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OSMIDIGHETENS TRIUMF

Vår tennis sektion, en ung, stark och frisk sektion har 
direkt från botten, på minsta möjliga antal år, stormat 
fram genom alla serier, blivit allsvensk och slutligen 

krönt bedriften med guld i Allsvenska Tennisserien 1962 
(inomhus).

Därutöver har tolv svenska mästerskap erövrats under dessa 
sektionens fyra levnadsår. Detta och många andra tennisbe
drifter måste ha skapat respekt för tennis sektionens idrottsliga 
klass även bland våra övriga mer eller mindre segervana sek
tioner.

Drivkraften, inspirationskällan och den osjälviska, uppoff
rande ledaren bakom dessa sektionens och dess trevliga ung
domars framgångar har varit och är 
Richard Zacharias, en tennisens eldsjäl, 
en ovärderlig tillgång för sektionen och 
svensk tennissport.

Men det skall erkännas att det också 
har varit hårda bud och har tyvärr 
ibland slagväxlingen givit eko i idrotts
världen. Många tecken tyder emellertid 
på att stormperioden nu är över och sek
tionen med god framåtvind nu är i lug
nare vatten. Men små uppfriskande me
ningsskiljaktigheter kommer det alltid att 
bliva och tack för det. Hellre lite effek
tiva fläktar av duktiga karlar än då
sande stillestånd med slätkammade figu

★ Omslagsbilden ★

Svensk Davis Cup-triumf i B åstad. ]an-

Erik Lundqvist säkrade segern i matchen 

mot Fausto Gardini. Här ses han i aktion 

på Båstadsbanan.

rer. Richard har gjort och bär upp Djurgårdens Tennissektion. 
Det bästa tack han kan få har han fått genom de goda resultat 
som hans sektion gjort och den goda sammanhållning och den 
lojalitet som visats honom.

Nu har det, för ett djurgårdshjärta, fruktansvärt oför
ståeliga inträffat, att den ungdomliga, framgångsrika tennis
sektionen, vars alla medlemmar äro djurgårdare och känna 
gemenskap med föreningen, blivit tvungna att för sitt fort
satta idrottsutövandes skull klippa av banden med moderför
eningen och gå vidare som en självständig klubb.

Denna tennisens separation från Djurgården är d e t mest 
onödiga i föreningens historia. En osmidighetens och pres

tigehävdandets absoluta triumf. Man har 
kastat ut barnet med badvattnet och 
glömt att vi alla tjäna idrottens sak. 
Eller gör vi ej det?

Men andra vindar kommer en dag att 
blåsa och i mer än ett tennishjärta ser 
man fram mot den dag då någon form 
av återknytning till gamla Djurgården 
kan ske. Troligen kommer den dagen, ty 
det är ej med lätt hjärta som tennisspe
larna snart lämna Djurgårdens Idrotts
förening.

ÅKE DUNÉR
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JAN-ERIK VANN EN STOR TRIUMF
över “mannen som slagit Laver“

Under pingstveckan arrangerade vi de 
stora internationella Saltsjöbadsspelen. 
Bland de inbjudna märktes världsettan Rod 
Laver, amerikaettan Whitney Reed, förre 
Wimbledonmästaren Drobny, Tacchini Ita
lien och hela svenska eliten. På damsidan 
märktes Silvana Lazzarino och Roberta 
Beltrame från Italien, Ulla Rise, Danmark, 
Kirsten Robsahm, Norge och våra bästa 
svenskor.

Tävlingen blev en stor triumf för Jan- 
Erik, som efter att ha legat under med 
2 set mot 0 och kraftigt underläge även 
i 3:e set visade sin kampvilja och lyckades 
vända finalmatchen mot Schmidt, som dess
förinnan överraskande slagit Laver i semi

DUBBELMÄSTARNA
JAN-ERIK LUNDQVIST OCH JAN JOSEFSSON

finalen. Herrdubbeln vanns av Laver och 
Drobny, medan mixeden vanns av vår egen 
Ingemar Ingvarson tillsammans med Rober
ta Beltrame. Damdubbeln slutligen vanns av 
Beltrame/Rosin. Damsingeln vanns överty
gande av Silvana Lazzarino.

Det nya i tävlingarna var att vi denna 
gång hade tagit med några s. k. ultima
klasser, vilka gjorde stor succé. Huvud
klassen vanns där av Martin Carlstein, 
SALK, efter finalseger över John-Anders 
Sjögren, herrdubbeln vanns av Bengtsson/ 
Edgren KLTK, medan juniorklassen vanns 
av Håkan Zahr, Nässjö, efter en hård fi
nalmatch mot Roger Bernow.

Jan-Erik bäste
Djurgårdare 1962!

På 8:e plats bland årets 10 bästa 
svenska idrottsmän

(Saxat ur dagspressen)

Svenska Dagbladets bragdguldmedaljör, 
skidåkaren Assar Rönnlund, blev toppman 
när Stockholms sportjournalister på mån
dagen korade årets tio bästa idrottsmän.

Assar Rönnlund förekom på samtliga 
godkända listor i omröstningen, d. v. s. 84, 
och fick totalt 845 poäng.

Ett sensationellt stort antal idrottsmän 
förekom bland förslagen på första plats — 
inte mindre än elva!

I röstningen röstade man på totalt 26 
olika idrottsmän.

Tiobästalistan för 1962 fick följande ut
seende:

1) Assar Rönnlund, (skidor) 845 p. — 84 
röstsedlar.

2) Owe Jonsson, (fri idrott) 783 — 82.
3) Sixten Jernberg, (skidor) 506 — 75.
4) Lennart Häggroth, (ishockey) 500 — 

69.
5) Ivar Nilsson, (skridskor) 463 — 68.
6) Per-Ola Lindberg, (simning) 302 — 55.
7) Stig Pettersson, (fri idrott) 296 — 54.
8) Jan-Erik Lundqvist, (tennis) 282 — 58.
9) Erik Karlsson, (motor) 253 — 46.

10) Rolf Tibblin, (motor) 242 — 44.

Vicken åkare

Några sentida skidstjärnor satt och dis
kuterade sin idrott och kom naturligtvis in 
på den i sammanhanget alltid aktuella frå
gan: Vem är världens bäste skidåkare ge
nom tiderna?

De gamla, legendariska namnen passerade 
revy medan Nisse Englund, meriterad olym
pier, mot sin vana satt tyst. Till slut hark
lade han sig dock och sa med all sin pon
dus:

— Ni snackar om världens bäste skid
åkare, grabbar. Men ni var inte med och 
såg Pekka Niemi på femmilen i Rovaniemi 
1936. Det var den svettigaste kille jag nå
gonsin skådat — uppför klättrade han värre 
än en stenget, på släta marken gick det med 
ren lokomotivfart, och utför, ja, utför hann 
man inte se honom ens. Det var en skid
löpare det!

Andaktsfull tystnad följde ett slag. Så sa 
någon:

— Jaså, var han verkligen så bra. Hur 
mycket vann han med då?

— Vann? Han var tvåa efter mej!!
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Fräckt tips av ”Proppen” gick hem
Silver efter drömmatch i inledning

Vi minns, som vore det igår, hur det började. Vi satt på Råsunda 
och såg Hammarby och Örebro spela en typisk vårmatch. Från 
betraktandet av snedsparkar nere på den lindrigt gröna rektangeln 
drogs våra blickar plötsligt upp till barriären över norra ståplats. 
”Gubben med siffrorna” hade satt sig i rörelse mot tavla D; den 
match som skulle berätta om hur Djurgården klarade sin allsvenska 
come back i Göteborg mot därvarande Kamrater. En lättare upp

gift än att börja med Göteborgs-Kamraterna på bortaplan kunde 
ett nypromoverat allsvenskt lag fått. Farhågorna om att uppgiften 
var övermäktig Knivsta & Co. tycktes också besannas. Visst hade 
väl ”siffergubben” en 5:a och en 0:a och bar på? Blickarna hos 
djurgårdssupporters slogs blygt ned; ett eller annat mål i ”baken” 
i halvtid var o’kay, men fem . . .

Man vaknade upp som ur en dröm av 
vrålet runt omkring. Ögonen vandrade en 
aning motsträvigt en Via Dolorosa upp mot 
anslagstavlorna och . . . Under över alla 
under; likt en helig skrift lyste sifferkom
binationen 0—5 mot oss. Djurgården hade 
efter 45 minuters spel på Nya Ullevi redan 
utklassat gamla anrika IFK Göteborg! Vil
ken come back!!!

Så började det alltså, med en 5—O-ledning 
som så småningom blev en seger på 8—2 
och Djurgården i tabellens topp redan efter 
första omgången. Vem hade vågat drömma 
om något dylikt? Kanske Walter Probst, 
populäre ”Proppen” bland de gossar som 
i honom ser allting utom en slavdrivare. 
Redan vintern 1961, när väl Djurgården 
klarat kvalet lyckligt och var klart för 
rentré bland de stora numren, uttalade sig 
Walter om sin syn på sakernas vidare ut
veckling när planerna låg klara att ta emot 
representanter för det gröna fältets schack.

Jag tror vi viker en topplacering åt oss, 
sa Probst. Vi blir sämst tvåa!

Probsts fräcka tips, vilket väl inte många 
tog på riktigt allvar, slog in. Walter hade 
räknat med seger, men IFK Norrköping och 
den boll som i seriefinalen den 23 septem
ber på Råsunda studsade snedare än van
ligt när Leif Skiöld i slutminuten kom en
sam med Zamora, ville något annat. ”Sämst 
tvåa” blev alltså Djurgården.

Radarspel

Djurgården i allmänhet och ”leffarna” 
Skiöld och Eriksson i synnerhet var på alla 
fotbollsbitnas tunga. ”Djurgården spelade 
annorlunda och nytt”, hette det, och det 
spel som helt kollrat bort göteborgsförsva
ret och med ens förde Skiöld—Eriksson in 
i landslagsdiskussionen döptes omgående till 
radarspel.

Hemmapremiären mot Malmö FF blev en 
fortsättning på den inslagna, nya vägen. 
2—0 skrevs segersiffrorna till och i bladen 
kunde dagen efter läsas ”att Djurgården var 
fotbollsårets stora och glada överraskning”. 
Järnkaminerna hade blivit lekfulla och på 
stående fot utnämndes DIF till guldmedaljö
rer in spe.

Men kontakten med jorden efter det 
eventuella svävandet på skira moln kom 
fort — och inte helt oväntat. Norrköping 
i Idrottsparken stod på programmet och 
hur matchen skulle sluta borde man förstått 
redan en halvtimme innan kämparna tog 
planen i besittning. Då träffade vi Sigge 
Andersson, IFK-nestor och stridbar för
kämpe för klubbarnas rätt gentemot lands
laget vid utnyttjande av spelare, i Par
kens irrgångar under läktaren och han sa:

— I dag vinner Djurgården lätt. Vi har 
ingenting att sätta emot deras halvbacks
kedja. Hellström—Broström—Mild och så 
Knivsta som extra förbindelselänk mellan 

försvar och anfall. Vilken kvartett! Den har 
inte vi någon motsvarighet till.

När Sigge låter så finns det all anledning 
för motståndarna att se upp. Så defaististisk, 
så modfällt pessimistisk, låter bara Sigge 
när IFK har något extra i kikaren. Djur
gården borde alltså varit på sin vakt, var 
det nog också, men vad hjälpte det? Inte 
någonting när ”Bajdoff” Johansson hade en 
av sitt framgångsrika fotbollslivs allra omöj
ligaste dagar och helt tog gadden ur djur
gårdskedjan, vilken aldrig fick brodera fram 
det mönster, som fått målsiffrorna att rasa 
i höjden och pressberömmet att svämma 
över alla breddar. ”Pekings” halvbacksked
ja vann nu matchen åt Östergötlands äre
tyngda Kamrat-förening; hrr Bill Björklund 
—”Bajdoff”—Björn Nordqvist överflyglade 
sina berömda antagonister, vana att domi
nera fotbollens ingen-mans-land och däri
genom lägga stabila grunder till vinster, och

Allsvenska skytteligans segrare Leif Sköld 
drar på för fullt. 

vann därmed matchen åt IFK Norrköping. 
Djurgården var åter nere på jorden.

Detta sistnämnda gladde inte minst i 
vissa presskretsar. Tesen som säger att ska
deglädjen är den enda riktiga glädjen, visa
de sig åter vara sann. Vad hjälpte att Ola 
Edlund, fotbollarnas timide lagbas, förkla
rade att han själv och alla övriga bollspar
kande blåränder aldrig hade varit ens en 
meter över terra kotta? Nu fanns chansen 
att plocka ner Djurgården. Den fick inte 
missas.

Dock, det kunde inte hjälpas; en reak
tion, som inleddes med förlusten mot Norr
köping, stod för dörren. Det ”nya” spelet 
stelnade, kombinationerna flöt inte lika 
flärdfritt längre, visserligen lagrades ansen
liga poängsummor i ladorna även under 
fortsättningen av vårsäsongen, men de löf
ten som givits i två himlastormande vår
matcher infriades inte helt.

Men det kom en höst och med den ett 
djurgårdsspel stundtals som överträffade det 
uppvisade i lövsprickningens tider. Djurgår
den tog upp jakten på Norrköping, serie
opponenterna sågades av en och en och vem 
kunde t. ex. tro att i Göteborgs-pressen en 
vacker höstdag få läsa att Djurgårdens 
Eriksson—Skiöld inte behövde stå tillbaka 
för Simonsson—Börjesson? I den kulna no
vember gör man alltså mer än gärna, som 
uppmaningen i schlagern lyder, minns den 
ljuva september och då kanske speciellt den 
söndagseftermiddag då Djurgården spelade 
ut Örgryte med 4—1. Uppresta göteborgs
journalister, vars lexikon över berömmande 
ord för ett stockholmslag brukar kunna 
rymmas på ett frimärkes yta, gav sig på 
nåd och onåd inför spelet och jämförde, 
som sagts, djurgårdskedjans spel med det 
som ÖIS-arna själva presenterade när de 
stod på toppen av makt och härlighet under 
kung Agnes dagar. Härliga ord att läsa för 
spelare som aldrig fått veta annat än att 
de varit destruktiva och defensiva till hela 
sin läggning.

Stora silver blev således belöningen för 
Djurgården efter en höstsäsong, som inte 
medförde en enda förlust, och efter att ha 
gjort flera mål än något annat allsvenskt 
lag (51), efter att ihop med Norrköping 
endast släppt in 19 och med fördelen att ha 
årets skyttekung, Leif Skiöld, i sina led.

Djurgårdens fotbollslag av år 1962 var 
synnerligen jämnt och homogent. Stjärnor 
fanns: Arne Arvidsson, Jan Karlsson, Kniv
sta, Hasse Mild, Leif Skiöld och Leif Eriks
son, men varför inte dra fram de som inte 
står överst på tidningarnas sportsidor var
enda dag? En ”Laban” Arnesson, Lasse Bro
ström, Lasse Lundqvist, Hasse Karlsson eller 
Lars-Olov Sandberg. Samtliga gossar utan 
vilka de ovan uppräknade ”stora” skulle 
stå sig slätt. Grabbar utan den där största 
glansen kring, men som i tysthet utför ett 
arbete i stort, med ett enda mål framför 
ögonen: laget.
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RICHARD ZACHARIAS INTERJUVAS
Richard Zacharias sitter i sitt advokatrum uppe på Östermalm 

och säger:

— Det är synd att vi är tvungna att lämna Djurgården. Vi 
känner och verkar fortfarande som sanna blåränder, men tyvärr 
kan vi inte stanna kvar.

Som bekant lämnar tennissektionen moderföreningen fr. o. m. 
utomhussäsongen 1963. I stället för Djurgårdens IF tävlar Jan-Erik 
Lundqvist & Co. för Malmens Tennisklubb. Det är det totalt 
onödiga resultatet av fejden mellan huvudstyrelsen och tennis
sektionen.

— Jag kan inte neka till att det känns 
lite bittert i sådana här ögonblick då vi 
bara har några dagar till att vara ihop med 
den stora djurgårdsfamiljen, säger Zacha
rias. Men det går bara inte att vara kvar. 
Vi känner oss motarbetade från vissa håll 
och den trivsel som man tydligt kände 
när Åke Dunér satt som ordförande finns 
ej längre.

Jag vet inte varför vi motarbetas, fort
sätter Zacharias. En klubb som tillfört Djur
gården 7 SM-tecken bara under den gångna 
säsongen och som till skillnad från många 
andra sektioner är helt och hållet själv
försörjande och inte behöver ligga översty
relsen till last, tycker man inte någon skulle 
vilja bli av med. Så är dock fallet. Man får 
väl skylla på den kungliga svenska avund
sjukan.

Zacharias fortsätter, läggande ut texten:

— Det finns så många ljusa djurgårds
sidor man minns nu. Vilken trevlig atmos
fär det var i början när vi kom med 1959 
och hur inspirerande det var att få jobba 
i en sådan stor allround-klubb. Det fanns 
och finns inte nu heller någon som helst 
animositet sektionerna emellan. Allt var 
frid och fröjd. Det hade varit så än i dag 
om en och annan av de styrande herrarna 
accepterat det enda krav vi ställde: att få 

producera oss på egen hand och sköta våra 
interna angelägenheter, som vi kände bättre 
än några andra, själva.

— Största segern genom åren?

— Vi vann ju smått otroliga framgångar 
i årets inomhus-SM, men jag tror nog ändå 
att jag sätter grabbarnas prestationer förra 
året först. Vi vann då slutspelet mellan de 
fyra division I-segrarna i allsvenska inom
husserien och hade till dags dato inte för
lorat en endaste match.

Janne Lundqvist med alla sina interna
tionella och inhemska meriter är naturligt
vis det stora namnet i Djurgårdens tennis
historia. Han ensam eller i par med någon, 
har försett DIF med sju mästerskap.

— Ja, jag anser, med stöd av många, 
att Janne i tre års tid varit föreningens 
absolut förnämste idrottsman. Konstigt att 
Jan-Erik inte blivit årets djurgårdare en 
endaste gång.

— Någon annan av dina grabbar du vill 
ta tillfället i akt och tacka?

— John-Anders Sjögren heter en 24-årig 
grabb som vi haft mycket glädje av. Han 
blir väl aldrig av det där största interna
tionella snittet, men är en fantastisk kämpe 
och fin klubbspelare. Dessutom har han lagt 

ner ett tidsödande jobb som ungdomsin
struktör. En praktgrabb!

Så ser Richard framåt:

— Vi vet att Malmen har en ljus fram
tid trots att vi knappast kan vinna mer än 
vad vi gjort ett par års tid. Motgångar 
kommer givetvis och dem kan vi bära. Men 
så länge vi har juniorer som Roger Bernow, 
Bengt Borgar och min egen son Tom Zacha
rias är det ingen fara. Roger och Tom är 
nyss fyllda 15 år och Bengt är endast 13 
år och speciellt i lille Roger ser jag ett 
framtidslöfte. Att han blir av svensk topp
klass tar jag för givet, men grabben har 
kanske större förutsättningar.

Vi fortsätter med Saltsjöbadsspelen, lovar 
också Zacharias, och hoppas att dessa ska 
bli lika uppskattade som förut. Det blir 
samma satsning på det internationella planet 
som tidigare. Och så hoppas vi att vi ska 
växa oss än större och starkare; just nu har 
vi ungefär 30 aktiva igång. Av dem är 18 
juniorer.

Slutligen kan jag berätta att våra dröm
mar om en egen inomhushall och klubblokal 
ser ut att gå att realisera. Vi jobbar på 
projekten varje dag och de går framåt. En 
dag har vi kanske en ny hall att träna oss 
till blivande framgångar i.
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Motigt i början — men ändock den
härligaste hockeysegern hittills

Många av Djurgårdens hockeysegrar genom åren har imponerat. 
Ta t. ex. de 11—2 på Leksand i första slutspelsmatchen 1959 eller 
de 13—5 på AIK i 1962 års slutspel. Stora, förkrossande segrar, 
som visat alla tvivlarna var hockeyskåpet ska stå. Men vi minns 
oss aldrig ha blivit så imponerade av Djurgården som i två matcher 
i år. Dels den mot Södertälje i Ahearne Cup-finalen, dels den mot 
Brynäs i slutspelet.

Förut om åren har det liksom inte varit något snack om att 
Djurgården skulle trycka ner sina opponenter i skridskoskaften 
och vinna med stora siffror. Djurgården har varit det givna mäs
tarlaget, något ouppnåeligt som inte kunde ta stryk. I år var 
emellertid visan en annan! Redan på försäsongen sa’s det:

Djurgårdens tid är förbi. I år vinner inte stockholmarna.

De första intrycken gav också dessa ”san
ningssägare” rätt. Djurgården gick på 
kryckor både bildlikt och bokstavligt och 
den gamla mästarskölden fick både en och 
två fläckar i säsongsöppningen. Först bröt 
Västra Frölunda den sagolika vinstraden, 
med uppåt 60 förlustfria matcher i rad, se
dan gav unga, nya kometlaget Brynäs de 
erfarna mästarna en näsknäpp.

Djurgården var skakat, inget tvivel rådde 
om den saken när dansen kring Ahearne 
Cup tråddes vid årsskiftet. Ryska Spartak 
drog sig plötsligt tillbaka, utan några skäl, 
och de tjeckiska Spartak och Dukla ställde 
nu upp mot Djurgården, Södertälje och 
Västra Frölunda. Södertälje blev sensations
laget; ”kringlorna” plockade ner motstån
dare till höger och vänster, medan Djur
gården i en match där ingenting lyckades 
fick stryk av inte alltför märkvärdiga 
Dukla med 5—3.

Nåväl, en final mellan Södertälje och 
Djurgården kom man fram till. För att 
vinna den pampiga bucklan behövde Djur
gården slå ”Tälje” med fyra mål. Tveksam

heten var stor; Södertälje hade visat gryen
de storform, medan DIF, som sagts, inte 
övertygat dittills.

Men när det gällde var det som förut. 
Djurgården kopplade ett grepp om SSK di
rekt, tog ledningen med 3—0 i första perio
den och pressade Södertälje så våldsamt till
baka att pucken i minuter spikades fast i 
SSK:s försvarszon. Fyra mål behövde Djur
gården vinna med; sju blev segerdifferensen. 
7—0 i en final om Europas främsta is
hockeyutmärkelse är siffror som tydligt 
talade om att ännu var dödsrunorna över 
Djurgården skrivna för tidigt.

Men det ville sig inte helt ens efter den
na triumf, som man trott skulle betyda is
lossning. Södra gruppen i division I blev en 
seger för Västra Frölunda. För första gång
en på 8—9 år missade alltså Djurgården den 
plats som ansågs vikt för dem, förstaplatsen 
i södra gruppen i division I.

Slutspelet började dock med vinst, men 
redan i andra omgången kom knallen, som 
inte bara skakade hockey-Sverige utan även 
fick det att tro att djurgårds-sagan äntligen 

var all. Leksand slog på sin idylliska rink 
mästarna med 7—5.

Nu talades det med högre röst än någon
sin förut om att Djurgårdens tid var förbi. 
För den som såg matchen i Leksand låg det 
också nära till hands att sätta tilltro till 
sådant prat. När ”masarnas” snabba kedjor 
sköt fart stod våra stadiga backfarbröder 
som fastlåsta och gjorde ett intryck av att 
inte längre vara intresserade av att bli 
svenska mästare i ishockey.

Matchen efter denna omgång stod Bry
näs på programmet. Det talades vitt och 
brett om att ”här kan Djurgårds-väldet 
inom svensk ishockey för alltid knäckas”, 
eller ”i kväll stjälper lilla Brynäs definitivt 
det stora djurgårdslasset över ända.”

I första perioden såg det också ut som om 
dessa siare »skulle få rätt. 1—0 till Brynäs 
kom rättvist, en djurgårdsomsvängning till 
3—1 blev följden, men innan signalen gick 
för paus reducerade ”Tigern” Johansson till 
3—2. Detta senare måste givit de unga gäv
lepojkarna mycket kurage under tröjorna.

Forts. sid. 21

DJURGÅRDENS SVENSKA MÄSTARLAG i ishockey 1963. Bakre raden fr. v.: Kurt Thulin, Leif Skiöld, Sven ”Tumba” Johansson, 
Karl-Göran ”Lill-Stöveln” Öberg, Gösta Westerlund, Roland Stoltz, Ove Malmberg, Hans Mild och Åke Rydberg. Främre raden fr. v.: 
Lars Björn, Rolf Berggren, Kurt Svensson, Eddie Wingren, Tommy Björkman och Hans Stergel. Gösta ”Knivsta” Sandberg blev också 
mästare men saknas på bilden.
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Djurgårdens SM-skörd nu 293 SM
Vem tar vårt 300:de SM-tecken?

Som komplettering till föregående lista på 
officiella SM-tecken vilken infördes i för
eningens huvudorgan ”Djurgårdaren” 1961, 
kan tennissektionens tidning härnedan läm
na en komplettering över ytterligare SM 
som erövrats av föreningen och dess med
lemmar till och med utgången av mars 
månad 1963.

Påpekas bör att såsom tidigare endast 
medräknats officiella Riksidrottsförbundets 
SM-tecken för seniorer. Alltså ej junior- 
eller oldboys-SM, ej heller inofficiella riks
mästerskap eller dylikt.

Våra nytillkomna SM äro:
Nr 271: J. E. Lundqvist, Tennis, utomhus, 

herrsingel 1961.
Nr 272: J. E. Lundqvist, Tennis, utomhus, 

herrdubbel 1961.
Nr 273: Brottning, fri stil, lag, 1961. K. 

Paulsson, K. Norling, E. Vesterby, 
P. Paulsson, K. Madsen, B. Fridh, 
K. Alariksson, G. Rönn.

Nr 274: Ishockey, lag, 1962. T. Björkman, 
I. Landsjö, L. Björn, R. Stoltz, O. 
Malmberg, E. Wingren, G. Sand
berg, S. Johansson, Å. Rydberg, L. 
Skiöld, H. Mild, C. G. Öberg, K. 
Thulin, K. Lilja, R. Berggren, L. 
Lundqvist, L. Fredblad.

Nr 275: Bordtennis, lag, herrar, 1962. B. 
Mellström, C. Heyerdahl, C. Öster
holm.

Nr 276: K. Frisk, Skidor, störtlopp, damer,
1962.

Nr 277: B. Mellström, Bordtennis, herr
singel, 1962.

Nr 278: B. Mellström, Bordtennis, herrdub
bel, 1962.

Nr 279: J. E. Lundqvist, Tennis, utomhus, 
herrsingel, 1962.

Nr 280: I. Ingvarsson, Tennis, utomhus, 
herrdubbel, 1962.

Nr 281: Fäktning, Florett, Damer, Lag,
1962, E. Eckerbom, G. Tollbom, 
C. Wahlberg.

Nr 282: Ishockey, lag, 1963. T. Björkman, 
H. Stergel, L. Björn, R. Stoltz, O. 
Malmberg, E. Wingren, G. Sand
berg, S. Johansson, Å. Rydberg, L. 
Skiöld, H. Mild, C. G. Öberg, K. 
Thulin, R. Berggren, O. Fallby, K. 
Svensson, G. Westerlund.

Nr 283: H. Pincoff, Boxning, flugvikt, 1963. 
Nr 284: O. Ljungqvist, Boxning, lätt wel

tervikt, 1963.
Nr 285: T. Pollex, Boxning, mellanvikt,

1963.
Nr 286: K. Frisk, Skidor, storslalom, da

mer, 1963.
Nr 287: J. E. Lundqvist, Tennis, inomhus, 

herrdubbel, 1963.
Nr 288: J. Josefsson, Tennis, inomhus, herr

dubbel, 1963.
Nr 289: J. E. Lundqvist, Tennis, inomhus, 

herrsingel, 1963.
Nr 290: I. Ingvarsson, Tennis, inomhus, 

mixed, 1963.
Nr 291: M. Zacharias, Tennis, inomhus, 

1963.
Nr 292: E. Vesterby, Brottning, fri stil, ban

tamvikt, 1963.
Nr 293: G. Rönn, Brottning, fri stil, tung

vikt, 1963.

TENNISENS

egen SM-statistik
Tennissektionen har från starten år 
1960 till och med mars månad 1963 
erövrat sammanlagt 12 st. SM varav 
10 st. manliga och 2 st. kvinnliga.

SM-tecknen fördela sig sålunda:

7 st Jan Erik Lundqvist

2 st Ingemar Ingvarsson

1 st Katarina Frendelius

1 st Jan Josefsson

1 st Martine Zacharias

Individuella Lag Summa

Våra SM fördelar sig sålunda:

Skidor .............. 45 23 68
Boxning 47 — 47
Brottning . . 46 1 47
Bordtennis .... 30 13 43
Fri idrott .. 36 2 38
Tennis . ... 12 — 12
Ishockey .. — 10 10
Cykel .... 6 2 8
Gång .... 6 — 6
Fotboll _ 6 6
Bowling 1 3 4
Bandy .... — 2 2
Skridsko .. 1 — 1
Fäktning .. — 1 1

S:a 230 63 293
varav:

Manliga 201 49 250
Kvinnliga .... 29 14 43

S:a 230 63 293

Från Lill-Einar till Kathinka!

35 st. djurgårdare tillhöra i dag det ex

klusiva sällskap som i föreningens färger 

erövrat vardera minst 5 SM-tecken.

SM st.

16 Einar Olsson, skidor, fotboll,

14 Edvin Vesterby, brottning,

13 Elisabeth Thorsson, bordtennis,

13 Björne Mellström, bordtennis,

9 Harald Hedjersson, skidor,

9 Signhild Tegner, bordtennis,

9 Lars Björn, ishockey,

9 Sven Johansson, ishockey, fotboll,

8 Gösta Sandberg, ishockey, fotboll,

7 Einar Nilsson, fri idrott,

7 Gottfrid Svensson, brottning,

7 Yngve Johansson, ishockey,

7 Stig Tvilling, ishockey,

7 Hans Mild, ishockey, fotboll,

7 Jan Erik Lundqvist, tennis,

6 Gösta Johansson, ishockey,

6 Roland Stoltz, ishockey,

6 Ove Malmberg, ishockey,

6 Tommy Björkman, ishockey,

5 Melker Säwensten, bandy, fotboll,

5 Ragnar Wicksell, bandy, fotboll,

5 A. H. Nilsson, skidor,

5 Inga Gentzel, fri idrott,

5 Einar Karlsson, brottning,

5 Holger Schön, skidor,

5 Georg Nilsson, brottning,

5 Olle Tandberg, boxning,

5 Hans Tvilling, ishockey, fotboll,

5 Yngve Carlsson, ishockey,

5 Karl Lilja, ishockey,

5 Rolf Berggren, ishockey,

5 Åke Rydberg, ishockey,

5 Kurt Thulin, ishockey,

5 Eddie Wingren, ishockey,

5 Kathinka Frisk, skidor.
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17-årige Lars-Erik stort brottarlöfte
Enorm ambition, tränar 7 dar i veckan

— Det här med fotbollen och dess di
vision Il-vistelse var ju ett aber, säger Ber
til Anér, brottningens talesman i denna 
publikation. Men vi klarar oss alltid. I år 
gick vi således bara 6.—7.000 back . . .

Ja, olika falla ödets lotter. Är det så 
att man inte är självförsörjande och sek
tionen som håller allt på fötter plötsligt 
råkar i knipa — då kan det gå galet.

— Men, som sagts, vi klarar oss alltid. 
Vår sektion går löst på mellan 14.— och 
15.000 kronor om året. Vi får in ungefär 
8.000 kronor själva. Dels genom lotterier, 
dels genom Stockholms Barnavårdsnämnd. 
Det sistnämnda bidraget tilldelas oss tack 
vare fritidsgrupper, om 25 grabbar mellan 
12 och 24 år, som vi håller igång hela året 
inte bara i brottning utan även på som
rarna i fotbollsspel och andra sporter.

Djurgårdens brottare gläds i år främst 
kanske åt att ha fått fram en ungdom, 
vilken om inte alla tecken slår fel, kan 
vara svensk brottnings first string om någ
ra år. Lars-Erik Pettersson är hans namn, 
en 17-årig gosse med enorm ambition.

— Han tränar alla dagar i veckan, säger 
Anér, och brottas redan jämnt med Sture 
Söderqvist, en av våra landslagsmän.

Annars kunde det ju gått bättre för A-
laget. Det kom bara tvåa . . .

— Men det berodde på att vi inte hade 
någonstans att träna i början av säsongen, 
skyndar sig Anér att tillägga. Vår lokal på 
Döbelnsgatan var ockuperad av målare och 
snickare i början av säsongen och vi åkte 
på stryk mot slutliga segrarna från Arboga 
i premiären. Även Norden och Kolsva blev 
oss för svåra, men sedan började det sjuda 
i vårt brottarblod och vi började upphämt
ningen med att utklassa Finspång med 
12,5—3,5. B-laget skötte sig dock bättre. 
Det vann sin serie, vilken var division III.

Individuellt har också DIF-kämparna 
hävdat sig. 4 DM-tecken hemfördes och till 
den slutliga landslagsträningen inför vårt 
eget VM i Hälsingborg är fyra DIF-are 
kallade. Sture Söderqvist, Bengt Fridh, 
Rolf Gustavsson och Göte Rönn.

— Återväxten är god, lovar också Anér. 
Nästa år ska vi skärpa oss, och inte hamna 
på andra plats . . .

”Vilken serve!”

Facit av tennissektionens idrottsliga verksamhet följer här nedan:

När det brinner

Lördagskväll i Örebro på 40-talet. AIK:s 
nyss anlända fotbollstrupp knallar iväg för 
att se revyn på stadens teater. Festligt, folk
ligt och fullsatt, vilket gör att ”Pröjsarn” 
Nilsson får en mindre förnämlig plats längst 
uppe i salen nära utgången.

”Pröjsarn” ser lite moloken ut över att 
vara så långt från händelsernas centrum. 
Detta föranleder vaktmästaren att ingripa 
och fråga om inte platsen är bra.

— Jorå, säger den glade garconen från 
Nynäshamn — när det brinner!

1960 1 skandinaviskt mästerskap
2 svenska mästerskap
serieseger allsvenska serien utomhus division 3 seniorer
serieseger allsvenska serien utomhus division 2 damer
serieseger allsvenska serien inomhus division 2 seniorer

1961 3 svenska mästerskap
1 skolmästerskap
serieseger allsvenska serien division 2 utomhus seniorer
serieseger allsvenska serien division 2 utomhus juniorer
serieseger allsvenska serien division 1 inomhus seniorer

1962 slutseger allsvenska serien inomhus seniorer
2 svenska mästerskap
serieseger allsvenska serien division 1 inomhus seniorer

1963 1 skandinaviskt mästerskap

t. o. m.
mars 5 svenska mästerskap 
månad

S:a under 3½ år:

2 Skandinaviska mästerskap
12 Svenska mästerskap

8 allsvenska seriesegrar

Härutöver har tennissektionen under de gångna åren erövrat 2 
franska, 2 amerikanska, 2 egyptiska, 1 polskt och 1 libanesiskt 
mästerskap.

Självfallet finns här icke tillräcklig plats för att nämna DM och 
andra förnämliga placeringar i SM m. m.
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Handbollarna bockar sig och tackar
en ”gnagare” för ett gott år i 2:an

Ännu en gång tackar man en AIK-are 
för att det gått så bra som det gjort. Det 
är handbollssektionen det handlar om och 
”gnagaren” som handbollens blå-ränder ser 
upp till och ger största ”skulden” till ett 
ganska så gott division Il-år är naturligtvis 
Sven Holmgren.

— Hans arbete är ovärderligt, säger Gillis 
Florsjö, rund och god handbollsbas.

Det är 14 år sedan Djurgården var uppe 
i handbollstvåan senast. När man nu pro
moverades hösten 1962 hade man ett enda 
mål framför ögonen: stanna kvar i tvåan. 

Vi får ej ramla ner i det träsk, ur vilket 
det är så svårt att ta sig upp, som division 
III utgör.

— Vi klarade oss också tack vare en bra 
säsongsöppning, säger Florsjö. Mot slutet 
gick det knackigare, men till nästa säsong 
ska vi ha förstärkt laget så pass att vi 
aldrig ska behöva hamna i farozonen. Må
let är förstås allsvenskan.

Det är genom fortsatt fina insatser av 
ungdomar som Tom Sörenstam, Tor Åberg 
och Ronney Pettersson man så småningom 
hoppas på detta mål. Samtliga dessa gossar 

har genom strålande insatser bidragit till 
den placering i mitten av serien vilken 
blev resultatet.

— I år förlorade vi 4.000 kronor. Någon 
vinst att tala om blir det ju inte ens om 
man spelar i allsvenskan. Har man ett topp
lag kan det kanske bli några slantar över, 
men ett läge mitt i division I är ingen in
komstkälla att ösa guld upp. Det kan gå 
jämnt upp om inte spelarna propsar på 
dagtraktamenten. Hos oss, just nu, är det 
naturligtvis inte tal om sådana och vi har 
inte ens råd att bjuda grabbarna på fika’t 
efteråt.

Tre kämpar efter väl förrättat värv: fr. v. Leif Skiöld, Leif Eriksson, Knivsta Sandberg.

LEIF SKIÖLD
SKYTTEKUNG

Leif Skiöld vann allsvenska skytteligan 
1962. Så här ser experterna på honom:

Mångårige IB-medarbetaren, fotbollsleda
ren och experten Paul Sarwe från Deger
fors satt på Eyravallen i tisdags och blev 
smått imponerad av Leif Skiölds spel i andra 
halvlek.

— Så har ingen skojat med Bergmark i 
år, menade Sarwe.

Djurgårds-Leffe lyckades faktiskt vinna 
ett par närkamper med landslagskaptenen. 
Det brukar vara få förunnat.

Visst har han ett kolossalt driv i steget.
Ex-AIK-aren har ett rykte om sig att 

missa många målchanser men han ligger 
ändå tvåa i skytteligan och det är inte 
dåligt. Tillsammans med Leif Eriksson ska
par han väldigt många chanser. Att han 
då och då skjuter i andra våningen må vara 
honom förlåtet.

Leif Skiöld om Bergmark:
— Han är Örebro SK:s styrka. Om inte 

hans långa ben varit i vägen hade vi gjort 
ett par mål till.

Leffe tror att ÖSK får det svårt när 
landslagskaptenen försvinner till Italien.

(Uffe i IB)

Mackan och borsten

Hammarbys ishockeylag är på väg över 
Nordsjön med båt. Man ska matcha i Eng
land strax efter kriget. ”Mackan” Petters
son står på morgonen vid tvättstället i 
sin och Hogge Nurmelas kabyss. Han tar 
en tandborste som står i ett glas och ska 
just börja borsta tänderna.

— Nej, va gör’u, säger Hogge. Det är 
min tandborste.

— Er’e din, svarar ”Mackan” och ser 
ytterst frågande ut. Jag trodde det var 
båtens. . . .
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MIXEDMÄSTARE INOMHUS 1963:

MARTINE ZACHARIAS och INGEMAR INGVARSON

ETT GOTT VAL
I dag öppnar vi tennisens egen lilla 

låda — och ur den hoppar som van
ligt Torsten Johansson.

Herr stadsfullmäktige Johansson 
kommer att utnämnas till kapten för 
de svenska DC-trupperna.

Ett klokt val — som kommer att 
bli populärt i alla läger!

Valet av Torsten är inte överras
kande.

Redan efter förlusten i interzonfi
nalen i Mexiko stod det klart att 
Torsten Johansson skulle bli efter
trädare till Mats Hasselquist.

Tennisförbundet har ännu inte 
officiellt meddelat Torstens utnäm
ning, men det är ingen tvekan om 
att Johansson får sin kaptensutnäm
ning vid 42!

Jag tycker man reservationslöst 
kan gratulera till det valet.

Mats Hasselquist var en mycket 
populär och omtyckt kapten under 
sina tre framgångsrika år.

Torsten kommer att bli lika popu
lär och omtyckt — inte minst hos 
tennisförbundets kassör, som med 
Torstens utnämning kan spara många 
sköna slantar!

Torsten kommer nämligen inte att 
lägga racketen på hyllan nu, utan han 
fortsätter att spela som vanligt. En 
man klarar två platser i laget — kap
ten och spelare.

Laget
Hur det svenska DC-laget kommer 

att se ut i år är inte helt klart.
Janne Lundqvist håller på att knå

pa ihop sitt tävlingsprogram just nu 
— på lediga stunder mellan artikel
skrivandet i Aftonbladet.

Han kommer att satsa mycket hårt 
på intensivt tävlande i år — helt i 
den nye kaptenens anda.

Uffe Schmidt kommer väl att ta 
det betydligt lugnare med utlands
tävlandet, men man kan utgå ifrån 
att han får möjligheter att spela sig 
till Davis Cup-form!

Jaroslav Drobny, den skicklige trä
naren som vi ”knyckte” från Italien, 
har ännu inte bestämt sig.

Det är inte heller klart från svensk 
sida om man tänker satsa på Drobny 
även i år.

Drobny
Efter förlusten i Mexiko förklara

de Drobny:
— Jag arbetar gärna med svenska 

DC-laget även nästa år — om jag 
får ett anbud.

Tennisförbundets ordförande Calle 
de Geer förklarade vid samma till
fälle:

— Vi vill ha Drobny under 1963. 
Han kommer att få ett anbud, som 
han säkert accepterar.

Det har fallit lite snö sedan dess — 
och frågan är väl om intresset för 
Drobny är lika stort nu.

Det har nämligen visat sig att 
Drobny under mellantiden själv tagit 
kontakt med Italien, hans tidigare 
arbetsgivare, för en återanställning.

Han fick klart nej.
Och har kanske satt sig mellan 

två stolar . . . (Nils Magnusson i AB)
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En mästare fyller 50
Den 1 April fyllde Harald Hedjersson 50 år. ”Djurgårdsnytt” lyfter på 

hatten och gratulerar en av föreningens genom tiderna största skidlöpare. 9-faldig 
svensk mästare, mångårig skidlandslagsman av internationell toppklass. Hasse 
upplevde sina största triumfer som kombinerad åkare och backhoppare men 
passade dessutom på och blev landets förste svenske mästare i slalom år 1937. 
Hasse var för övrigt tillsammans med Sigge Bergman och Sven Selånger en av 
dem som i mitten av 30-talet, i Riksgränsen lade grunden till dagens svenska 
moderna alpina skidåkning.

I Djurgården har Hasse i många år verkat som kunnig, duktig och oväldig 
skidledare. Resultaten lät ej heller där länge vänta på sig. Men den dagen när 
Hasse slutligen tog sin ”Mats ur skolan” i samband med stormarna kring ut
byggnaden av Hammarbybacken, förlorade Djurgården och svensk skidsport 
en av sina största och mest uppoffrande eldsjälar. Av många anses den dagen 
såsom början till slutet för såväl Djurgårdens som svensk backsport.
I dag är Hasse ”president” och toppfigur i Amatörernas Curlingklubb, en trivsam 
och ytterst djurgårdsbetonad sammanslutning där idrotten och kamratskapet sitter 
i högsätet. Resultaten har ej heller där uteblivit och hans lag har i år bland annat 
vunnit curlingserien Div. 1 och placerat sig som 2:a vid årets SM i Östersund. 
Kring sig i klubben har Hasse bland andra en hel del av sina gamla skidkamrater 
från Djurgården vilka här tillsammans ”på äldre dar” ägna sig åt den särdeles 
förnämliga curlingsporten.
Vi avsluta dessa rader med en strong honnör för en i alla idrottskretsar populär 
och uppskattad 50-åring.
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Cykelskrällen togs inte så hårt
Nu satsas det bara på ungdomarna

Guldtiderna för djurgårdscyklisterna är 
över. Från att ha varit landets cykelklubb 
nummer 1 säsongerna 61—62, då Osvald 
Johansson, Herbert Dahlbom och Gunnar 
Göransson härjade efter behag i prislistorna 
och åkte bl. a. hem fyra SM-tecken till 
DIF, är man nu nere i en enda A-klassare. 
Samtliga de ovan nämnda guldgossarna ställ
de undan ”bågen” på hösten 1961, mätta 
på ära och berömmelse. En ny generation 
tycktes komma direkt. Bengt Lager fanns 
redan i djurgårdsstallet när lille tysken 
Jupp Ripfel i januari förra året dök upp på 
träningen och bad att få vara med.

— Visst fick han vara med, men inte 
trodde vi att det var en sådan åkare som 
han sedan visade sig vara, säger tränaren 
Bosse Gustafsson, förutom slavdrivare åt de 
blårandiga ”hornryckarna” även anlitad av 
förbundet i instruktionsfrågor.

Teamet Ripfel—Lager blev nu något av 
förra säsongens sensationsmän. Speciellt gäl
ler detta den sistnämnde.

— Hans åkning i Roslagsloppet på vår
kanten då han och ”Fåglum” bröt sig loss 
och han stack ifrån Sveriges bäste cyklist i 
finishen var grann, säger Gustavsson. Sol
leröloppet var en annan fin triumf och 
trots att placeringen i den internationella 
kraftmätningen i Skeppsholmsloppet inte 
blev vidare framskjuten åkte Jupp strålande.

Framtiden syntes åter ljus för DIF-cyklen 
— när nästa ”slag” kom. Både Ripfel och 
Lager beslöt att pröva lyckan i nya klub
ben och på nya märket Champion. När 
säsongen 1963 börjar står alltså Djurgården 
med en enda man färdig att kasta in i A-
klassarnas strider — Rolf Andersson.

— Men vi har inte tagit det hela alltför 
hårt, kommenterar cykelentusiasten Gus
tavsson. Vi har beslutat oss för att inte 
värva ihop något nytt stjärngarde utan 
satsa på de löften bland ungdomarna som 
finns och vilka gör att vi hoppas på nya 
guldtider. 4—5 juniorer förfogar vi således 
över, vilka är stora talanger. Den största 
kanske är Bengt Lagers sjuttonårige bror 
Ibe, som redan hunnit med att vara med 
i internationell dans. En annan gosse med 
den rätta fighterinstinkten och redan med 
goda insikter i pedaltrampandets svåra 
konst är lika unge Lasse Formgren.

Allt som allt omfattar Djurgårdens cy
kelsektion 18 man. 15 är aktiva medan 3 
ledare håller ordning och reda. Av de aktiva 
är alltså 1 A-klassare, 1 B-klassare, medan 
resten är juniorer. Man siktar hela tiden 
framåt nu och satsar på att om några år 
förgylla cykelskölden än mer.

— Vi kör ”Saltis-rundan” som vanligt 
i DIF-regi i juni i år, säger Gustavsson.

Från den tävlingen hoppas man få in en 
eller annan krona, vilken är mycket väl
kommen.

— Givetvis är det ”lite marigt” ekono
miskt, påstår vår talesman. Vi får lita till 
överstyrelsens givmildhet. Vi har t. ex. inte 
en chans att hjälpa en grabb som Rolf An
dersson, som är verkligt lovande, om han 
nu skulle komma och begära att få ett litet 
bidrag för att kunna träna med de övriga 
ett par veckor om våren nere på konti
nenten. Nu har Roffe legat ett par veckor 
på Mallorca och pengarna till resan och 
vistelsen har kommit från hans egen plån
bok. När grabbarna kan spara ett helt år 
och tvingas lägga undan alla överflödiga 
ören för att få tillfälle att slita ont i dräg
ligare klimat ett par veckor bevisar väl 
det om något vilket intresse det finns för 
den här sporten bland de aktiva. Detta 
gäller naturligtvis även andra cyklister, inte 
bara våra egna.

— Är det nödvändigt att kuska neråt 
varmare latituder varje vår för att kunna 
hänga med i konkurrensen?

— I år är det så absolut. Vintern var ju 
ovanligt ”långsint” och svår. En grabb be
höver minst 2—300 träningsmil bakom sig 
vid första tävlingsstart. Därför är tripperna 
söderut ofrånkomliga.
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Juventus med fantastiske Sivori
kämpades ned av inspirerat DIF

En av fotbollsårets mest meriterande seg
rar noterade sig Djurgården för i september. 
Mitt i veckan mellan allsvenska omgångar 
och en landskamp åkte ett gäng djurgår
dare, med bl. a. nyförvärvet Hasse Nilsson, 
ner till Turin för att bli slaktoffer åt Ita
liens mest berömda ligalag, Juventus.

Men Djurgården var långt ifrån slaget på 
förhand. I en inspirerad match kämpades 
Juve ner och Djurgården gick till seger 
med 2—1.

Det var en match som gav genljud på 
kontinenten. Djurgården är sedan gammalt 
ett känt namn utomlands, men att svenskar
na skulle slå tillbaka Juventus, med feno

Forts. från sid. 9

MOTIGT....

De startade andra perioden med en opti
mism och framåtanda, som inte bådade gott 
för Djurgården. Anfallsvåg efter anfallsvåg 
sköljde ner mot Tommy Björkman och när 
Eddie Wingren visades ut efter knappa 15 
minuter var vi många djurgårdsfantaster 
som såg en gardin dras ner för de hägrande 
SM-medaljerna. I detta skede visades dock 
den styrka som givit Djurgården det rykte 
som obetvingligt, vilket Djurgården skaffat 
sig efter de (dittills) 9 SM-tecknen. På mind
re än en enda minut hade siffrorna svängt 
från 3—2 till 5—2. Med fyra man på banan 
spelade Djurgården ut ett vilt satsande Bry
näs och Tumbas två inspirerade uppåkning
ar skapade kaos i Brynäs-leden. Nu var 
matchen vunnen Brynäs maldes sönder och 
tvingades släppa till sådana blottor att se
gern åkte upp till 10—2.

Efter den matchen snackades det inte så 
mycket om att tiden gått förbi Djurgården. 
Styrkan i de avgörande ögonblicken fanns 
kvar. Den fighting spirit som är ett med 
namnet Djurgården hade återigen vänt en 
match i blårandig favör.

Så påminner vi oss ett samtal med man
nen bakom denna djurgårdska storhetstid i 
ishockey, Arne Grunander. Det var bara 
någon minut efter att tecknen var klara 
för året och mästarbasen satt, tydligt rörd, 
och såg på när hans lagkapten Lasse Björn 
i spetsen för de andra dansade runt Nya 
Ullevi-rinken med mästarvärdigheten högt 
sträckt mot skyarna.

— Jag kan inte neka till att det var spe
ciellt roligt att vinna i år, sa Arne. Vi har 
ju blivit så nerspolade i pressen att vi inte 
var värda någonting. Förut om åren har 
det kanske gått litet för lätt för att man 
ska ha känt sig som en verklig segerherre. 
I år däremot har det tagit emot på många
handa sätt och vi har haft alla odds emot 
oss. Gissa därför om det känns härligt nu 
när vi ändå bevisat att Djurgården är bäst. 

menet Sivori och del Sol i spetsen, på deras 
egen hemmaplan, var varken mer eller 
mindre än en knallsensation.

Nu kom varken Sivori, eller världens dy
raste spelare, del Sol, någon vart. Sivori 
skuggades av Lars-Olof Sandberg, som för
utom att han tog ner den temperaments
fulle argentinaren även hann med att skjuta 
ett mål. Sivori fick rena ”fnattet” p. g. a. 
den enträgna uppvaktningen och Juventus 
direktörer var mot slutet inne på plan för 
att lugna divan, som skulle hoppa på do
maren. del Sol på sin sida stötte på Hasse 
Mild när han försökte ta sig fram och 
efter närmare kontakt med ”Tjalle” dröjer

TT om DIF-hockeyn
T. T. i IB hade, naturligtvis, ett par er

kännsamma ord att skriva om vårt fram
gångsrika ishockeylag när mästerskapet var 
klart:

I går spelade hockeylagen in nya massor 
åskådare: 10 200 på ena hockeyfinalen, den 
i lilla Leksand (2 möjliga segrare . . .)

över 14 000 på Ullevi där Västra Frö
lunda efter håglöst (?) spel, 0—3 i första 
kvarten, förlorade med 1—6 mot Djurgår
den och åkte ner på sämre halvan, efter 
DJURGÅRDEN, SKELLEFTEÅ (samma 
poäng!), Södertälje(!) och Leksand.

Djurgården är i sanning en värdig mäs
tare:

överlägset bäst i anfall och effektivast 
också i försvar — — —

och passerade Stockholms-Göta som Ti
dernas mest framgångsrika svenska hockey
lag.

Kyss till!
Det var den vackra norrlandsfrun som 

reste till Stockholm.
Efter ett par dagar skrev hon till sin 

man och bad honom skicka pengar, bl. a. 
till en tandläkarbehandling.

Hennes man telegraferade:
— Har inga pengar. Sänder 1.000 kyssar.
Svarstelegram från den vackra frun:
— Inga pengar behövs. Tandläkaren nöjd 

med kyssarna.
Undras om inte tandläkaren hette Åke 

Ohlsson . . .

Apropå DUKTIGA LEDARE...
(Bengt Ahlbom ST den 28/2 -63)

Det är farligt i avundsjuka Sverige att 
vara för duktig, för framgångsrik och idé
rik, och att ta på sig för stor arbets
börda . . .

det ett tag innan någon försöker sig på ett 
sådant äventyr igen . . .

Djurgårdsinsatsen stiger i värde om man 
betraktar att varken Arne Arvidsson eller 
”Knivsta” Sandberg deltog. Unge reserv
målvakten Ronney Pettersson skötte sig 
dock med den äran och beröm måste också 
ges till AIK-lånet Lennart Backman. Trots 
allt . . .

RONNEY PETTERSSON

Curlingen
satsar på nykomlingar

— Vi är nog inte bättre, säger Hans 
Strömdahl i curlingsektionen.

Han säger det för att han i andedraget 
före förklarat att några större framgångar 
faktiskt inte blivit följden av djurgårds
curlarnas ansträngningar under säsongen.

— Nåja, vi ramlade ju inte ur serien, 
säger Strömdahl urskuldande.

Förra året var curlarnas bästa. Då kom 
framgångarna slag i slag. Säsongen som gått 
har varit mer normal.

— För vi har aldrig varit bland landets 
bästa klubbar.

Curlingsporten förknippar man ofta med 
punschmagade direktörer, vilka hasar om
kring i toffelliknande skodon och sopar ef
ter en stenbumling. Är det så Hans Ström
dahl?

— Det kanske har varit så, men ung
domarna kommer mer och mer. Sporten är 
svår att lära. Till nästa säsong ska vi dock 
försöka få in en och annan nykomling.

Allt för att Djurgårdens curlingsektion, 
som inte är äldre än 11 år, ska ändra på 
det där ”att vi är inte bättre.”
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Pingislirarna överens om en sak:
BT-skåpet ska åter tillbaka till vårt Klocktorn där det hör hemma

För första gången på många år fick inte Djurgården någon bord
tennistitel med vid de i mars hållna svenska mästerskapen i Stock
holm. Ej heller kunde herrlaget lägga embargo på titeln allsvenska 
mästare säsongen 1962—63.

— Ett dystert år således. Eller hur Gillis Bengtsson, sekreterare 
i ”pingissektionen”.

— Ja, inte har det varit som förut. Vi har varit i gång på 
många håll och kanter, ett synnerligen aktivt år har genomförts, 
men inte har framgångarna varit de vi är vana vid. Till nästa år 
ska vi dock ställa tillbaka pingisskåpet där det hör hemma. Dvs. 
hos oss i Klocktornet. Vår överstyrelse satsar så pass på oss att 
den ska få valuta genom en allsvensk guldpeng bl. a. nästa år. 
Det törs jag lova.

Om nu de största framgångarna uteblivit 
för merittyngda BT-lirare vann i alla fall 
Djurgården en strålande seger ändå vid SM-
turneringen. DIF arrangerade ju två-da
gars-tävlingen i Eriksdalshallen och gjorde 
det på ett sätt som ingen klander kommit i 
dagen för, däremot massor av ros. Heders 
alltså hrr Karl Fagerstedt, ”Lången” Jo
hansson, Gillis Bengtsson, Bertil Ferseus och 
deras duktiga medhjälpare.

Det var svensk bordtennis nya, unga 
stjärnskott Karl-Johan Bernhardt från Fal
kenberg som stäckade DIF:s garde förhopp
ningar om den fjärde guldmedaljen i rad i 
årets allsvenska. Tillsammans med bl. a. 
Stellan Bengtsson blev västkustborna Djur
gården för svåra.

Reservlaget skötte sig med den äran i 
Stockholms-serien. Första-laget vann, men 
även det andra vek en placering bland de 
allra bästa åt sig. En poäng i sammanhanget 
är att ett damreservlag ställde upp i Stock
holms herrserie klass IV och med glans 

undgick sista platsen. Starkt av ”brallisar
na”!

Flickornas A-lag, som gjorde come back 
i allsvenskan efter ett år i dyn, klarade sig 
kvar, men det hängde på ett hår. Dock; i 
kvalserien tog sig flickorna samman och 
grejade nytt kontrakt.

Det är kanske på spinnsidan som det mest 
glädjande inträffat under året. I Birgitta 
Walfridsson har Djurgården fått fram en 
flicka som imponerat på expertisen och som 
vid SM fick bordtennisens stora grabbars 
hederspris som löftesrik ungdom.

I övrigt från SM: Björne Mellström gjor
de en charmant insats och gav alla ”på
flugna” ungdomar en strid på kniven. Björ
ne slutade fyra. ”Pille” Heyerdahls 7:e-plats 
är ej heller att förakta. Björne var också 
uppe i finalen i herrdubbel och i mixed 
dubbel, men bägge gångerna vände lyckans 
gudinna Björne och hans partner ryggen.

Återväxten är god. Någon ny Björne 
Mellström siktas inte så vida inte de bägge 
småparvlarna Jörgen Bratt (12 år) och Peter 

Sandberg (11 år) fortsätter på den inslagna 
vägen. Då kan någonting hända om ett 
par år. S:t Erikscupens B- och C-grupp 
blev alltså en triumf för Djurgårdens småt
tingar och i A-gruppen kom knattingarna 
tvåa.

— I år har vi upplevt sensationen att 
få en seriematch att gå med vinst, säger 
Gillis Bengtsson. I en match mot Lands
krona hade vi 37 kronor över när vi betalat 
alla omkostnader. Det var rekord.

Att affärerna inte kan bli så lysande för
står man när Bengtsson berättar att Stock
holms stad tar 9 kronor i timmen för att 
hyra ut Klara Folkskolas gymnastiksal till 
träning och match.

— Och där finns inte ett duschrum, sä
ger Bengtsson. Av svett dyvåta spelare får 
försöka skölja av sig i ett tvättställ.

Tur att Enskedehallen finns. Där kostar 
det bara 5 kr./tim., och där finns en dusch 
att svalka sig i efter pingisomgångarna, 
som nu för tiden inte är matcher där man 
ställer upp i bästa gå-bort-stassen.
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Talanger måste smyga till träning
Boxningsrekryteringen mycket svag

En mycket nöjd och tillfreds man är Gösta Gimme, boxnings
ordföranden, i dessa dagar.

— Både idrottsligt och ekonomiskt har det gått över förväntan, 

säger denne. Vi har t. o. m. fått några kronor över i kassan.

Och detta senare är något som en mindre bemedlad sektion 
en storklubb inte får vara med om varje år.

— Räddningen för oss är de amerikanska 
boxningstrupper som besökt oss två gånger. 
Stockholmarna är nyfikna på amerikanare 
och vi har haft två välfyllda hus. Det är 
således för första gången på många herrans 
år som vi kan redovisa överskott.

Men det är inte bara ett kassaskrin, vilket 
det klirrar skönt om, som bidrar till för
nöjelsen. Tre djurgårdare korades i början 
av mars i Stockholm till svenska mästare i 
boxning. Det var Hans Pincoffs i flugvikt, 
Ove Ljungkvist i lättvikt och Teofil Pollex 
i mellanvikt.

— Alla tre är strålande boxarlöften, på
står Gimme. Ove Ljungkvist kanske mest. 
Han är redan tekniskt fulländad och vi 
väntar oss mycket av den gossen.

— Vad beror framgångarna på?

— Intensifierad träning. Vi har gossarna 
i gång i tre olika hallar. På Pontonjärgatan 
tränar en yankee vid namn Fuller, i En
skedehallen kör Kalle Bergström med löf

tena och i Åkeshovshallen har gamle mäs
taren ”Benet” Ahlin hand om slavpiskan. 
Den tränartrion är vi nog ensamma om.

Djurgården har några gossar i sitt box
ningsstall vars namn inte precis pekar på 
att deras vagga stått i närheten av Ponton
järgatan, Hrr Pollex, Dünkelmann och 
Mikec.

— Dessa tre grabbar från respektive Po
len, Tyskland och Jugoslavien är dock de 
enda tre utlänningar vi har, säger Gimme. 
Snacket om att vi skulle specialisera oss på 
att ta hand om redan färdiga storboxare 
som söker sig till Sverige kan man lätt av
färda då alla tre kom och bad att få träna 
med oss. Att folk fått uppfattningen att vi 
är en helt ”utländsk” klubb kan kanske 
också bero på att namnen Pincoffs och 
Barton inte heller klingar särskilt svenskt. 
Bägge dessa killar är dock svenskar.

— Har ni märkt något av det som Åke 
Löwgren i Svenska Boxningsförbundet ofta 

med beklagande talar om: att grabbar som 
vill gå in för boxningen motarbetas på alla 
sätt?

— Javisst! Rekryteringen är dålig just nu. 
Det verkar ibland som om smågrabbar som 
vill börja och träna hos oss och få vara 
med och bygga upp sin kropp måste smyga 
sig iväg till träningen. Föräldrarna tillåter 
inte i en del fall att deras telningar börjar 
boxas och det kan hända att man får ta 
emot telefonsamtal med förfrågningar från 
oroliga föräldrar om boxningen är så farlig 
som den framställs på vissa håll.

Mycket hänger naturligtvis på matchma
kern, fortsätter Gimme. Det gäller att mat
cha grabbarna försiktigt och inte släppa 
upp dem i för hårda tävlingar innan de 
behärskar garnet. I det fallet tycker jag att 
vi gott kan stå som föredöme: vi hade 
fyra man med i SM och tre av dem blev 
mästare. Det bevisar att de matchats på 
rätt sätt och då är det ingen fara för ung
domar rätt tränade, att gå i ringen.
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Torsten Johansson blir Davis Cup-kapten!

Torsten Johansson, 42, blir Mats Hasselquists efterträdare som svensk Davis Cup-
kapten! Detta beslut kommer Svenska Tennisförbundet att genomföra vid sitt nästa 
sammanräde. I nedanstående artikel presenteras glade Torsten av Aftonbladets medarbetare 
Jan-Erik Lundquist, ung lovande tennisspelare som känner sin nye kapten rätt väl! 

Sån är han — min nye kapten
Jan-Erik Lundqvist berättar om

GLADE TORSTEN
(obotlig optimist, inspiratör,

lovande spelare vid 42 år...)
Det är vanligt att idrottsmän trubbas av med åren. De har hållit på så länge att 

de inte finner något nöje med sin idrott längre.
Med Torsten Johansson, den lekfulla bolltrollaren, är det tvärtom.
”Johan” tycker bara det blir roligare att spela tennis för var dag som går.
Och trots sina 42 år blir han bara bättre och bättre!
”Den mest lovande tennisspelare Sverige har”, heter det halvt på skämt, halvt på 

allvar om Torsten i tenniskretsar. Fast det är mest skämt, förstås.
Nu ska vårt stora ”löfte” överge den aktiva tävlingstennisen — för att bli svenska 

Davis Cup-lagets kapten!

Detta är en rolig och välkommen nyhet.
Mats Hasselquist — vår förre kapten — 

har ju beslutat att överge kaptenssysslan 
för att koncentrera sig på det civila arbetet.

Och en mer värdig efterträdare än Tor
sten Johansson har man svårt att tänka sig.

En populär lagkamrat, därtill stads
fullmäktig i Hälsingborg (!), blir den 
nye lagkaptenen! Jo, man tackar.

Vi börjar alltså med att gratulera Torsten 
Johansson till den nya kaptensbefattningen 
och samtidigt frågar vi: finns det några 
speciella önskemål inför det nya Cup-året?

— Ja, att Ni spelar tävlingar, mycket 
tävlingar. Döskallar!

Toppår 1963

— Hmmm. Jaha. Och vad kommer att 
hända 1963, tro?

— Det kommer att bli vårt toppår! Om 
vi vinner Europazonen — vilket vi gör . . . 
så får vi spela mot Mexiko eller USA hem
ma. Det avgör saken.

— Jaha. Och vilka är vi, om jag får 
fråga? Uffe Schmidt hotar ju febrilt med 
att sluta spela.

— Sluta och sluta. Vill Uffe absolut läg
ga av så är det väl ingen som ska hindra 
honom. Men varför ska det inte gå att 
kombinera idrott och arbete?

— Och kan Uffe inte resa ut för att 
spela mot bra motståndare så bjuder vi 
hit dom till Sverige!

Värdefullast
Det låter kanske som en överraskning, 

men Torsten Johansson är optimist. Dess
utom är han entusiastisk och så där enastå
ende rolig i både ord och handling.

Denna kombination — ja, alla vet förstås 
att ”Johan spelat landslagstennis, och god 
sådan, i närmare 20 år! — torde göra ho
nom till svensk tennissports mest värdefulla 
person någonsin. Ja, under alla omständig
heter, den mest populära.

Och nu äntligen kommer han att utnytt
jas riktigt av tennisförbundet.

Först nu kan Torsten låta sin erfarenhet 
från olika tennisduster världen över, sin 
oefterhärmliga entusiasm och sin smått fan
tastiska träningslust komma till både sin 
egen rätt och tennislandslagets fulla dispo
sition.

Roligast
Det finns nämligen ingenting som är så 

roligt som att spela en landskamp i tennis 
när Torsten Johansson är med i laget. Och 
det finns ingenting som är så inspirerande 
som just Torsten Johansson.

”Johan” är rolig på ett retsamt sätt. Han 
kan få en idrottsman att gå upp i limningen 
av ilska och han kan få honom att ramla 
ned med en hörbar duns av kikskratt.

Det hände i Finland för tio år sedan, att 
Torsten och Staffan Stockenberg (då ung, 
lovande och landslagsmässig) skulle spela en 
tävling i Helsingfors.

Oturligt nog möttes de båda i första om
gången. Torsten var naturligtvis den bättre 
och vann: Staffan var ännu grön och oer
faren, därtill otränad från ett par månader 
i det militära.

Vilken otur
På morgon kl 7 — efter matchen — ring

er det så på Staffans hotelltelefon. ”Joo, 
goodaag, deetta var frååån Helsingfoors 
Hufvudstadsblaaad. Vad tyckte Ni om 
matchen i gåår mot Johaansson?

Staffan förnekar sig aldrig. Han beskrev 
alltså matchens olika skeenden, hur nära han 
varit att vinna (vilket han inte alls varit...) 
och vilken otur han haft. Matchen hade 
varit mycket jämn, den hade kunnat sluta 
hur som helst, slutade han.

Efter ytterligare någon kvarts parlamen
terande avslöjar sig så Hufvudstadsbladets 
journalist som — Torsten Johansson.

Vilken hämnd
Staffan svär att hämnas och somnar om.
Nästa dag — i tennishallen — vill täv

lingsledaren bjuda herrar Johansson och 
Stockenberg på lunch. Ja, säger Torsten, 
det skulle vara trevligt, men det är kanske 
bäst att ringa Stockenberg först. Ring tidigt 
på morgonen så finns han säkert på sitt 
hotellrum.

Sagt och gjort. Den inte ont anande 
tävlingsledaren ringer upp Staffan kl 7 på 
morgonen, presenterar sig och frågar: Jo, 
hr Stockenberg, jag skulle så gärna vilja 
bjuda Er och hr Johansson på lunch i dag.

Stockenberg, även nu väckt och kanske 
litet trött, svarar:

— Nä, Du, då vet man nog vem som 
skulle få betala! Mig lurar Du inte en gång 
till!

— Dra så ända in i aftonsolen och låt 
mig sova i fred!

I samma båt
Än i dag lär Stockenberg ha svårt att 

glömma den här episoden. Men han är inte 
ensam. Vi har alla råkat ut för samma ödes
digra misstag med eller utan allvarliga kon
sekvenser.

Lennart Bergelin, Sven Davidson, Uffe 
Schmidt & Co, alla har de utsatts för det 
Johanssonska skämtlynnet, någonstans i 
världen, någon gång.

Och själv har jag blivit så till den grad 
lurad, att jag givit hela livsintervjuer med 
”Politiken” i Köpenhamn, ”Stadio” i Milano 
och varit nära att beställa ett interurban
samtal till Stockholm från Los Angeles.

Befriande
Men Torsten Johansson är inte bara 

skämt. Det är allvar också, men allvar på 
befriande sätt. Inte det där tunga, bistra, 
med förmaningen och varningar som kan 
göra ungdom trotsig och motspänstig.

Och det är bland annat därför som 
jag tror att ”Johan” kommer att bli en 
förträfflig lagledare för svenska Davis Cup-
laget. För om något år är det dags för den 
unga generationen att göra sitt genombrott 
(i alla fall att representera Sverige): och då 
behövs det en ungdomlig ledare, som leder 
på ungdomligt vis.

Bolltrollare
Torsten Johansson är en mångsysslare. 

Liksom alla bolltrollare leker han med en 
massa olika bollidrotter. Golf, bordtennis, 
fotboll, ja, bara det är en boll inblandad 
så går det bra (i dubbel bemärkelse).

Fast tennis är förstås sporten nr ett och 
för några år sedan utkom han med en bok 
i ämnet.

”Tennis utan tårar” hette den och titeln 
kunde inte ha varit mer signifikativ.

Ärftlig talang
Korta data om Torsten Johansson;

Föddes: i Karlsborg den 11/4 -20.
Giftes: några år senare med dansk

födda Lise.
Civilt: försäljare för Tretorn och mer 

privat: stadsfullmäktig i Hälsingborg under 
stadsfogden Sten ”Tomten” Sjöholms in
flytande.
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Fäktarnas slavdrivare hårdkör i överkant - men ingen knotar
Föräldrarna lika intresserade

Ung och framgångsrik. Dessa två tillta
lande epitet täcker mer än väl Djurgårdens 
fäktningssektion. Det nytillskott på den 
stora djurgårdseken, som ympades på det 
livaktiga trädet när fäktarna inlemmades 
för ett par år sedan, har verkligen blommat 
ut. Redan i starten seglade den upp som en 
av landets allra främsta fäktarklubbar och 
det minsta man kan säga är att ställningar
na konsoliderats. I dag är Djurgården en av 
Sveriges 3—4 bästa fäktarklubbar.

För det talar bl. a. följande fakta från 
säsongen som gått: JSM-titeln på värja 
hemfördes både 1962 och 1963. Förra sä
songen av Stefan Skogh, i år av Lars Lars
son. Damernas JSM-fäktningar på florett 
vanns i år av Christina Wahlberg. Förra 
säsongen vann flickorna även lagtävlingen 
i SM. Diverse DM-tecken hemfördes ofta 
och vid de internationella fäktningarna vid 
Saltsjöbadsspelen förra våren vann Orvar 
Lindwall herrklassen före bröderna Jan och 
Stefan Skogh. Christina Wahlberg och Gu
nilla Tollbom placerade sig respektive 2:a 
och 3:a vid samma turnering. Vid de inter
nationella fäktningarna i Halmstad i våras, 
där konkurrensen var skarp, placerade sig 

Lindwall förnämligt på 6:e plats och Gu
nilla Tollbom kom 2:a. Axel Wahlberg 
kom 3:a i nordiska juniormästerskapen och 
Lasse Larsson var bara placeringen sämre. 
Bland damerna höll sig Gunilla Tollbom 
fint framme: en femteplats vikte blonda 
Gunilla åt sig. Herrarnas lagpris gick till 
Sverige och i det svenska laget fanns för
stås ett par djurgårdare med. Till herrarnas 
JVM i år är Lars Larsson, Gunilla Toll
bom och Christina Wahlberg uttagna.

— Ja, vi är mer än nöjda, säger Arne 
Tollbom, sekreterare i fäktningssektionen 
och tillika stolt pappa till talangfulla Gu
nilla. Ungdomarnas gnista värmer en gam
mal fäktentusiast.

Någonting som också värmer är ungersk
födde Bela Rehrrich arbete med Djurgår
dens 70-tal aktiva ungdomar. Store, skarp
skurne Bela, som vann olympiskt guld i 
London 1948, är en tränare av rätta sorten.

— Han är perfekt som slavdrivare, säger 
Tollbom. Kör otroligt hårt med sina adep
ter — men på rätt sätt. Trots att träningen 
kanske är i hårdaste laget följer alla med 
utan knot och tycker att det är roligt.

Fäktarungdomarna gör som Bela Rehr
rich säger till dem, väl vetande att han kan 
lägga tyngd bakom sina ord. Meriter har 
han som ytterst få fäktare — det vet adep
terna.

Tränar nu dessa fäktare så hårt?

— Ja, svarar Tollbom bestämt. För att 
hålla sig kvar i eliten måste de träna sex 
dagar i veckan elva månader om året. De 
springer mycket, lyfter något, men det hår
daste är utan tvivel gymnastiken. Man blir 
svettig bara av att titta på den . . .

För att ekonomiskt hålla igång en fäkt
ningssektion, en sport som inte drar några 
större åskådarmassor, måste föräldrarna 
träda emellan allt som oftast.

— Vi gick t. o. m. med en liten vinst i 
år, säger Tollbom. Vi fick alltså igen några 
av de pengar vi lagt ut . . .

Tollbom säger inte det sista med en re
signerad suck. Intresset bland Djurgårdens 
”fäktarföräldrar” är lika fantastiskt som 
ätteläggarnas träningsvilja. Vilken kombi
nation . . .
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Svart säsong för bandysektionen
Men man lovar: Vi kommer igen!

Bandylirarna kom sist i allsvenskans norr
grupp. Inte en poäng lyckades de skrapa 
ihop . . .

— Helmörkt är det inte, säger Bengt 
Ekblad, men inte ser det särskilt ljust ut . . .

Man söker några ljusa punkter och man 
hittar: juniorlaget som slog sig fram till 
DM-final och pojklaget som vann sin serie.

— Det är ljuspunkterna, säger Edblad. 
Jo, jag kan finna en till: sammanhållning
en. Alla knyter händerna i byxfickan och 
svär på att göra come back. Ingen går 
ifrån oss.

— Och så det mörka?

— Vi har ingenstans att TRÄNA. Jag 
kanske är pessimist, och jag har många mot 
mig på den ståndpunkten, men jag håller 
fast vid den: vi måste få en konstfrusen 
bandybana här i Stockholm med en ut
märkt elljusanläggning inom en snar fram
tid. Annars kan det gå illa för huvudsta
dens bandy. Vi kan inte möta topptrim
made norrlag och lag med egna konstfrus
na arenor, som tillåter riktig bandyträning 
från oktober månad, när vi själva får hålla 

till sena nattimmar på små ishockeyrinkar. 
Detta gäller inte bara oss utan även and
ra stockholmslag och lagen ute i landsorten, 
som inte får is på konstlad väg.

— Tror du på bandyns framtid överhu
vud taget i kampen mot ishockeyn?

— Ja! Bandyn har oändligt mycket som 
inte andra spel har. Men vi måste moderni
sera oss. Jag förstår folk som inte går upp 
på Stadion en smällkall januarieftermiddag 
när TV sänder Svenska Skidspelen från 
Falun och radion samtidigt har fortlöpande 
rapporter från allt som händer i idrotts
väg. Vi måste få något som i stil med is
hockeyns Johanneshovshall drar folk till 
bandyn och vi måste få möjligheter att 
träna så att vi kan spela bra, publikkni
pande, med den röda bollen.

Bandyn kommer inte att dö, fortsätter 
Edblad. Det finns så oändligt många grab
bar som vill spela bandy. Det märker vi. 
Vi har inte det minsta besvär med rekry
teringen, men bandyn måste göras mer loc
kande. Ett steg i rätt riktning tycker jag 
vore att göra om allsvenskan till en elit
serie. Något i stil med det som ”Grunas” 
(Arne Grunander) efterlyser i ishockey.

Mycket har sagts om att det inte går 
att låta stjärnorna dubbelspela. Att man 
måste tvinga grabbarna att välja idrott.

— Nej, säger Edblad med övertygelse. 
Så långt får det inte gå. Vi ska inte tvinga 
grabbarna till någonting. Vill ett par fot
bollsspelare leka bandy på vintrarna så ska 
de få göra det. Vi äger inte våra spelare. 
De ska ha rätten att spela vad de vill. Är 
de då så pass bra så att vi anser dem kva
lificerade för vårt A-lag så ska de också 
spela där.

Många gånger uppe på Stadions press
läktare i vintras, när Djurgården låg under 
och höll på att förlora bägge poängen, hör
de man snack i stil med: varför ska Djur
gården som är så framgångsrika i övrigt 
hålla på med bandy och förstöra namnet? 
Det är lika bra att lägga ner den där sek
tionen.

— Snack, säger Edblad. Så ska inte en 
sådan klubb som Djurgården behöva reso
nera — och gör det inte heller. Vi fort
sätter med ett mål framför ögonen, som 
vi tror oss nå nästa år med en del ungt 
folk i laget: come back i allsvenskan.
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Skidsektionen börjar vakna upp
17 djurgårdare åkte Vasaloppet

— Vi håller på att vakna efter att ha 
varit ”döda” ett bra tag.

Björn Lindgren i Skidsektionen låter 
hoppfull.

— Vi hade vår glanstid under åren 1953 
—54, fortsätter Lindgren. Då fanns hoppa
re som Danne Netzell, Sven Pettersson, 
”Göken” Cederholm och Folke Mikaelsson 
i våra led. Tyvärr fanns ingen generation 
färdig att ta arvet efter dessa storhoppare. 
Nu skönjer vi dock en ljusning i mörkret.

Denna ljusning kommer främst från två 
strålar, vilka bägge med ungdomens inten
sitet värmer: Christer Windt och Björn 
Öqvist. Bägge två endast 14 år gamla, men 
bägge också med talang att fortsätta på 
den väg som Dan Netzell röjde.

— Jag kan bara ta fram ett exempel för 
för att folk ska förstå vilket löfte t. ex. 
Christer är, säger Lindgren. I en tävling i 
Finspång i vintras skulle han bara få ställa 
upp med jämnåriga och hoppa i en liten 
backe, där man endast kunde hoppa uppåt 
20 meter. Han förklarade då att han inte 
ville ställa upp och tävlingsledningen gjorde 
ett undantag och lät honom hoppa bland 
de äldre. Där gjorde Christer sensationen 
att hamna på 8:e plats bland ungefär 120 
grabbar som var 3—4 år äldre än honom. 
Bägge dessa grabbar är också elitgymnaster 
i Hammarbypojkarna, vilket är till fördel 
för deras hoppande.

Det är till dessa ungdomar Djurgårdens 
Skidsektion ställer sitt hopp om framtida 

vinster. I år har det blivit mer än knapert 
med framgångarna. 2 man hamnade visser
ligen på delad 2:a plats i DM och 17 djur
gårdare fullföljde Vasaloppet. Så mycket 
mer har han inte att peka på.

— Men, som sagts, det ska bli bättre. 
Visserligen har vi dåliga träningsmöjlighe
ter, vi får antingen hålla till i den s. k. 
”Bamsekollen” vid Hammarbybacken, men 
kan där inte hoppa mer än 20 meter. I bästa 
fall får vi hoppa i Fiskartorpet och där 
tillåts ju något större längder. Men eftersom 
planerna på en plastbacke fortskrider med 
oförminskad fart och intresset hos våra 
ungdomar är så enormt är framtiden ljus. 
Sämre än vad det gått ett par år nu får 
det inte gå. Det är vi överens om.

Till flydda tider återgår...

Djurgårdens orienterare och skidlöpare samsades i början av 40-talet några år i samma sektion. Här se vi dem samlade till årsfest i Fiskar
torpet i december 1943. På grund av krigsårens upprepade militärinkallelser var det endast en liten del av sektionsmedlemmarna som 
för dagen voro lediga. En hel del kända Djurgårdare kan dock den initierade igenkänna. Där synes många som skrivit djurgårdshistoria 
såsom 9-faldige svenske skidmästaren Hasse Hedjersson, svenska budkavlemästarna Folke Stolpe och Kalle Lindh, skidförbundspampen 
Birre Nylund, friluftsentusiasten Nisse Horney, sektionspresidenten och ”Djurgårdaren”-redaktören Nobben Nordberg, allround-kämpen 
Knutte Westman, ishockey-europamästaren Erik Burman, budkavlelöparna Lissegårdh, Tjernberg, Gösta Pettersson m. fl., svenska back
hoppningsmästarna Gerald Karlsson och Arne Kemmlert, olympiske guldmedaljören i kanot Hasse Berglund, brottaren och urdjurgårdaren 
Acke Schörling samt naturligtvis spänstfenomenet Kalle Sundholm, den gamle mästerlöparen, som var med redan i klassiska Idrottsparkens 
dagar. Sedan finnes givetvis en lång rad distrikts- och klubbmästare såsom Sixten Öqvist, Lasse Bågander, Stig Hammar, Kurre Lindbom 
m. fl.
En skarpögd iakttagare igenkänner slutligen i bildens mitt Nocke Nordenskiöld, Sven Larsson och Åke Dunér, vilka voro ordförande i 
Djurgårdens I. F. under en sammanlagd period av 33 år.
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Det slår gnistor om Lill-Stöveln
Den killen kan allt, säger Tumba

— Vad säger du om ”Lill-Stöveln”?
Tumba ryckte oss i kavajärmen vid Djur

gårdens segerfest efter det att hockeyguldet 
var blå-rändernas för 10:e gången.

— ”Lill-Stöveln”? Jo, han är ju bra. Han 
kan mycket . . . Längre hann vi inte.

— Bra, säger du, hostade Tumba och 
satte segerbiffen i halsen. Han är toppen! 
Fantastisk! Han kan ju allt, killen. Åka, 
skjuta, föra pucken och framför allt käm
pa. Han är Sveriges bäste hockeylirare! 
Inget snack om saken.

När Tumba är entusiastisk är han det 
med besked. Nu hade han inte ord att be
römma sin lagkamrat, vilken som vanligt, 
varit bäste man på plan och svarat för en 
avgörande insats. Lön: 3:e SM-titeln, varav 
han fått en iklädd Gävle Godtemplares vita 
ställ.

Han kan allt, sa alltså Tumba, om sin 
gode vän. Ja, ”Lill-Stöveln” äger alla ta

langer som gör en stor hockeykrigare. Hans 
åkning är rysk, hans teknik tjeckisk och

hans hårdhet och fighting spirit kanaden
sisk, menade en beundrare lyriskt i vintras.

Den förmåga som man beundrar mest hos 
”Lillen” är kanske den sistnämnda. Seger
viljan, ambitionen att föra sitt lag till seger 
vet inga gränser hos den gävlefödde käm
pen. Det slår gnistor om honom, han kan 
tända ett helt lag bara genom att slita åt 
sig trissan i en besvärlig situation nere i 
ena plankhörnan och sedan med en ettrig 
rush föra den över hela planen och fram 
till motståndarkassen. Där kommer ofta en 
befriande passning eller en iskall dragning 
åtföljt av ett kort, snabbt slagskott.

När Djurgården förmådde 24-årige Karl-
Göran att ta sin Märta med sig och flytta 
ner till Kungliga Huvudstaden, då gjorde 
man ett av sina bästa kap genom tiderna. 
”Lill-Stöveln” Öberg är värd sin vikt i guld 
för Djurgården.

Det var en gång....

I mitten av 30-talet då den svenska gångsporten upplevde sin första storhetstid hade givetvis 
även Djurgårdens I. F. en gångsektion, som under sin 5-åriga tillvaro väl förstod att hävda 
sig. Här en tidstrogen bild från en sektionens prisutdelningsfest å ”abonnerad lokal” i gamla 
Klara-kvarteren. Vilka äro med? Jo, en liten krets av 30-talets glada djurgårdsbröder, bland 
andra gångmästaren Erland samt de oskiljaktiga Skvätten, Hagis och Linus. Jonne, Jocke 
och Evert. Åke, Tore och Hjalle. Den sistnämnde hette dock mest ”Hjalle i baljan” eftersom 
han ägnade mycken tid åt kappsegling. Aftonen lär ha varit lyckad . . . Ingen gick för 
långt på den glada gångarfesten.
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Slalom-basen är eld och lågor:
”14-åriga Louise otroligt bra”

När man ringer Erland Almkvist, Slalomsektionens starke man, 
för att höra sig för om Djurgårds-slalomens bokslut för säsongen 
får man en ledare på tråden som är eld och lågor och sprudlande 
av entusiasm över ett 14-årigt flickebarn.

— Hon är otroligt bra redan, säger Erland.
Vem är nu den unga damen som får en gammal rutinerad ledare 

och slalomräv som denne Almkvist att reagera så spontant? Jo, 
en förtjusande liten tös som heter Louise Mörner.

— En blivande mästarinna, påstår Erland 
och darrar upphetsat på rösten. Kathinka 
Frisk, som är vår stora stjärna var inte 
ens hälften så bra vid samma ålder och 
ändå räknar jag med att hon ska ha en 
chans att komma in på poängplats nästa 
år i OS. Louise har allt: teknik, djärvhet 
och snabb fattningsförmåga. Dessutom 
kommer hon att ha stor nytta av sitt hu

mör. Det är ett sprudlande tävlingshumör 
som kan försätta berg.

Allt är uppåt och framåt hos slalomåkar
na. Kathinka Frisk tog Djurgårdens 6:e 
SM-tecken i rad. Sedan 1958 har Djurgårds
åkarna prenumererat på ett tecken varje år.

— Kathinka är ju en strålande represen
tant för vår förening, säger Erland. Inte

Louise Mörner — underbarn i slalom

bara på tävlingsbanan utan också utanför 
denna. Hon behärskar ju tre utländska 
språk så gott som flytande och är mycket 
duktig i skolan.

Bland gossarna är det något klenare med 
standarden. Ragnar Håkansson och Göran 
Zackrisson är dock numera seedade i grupp 
1 och får alltså i nationella tävlingar åka 
bland de 30 första. Någon outstanding 
man i stil med damernas Kathinka finns 
dock ej att peka på.

120 aktiva rymmer Slalomsektionen.

— Mer har vi tyvärr inte plats för, säger 
Almkvist. Träningsbackar hittar man inte 
överallt här i Stockholm.

— Går det verkligen för en flicka eller 
pojke att bli av internationell klass i ut
försåkning om han eller hon råkar vara så 
illa lottade när det gäller utförsåkning att 
de bor i Stockholm? Som t. ex. Louise 
Mörner?

— Vi har banan i Saltsjöbaden, men den 
är givetvis inte tillräcklig. Det behövs att 
de som är intresserade och har talang åker 
upp till fjällen ofta och tränar. Det har 
Louise gjort. Hon har t. o. m. bott i fjäl
len. I år hade vi i Stockholm dock inte 
sämre träningsmöjligheter än åkarna i 
Sundsvall och Östersund. Grabbar och flic
kor norrifrån var nere och åkte i vår ”Sal
tis-cup” och hade inte sett så mycket snö 
på hela vintern som vi hade därute.

Tävlingarna var f. ö. en stor succé. Vi 
hade 7—800 åskådare trots att tävlingarna 
drog ut på tiden och höll på i nära åtta 
timmar.

Ut, sa Stabben

Match mellan Sandviken och Djurgården 
på Jernvallen i början av 50-talet. ”Stab
ben” Ahlner, ur-hammarbyit och mycket 
bra rättskipare, dömer. Vid en situation 
nere vid sandvikenburen, ropar plötsligt 
”Stabben” halvhögt till fotografskaran bak
om målet, i vilken Lennart Halvarsson, 
stockholmsfotograf, befinner sig:

— ”Halvan”.
”Stabben” nickar samtidigt mot anslags

tavlan, på vilken det kommit upp att Ham
marby leder sin match. Sandvikens ytter
halva Fred Eklöf vänder sig mot ”Stabben” 
och säger:

— Jag har inte sagt nå’t.
— Tyst, säger ”Stabben”, annars åker 

du ut . . .
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Undra på att Filip var glad: Djurgården juniormästare!
Filip Karlsson, idealisten, ungdomsfostraren och en av de blå- De unga DIF-gossarna var nederlagstippade och låg under med 

randigaste bland de blårandiga, upplevde en av sitt livs lyckligaste 3—1 efter en period men vände steken. Undra på att ”Fille” 
dagar när Djurgårdens hockeyjuniorer vann DM-finalen över AIK. var glad. Så här beskriver signaturen ”Robert” matchen i IB:

SOLNAIS, tisdag.

— Äntligen!

Ja, det hade verkligen Filip Karlsson, 65, 
anledning att utbrista på tisdagskvällen.

Filip är lagledare för Djurgårdens is
hockeyjuniorer. Det har han varit i 17 år 
nu. Och äntligen blev juniorerna i svenska 
mästarklubben Djurgården distriktsmästare. 
Det har aldrig hänt förut. Så undra på att 
Filip var glad.

Djurgården besegrade i tisdagens final 
AIK med 5—4, vilket verkligen var en 

överraskning. Inte minst för djurgårdarna 
själva.

— Vi hade räknat med tre eller fyra mål 
i baken, sa en djurgårdsforward efteråt.

Åskådarna kring Solna-rinken fick verk
ligen vara med om en rafflande uppgörelse. 
AIK började enligt tipsen — dvs. med att 
ta hand om initiativet. Svartingarna ledde 
snart med 2—0. I halvtid var ställningen 
3—1.

Andra halvlek började med att Börje An
dersson (son till legendariske Stig Emanuel 
i Hammarby) reducerade till 3—2. Och 
när en AIK:are sedan utvisades på fem mi

nuter för ett synnerligen fult tilltag såg 
DIF:arna sin chans. Kvitteringen till 3—3 
kom genom Åke Sjöberg. Sedan fick DIF 
två man utvisade samtidigt och AIK kunde 
på nytt gå upp i ledningen. Men Kjell Säv
ström kvitterade till 4—4.

Man var inställd på förlängning då till
fällige centern Bengt Möhrling (han är 
ytterforward annars) slog in Djurgårdens 
femte mål när bara ett par minuter åter
stod. Efter detta offrade sig DIF-arna helt. 
Och lyckades med bl. a. effektiv bevakning 
av Björn ”Lill-Tumba” Larsson hålla stånd 
matchen ut.

TENNISENS SERIETABELL (slutspelad)

Djurgårdens IF ...................... 8 8 0 0 29— 3 61—12 423—248 16
Upsala Stud. IF ...................... 8 4 2 2 21—11 45—30 395—351 10
S A L K .................................. 8 3 1 4 14—18 35—39 338—360 7
Köpings TK.............................. 8 2 1 5 9—23 20—50 282—383 5
A I K ...................................... 8 0 2 6 7—25 22—52 278—404 2

DJUPA TANKAR
AV TENNISENS STORA

”Se på bollen, slå till hårt — och glöm 
att tänka! (Fred Perry).

”När en tennisspelare börjar bli lite till 
åren, är det inte benen som strejkar. Åren 
märks mest på det ökade midjemåttet: Och 
kan Du inte böja dig, kan du aldrig vinna 
en tennismatch.” (Vic Seixas).
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Visst gör orienterarna sitt bästa
men de går mest in för att ha kul

Djurgårdens orienteringssektion är inte 
den som förser prisskåpet i Klocktornet 
med mest pokaler och silverbägare. När 
man frågar lille skäggprydde ordföranden 
Sven Jansson om han inte har någon rolig 
episod att berätta från säsongen som flyk
tat, om någon ”rotsnubblare” som gått vilse 
eller dylikt, alluderar han på det konstate
rade i ingressen och säger:

— Så dåliga är vi i alla fall inte . . .

Ett 100-tal medlemmar räknar Oriente
ringssektionen. Framgångarna för dessa 80 
har inte varit stora. Den största: Lidingö-
flickan Lotta Strindbergs 3:e-plats i Stock
holms DM.

— Det vi pysslar med handlar inte så 
mycket om elitorientering som om motions

idrott, säger Sven Jansson. Vi är ett gäng 
som håller samman och har kul ihop. Några 
aspirationer på topplatser i stortävlingarna 
har vi faktiskt inte, trots att vi givetvis 
gör vårt bästa.

Åtta orienteringskillar gjorde dock en 
prestation som inte många sektioners re
presentanter kan skryta med: de åkte Vasa
loppet!

— Det gick bra för samtliga, säger Jans
son. Bäst dock för Hans Hansson, vilken 
gjorde ett storlopp i sin tredje vasalopps
start och kom in på 550:e plats. Tror jag 
det var . . .

Samme Hansson vann också klubbmäster
skapet i skidorientering. Vi bockar och 
”grattar”.

— Trots att vi kanske räknar oss till 
djurgårdsfamiljens svarta får när det gäller 
framgångar, klara vi oss ekonomiskt. Vi 
får 500 kronor från styrelsen och det bru
kar räcka.

Förra våren var det som bekant tävlings
förbud för samtliga orienterare. Gulsots
epidemien hade satt P för skubbandet.

— I år kör vi dock som vanligt, säger 
Jansson, som också frågar varför inte topp
killar från andra idrotter kan komma med 
och följa med ut i skog och mark när de 
mer eller mindre lagt av med sitt elit
idrottande.

Ut och ”snubbla rot”, alltså, Rolle Stoltz, 
Lasse Björn och Co. om ni nu gör allvar 
av planerna på skridskor och övriga atti
raljen på hyllan.
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Så här låter det bland flickorna:
Om det riktiga DIF-hjärtat finnes, fortsätter vi även när HAN kommer

— Är det inte svårt att behålla flickorna och få dem att fort
sätta med idrotten när de blivit giftasvuxna?

— Jovisst, många gånger. Men finns det rätta djurgårdshjärtat 
fortsätter dom. Och det finns det på många håll. Var så säkra...

Aina Ekvall, damsektionens ”first lady”, delar med generös 
hand ut beröm åt alla sina 80 flickor. Numera har damsektionen 
endast handboll och bandy på programmet. De övriga sektionerna 
har tagit sina damer under sina vingars skugga.

oss i år, säger fru Ekvall. Bandylaget blev 
ju förstås inte bättre än trea i sin serie, men 
alla handbollslagen har klarat sig utmärkt.

— Någon flicka som bör få ett extra er
kännsamt ord?

— Det finns många av mina flickor som 
är värda att nämnas, men jag föredrar att 
lägga min röst för Christina ”Ninni” Nel
son. Hon spelar ute i bandy och har en 
skottskärpa som är mycket ovanlig för en 
17 års flicka. Dessutom är hon verkligt fin 
handbollsmålvakt, som dessutom uppmärk

sammats av förbundet och varit med på 
några kurser här i Stockholm. En ära som 
hon f. ö. delar med Christian Gustavsson 
och Inger Pihl. Det är en underbart käm
pastark och fin flicka och vi är glada för 
att ha henne bland oss. Hon kommer inte 
att lägga av med sina hobbies hur mycket 
giftasvuxen hon än blir. Hon är en inspi
rationskälla för sina medspelerskor.

Annars har man ganska så många problem 
som ledarinna för en damsektion berättar 
Aina Ekvall. Många föräldrar tycker att 
deras flickor kan ägna sig åt annat än

”flänga efter en boll på en plan”. Då måste 
man övertyga dem om att de bollspel vi 
ägnar oss åt är lika lämpade för flickor 
som för pojkar och att vi har trevligt ihop. 
Det behövs mycket övertalning i en del 
fall, men det går oftast vägen.

Till slut en önskan från fru Ekvall: ställ 
upp och heja fram flickorna i utehand
bollen nu i sommar. I Vasaparken och Rå
lambshovsparken spelas ett par gånger i 
veckan och ett ”Djuuuurgååå’n” då och 
då, skulle glädja handbollsflickorna.
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Halvskaplig säsong, säger bowlarna
Vi kom bara tvåa i allsvenskan . . .

— Tja, säsongen har varit halvskaplig, 
påstår Calle Berggren, djurgårdsbowlarnas 
driftige sekreterare och drar lite på svaret.

— Skaplig?

— Ja, inte var den riktigt lyckad. Vi 
kom ju tvåa i allsvenskan . . .

Det är till att ha pretentioner . . .

— Efter att ha vunnit två år i rad har 
vi nu kommit tvåa två år, säger Berggren. 
Vi siktar på seger, som alla andra, och tän
ker ta revansch nästa år.

Vi vill inte förringa segrarens prestation 
på något sätt, fortsätter Berggren, men hade 
vi haft ”Munko” Lindberg i laget, tror jag 
vi vunnit. ”Munko” betyder oerhört myc
ket för oss och han har inte kunnat spela, 
p. g. a. sjukdom, efter femte omgången.

A-lagets säsong har — trots allt — varit 
lyckad. Även de övriga lagen, B-, C-, D-, 
E-, F-lagen har placerat sig i toppen, kom

mande in bland de tre främsta i sina respek
tive serier.

— Både individuellt och i lag har våra 
färger hållts hög på de flesta bowlingbanor 
landet runt.

Klubbmästare blev Tage Eriksson före 
Folke Sundberg i en fin tävling.

Given i landslaget är den sistnämnde. 
Dock fick han inte ställa upp i sista VM:et 
då en kufisk regel tillkommit att hallföre
ståndare — Folke Sundberg basar för Ser
gelhallen — inte fick delta. De ansågs som 
proffs.

— Hur är återväxten?

— God. Vi har fått fram grabbar som 
Sören Egerblom, gammal fotbollshalva i 
A-laget, Gösta Eklund och Gösta Broberg.

— Är det inte så att det är lättare att 
få fram grabbar som är intresserade av 

bowling nu än det var förut? Bowlingen 
håller ju i Sverige, likaväl som i USA, på 
att bli en var-mans-sport.

— Visst, men det är mycket svårt att 
få fram toppar. En bra bowlare blir man 
inte på en gång. Det behövs 5—6 års idogt 
bowlande. Därför bör grabbarna börja re
dan i 15-årsåldern och rulla klot om de 
ska vara färdiga för stordåd redan innan 
de normalt anses som flygfärdiga. Å andra 
sidan vill jag inte rekommendera så unga 
grabbar att börja. Helt enkelt därför att 
det är för dyrt att bowla. Vi har varken 
tid eller råd att låta upp våra träningstim
mar för gratisinstruktion av nybörjare. Ty
värr. Därför bör grabbarna själva tjäna 
lite pengar innan dom ger sig bowlingen 
i kast. Sedan dom gjort de förberedande 
dragen, och vet vad det handlar om, är 
de hjärtligt välkomna.
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Världens mest berömda iscirkus
“värvade" två djurgårdsflickor

En brandskattning av det mera angenäma slaget råkade Djur
gårdens konståkningssektion ut för i våras. Två av de mest löftes
rika flickorna Eva Back och Anita Hedvall, värvades nämligen till
— Holiday on Ice.

Nu kanske det är lite för hårt att nämna ordet värvning i det 
här fallet, men faktum är att direktörerna för världens största 
och mest berömda isshow föll helt för de bägge DIF-flickorna 
när de visat sina talanger och omgående gav dem ett kontrakt i 
vilket det står att de fr. o. m. juli månad 1963 dansar isbalett för 
Holiday on Ice.

Att svenskar, eller svenskor, blir medlemmar i den famösa show
truppen hör inte till vardagligheterna. Allt som allt har fyra is
konstnärer från Sverige genom årens lopp funnit nåd inför de 
granskande argusögon som följer de prövande när de ”åker upp”.

— Hur kan det komma sig att denna proffscirkus anser sig 
behöva svenskor i sina led när svensk konståkning står så pass illa 
internationellt som fallet är?

— De flesta av våra flickor är alldeles utomordentliga friåkare 
och det är sådana Holiday on Ice behöver säger Olle Back, ord
förande i Djurgårdens konståkningssektion och pappa till Eva. 
Däremot är det mycket sämre beställt med den obligatoriska åk
ningen. Det gäller även våra flickor — på ett undantag när. Åsa 
Henningsson vårt tillsamman med Mauret Chevalier största löfte
— ledde JSM-åkningen efter de obligatoriska övningarna. Da’n 
efter åkte hon dock ner till 4:e plats.

Efter ett mindre lyckat år — som dock mycket kan förklaras av 
att konståkarna hade 2,5 timmars träningstid i veckan när' 8 timmar 
är en normal dosis — tar Back & Co. friska tag och kommer igen 
till nästa år.

— Vi ska försöka popularisera sporten genom en stor drive, 
säger Back. Vi har visserligen redan 85—90 aktiva åkare i för
eningen, men det finns plats för fler särskilt som vi till nästa 
år tingat på mycket mer träningstid. I Jan Sterner har vi också 
blivit lovad en tränare, vilken vi tror mycket på.

Svensk konståkning som ett tag stod på toppen internationellt 
sett har sjunkit djupare och djupare på senare år. Ett DIF-
initiativ för att popularisera sporten och få främst intresset bland 
pojkar att springa i höjden är lovvärt. Djurgården hör redan till 
landets 4—5 bästa klubbar, en marsch ytterligare ett steg närmare 
toppen är välkommen.

Han: ”Kan du inte försöka få en enda liten boll över 
nät?” Hon: ”Det är inte så lätt, när domaren gång på 
gång säger ’LOVE!’ när jag servar. Det är väl gulligt 

av honom!”
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Djurgårdens Idrottsförenings styrelser
Hedersordförande: Bertil Nordenskiöld

ÖVERSTYRELSEN:

Ordförande:

Hugo Caneman, Villavägen 14, Stock
sund, tel. bost. 85 43 29, arb. 22 84 40.

Vice ordförande:

Carl-Hjalmar Bodman, Skaldevägen 15,
Bromma, tel. bost. 26 78 27, arb. 61 93 26.

Sekreterare:

Karl Liliequist, Skaldevägen 17, Bromma, 
tel. bost. 25 36 99, arb. 22 40 00.

Kassör:

Bo Hedvall, Scheelegatan 10, Stockholm
K, tel. bost. 51 27 53.

Ledamöter:

Åke Erixon, Gamla Landsvägen 3, Dan
deryd, tel. bost. 55 01 43, arb. 55 27 50.

Hilding Lövdahl, Tegeluddsvägen 30,
Sthlm Ö, tel. bost. 62 97 04, arb. 67 98 00.

Rolf Theblin, Poppelvägen 20, Bromma, 
tel. bost. 80 09 35, arb. 22 35 80.

Suppleanter:

Einar Axelsson, Grevturegatan 76, Stock
holm Ö, tel. bost. 61 31 12, arb. 52 01 20.

Gunnar Dahlfors, Råstensgatan 6, Sund
byberg, tel. bost. 28 74 13, arb. 30 87 37.

SEKTIONSSTYRELSER:
BANDY:

Ordf.: Curt Söderberg, Höganäsväg. 10,
Lidingö, tel. 65 42 99 (22 20 00).

Sekr.: Bengt Edblad, Essingebrogatan 27,
Stockholm K, tel. 52 88 10 (24 30 20).

Kassör: Lennart Schleenvoigt, Ollonvägen
1, Danderyd, tel. 55 01 20 (55 27 50).

BORDTENNIS:
Ordf.: Karl Fagerstedt, Tomtebogatan 12, 

I ög. Stockholm Va, tel. 31 19 98.
Sekr.: Gillis Bengtsson, Hannebergsgatan

20, Solna, tel. 27 64 04 (28 90 00/373).
Kassör: Hans Björkman, Drevkarlsstigen

3, Sollentuna, tel. 35 18 44 (0760/111 70).

BOWLING:
Ordf.: Eric Jansson, Genvägen 10, Dande

ryd, tel. 55 16 68.
Sekr.: Carl G. Berggren, Andersvägen 3, 

Solna 3, tel. 27 84 38.
Kassör: Ernst Meyer, Simrishamnsvägen

21, Johanneshov, tel. 49 64 28.

BOXNING:

Ordf.: Gösta Gimme, Skulptörvägen 9,
3 tr., Johanneshov, tel. 59 95 32 (45 26 20).

Sekr.: Kurt Hammargren, Surbrunnsgatan
40, 3 tr., Sthlm Va, tel. 30 14 44 (23 31 10).

Kassör: Thore Starck, Hägerstensväg. 125,
Hägersten, tel. 19 17 47 (45 34 67).

BROTTNING:

Ordf.: Lennart Öberg, Slätbaksvägen 22, 
Johanneshov, tel. 49 95 56 (43 59 63).

Sekr.: Bertil Anér, Hagavägen 16, Solna 3, 
tel. 27 95 44 (82 40 00).

Kassör: Axel Brun, Ljungvägen 14 B, Sol
lentuna, tel. 35 50 71.

CURLING:

Ordf.: Rolf Lagerbäck, Duvnäsvägen 47, 
Saltsjö-Duvnäs, tel. 16 30 66 (31 75 61).

Sekr.: Hans Strömdahl, Skeppargat. 4, 
Stockholm Ö, tel. 62 71 25.

Kassör: Rune Eriksson, Nybodagatan 4, 
Solna, tel. 82 37 41.

CYKEL:

Ordf.: Karl-Gustav Lindkvist, Gillerbac-
ken 45, Bandhagen, tel. 47 30 32 (53 02 61).

Sekr.: Per Gunnar Ericsson, Törnbacken 
13, Solna, tel. 85 27 99.

Kassör: Lars Åke Thorslund, Virebergs-
vägen 9, 10 tr., Solna, tel. 82 38 51.

DAMSEKTIONEN:
Ordf.: Aina Ekvall, Biåsutvägen 19, En

skede, tel. 48 78 73.
Sekr.: Ingrid Gruvlund, Östervägen 7, 

Kungsängen, tel. 0758/522 81 (23 80 00/166).
Kassör: Gunvor Orest, Veckovägen 67, 

Jakobsberg, tel. 0758/319 58 (22 37 40).

FOTBOLL:

Ordf.: Sigge Bergh, Körsbärsvägen 8, 
Stockholm Ö, tel. 32 69 88 (61 73 72).

Sekr.: Gunnar Lundqvist, Skulptörvägen 
17, Johanneshov, tel. 48 84 77 (22 35 80).

Kassör: Bernt Edvinger, Spiralbacken 16, 
Vällingby, tel. 38 50 72 (50 46 54).

FRI IDROTT:
Sektionen driver sedan flera år ingen 

verksamhet.

FÄKTNING:

Ordf.: Gunnar Skogh, Stackvägen 20 B, 
Sollentuna, tel. 35 61 37.

Sekr.: Arne Tollbom, Kungsholms Hamn
plan 2, Stockholm K, tel. 51 98 05.

Kassör: Gösta Norrbom, Kristallvägen 
125, Hägersten, tel. 19 93 73.

HANDBOLL:

Ordf.: Frans Gustavson, Forsskålsg. 13, 
Johanneshov, tel. 49 81 78 (40 93 78).

Sekr.: Carl Schultze, Timmermansg. 37, 
Stockholm Sö, tel. 42 36 46 (22 12 20).

Kassör: Kaj Boman, Kungstensgatan 58, 
Stockholm Va, tel. 32 67 95 (33 62 11).

ISHOCKEY:
Ordf.: Arne Grunander, Aprikosgatan 14, 

Hässelby, tel. 38 86 12 (22 45 00).
Sekr.: Lars Nordvall, Klubbvägen 5, Dan

deryd, tel. 55 48 55 (10 09 96).

Kassör: Lars Lindgren, Rökubbsgatan 6, 
Stockholm No, tel. 61 95 53 (34 96 10).

KONSTÅKNING:

Ordf.: Olle Back, Skogsbacken 24, Sund
byberg, tel. 28 24 67.

Sekr.: Siv Aronsson, Törnbacken 6 nb., 
Solna 8, tel. 85 24 92.

Kassör: Fru Else-Marie Carlsson, Olsham-
marsgatan 7, Bandhagen, tel. 86 68 65.

ORIENTERING:
Ordf.: Sven Jansson, Åmmebergsgat. 19, 

1 tr., Bandhagen, tel. 99 32 54.
Sekr.: Stig Hammar, Odengatan 90, 

Stockholm Va, tel. 32 90 68.
Kassör: Curt Berggren, Torsgatan 8, 

Stockholm Va, tel. 51 60 80.

SKIDOR:
Ordf.: Björn Lindgren, Nynäsvägen 375, 

Enskede, tel. 48 79 00 (22 77 00).
Sekr.: Stig Holmberg, Finn Malmgrens 

väg 65, Johanneshov, tel. 59 99 04.
Kassör: Bertil Svedberg, Parkgatan 6, 

Stockholm K, tel. 50 85 90.

SLALOM:
Ordf.: Erland Almkvist, Banérgatan 51, 

Stockholm ö, tel. 61 96 07 (22 27 00).
Sekr.: Lars Eric Pettersson, Smörbröds-

vägen 17, Farsta, tel. 93 28 54 (24 30 80).
Kassör: Erik Rönning, Blanchegat. 14, 

Stockholm Ö, tel. 61 34 48.

TENNIS:
Ordf.: Richard Zacharias, Sandelsg. 23, 

Stockholm No, tel. 67 12 99 (67 10 99).
Sekr.: Lennart Larsson, Sjöändan 5, 

Farsta 4, tel. 64 18 72 (23 75 80).
Kassör: Sven Murelius, Vasavägen 104, 

Jakobsberg, tel. 0758/314 09 (67 14 04).

REVISORER:
Erik Extergren, Tavastgatan 17, Stock

holm Sö, tel. 40 79 15 (22 92 00).
Arne Malmgren, Medlemsvägen 46, Jo

hanneshov, tel. 49 95 06 (65 25 20).
Gunnar Rinman, Hässleholmsvägen 9, 

Johanneshov, tel. 49 16 64.

SÄLLSKAPET GAMLA DJURGÅRDARE:

Ordf.: Bertil Nordenskjöld, Banérg. 45, 
Stockholm No, tel. 62 40 73.

Sekr.: Torsten Svennberg, Orrfjärdsgränd 
44, Johanneshov, tel. 91 85 16 (16 27 00).

Kassör: Ingvar Norén, Mössebergsv. 28, 
Bromma, tel. 25 71 22.

SUPPORTERKLUBBEN:
Ordf.: Kustaf Kvint, Skaldevägen 53, 

Bromma, tel. 26 53 76.
Sekr.: Åke Magnusson, Karlsborgsvägen 

19, Johanneshov, tel. 48 83 12 (23 78 70).
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Ägare och utgivare: Förvaltnings AB Djurgårdtennis 
för räkning Djurgårdens Idrotts
förenings Tennissektion.

Expedition: Linnégatan 7, Stockholm.

Svenssons Boktryckeri, Båstad. 1963


