2. Jens Öhling

9. Vem har gjort flest poäng som Rookie under en säsong i DIF?
1. Kent Nilsson X. Johan Garpenlöv 2. Kent Johansson

10. Vilken DIFare har gjort flest poäng under en match?
1. Håkan Södergren X. Kent Johansson 2. Kent Nilsson

Vinnare tipstävIing nr 3

Rätt rad: 2, 1, 1, X, X, 2, 1, X, 1, 2.

1. Anders Söderberg Sollentuna
2. Christer Zetterkvist Norrköping
3. Kjell Svensson Järfälla
4. Peter Edhardt Stockholm
5. Hans Herou Stockholm
6. Magnus Lilja Stockholm
7. Peter Lindström Bromma
8. Stefan Malmquist Strängnäs
9. Andreas Söderberg Sollentuna
10. Christer Rosenquist Motala
11. Åke Österman Stockholm
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klubbdirektörens sida

Vi ska vara med och slåss om SM-gudlet!
- Vi måste lyckas bättre kom

mande säsong, säger Tommy 
Engström, både i 

serien och i slut
spelet. Ett absolut 
krav är naturligt

vis att komma 
till slutspelet, 

men visst ska vi 

kunna vara med 
och kämpa 

om SM- 
guldet.

Lagets försäsongsträning
har inletts ute på Bosön, som 
vanligt under ledning av fystränaren 
Leif Larsson. Tränarna Mats Waltin 
och nye Hardy Nilsson finns naturligt
vis också med (mer om de båda senare 
i tidningen).
Lagom till träningsstarten har det blivit 
klart med en hel rad nya unga, hungriga 
spelare.
Från Huddinge kommer duktige 
forwarden Kristofer Ottosson tillbaka 
till moderklubben. Han har spelat i 
Huddinge de senaste åren, men är ur-
Djurgårdare och tog sina första skrid
skoskär i just Djurgårds-dressen (där 
han skaffade Elitserie-erfarenhet).
Från Huddinge kommer också backen 
Niklas Kronvall. Andra nyförvärv är 
anfallsspelarna Joakim Eriksson från 
Södertälje och Mattias Tjärnqvist från 
Rögle (som redan har brorsan Daniel 
spelandes i Djurgården).

Veteraner slutar
Ur den gångna säsongens A-trupp för
svinner två veteraner, Janne Viktorsson 
och Patrik "Putte" Erickson.

Janne, som fyller 35 år i sommar, har 
spelat i klubbens A-lag sedan säsongen 
1983/84, det har blivit fantastiska 504 
matcher för Djurgården. Tre SM-guld 
och ett VM-guld ingår i meritlistan. 
30-årige "Putte" har gjort fem säsonger 
i DIF och har också han vunnit ett VM- 
guld. Djurgårdsledningen ville ha kvar 
Putte, men man kom inte överens om 
nytt kontrakt.
Dessutom slutar backarna Daniel 
Carlsson, Fredrik Mälberg och Henrik 
Petré samt forwarden Niklas Barklund. 
Övriga A-lagsspelare stannar i truppen. 
- Jag tror att laget blir bättre i år, säger 
en förhoppningsfull Tommy Engström. 
Men det är klart, det är alltid svårt att 
veta hur division-I-spelare klarar 
elitseriemiljön.

Sammansvetsat gäng i båset
På ledarsidan har några viktiga 
förändringar skett.
Hardy Nilsson har anställts som ny 
tränare. Han kommer närmast från 
Hammarby och delar på tränarsysslan 
med Mats Waltin.
Hardy blir coach i båset, medan Mats 
sköter isträningen.
- De två kommer att komplettera 
varandra bra, säger Tommy.
- Mats är visserligen huvudansvarig, 
men i praktiken blir det ett delat ansvar. 
Thomas Magnusson, som delat tränar
sysslan med Mats den gångna säsongen, 
återgår till att bli enbart målvaktsträna
re. Han har bildat eget företag och 
anlitas av Djurgården på deltid.
För övrigt är gänget i båset oförändrat: 
K-G Stoppel är lagledare, Leif Larsson 
fystränare, Johan Kellerstam och Johan 
Engdahl materialare, Bengt Gustafsson, 
läkare och Lars-Erik Lindgren, tand
läkare. Jonas Nöjd stannar som sjuk
gymnast/massör, men delar sysslan 
med Christian Schumacher.

Efterlyses: Sportchef
Ingvar "Putte" Carlsson har slutat i 
Djurgården Hockey.
- Vi är tacksamma för att ha haft 
"Putte" knuten till Djurgården i så 
många år, säger Tommy Engström. 
Han har definitivt bidragit till 
Djurgårdens framgångar.
- "Putte" uttalade själv att han ville 
sluta i DIF. Vi önskar honom naturligtvis 
lycka till.
- Vi måste nu bygga upp en sportslig 
organisation för framtiden. Till att börja 
med måste vi rekrytera en bra sportchef.

Det är oerhört viktigt att vi hittar rätt 
person, en person som har god insyn i 
svensk ishockey. Han ska inte jobba allt
för nära laget, till exempel inte lägga sig 
i laguttagningen. Sportchefen ska fram
för allt hålla i den långsiktiga planerin
gen och ansvara för rekryteringsarbetet. 
- Djurgården hoppas kunna dra till sig 
nya grupper till hockeyn för att öka 
publiken. Publiksnittet i Globen ligger i 
dag på cirka 7 500 åskådare, men siffran 
måste höjas.

Utbyte med Kanada
Tommy vill gärna förbättra inramningen 
runt matcherna. Han efterlyser bättre 
stämning. Han blickar med viss avund 
på Djurgårdsfotbollens förmåga att sätta 
färg på hemmamatcherna på Stadion. 
Han ser gärna att klacken återvänder till 
Globen, nu när de tycks ha sanerat sin 
verksamhet och bråken är borta.
- Med god hockeyunderhållning och 
festligare arrangemang i Globen kom
mer vi att dra mer folk. Jag hoppas att 
det ska märkas redan i seriestarten i 
mitten av september.

Tommy berättar också
att Djurgården inlett ett samarbete med 
Montreal Canadiens i NHL. Det handlar 
i ett första skede om träningsutbyte för 
spelarna, samarbete om träningsmetoder 
och diskussioner om hur organisationen 
ska byggas upp.
- Djurgården är en välkänd klubb där 
borta har jag förstått. I juni åker jag och 
Djurgårdsordföranden Göran Fritzell till 
Montreal för att prata vidare om fram
tida samarbete.

Blå dräkten tillbaka
Djurgården står i startgroparna för att 
bygga om ishockeytältet på 
Märlarhöjdens IP till en ändamålsenlig 
anläggning för ungdomsverksamheten. 
Bl a ska man bygga kansli, cafeteria och 
omklädningsrum för totalt fem miljoner. 
Klubben väntar bara på klartecken från 
Stockholms stad för kommunal borgen. 
Vad gäller bolagiseringsfrågan så vill 
Djurgårdsledningen just nu inte säga 
något utan avvaktar beslutet på 
Riksidrottsmötet senare i maj månad. 
Nämnas ska också att Djurgården den 
kommande säsongen återigen kommer 
att spela i blå dräkt. Blå tröja, blå byxor 
och blå damasker. Bortatröjorna är, som 
tidigare, vita.

Jan-Åke Porseryd

DJURGÅRDEN HOCKEY MEDLEMSXTRA
NR 4 • SÄSONGEN -98/99



fystränare leif larsson

"Nirvana" för en hockey
spelare är att uppnå 
tillståndet "lätta buggar".
Djurgårdens fystränare

Leif Larsson förklarar att 

det är en känsla som alla 
hockeylirare eftersträvar. 

Upplevelsen är att man känner 

speeden i hela kroppen och 

flyger fram utan att bli trött.

Leif Larsson har arbetat 
på Bosöns Elitldrotts-
Centrum sedan 1986
Den första kontakten med ishockey 
fick han via klubbar som Danderyd, 
Hammarby, Vallentuna och anrika 
Göta. Med dessa lag arbetade han 
mellan åren 1986 till 1992 och kon
takten med Djurgården blev naturlig 
då klubben sedan många år förlagt 
en del av sin träning till Bosön. 
Under OS-uppehållet 1992 frågade 
Lasse Falk om Leif ville köra några 
fyspass med Djurgårdskillarna. 
Det hela föll väl ut och i och med 
sommarträningen 92/93 började 
Leif arbeta med Djurgården.
Numera delar Leif sin tid mellan 
Djurgården och Bosön på 
50 / 50-basis.

I början av maj började 
allvaret inför 
kommande säsong
med en så kallad upptaktsträff, som 
innebär att spelarna går igenom flera 
olika fystester. Enligt Djurgårdens 
nya policy för träning görs sedan 
individuella träningsprogram upp. 
Ett instrument som används för att 
förfina bedömningen av vad som är 
viktigt för individen är en så kallad 
kravprofil för hockeyspelare, en 
idealbild av vilka fysiska egenskaper 
en spelare bör besitta.

Killarna får sedan sköta 
en del av sommarträningen 
på egen hand
eller i mindre grupper där de själva 
bestämmer när passen ska genom
föras. Med jämna intervaller görs 
tester och genomförs kollektiva 
träningar.

Leif menar att utan 
glädje i träning 
och på matcher
kommer man ingen vart, som 
ett exempel på kul träning 
berättar han om sommar
träningens, "Fys Monster Cup"! 
Cupen är givetvis prestigefylld 
och lika rolig för mig som för 
killarna. Tävlingen har fyra 
delmoment och segrare blir 
den som får mest poäng totalt. 
"Kamintestet" (snacka om 
passande namn, MatchXtras anm.) 
som inleder tävlingen, kan närmast 
beskrivas som löpning från en linje 
till en annan, 20 m längre bort, mel
lan linjerna finns ett hinder uppbyggt 
av plintar och madrasser som måste 
forceras varje gång.
Vilan mellan varje löpning blir 
kortare och kortare, spelare som inte 
klarat "tiden" får kliva av och till slut 
är bara en kvar. Övriga grenar går 
ut på att utföra maximalt antal 
repetitioner av "chins", "dips" och 
benböj i släde. Till "Multiatlet" 
i Djurgården korades senast efter 
stenhård fight Mikael "Musse" 
Håkansson.

Leif menar att det gäller att kombi
nera olika kvalitéer, som i det här 
fallet speluppfattning, med taktik 
och snabbhet, för att få ut maximalt 
i matcherna.

Ett övergripande mål
för fysträningen är att spelarna ska 
ha kapacitet att "jobba komfortabelt 
under hög intensitet", eller helt 
enkelt, orka och fungera taktiskt 
under den hårda, fysiska påfrestning 
som ett intensivt matchande innebär. 
Leif nämner ledord för träningen som 
rörlighet, koordinering, kondition, 
snabbhet, styrka och explosivitet. 
Den snabbhet som byggs upp under 
försäsongen kan brytas ned under 
seriespelet, men här har Djurgården 
haft en uttalad målsättning om att 
i stället bibehålla och försöka öka 
speeden.
Strategin är att även under perioder 
med mycket matchande aldrig köra 
mindre än två fyspass i veckan, med 
huvudinriktning på snabbhet, styrka 
och explosivitet. Ett kvitto på att 
strategin fungerar är regelmässiga 
tester som påvisar att snabbheten 
förbättras hos de flesta spelare.

Ingenting är enkelt i hockey 
och en sanning som får stå oemotsagd 
är att "pucken är alltid snabbare än 
spelarna".

Jan Karlén
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mats waltin samtalar med ulf jansson

Det viktigaste är att
Ta plats i "heta stolen", 

Mats Waltin, för en 
utvärdering av säsongen som 
varit och en framtidssyn på 

Djurgårdens ishockey.

Vi kanske inte ska kalla 
1999 för ett "bortkastat år" 

men nog kändes det snöpligt 

att allting tog slut redan i 

kvartsfinalen mot Brynäs.

Waltin: Jag håller med dig och det 
värsta av allt är att jag upplevde att 

många spelare "vek ner sig" när 
det gällde allvar. Det är inte 

och har aldrig varit 
Djurgårdens stil.
Jag hoppas verkligen

att det aldrig 
kommer att upp
repas. Ett strålande 
undantag var kedjan 
med Micke Johansson, 
Lars-Göran Wiklander 
och Jimmie Ölvestad 
som jobbade och 
skapade chanser, 
även om de inte 
förmådde sätta 
pucken i nät.

Ni kom snett in 
i Elitserien redan 

från början.
Åven om ni tog 

19 poäng (sex segrar 
och en oavgjord) på de 

10 första matcherna spelade 
ni aldrig riktigt bra.
Waltin: Det är en riktig iakttagelse. 
Sanningen är den att Tommy 
Söderström räddade oss under 
hösten. Jag känner djup tacksamhet 
gentemot Tommy. Utan honom hade 
vi hamnat på den nedre halvan av 
tabellen. Vi höll ungefär samma klass 
som AIK. Skillnaden var att AIK 
sjönk därför att de hade 
målvaktsbekymmer.

Varför gjorde ni ingenting för att 
åtgärda problemen ?
Waltin: Du kan skriva upp att 
vi försökte. Vi ägnade timmar åt 
att diskutera ansvarsfördelningen på 
banan och det sätt på vilket vi skulle 
spela. Jag tycker också att vi förbätt
rade oss i januari, men om jag ser 
till säsongen i stort har vi varit 
alldeles för instabila !

Jag såg själv ett par bortamatcher, 
2-10 i Leksand och 3-7 mot Brynäs 
i Gävle, när jag för första gången på 
44 år skämdes över Djurgårdens 
ishockey. Spelare som lade av när 
det tog emot. Det har aldrig 
varit kännetecknande för den här 
klubben. Du vet, precis som jag, att 
Djurgårdens adelsmärke är just att 
kämpa i alla väder.
Waltin: Alldeles riktigt!
Det här med Djurgårdens tradition, 
att alltid stå upp och bara köra vidare, 
har jag vid upprepade tillfällen för
sökt att lyfta fram i truppen.
Dess värre känns det som om jag 
mötts med en gäspning från många 
håll, att man tyckt att jag varit tjatig.

Djurgården ingick i samma 
derby grupp som AIK och 

Västerås och spelade alltså 
sex matcher mot dessa lag. 
Mot AIK gick det bra: fyra 
segrar, en förlust och en 

oavgjord, men mot Västerås 
lyckades ni inte vinna någon 
gång. Har du någon förkla
ring till detta komplex 

just för Västerås ?
Waltin: Det verkade som om 

västeråsarna hade lättare att 
utnyttja våra svagheter. 
De hittade från början ett spel 
som inte passade oss och gjorde 

dessutom mål i sina chanser.
I sista matchen försökte vi göra 

precis tvärtom; låta Västerås föra 
spelet medan vi själva skulle 

kontra. Ändå fick vi stryk och det är 
naturligtvis oacceptabelt.
Vi var det bättre laget och skulle 
ha tagit fler poäng av Västerås.

Ni slutade på tredje plats i serien 
men med minus i målskillnad.
144 insläppta på 50 matcher. Ändå 
berömmer du Tommy Söderström. 
Alltså måste det ha varit något fel 
på försvarsspelet.
Waltin: Från den 20 september och 

framåt var vi konstant ett av de fyra 
främsta lagen i tabellen men hamna
de trots det aldrig på plus.
Det var frustrerande. Som jag sa 
tidigare tycker jag att vi stabiliserade 
oss i januari då vi började hitta våra 
positioner i banan. Problemet var att 
spelet med pucken hela tiden lyste 
med sin frånvaro. Vi fick inte ut i 
matcherna vad vi hade tränat på. 
Jag sa till mig själv och grabbarna: 
"Kör på bara ! Det måste komma till 
slut om vi arbetar hårt!" Men det 
gjorde det aldrig. Det var som om 
många av spelarna förändrades till 
det sämre på matchdagarna.
Var det något fel på era förberedelser ?
Waltin: Vi har en erkänt duktig 
fystränare, Leif Larsson, (se sid 5) 
och testerna visade att vi till och med 
förbättrade vår fysik under säsongen. 
Felet låg i att vi inte kunde omsätta 
vår styrka i teknik. Vi fick inte ut 
tillräckligt mycket på isen.
Då måste man ifrågasätta värdena 
och kanske ändra på träningen. 
Slutmålet är ändå att alla ska 
utvecklas som ishockeyspelare.
Hur var stämningen i truppen ? 
Waltin: Det uppstod konflikter och 
vi hade många, långa och heta 
diskussioner. Min uppfattning är att 
det var ett "stötande och blötande" 
utan att vi kom fram till någonting 
väsentligt. Det är bra med spelare 
som tänker självständigt och ifråga
sätter, men i slutänden måste ju alla 
streta åt samma håll om det ska bli 
några resultat. Jag kom utifrån och 
försökte göra nya saker, försökte 
bryta gamla och invanda mönster. 
Kort sagt: skapa förändring och 
därmed utveckling. Men det var 
det kanske inte alla som förstod.
Kort spelarkritik, tack ! Positiva 
och negativa överraskningar ?
Waltin: Förutom Tommy Söderström 
var det framför allt Jimmie Ölvestad 
och Lars-Göran Wiklander som steg 
in som nya i truppen och gjorde bra 
ifrån sig. Det mest frustrerande var 
att Micke Johansson aldrig kom i 
närheten av sin normala förmåga. 
Jag tyckte att han såg bra ut på 
träning då han hade den där studsen 
i åkningen som är så typisk för 
Micke när han är i form - men i 
matcherna blev han som blockerad. 
Vi pratade mycket om det här utan 
att hitta någon riktig förklaring.
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stärka lagkänslan!
Men alla vet ju vad Mikael Johansson 
betyder för Djurgården.

Vad ska nu göras bättre inför 
stundande säsong ?
Waltin: Vi har haft enskilda samtal 
med samtliga spelare och det 
viktigaste, som jag ser det, är att 
stärka lagkänslan, att få alla att känna 
för varandra. När det gäller träningen 
på försäsongen blir det ungefär samma 
uppläggning som i fjol, vilket i första 
hand innebär ett personligt ansvar. 
Dock kommer vi att göra en mer 
noggrann uppföljning med tester för 
att kontrollera att alla sköter sina 
ålägganden. Vi ska träna hårdare 
med mer markant inriktning på 
ishockeydelen. Alltså inte bara 
styrka utan även teknik och taktik.

Hur blir rollfördelningen mellan dig 
och Hardy Nilsson ?
Waltin: Vi kommer i många stycken 
att arbeta gemensamt men redan nu 
har vi bestämt att matchdagarna till
hör Hardy medan jag behåller min 
ansvarsroll för träningarna.

Blir det någon förändring i 
matchningen av laget ?
Waltin: Ja, vi ska agera raskare och 
mer beslutsamt. Förra säsongen 

kunde jag se att det gick snett under 
de första 10 minuterna i en match 
men var ändå beredd att ge killarna 
mer tid för att komma till rätta med 
problemen.
I höst kommer vi inte att ha lika stort 
tålamod.

Vilka nya ansikten får vi se i 
Djurgården ?
Waltin: Just nu jobbas det intensivt 
på nyförvärv. Målsättningen är att 
hitta spelare som passar in i djur
gårdsstilen. Kristofer Ottoson från 
Huddinge är helt klar och personli
gen är jag väldigt förtjust i backen 
Niklas Kronwall som också spelat i 
Huddinge den här säsongen.
Han är bara 18 år men en spelare 
med karaktär och det bedömer 
jag som oerhört viktigt.
Till sist en personlig fråga.
Var det en stor omställning för dig 
att komma hem från Schweiz ?
Waltin: Ja, det blev mycket svårare än 
jag trodde. Du vet, när man befinner 
sig utomlands förskönar man och 
liksom "höjer upp" saker och ting 
som sker hemma.
Ett exempel: I Schweiz fick jag arbeta 
mycket med att utbilda spelare, att 
lära dem ishockeyns ABC.

Det trodde jag att jag skulle slippa i 
Sverige där vi alltid haft sådan fin 
junior- och ungdomsverksamhet. 
Men så var det inte alls.
Även här måste man som tränare, 
trots att man befinner sig på elitnivå, 
ständigt repetera grunderna.

Lycka till med den nya säsongen !
Waltin: Tack, det blir stimulerande att 

jobba i hop med Hardy Nilsson 
och vi ska alla ta nya tag !
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ivar elgtorp____________________________________________

En trotjänare har fyllt

80 år
Som söderkis och inbiten 
"Bajare" under 40-talet 
ledsnade jag på de medel
ålders ölgubbarna i mitt 

Hammarby och ej heller 
gillade jag AIK:s bårbärare 

och deras dåtida stela 

titelsjuka.

Jag hade sedan barndomen 
gamla förbindelser
med de trogna djurgårdarna 
Tore Käck med pappa Axel, så det 
blev naturligt för mig att också 
bli djurgårdare. Här har jag sedan 
trivts och varit föreningen trogen. 
Under 50 och 60- talen var jag den 
trogne supportern på alla fotbolls- 
och ishockeymatcher. Utematcherna 
på Gamla Hovet, iklädd tjocka kläder 
fodrade med ett tjockt ordentligt 
lager tidningar, hör till de minnen 
man aldrig glömmer.

Jag började hjälpa 
till i föreningen 
för att så småningom hamna i 
ishockeyns souvernirförsäljning på 
Gamla Hovet. Senare fick jag även 
ta över det ekonomiska ansvaret för 
souvernirerna. Med fasta kontakter i 
branchen kunde jag hålla sortimenten 
vid hygglig nivå..
Under tiden som Globen planerades 
försökte vi öka försäljningen genom 
att skaffa mobila säljkiosker.
Under hand knöts jag till DIF AB för 
att där skaffa en fastare organisation 
för inköp och dessutom försöka 
intensifiera postorderförsäljningen. 
Någon större förståelse för resurser 
till stöd för souvernirhanteringen 
fick jag emellertid inte då.
Till slut kände jag mig därför föran
låten att hänga upp den devis jag 
använt som ledstjärna i hela mitt 
privata liv, Nämligen:
"ATT LÅTA BLI ATT SATSA RESURS 
FÖR ATT SPARA PENGAR, ÄR 
SAMMA SAK SOM ATT STANNA 
KLOCKAN FÖR ATT SPARA TID",

Utvecklingen har ju också 
visat att jag hade rätt.
Ju hårdare jag och 
mina medarbetare 
drev försäljningen, 
ju fler säljare behövdes.
Med en intensiv annons
kampanj kombinerad med 
telefonkedjor försökte vi knyta 
fler säljare till souvernirrörelsen. 
En kampanj, som ännu fortgår, 
men numera i något andra former. 
När Globen byggdes kämpade jag 
tillsammans med Tage Schöldborg 
för att få anständiga och effektiva 
utrymmen att driva och administrera 
såväl souvernir-, som program och 
resultatlottförsäljning från. Tyvärr 
mötte vi mycket oengagerat motstånd 
från såväl Globens- som förenings
styrelsernas ledare. Med hårdnackad 
envishet kunde vi i alla fall så små
ningom flytta in i lokaler i Globen. 
För att kunna intensifiera souvernir
försäljningen och utöka sortimentet 
skissade jag prototyper till nya 
souvernirer och ritade affischer 
och propagandabanderoller, ordnade 
med souvernirreklam från jumbo
tron, i matchprogram och post
reklam. Till min tillfredställelse 
kunde jag sedan konstatera en ökad 
försäljning som resultat av nedlagt 
arbete. När jag sedan fick hjälp av 
såväl Gunilla Karlsson och Lennart 
Jörnelius kunde jag så småningom 
ta det lite lugnare, från tidigare 
nedlagda 15-25 timmar i veckan 
till omkring endast 10 timmar. 
Gunilla och Lennart kunde så 
småningom, i början på 90-talet, 
ta över souvernirrörelsen och jag 
började att biträda Tage Schöldborg 
med program och lottförsäljning.

Gunilla och Lennart 
har sedan drivit 
souvernirrörelsen
på ett föredömligt sätt.
En svår motgång drabbade dock vår 
säljorganisation. Tage gick helt hastigt 
bort. Jag tog då över den ekonomiska 
kontrollen av program- och lottförsälj
ning tills dess att jag 1995 drabbades 
av en strook som tyvärr medförde att 
jag i min tur måste låta andra fortsätta 

där jag inte orkade mera.
Många har frågat mig hur det gått att 
orka och hinna med. Mitt svar är: Jag 
har sedan 1948 varit aktiv medlem i 
Stockholms Södra Gymnastik och 
Fäktklubb och under de 50 åren 
hunnit avverka c:a 2.500 gymnastik
pass som gjort fysiken gott. Dessutom 
har jag haft förmånen av att ha en 
förstående och tolerant familj.

Det har varit en 
arbetsam, men rolig och 
intressant uppgift 
att ge föreningen det ekonomiska 
stöd vi åstadkommit under så många 
år. Samtidigt har de som hjälpt mig 
visat att ihärdigt arbete och goda 
idéer ger resultat. Jag kan ju bara visa 
på att de småpengar vi drog in på 
70-talet numera vuxit till miljonbelopp 
till Djurgårdens IF:s bästa.

Hälsningar till alla djurgårdare 
från vännen
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dif fotboll

Djurgårdens fotboll
-Allsvenskan 1999
Under 1998 började 
Djurgårdens IF Fotbolls 

styrelse, med ledning av 

Bo Lundquist, arbetet för 
att åter ta en plats i den 

absoluta toppen.

Styrelsen har jobbat 
efter en långsiktig plan 
där allvenskt spel var målet till år 
2000 samt att Djurgårdens IF Fotboll 
ska finnas med ute i Europa inom en 
femårsperiod. För att nå de uppsatta 
målen krävs ett enormt arbete av alla 
inblandade i föreningen och ett stort 
engagemang hos supportrar, 
sponsorer och medlemmar.

Ett viktigt led var att 
anställa fler på kansliet 
för att sköta bl.a medlemsinforma
tion, presskontakter, souvenirer och 
Internet. Det har visat sig vara väl 
investerade pengar. Ett fungerande 
kansli är mycket viktigt.

Tillbaka i Allsvenskan
Djurgårdens IF Fotboll tog tillbaka sin 
plats i Allsvenskan efter två år i div 1. 
Vägen tillbaka var inte lätt och att 
laget klarade av att nå Allsvenskan 
redan 1999 var en bedrift.
Truppen som till en början bestod av 
18 spelare visade sig mycket sårbar, 
men under ledning av Michael 
Andersson och Peter Grim lyckades 
laget ta trepoängare mot Västerås 
och Degerfors på bortaplan under 
vårsäsongen. Det kom att visa sig 
vara mycket viktiga segrar. 
Fotbollslaget gjorde endast två rejäla 
bottennapp i serien under året och 
det var matchen mot Sirius på 
Studenternas (förlust med 4-2) 
och den klara förlusten
3-1 mot Brage på Stockholms Stadion. 
Segern i Ludvika när det återstod tre 
omgångar säkrade seriesegern och 
den allsvenska platsen var ett faktum.

De mest 
tongivande spelarna 
som visade vägen under 1998 var 
Michael Borgqvist ("Årets spelare" i 
DIF 1998), Peter Hallström som 
värvades mitt under säsongen, från

■
Värtan, för att ge stabilitet åt försvaret, 
Fredrik Dahlström som var bäste 
målskytt i div 1 norra på 16 mål och 
målvakten Magnus Lindblad som 
fick ett enormt självförtroende efter 
straffräddningen mot Assyriska i den 
tolfte omgången.

Nykomling
Som nykomling i Allsvenskan kan 
man slå ur underläge och målet, att 
bli ett stabilt allsvenskt lag och hamna 
bland de åtta bästa i tabellen, är inte 
helt orealistiskt. 1995 när Djurgår´n 
senast var nykomling i Allvenskan 
låg laget länge i den absoluta toppen 
för att framåt hösten halka ner några 
placeringar och till slut hamna sexa.

Nyförvärv
30-årige Niclas Rasck från Örebro SK, 
som var mycket framgångsrik i den 
allsvenska premiären mot IFK 
Norrköping, ska ge hårdare konkur
rens på mittfältet.
Även Magnus Pehrsson som aldrig 
riktigt slog igenom i IFK Göteborg 
återvänder till Djurgår´n för att 
konkurrera på mittfältet.

Unga talanger
som ska visa att de är hungriga är 
våra framtidslöften Jones-Kusi Asare 
från Vasalund och juniorlandslags
mannen Joel Riddez från Spårvägen. 
Jones tillsammans med den mål
farlige Samuel Wowoah, närmast från 
Motala AIF, har värvats för att ge 
Fredrik Dahlström och Lucas Nilsson 
konkurrens om platserna i anfallet. 
Magnus Samuelsson från degradera
de Oster ska fylla tomrummet efter 

mittbacken Peter Hallström som 
lämnat DIF för spel i Gustavsberg. 
Patrik Eriksson-Öhlsson är en ny tuff 
back från Väserås SK, som för övrigt 
är lillebror till EM-hjälten från -92, 
Janne Eriksson.
Med dessa sju nyförvärv kommer 
konkurrensen i truppen att bli mycket 
tuff och ingen kan vara säker på en 
plats i laget.

Fotbolls-Sverige
Fotbollen i Sverige och Stockholm 
är het och Allsvenskan har uppmärk
sammats något alldeles extra i media. 
Det skrivs varje dag i tidningarna 
och nu när Kanal 5, Canal + och SVT 
kontinuerligt visar fotbollsprogram 
bidrar det till att fotbollsintresset är 
på topp. Med Djurgården, Hammarby 
och AIK i Allsvenskan är Stockholm 
återigen Sveriges fotbollshuvudstad. 
En titel som Göteborg under flera 
år burit.
Nu gäller det bara att Djurgår´n 
hänger på och etablerar sig i 
Allsvenskan, särskilt nu när serie
systemet läggs om och det endast 
blir en div 1 serie år 2000.

Vi alla inom Djurgårdens IF Fotboll 
hoppas att ni besöker Stadion och 
Råsunda under året och ger 
Blåränderna ert stöd.
Derbymatcherna mot AIK och 
Hammarby är bara några av de 
matcher ni inte får missa.

SPELPROGRAM 1999

(Med reservation för ev. ändringar)

Månd 3 maj 19.00 DIF-Trelleborg FF
Månd 10 maj 19.00 Frölunda-DIF
Månd 17 maj 19.00 DIF-Örgryte IS
Månd 24 maj 18.00 DIF-Kalmar FF
Månd 31 maj 19.00 DIF-Hammarby IF
Onsd 9 juni 19.00 Elfsborg-DIF
Månd 14 juni 19.00 AIK-DIF
Sönd 20 juni 17.00 Halmstad BK-DIF
Tisd 29 juni 19.00 DIF-Malmö FF
Månd 5 juli 19.00 DIF-Örebro SK
Sönd 11 juli 17.00 Malmö FF-DIF
Tisd 3 augusti 19.00 DIF-Halmstad BK
Månd 9 augusti 19.00 Örgryte IS-DIF
Sönd 15 augusti 17.00 DIF-Frölunda
Månd 23 augusti 19.00 Örebro SK-DIF
Månd 30 augusti 19.00 DIF-AIK
Månd 13 sep 19.00 DIF-Elfsborg
Sönd 19 sep 17.00 Trelleborg FF-DIF
Lörd 25 sep 15.00 DIF-Helsingborg IF
Månd 4 oktober 19.00 Hammarby IF-DIF
Sönd 17 oktober 15.00 Kalmar FF-DIF
Sönd 24 oktober 13.30 DIF-IFK Göteborg
Lörd 30 oktober 13.30 IFK Norrköping-DIF
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välkommen hem - kristofer ottosson

Han tänker kliva ombord på elitserietåget
"Misslyckas jag nu, känns 

det som Elitserien är körd 

för mej", säger Ottosson.

Kristofer Ottosson, 23, 
är tillbaka där som ishockeybarn han 
lekte (Det började i Djurgårdens 
hockeyskola 1976).
Efter två och ett halvt års förvisning 
till förorterna - Huddinge, Haninge, 
Arlanda - är han fast besluten att ta 

chansen. Att bli upptagen till 
Djurgården är bara det bevis för att 
Kristofer har utvecklats i Huddinge. 
Ingen ska inbilla sig att Ottosson får 
komma tillbaka till fadershuset för 
att det blir lediga platser i Djurgårds
truppen.
Kristofer har i match efter match, 
på tuffa träningar, på resor, 
i psykiskt och fysiskt svåra situatio
ner okulärbesiktigats och befunnits 
motsvara Djurgårdens krav på 
intagningskompetens.

Elitserien är, gubevars, 
mycket, mycket mera 
än en social inrättning
-Jag har hunnit lära mycket 
under åren i ettan och 

allsvenskan. Tycker jag 
blivit en betydligt bättre 

ishockeyspelare.
Kristofer inflikar i nästa 
ögonblick att det enda 
han i dagens läge har 
att jämföra med är den 
omgivning han spelat i: 
Med division I -mått mätt, 
alltså... Kristofer Ottosson 
hade i Huddinge Lasse- 
Gunnar Jansson och 
Lasse Falk som tränare.

Den som gått i "Falkens" 
lära har inte kunnat 

undgå att ishockey 
är ett lagspel.

Var du besviken 
när Djurgården 

skickade dig 
till Huddinge?

- Både ja och nej.
I Djurgården 
fick jag knappt spela alls. 
Ingen blir bättre ishockeyspelare 
av att sitta bänkad. För utvecklingen 
var Huddinge okej för mej.

För ishockeyämnen 
med framgångar i unga år 
brukar besked typ Ottossons 
av Djurgården få en förlamande 
verkan. Det är sällan någon annan 
än den riktigt ambitiöse och seriöse 
som lyckas ta tillbaka förlorade 
positioner.

Kristofer Ottoson är en sån spelare. 
Apropå guldkantad begåvning.
-Jag var med och vann juniorernas 
Europamästerskap i Finland 1994. 
Och jag har silver och brons med 
äldre juniorlandslaget från 1995 
och 1996. Jag spelade 39 juniorlands
kamper. Mästarlaget 1994 såg spelare 
som Mattias Öhlund, Kim Johnson, 
Johan Davidsson i uppställningen.
B-landslaget nästa för 
Kristofer Ottosson?
- Först ska jag kvalificera mej till 
en plats i Djurgården. Sen får vi se.

Kristofer Ottosson 
kom väl förberedd till första 
barmarksträningen
Leif Larsson drog igång redan 
den 3 maj.
Du tränar även på egen hand?
- Ja. Mycket styrka. Hopp, knä
böjningar. Explosivitetsträning... 
Kristofer beskriver sig mera som 
en talang än träningsprodukt.
- Bra tekniker med hyfsat spelsinne, 
om jag får säga det själv.
Varsågod.
Hobbys vid sidan av ishockeyn?
- Skulle vara golfen, då. Jag har 
stått stilla två år på handicap 10. 
Det var ingen sommar ifjol. 
Möjligheterna att sänka sig 
regnade bort.
Kristofer Ottosson är singel.
Är det bara ishockey för dig?
-Bara hockey? Jag prövade på 
det också. Det är inget för mej. 
Man blir "insnöad".
- Jag vill gärna göra något vid sidan 
av hockeyn. Djurgården lovar mej 
nån form av trainee-utbildning.

Kristofer Ottosson är tillbaka 
där allt en gång började 
Den 23-årige hemvändaren 
har mycket att bevisa.
Men allt att vinna.
Karl Runesson



medlemsinformation

Tack alla medlemmar för
ert stöd säsongen 1998/99

SPELPROGRAM DIF FOTBOLL DAMER

Välkomna!

Sönd 18 april 16.00 DIF - Älvsjö Hjorthagen
Lörd 24 april 14.00 Malmö FF - DIF Malmö Stadion
Sönd 2 maj 15.00 DIF - Bälinge Hjorthagen
Sönd 9 maj 15.00 Sunnanå - DIF Sörvalla
Onsd 19 maj 19.00 DIF - Tyresö FF Hjorthagen
Månd 24 maj 15.00 Umeå IK - DIF Gamliavallen
Lörd 29 maj 15.00 DIF - Landvetter Hjorthagen
Lörd 5 juni 15.00 Ornäs BK - DIF Ornäs IP
Lörd 17 juli 15.00 Kristianstad - DIF Kristianstad IP
Lörd 24 juli 15.00 DIF - Hammarby Hjorthagen
Onsd 28 juli 19.00 Öster IF - DIF G:aVärendsvall
Lörd 31 juli 15.00 DIF - Öster IF Hjorthagen
Sönd 15 aug 14.30 DIF - Umeå IK Sthlms Stadion
Onsd 18 aug 19.00 Tyresö FF - DIF Bollmoravallen
Sönd 22 aug 15.00 DIF - Ornäs BK Hjorthagen
Lörd 28 aug 14.00 Landvetter - DIF Landevi IP
Lörd 4 sept 15.00 Hammarby - DIF Kanalplan
Lörd 11 sept 15.00 DIF - Kristianstad Hjorthagen
Sönd 19 sept 14.00 DIF - Malmö FF Hjorthagen
Lörd 25 sept 14.00 Älvsjö - DIF Älvsjö IP

Sönd 3 okt 15.00 DIF- Sunnanå Hjorthagen
Sönd 10 okt 13.00 Bälinge - DIF Bälinge IP

KALLELSE TILL 

ÅRSMÖTE 
I 

DJURGÅRDENS IF 
ISHOCKEYFÖRENING

Onsdagen den 2 juni 1999, klockan 18.00. 
Plats: Globe Hotel våning 7 Johanneshov. 

Förslag till ändring av stadgarnas §10 
l:a stycket avseende antalet 

ordinarie ledamöter.

Välkomna!

Djurgården vinner Aftonbladet Cup.
Finalvinst mot AIK
Djurgåderns 84:or vann årets Aftonbladet Cup genom att i finalen, som 
spelades i Globen, vinna över AIK med siffrorna 4-3. Samtliga mål inspela
de i första perioden. Djurgårdens lag började bäst och det var ett skapligt 
drag på anfallspelet. Men målen uteblev trots bra chanser. Eftersom det 
inte alltid finns någon logik i världens underbaraste spel så blir det alltså 
AIK som sticker upp och gör 1-0. Tätt följt av 2-0 till AIK. Men nu blir det 
fart på Djurgården. Bra fart dessutom. Med ett jäkla härligt ”go” i laget och 
en obändlig vilja att vinna finalen susar Djurgården förbi sina motståndare 
som inte kan stå emot anstormningen från. 0-2 blir 2-2 på mindre än två 
minuter och nu kopplar laget järngreppet av bara farten. Segern hägrar 
och det märks på hela lagets uppträdande. Det hinner bli ytterligare två 
djurgårdsmål tack vare en fenomenal laginsats. AIK reducerar till 4-3 innan 
perioden är till ända. I periodpausen byter Djurgården ut sin målvakt 
Marcus Wehlin mot Axel Berglund. Inte var det för att den gode Marcus var 
darrig. Nej!! - Alla skall spela, säger Kaj Kärki, lagets tränare. Vi är ett lag. 
In med Axel Berglund alltså och han får visa att även han kan stå i målet. 
Axel & Co reder ut den press som AIK sätter på Djurgården, i den andra 
perioden, på ett föredömligt sätt. Djurgården täpper till och har ett par 
utmärkta chanser att öka på istället men den andra perioden förblir mållös. 
Djurgården vinner finalen och när slutsignalen går i Globen blir det en sån 
där härlig hög med jublande spelare på isen. Handskar, klubbor och hjäl
mar i en salig och underbar röra. Glädjen är total. Segern är bärgad!! Kaj 
Kärki säger efter matchen att han är mycket glad och stolt över killarna. 
- Detta var lagets seger, och då menar jag laget. Alla spelare var med och 
vann, även målvakterna. Det känns så skönt mot alla killar som varit med 
och tränat hela året, avslutar Kaj, innan han åker in i duschen med kläder
na på. Han och de övriga ledarna Jonas Kennerhed, Torbjörn Nilsson, 
Björn Olsen och Calle Wehlin åker skoningslöst dit på spelarnas ”tack”!

Grattis mästare!!

Välkommen Niklas Kronwall, back, 17 år som 
är klar för spel i Djurgårdens A-lag 99/00

Niklas Kronwall: Född: 12 jan 1981. Moderklubb: Järfälla HC. JEM-guld 1998. Längd 179. Vikt: 72 kg. Yrke: Studerande. Bor: I Järfälla. 
Klubbar: Järfälla, Djurgården, Huddinge. Musik: Magnus Uggla. Film: Jagad. Skådespelare: Harrison Ford. Resmål: USA. Sport: Golf.
Fakta som A-lagsspelare A B C D E
1996-97 Djurgården Juniorsuperelit 1 0 0 0 X
1997-98 Djurgården Juniorsuperelit 27 4 3 7 71
1998-99 Djurgården Juniorsuperelit 2 0 0 0 6

A B C D E
1998-99 Huddinge Division I 14 0 1 1 10
1998-99 Huddinge Allsvenskan 10 1 0 1 14



djurgårdsproffsen---------------------------------------------------------------
Plötsligt blev han 
rubrikernas man
Marcus Nilson, nykomling i Florida 
Panthers, ett av ligans yngsta lag, 
sköt sitt första NHL-mål, 3-2 hemma i 
förlängning mot Montreal Canadiens. 
Det var säsongens första seger i 
sudden death för Panthers.
- En helt ny situation för mej...
Det konstaterade Nilson uppträngd 
mot väggen av närgångna radio, TV- 
och tidningsreportrar som vägrade 
ge upp innan de fått storyn om den 
21-årige svensken.
Nästan hela säsongen har Marcus 
slitit i farmarlaget Beast of New 
Heaven i Connecticut.
I landet där allt är siffror, siffror och 
återigen siffror - dollarbuntar, poäng, 
assists - skötte Nilson sina kort väl. 
Nå ja, hyfsat i varje fall.
Marcus skrapade ihop 33 poäng 
(8+25) på 66 matcher.
Ena dagen firad hjälte. Och nästa...? 
- Här går inte att ta något för givet. 
Segermålet och framspelningen av 
Parrish till 2-2-utjämningen stärkte 
inte de nilsonska aktierna.
En dag senare skickades han tillbaka 
till New Heaven.
För slutspelets skull?

★★★

Kan man kalla Johan 
Garpenlöv för grå panter?
Nä, det gillar inte "Garpen".
Men "Garpen" är veteran i Florida 
Panthers - totalt sett är den tidigare 
djurgårdsanfallaren nu uppe i mer 
än 500 NHL-matcher. Han har spelat 
dem för Detroit Red Wings, San José 
Sharks och Florida Panthers.
"Garpen" har gjort över 100 NHL-
mål. 31-åringen är en nyttig panter 
och ett undantag från den NHL-regel 

som säger att inget annat än mål och 
assists gäller i de nordamerikanska 
ligorna. Johan Garpenlöv spelar i 
Florida Panthers checkingline.
Det förklarar dubble världsmästarens, 
1991 och 1992, skrala poängskörd, 
59 matcher (7+8).

★★★

Han är kung i Toronto 
Maple Leafs. ”Sudden”, 
Mats Sundin
lagkapten, skyttekung, lagets främste 
poängplockare och Maple Leafs 
nyttigaste spelare.
- Det är min uppgift att göra mål. 
Och när han inte gör det blir 
"Sudden" anfallen av sina kritiker. 
Det var vad som hände tidigare i 
vinter. Sundin behöver inte förebrå 
sig - han vann skytteligan igen. 
83 poäng (31+52) på 81 matcher 
är inga dåliga grejer. (Jämför med 
74 poäng, 33+41 på 82 matcher ifjol.) 
Toronto Maple Leafs knäppte tvivlarna 
på fingrarna och tog sig till spelet 
om Stanley Cup. Lite plåster på såren 
för missen 1998.
- Ifjol var inget bra år.
Toronto Maple Leafs lyckades då inte 
kvalificera sig till spelet om den 
gräsligt fula men hett åtrådda trofén. 
(Se sidan 13).
Nu är det andra tongångar i Toronto. 
"Sudden" är på toppen, både vad 
det gäller lön, boende och prestations
förmåga, och får finna sig i att jäm
föras med 70- och 80-talens legend i 
Toronto Maple Leafs, Börje Salming. 
- Såna jämförelser går inte att göra... 
Mats Sundin är trots sin låga ålder, 
28 år, en av svensk ishockeys största 
spelare genom alla tider. Han VM-
debuterade som 19-åring (Bern 1990), 
året därpå kom det internationella 
genombrottet och han satte seger

målet på ryssarna i Åbo.
Ännu ett VM-guld spelade Sundin 
hem i Prag 1992.
En ung guldhjälte som bara två år 
tidigare fått en hård dom av för
bundsbasen Rickard Fagerlund; 
Den ynglingen spelar aldrig mera 
i ett svenskt landslag.
Det var när Quebec kidnappade 
"Sudden" sommaren 1990.
Fortsättningen känner alla till.

★★★

Fredrik Lindquists 
första år i Edmonton Oilers 
blev ingen succé. Åtta matcher och 
helt poänglös. I farmarlaget Hamilton 
har Lindquist gått bättre.
Mer än 50 ihopspelade poäng är 
ett hyggligt facit. Rykten vill göra 
gällande att Lindquist tänker 
återvända till Europa. Frågan är om 
Oilers samtycker till det.

★★★

Predators i Nashville 
är Patric Kjellbergs 
nya hemvist i den transatlantiska 
ishockeyligan.
- Det har gått hyfsat.
En ödmjuk omskrivning av vad 
Kjellberg presterat. Nykomlingen 
Nashville hamnade nämligen i 
mördande konkurrens. Men för 
Kjellberg har det gått bra. Och hade 
han inte råkat ut för en besvärande 
höftskada skulle facit varit ännu 
snyggare. Och jämfört med första 
NHL-rundan till Montreal Canadiens, 
och sju matcher bara, har Patric 
anledning känna sig nöjd med 
säsongen 1998-1999. 31 poäng, 11+20, 
på 75 matcher. Fast Patric Kjellberg 
föll aldrig Tre Kronors General 
Manager Peter Wallin på läppen.
För höftskadans skull?



djurgårdens spelare - senaste nytt
★★★

Izabella och barnet har 
flyttat hem till Stockholm 
Frågan är vad fadern, Mariusz 
"Marre" Czerkawski, tycker om det. 
Båda har var sina karriärer att tänka 
på; Scorupco är filmstjärnan, 
Bondbruden, "Marre" är ishockey
stjärnan. Czerkawski inledde NHL-
sejouren i Boston, fortsatte den i 
Edmonton och tillhör nu New York 
Islanders. Den här säsongen tillhörde 
inte "Marre" Islanders flitigaste 
poängplockare i grundserien. 
37 poäng, 20+17, efter 77 matcher.

★★★

Tommy Albelin är 
sedan många år ute 
i proffssvängen
Quebec Nordiques, New Jersey 
Devils, Calgary Flames...
Innan den svenska ishockeystugan 
blev för trång hann Albelin bli 
världsmästare i Wien 1987.
Ishockeyframtiden för den 35-årige 
försvarsspelaren? Albelin och 
coachen Sutter har sina dispyter i 
Calgary. Och någon poängmaskin 
är inte den svenske veteranbacken. 
Men nya NHL-klubbar dyker upp 
som svampar ur jorden och då är 
backar alltid en bristvara.
Efter säsongens slut är Albelin free 
agent. Tommy tar själv kosingen när 
han skriver kontrakt. Det kanske 
motiverar honom till en fortsatt sats
ning på NHL-rinkarna där han blan
dat höjdpunkter med dalar; nära 700 
grundseriematcher har Albelin, spel i 
farmarligorna med Halifax (Quebec) 
Utica och Albany (Devils) har han 
och som grädde på moset - Stanley 
Cup-guldet säsongen 1994-1995.

★★★
Marcus Ragnarsson, 
San José Sharks, 
skadade sig och tvingades tacka nej 
till VM-spel förra året. Där missade 
han världsmästartiteln. Men det går 
säkert fler tåg för Marcus som sedan 
tidigare har VM-silver från 1995 och 
1997. I år spelar Ragnarsson Stanley 
Cup med sitt San José Sharks - annars 
hade det funnits plats i VM-laget till 
Norge. Marcus Ragnarsson passerar 
nästa säsong gränsen 300 grundserie
matcher i NHL. För han blir kvar där 
borta. Djurgårdsbackens facit på fyra 
grundseriesäsonger på de nord
amerikanska rinkarna: 

1995-1996: 71 matcher
(8 mål+31 assists)
1996-1997: 69 matcher (3+14)
1997-1998: 79 matcher (5+20)
1998-1999: 72 matcher (0-13)

Karl Runesson

MedlemsXtra träffade Djurgårdens nr 12, 
Lars Hallström, när han minglade med 
Stanley Cup-bucklan och Håkan Andersson, 
svensken som är talangscout för Detroit Red 
Wings. Vem vet - kanske tränade han för 
framtiden!

Världsmästare 1998
Den dubblerade VM-finalen mot Finland i 
Zurich spelade han mellan fullblodsproffsen 
Ulf Dahlén och Mikael Renberg.
Namnet? Nichlas Falk.
Nu har djurgårdaren Falk kvalificerat sig för 
ännu ett VM-uppdrag, hans tredje. 28-åringen 
kan räkna sig till etablissemanget. Ingen tog 
annat än för givet att huddingeprodukten gick 
in i det slutgiltiga laget till turneringen i Norge. 
- Nyttig, arbetsvillig, stark tekningsspelare och 
placeringssäker defensivspelare, betygsätter 
general manager Peter Wallin. I Djurgården är 
Nichlas Falk hur nyttig som helst. Har inte på 
långa vägar passerat karriärens höjdpunkt. 
Lika nyttig var han också i Sveriges VM-lag!

Thomas Johansson
29, stabil defensivspelare i djurgårdströjan.
Har under hela VM-uppladdningsperioden gjort 
ett starkt intryck på dem som makten haver. 
Det fanns dock många hinder att passera på 
vägen till Norge för djurgårdsbacken. Några 
tunga återbud från NHL-proffs underlättade 
möjligen vandringen till Norge för Thomas 
Johansson. Han kom dit. Länge satt han på 
bänken. Sedan blev han VM:s utropstecken!! 
När Ni får detta MedlemsXtra i brevlådan vet 
vet vi inte slutresultatet. Men vi vet att Thomas 
gjorde succé.

Alla djurgårdsfans
och andra med för den delen, vet att Sveriges 
bäste ishockeymålvakt inte heter Johan 
"Honken" Holmqvist. Inte heller heter han 
Petter Rönnquist. Eller Hedberg.
Namnet är Tommy Söderström. Självskriven i 
landslaget om han själv velat det.
- Jag känner inte längre lidelsen för TreKronor. 
Tråkigt.
Peter Wallin måste acceptera Söderströms 
ståndpunkt - liksom alla vi andra.

Vi välkomnar

Jocke Eriksson, forward,
till Djurgårdslaget 99/00.
Värvad från Södertälje SK. 
Säs. 98/99: 42 matcher, 
64 poäng (31+33). 
Född: 22 juni 1976 
Längd: 182 cm 
Vikt: 80 kg 
Landskamper: 3J 
Moderklubb: SPAIF

Vi tackar följande spelare 
för många oförglömliga hockeystunder genom 
åren, när de nu lämnar Djurgården för vidare 
utveckling:
Nr 26. Jan Viktorsson, forward. 14 säsonger.
Nr 25. Patrik Erickson, forward. 6 säsonger.
Nr 4. Daniel Carlsson, back. 3 säsonger.
Nr 3. Henrik Petré, back. 1 säsong.
Nr 14. Niklas Barklund, forward. 1 säsong.
Nr 31. Fredrik Mälberg, back. 1 säsong.
MedlemsXtra önskar Er alla Lycka till!

På bilden saknas Johan Garpenlöv, Florida Panthers
MEDLEMSXTRA DJURGARDEN HOCKEY
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djurgårdens supporter club

För 27:e året i rad svingar Sven Oberg
ordförandeklubban i Djurgårdens supporterklubb
En livaktig förening som 

bildades 1947 och har 
medlemmar från längst upp 

i norra Sverige till längst 
ner i södern. Årligen delar 

suppoterklubben ut bidrag 

till ett flertal ungdomar 
inom Djurgårdens många 

föreningar.

Sven Öberg
kommer ursprungligen från Järvsö i 
Hälsingland. Hur kom det sig att han 
blev Djurgårdare?
-Jag såg en fotbollsmatch på 
Stockholms Stadion. Djurgården 
mötte Gais och vann med 7-1. Jag 
hade kepsen på mig och sprang på 
dåvarande ordföranden i Djurgårdens 
Överstyrelse. Jag frågade honom hur 
man blir medlem och han sa med 
barsk stämma att det bara var att 
skicka in medlemsavgiften.
På den vägen har det fortsatt. 
Ränderna har aldrig gått ur efter den 
där minnesvärda fotbollsmatchen.

1973 kom Sven att bli 
tillfrågad
om han kunde tänka sig att bli sup
pleant i supporterklubben. Han sade 
ja men hade inte möjlighet att gå på års
mötet och visste inte om han blivit vald. 
- Efter en tid träffade jag en medlem 
i valberedningen och frågade hur det 
hade gått.

Då fick Sven veta att han 
blivit vald till ordförande
i stället för suppleant.
- Jag trodde att det var många 
medlemmar i supporterklubben. 
Men så var inte fallet.
Sven tyckte att något borde göras för 
att värva fler medlemmar. Han före
slog att man skulle göra en broschyr 
för att värva nya medlemmar.
I styrelsen trodde man inte så mycket 
på det. Det hade man försökt förr. 
Men med hjälp av Åke Strömmer 
kom broschyren till stånd. Och efter 
en tid hade Sven fått åtta A4-ark fulla 
med namn och adresser på nya med
lemmar.

Som mest har supporterklubben haft 
2 000 medlemmar. Idag ligger med
lemsantalet på drygt 1 200.
- Men det kommer nya hela tiden. 
Bara efter den allsvenska fotbolls- 
premiären fick vi direkt 22 nya 
medlemmar.

Supporterklubbens syfte är 
att stödja alla föreningar 
inom Djurgården
- Vi förvaltar en minnesfond som ska
pades till minne av Folke Engström 
som var sekreterare i supporterklub
ben före min tid. Och när jag fyllde 
70 år skänktes 30 000 kronor till Sven 
Öbergs minnesfond. Härom året var 
det en gammal medlem som testa
menterade ytterligare 50 000 till den. 
- Vårt syfte är främst att stödja ung
domsverksamheten. Vi delar ut sti
pendier och bidrag som uppmuntran. 
I snitt har vi under mina 27 år som 
ordförande delat ut 38 000 kronor om 
året. Men vi har också hjälpt till på 
annat sätt. Som t ex när bandyn 
råkade ur för att all deras utrustning 
brann upp. Då lånade vi ut 45 000 
kronor som de nu har betalat tillbaka. 
Men det är inte bara bidrag. 
Idrottsutövare inom olika idrotter 
som utmärkt sig blir ihågkomna med 
en tenntallrik eller något annat som 
ett bevis på supporterklubbens 
uppskattning.

I år uppmärksammades 
hockeyns Janne Viktorsson 
efter sin 500:e elitseriematch i 
Djurgårdsdressen.

Men hur kommer det sig då att man 
under så lång tid lägger ner så mycket 
frivilligt och oavlönat arbete för sin 
förening. Det kan blir runt 30 timmar 
i veckan.
- Därför att det ger så mycket med 
alla dessa människor, unga som 
gamla av alla kategorier, gamla lirare 
som man träffar och lär känna.

Speciellt mån är supporter
klubben om de yngsta i 
föreningen
När knattarna fyller tio år kommer ett 
grattisdiplom från supporterklubben. 
Många är dom knattar som ramat in 
diplomet och hängt det på väggen 
med mycket stor stolthet.
- Det är morgondagens djurgårdare 
och dem måste vi ta väl hand om.
Att bli medlem i 
supporterklubben
kostar 100 kronor för ungdomar upp 
till 18 år. Den som är äldre får betala 
200. En annan del av verksamheten, 
som också ger bidrag till verksamhe
ten, är försäljningen av souvernirer åt 
de olika föreningarna inom Djurgården. 
- På vår hemsida på internet kan man 
beställa. Vi skickar aldrig mot post
förskott, det är onödigt dyrt, så istäl
let skickar vi med ett inbetalnings
kort. Under alla år är det ingen enda 
som inte har betalat!
En annan stor verksamhet är också 
försäljningen av bingolotter.
- Vi har prenumeranter över hela lan
det som troget köper sina bingolotter 
av oss, antingen för egen del eller för 
att sälja till arbetskamrater. Bingolotto 
betyder mycket för svensk idrott.

Den som vill få kontakt 
med supporterklubben kan surfa in 
oss på hemsidan som har adressen 
HYPERLINK http://www.ldc.se/dsc 
Det går också att skicka ett e-mail till 
adressen: dsc@swipnet.se

Ordförande Sven Öberg har inget emot 
nya medlemmar. Alla djurgårdare är 
välkomna att stödja verksamheten.
Reds. kommentar.
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lars-erik lindgren

Som tandläkare sätter han 
tänderna på plats när någon 
elak motståndare varit uppe 

och viftat med klubban på 
någon av spelarna.

Och Lars-Erik är den verklige 

veteranen i gänget.
24 säsonger är han uppe i.

Och fler lär det bli.

Ishockey har Lars-Erik inte 
spelat på länge
-Jag försökte komma med i Djurgården 
när jag var i 15-årsåldern. Hade spelat 
pojkhockey i Kärrtorps IK. Men jag 
platsade inte så då la jag av och satsade 
på gymnasiet i stället.

Sitt idrottsintresse behöll han
Det var cykelavstånd från Kärrtorp 
till Hovet där Djurgården spelade. 
Djurgården var det enda lag man 
kunde titta på. AIK:s matcher var 
helt ointressanta.
Men hockey hade sin tjusning och 
Djurgårdsränderna gick aldrig ur, även 
om han själv inte fick dra på sig den 
tröjan som grabb. Lars-Erik sökte sig 
aktivt till andra sporter istället och 
spelade under många år badminton 
med Chik - Taxichaufförernas förening. 
För att sedan upptäcka golfsporten.
Han är sedan länge medlem i Lidingö 
golfklubb med hcp 7. Golfintresset 
delar han med hustrun och de 
båda barnen.

Till Djurgårdens ishockey 
kom Lars-Erik 1976
trots att han inte platsade som spelare.
- Hasse Swedberg gick hos en kollega 
till mig på den tandläkarpraktik där jag 
arbetade. Det var svårt att få tandläkar
tider i Stockholm och Hasse Swedberg 
tyckte att klubben kunde hjälpa spelarna 
som kom från landsorten så han frågade 
min kollega om han ville bli Djurgårdens 
egen tandläkare. Men min kollega var 
AIK:are så han tackade nej. Men han 
tipsade om att jag var Djurgårdare så 
Hasse återkom och frågade om jag 
var intresserad.

Lars-Erik har statt 
24 säsonger i båset
Det har blivit en del bortamatcher också 
när tiden räckt till. Hur många matcher 
han är uppe i har Lars-Erik inte koll på. 
Men det är en bra bit över 600.
- Spelarna och deras familjer fick genom 
Djurgårdens försorg alltid tillgång till 
tider hos mig. Och många har fortsatt 
att komma tillbaka även sedan de slutat 
spela hockey. Det är kul att träffa de 
gamla spelarna igen.
Dessbättre behöver Lars-Erik inte 
arbeta varje match.
- Fem-sex gånger på en säsong kan en 
allvarligare skada inträffa så att vi måste 
åka ner till praktiken. Småsmällar över 
tänderna blir det däremot i nästan varje 
match.
Det värsta är käkfrakturerna.
Det har väl hänt en tre-fyra gånger 
under alla mina år. Men jag har alltid ett 
telefonnummer till den som har bakjour 
som oral kirurg på Karolinska så att vi 
kan åka över direkt om det gått så illa.

DIF Hockeys 
trognaste 
ledare.
Lars-Erik
Lindgren, 

tandläkare.
Ålder:50år 22 maj.

24 säsonger och
4 SM med 

DIF Hockey.

- Värsta smällen jag varit med om var 
när en Djurgårdsspelare fick sex tänder 
utslagna i en landskamp.

När DIF började med egen 
tandläkare var det helt nytt
- Djurgården var en föregångare på 
området. Nu har alla elitserieklubbar 
en egen tandläkare.
Jag har fått tillfälle att jobba som tand
läkare på tre VM-turneringar här i Sthlm. 
I USA och Kanada är det vanligt med 
flera tandläkare i NHL-lagen. När USA 
var här på senaste VM hade de tre 
tandläkare med sig.

Lars-Erik är med i omkläd
ningsrummet under matcherna 
och ibland har sonen Fredrik fått följa 
med. Fredrik har till skillnad från pappa 
fått dra på sig den finaste hockeytröjan 
av alla. Han är målvakt i 85:orna.
Kanske har han snappat upp ett och 
annat tips från sin store idol Tommy 
Söderström vid besöken i omklädnings
rummet.

Bästa hockeyminnet under 
de 24 säsongerna?
Lars-Erik svarar direkt att det var det 
väntade Europamästerskapet i 
Dusseldorf.
- Vid första SM-guldet 1983 var jag inte 
med på finalen i Göteborg, jag var upp
tagen med någon kurs. Men vid de tre 
senaste gulden var jag på plats och det 
var stort. Fina upplevelser.
Värsta minnet är förlusten i tre raka 
mot AIK.
- Det var tungt.

Som tandläkare är han en i laget 
även om han inte står i rampljuset. 
Motgångarna svider lika mycket ändå. 
Men glädjen över vinsterna överträffar. 
Nu får Lars-Erik ladda upp för nästa 
säsong. Till skillnad från spelarna på 
isen riskerar han inte att snubbla på 
åldersstrecket även om han fyller 50 
den 22 maj.

MedlemsXtra passar på att gratulera 
veteranen som ska se till att spelarna är 
på bettet när den nya säsongen börjar 
framme i september.

Perarne Sanglert
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