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DJURGÅRDENS MATCHPROGRAM

Gustaf Douglas:

Inför varje fotbollsäsong är förhoppningarna 
lika ljusa som en vacker vårdag. Många sup
porterskaror är säkra på att just detta år skall 
bli det bästa på länge. En hel del drömmer om 
guld.

Det är ganska naturligt att optimismen fro
das på våren. Rapporter från träningsläger 
och från vänskapsmatcher blir alltid gladare 
än de senare rapporterna från seriespelet. Det 
är lätt att verka bra på träning, svårare att va
ra bra efter ett antal hårda matcher. Efter star
ten kommer inte sällan skador och det kan bli 
missljud när laget skall tas ut. Vårstartens för
hoppningar upplöses i serielunkens trista verk
lighet.

Vi Djurgårdare är i dessa avseenden ungefär 
som andra. Vi har kanske extra anledning att 
tänka efter litet innan starten och fundera över 
våra förhoppningar. Vad kan vi hoppas på? I 
fjol var förväntningarna mycket stora. Vi ha
de fyra landslagsspelare och tipsen om seriese
ger berörde inte sällan oss i Djurgården. And
ra blåste under vår optimism. Förväntningar
na upplöstes i skador, dåliga resultat och and
ra tråkigheter. Precis som optimismen tidigare 
hade ökats av tidningarna, blev nu allting med 
oss dåligt, illa och i största allmänhet hop
plöst.

I år är läget ett annat. Vi har lärt av fjolåret 
och bättrat på en hel del. Vi får vara i fred 
med våra förväntningar och deltar inte i de 
guldkantade tipsen. Vi har fjolårets landslags- 
aktuella kvar i laget. Vi har funnit flera nya 
spelare bland juniorerna och därutöver utökat 
truppen med några mycket lovande spelare. 
Allt detta är bra ur Djurgårdens synpunkt.

Den här säsongen tror jag att vi Djurgårda
re kommer att få se ett roligt spel och mycket 
fin vilja på plan. Laget kommer att hålla ihop. 
Det viktigaste blir byggandet på den grund 
som Arve, Kniven och spelarna gemensamt 
lagt under förberedelserna. Vi skall ge laget tid 
att fortsätta bygga upp ett topplag — alla job
bar intensivt på detta. Där spelar alla hängiv
na Djurgårdare en viktig roll med sitt stöd. Be
löningen i år tror jag ligger i att vi kommer att 
se fin fotboll. Vi såg den mot Blåvitt i Cupen. 
Och visst skall det bli spännande att under året 
se ett stort lag växa fram. Djurgården har all
tid haft profiler i sina led. Fotbollen 1980 blir 
av äkta Djurgårdsmärke — det är jag säker 
på.

3



4



DJURGÅRDENS MATCHPROGRAM

ARWE's KRÖNIKA
Föryngringslinje

Vår metod att satsa målmedvetet på unga, 
än ganska oprövade, spelare har från olika 
håll betraktats som en chansning, men en 
storklubb måste idag — av många skäl — TA 
VARA PÅ OCH TRO PÅ DE UNGA SPE
LARNA FRÅN DE EGNA LEDEN. Vi har 
gjort det — och vi kommer att fortsätta på den 
linjen genom att ge dem TRÄNING I 
A-LAGSSAMMANHANG och genom att 
STÄLLA REALISTISKA KRAV!

Det är med en skön känsla man lämnar ”bän
ken” på Örjansvall i Halmstad efter premiär
segern mot HBK och konstaterar att vi tagit de 
två poäng som ett fåtal hade trott på och än 
färre bedömt söm realistiskt möjliga.

En för ”nya DIF” — som några journalis
ter benämnt vårt lag i år — otroligt viktig se
ger mot guldmedaljörerna 1979, obesegrade 
på sin hemmaarena sedan september 1978!

Jobbig match — men taktiken höll
Men det var jobbigt! Men målsättningen — 

att ta minst en poäng höll, och mer därtill. Det 
är alltid kämpigt att spela mot lag som hela ti
den försöker minska spelytan, sällan spelar en 
boll bakåt eller i sidled utan konsekvent satsar 
på att skapa s.k. fasta situationer, som man 
sedan nästan alltid gör minst ett par mål på 
per match.

Spelmässig kvalité
Vårt lag visade en SPELMÄSSIGT FIN 

KVALITÉ DEFENSIVT av imponerande 
slag. Det är svårt att ställa krav på spelare att 
disciplinerat följa givna direktiv, att aldrig 
tappa uppmärksamheten och koncentrationen 
och att ”ta ut” sådana motståndare som Rut
ger Backe, Lie Larsson, Stefan Larsson och 
Hasse Selander. Särskilt med tanke på den re
lativt korta tid vi haft på oss att arbeta med 
motvapen mot det tunga ”luftartilleri” som 
dessa spelare sitter inne med. Tyvärr blev Sven 
Lindman skadad just i en luftduell och troli
gen ur spel den närmaste månaden. Särskilt 
beklagligt då Svenne genom sin entusiasm, 
kampvilja och envishet under vinterträningen 
och vårmatcherna varit ett föredöme och en 
inspirationskälla för våra många unga spelare.

Skadelistan minskar
Tyvärr har vi varit inne i en skadeperiod i 

A-lagstruppen efter återkomsten från trä
ningslägret i England. Mika Leinonen, Tomas 
Hansson, Gary Williams och Ronald Åman 
har samtliga varit skadade, men är glädjande 
nog nu återställda — återstår tyvärr Svenne 
Lindman, men han är nog tillbaka om någon 
månad igen.

Blåvitt idag
Som sagt, segern i påskas mot kvartsfinalis

ten i Cupvinnarcupen IFK Göteborg, gav 
självförtroende. Men matchen visade klart vil
ka inneboende kvalitéer göteborgarna har. Ett 
lag med en klart redigerad spelmetod upplagt 
av en analytisk tränarprofil, Sven-Göran Nils
son — kanske landets bästa fotbollspelare 
1979 — Tord Holgren och Glenn Schiller mås
te hela tiden bevakas och hindras att spela ut 
sitt vanliga, improvisatoriskt spelglada sätt.

IFK kanske ”vann” påskmatchen statistiskt 
på hörnor och frisparkar, men bra arbetsdis
ciplin och tillvaratagande av målchanser gav 
oss segern.

Läktarstöd
En apell till våra supporters: ge oss ditt stöd 

i 2x45 minuter, inte bara när vi gör mål och 
lyckas utan kanske än mer när vi har det job
bigt och ligger under resultat- och spelmässigt. 
Det är då din insats på läktaren är särskilt vär
defull!

Jag lovar inte champagnefotboll, men vi ska 
försöka spela på bästa möjliga sätt och efter 
de resurser vi har och efter de förutsättningar 
som gäller för varje enskild, ny match. VISA 
VILKET LAG DU TROR PÅ — OCH KÄN
NER FÖR!

Hjärtligt välkommen till dagens match!
Arwe Mokkelbost
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Mika Leinonen — äntligen 
spelklar

Han är född på Södra BB för snart 23 år se
dan, men är ändå ett barn av Västerort. Sin 
bolluppfostran har han fått i Blackebergs 
gymnasium och Brommapojkarna (BP).

Mika Leinonen heter han och skall — äntli
gen — debutera för Djurgården i den allsvens
ka fotbollen.

Äntligen, därför att Mika 1979 blev ett av 
de få ett-års-fallen i svensk toppfotboll.

— Tråkigt att klubbarna inte kunde komma 
överens, är det enda han själv säger i saken 
och betraktar den som utagerad.

Själv tittar han hellre framåt:
— Allsvenskan har väl varit drömmen ända 

sedan man var grabb. Och visst skall det bli li
te extra att få lira i Djurgården nu.

När Mika inte tränar fotboll — det gör han 
sex gånger i veckan — återfinns han i Backlu
ra, Västerort, där han arbetar i Parkleken, 
d. v. s. tar hand om traktens barn som inte har 
sysselsättning. Helst skulle han i framtiden ar
beta med handikappade.

— Men det är så svårt att hitta en vettig ut
bildningsväg.

Hittills har det mest blivit boll.
Egentligen ganska självklart; för har man 

gått i Blackebergs gymnasium så kan man lira 
basket. Det är ett måste. Och har man varit 
med i BP sedan sju—åtta-årsåldern så har 
man en gedigen fotbollutbildning. Också det 
ett måste.

— Jo, det stämmer väl, jag har spelat väl
digt mycket basket.

Och ishockey, skulle Mika kunna lägga till. 
Och bandy.

— Ja, jag har faktiskt varit i St. Erikscu
pens final i både fotboll, bandy och ishockey.

— Men i bandy och hockey var jag aldrig 
särskilt bra, åtminstone inte på att åka skrid
skor. . .

Fast fotbollen har dominerat. Fram till 1979 
var Mika en av de skarpaste profilerna i BP:s 
div. II-lag. Under de åren fanns han med i bå
de junior- och ungdomslandslag. Sex resp. 
fem gånger vardera. Lite förvånande är det 
faktiskt att killen fick gå ostörd i BP så länge. 
Men anbud lär inte ha saknats.

Det år Mika Leionen ”satt i karantän” var 
inte fritt från prövningar. Till att börja med 
hade han inget A-lag att spela i, dessutom gick 
benhinnorna i båda benen sönder. Han opere
rades och ovanpå det fick Mika en infektion 
under semestern i sydligare trakter.

— Jag gick ned nio kilo på åtta dagar och 
fick starta på nytt. Det tog flera månader att 
komma tillbaka.

Nu tillhör i alla fall Mika den giv unga, lo
vande spelare Djurgården satsar på. Kanske är 
han en av de mest användbara; kan spela mitt
back, ytterback, mittfältare eller libero.

Den sistnämnda platsen prövades han på 
under träningslägret i England.

— Men det behövs mer rutin på liberoplat
sen än vad jag har, säger Mika blygsamt.

Vi får väl se. Var Mika än placeras torde 
han bli en tillgång för Djurgården.

OLA PERSSON
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Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg och 
Landslaget, årets lirare i 
allsvenskan 1979.



DJURGÅRDENS MATCHPROGRAM

Fotboll ar for mig
Någon gång i höstas kom Arve Mokkelbost till 
Djurgården. Som en ganska okänd november
vind slog han ned i Östra Stadiontornet. Lite 
hysch-hysch var det, överraskande och som så 
mycket annat under 1979, lite förvånande.

Det var alltså Arve Mokkelbost som skulle 
ta över det fotbollmanskap som just ”förlorat 
ett år”.

Vem tusan är karl’n? frågade sig supportrar 
och medlemmar.

Att han kommer från Norge hörs ju på 
namnet, att han tränat Karlstad har stått i tid
ningarna, men vad har han för meriter? gick 
snacket.

Jo, förutom de bästa rekommendationer 
kan han rada upp en hel del formalia, nyttiga 
för både honom själv och Djurgården får man 
hoppas:

Född på Norges västra kust spelade han ti
digt fotboll. Lika tidigt satte han igång med de 
mer teoretiska studierna och när han som 19- 
åring återfanns i Oslo hade han gått igenom 
samtliga tränarkurser. I Sverige motsvarar det 
vad man brukar kalla ”steg III”. Mer finns 
helt enkelt inte att läsa sig till i fotboll.

Mer civilt gick Arve på lärarhögskolan och 
blev vad som förr kallades adjunkt och nume
ra heter gymnasielärare.

Han är dessutom utbildad gymnastikdirek
tör och har tillbringat ett år i USA. Större de
len av 70-talet fanns han på Norges fotbollför
bund och arbetade med dess ungdomssats
ning.

Som privatperson är Arve Mokkelbost inte 
beroende av något så snävt som fotboll. För 
sitt levebröd har han andra vägar om det skul
le behövas.

— Men fotboll är för mig ett sätt att leva. 
På, i och av!

Han är hängiven — dedicated, säger engels
männen — och kan, förefaller det, tala fotboll 
nästan hur länge som helst. Lugnt och lågmält 
berättar han, vad han funnit ut om klubben, 
varför det blev Djurgården etc.



ett sätt att leva
I höstas, när hans namn nämndes tillsam

mans med Djurgårdens, höjde han på ögon
brynen och trodde möjligen att han var en 
bricka i spelet eftersom också flera andra 
namn nämndes.

Men han gjorde efterforskningar och tog re
da på vad han kunde om klubben och så små
ningom fann han det bäst att lämna det Karl
stad han fört upp i div. II.

Besviken, desillusionerad, nervös eller över
raskad?

Varken eller:
— Jag är positivt överraskad av samarbetet 

med styrelsen och kansliet. Ingenting av det så 
kallade kriget hösten -79 har märkts. Åtmins
tone har det inte nått fram till mig.

— Spelarmaterialet? Här är jag kanske lite 
desillusionerad. Det som hände 1979 drabbar 
spelarna och de flesta av dem får det inte lätt 
den här säsongen.

Arve har ökat träningsdosen. En elitspelare 
måste helt enkelt orka spela fotboll. En del 
spelare tränar 100 procent mer än för ett år se
dan. Allt för att komma åt Djurgårdens svag
het under 1979; raden av förlorade poäng un
der andra halvlek.

Spelarna har räknat ut att målskillnaden ta
gen enbart under förra årets ”andra 
halvlekar” ligger på 21—4 till Djurgårdens 
nackdel. Här ligger massor med poäng och ta
bellplaceringar förlorade.

Arve Mokkelbost har arbetat metodiskt 
med spelarmaterialet. Lika noga som han för
sökte kartlägga Djurgården innan kontrakt 
skrevs, lika noga är han med att lära känna 
spelarna.

Alla har han haft, eller skall ha, personliga 
samtal med. Han tror inte på tränaren som nå
gon kurator, men han tror på ett ömsesidigt 
förtroende. Ett förtroende som skall hålla 
också i stressade situationer och jäktade mo
ment.

Han klagar inte på förberedelserna.
— Stadshagen är en oas och vi slipper Lill-

Jan-skogen med tanter, hundar och hästar. 
Träningslägret i England var bra. Vi har job
bat hårt, får se vad vi duger till. Nervös? Nej 
det är jag inte.

Inte ens när han tittar på Djurgårdens all
svenska öppning:

Halmstad, Göteborg och Öster.
— Nej, ingen lätt öppning, Halmstad är jag 

för övrigt mycket imponerad av.
Själv har han en blandning av gammalt och 

nytt. En del ”veteraner” finns inte längre 
med, istället har leden fyllts på av ungdomar. 
Under träningsmatcherna har han inte velat 
binda spelarna för hårt av taktiska instruktio
ner. De har fått agera ganska fritt för att han 
skall kunna se hur de reagerar i olika situatio
ner. Men nu skall ett grundsystem finnas.

Ett system som bygger på en fri spelare (li
bero) längst bak, tre backar, tre offensiva 
mittfältare och tre anfallare.

Kanske kan man ana att Arve velat ha ett 
något starkare mittfält eftersom han i våras 
sånär lyckats knyta en av Nordens bästa mitt
fältare till laget, norrmannen Tor Egil Johan
sen.

Men sånt är historia nu. Framtidens Djur
gården skall formas.

— Och meningen är inte att Arve skall ha 
pressen på sig den här säsongen, säger Gustaf 
Douglas, fotbollens ordf. Han skall ha tid på 
sig, han skall bygga för framtiden.

Lycka till!
OLA PERSSON
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Här och där 
lirar Djurgår’n

Allsvenska Reservlagsserien 1980
Lördag 19 April kl. 14.00 

DIF—IFK Sundsvall Kista
Lördag 26 april kl. 13.00 

DIF—Brage Spånga
Söndag 4 maj kl. 13.00 

DIF—Åtvidaberg Spånga
Fredag 9 maj kl. 19.00 

Örebro—DIF
Onsdag 14 maj kl. 19.00 

DIF—AIK Stadion
Tisdag 27 maj kl. 19.00

Västerås SK—DIF
Måndag 2 juni kl. 19.00 

DIF—Nyköping Stadion
Måndag 9 juni kl. 19.00

HIF—DIF Söderstadion
Fredag 13 juni kl. 19.00 

DIF—IFK Västerås Stadion
Tisdag 17 juni kl. 19.00 

Norrköping—DIF
Måndag 23 juni kl. 19.00 

DIF—BP Stadion

Allsvenska ungdomsserien 1980
Söndag 20 april kl. 13.00 

DIF—Vasalund Kista
Söndag 27 april

Västerås SK—DIF Västerås
Fredag 2 maj kl. 19.00 

DIF—BP Kista
Söndag 11 maj

Gefle—DIF Gävle
Fredag 26 maj kl. 19.00 

DIF—Sirius Kista
Måndag 26 maj

AIK—DIF Solna
Söndag 1 juni kl. 13.00 

DIF—IFK Västerås Spånga
Söndag 8 juni

Hamamrby—DIF Stockholm
Onsdag 18 juni kl. 19.30 

DIF—Eskilstuna Kista

Damer div II Östra Svealand — 1980
Söndag 27 april kl. 14.00 

DIF—IK Sirius Årsta IP
Söndag 4 maj kl. 16.00 

Rönninge—DIF
Lördag 10 maj kl. 15.00 

Ronna—DIF
Söndag 18 maj kl. 14.00

DIF—Hemse Årsta IP
Tisdag 27 maj kl. 19.00 

Knivsta—DIF
Fredag 30 maj kl. 19.00

DIF—Roslagsbro Årsta IP
Söndag 8 juni kl. 15.00 

AIK—DIF
Måndag 16 juni kl. 19.00 

DIF—Skå Årsta IP
Måndag 23 juni kl. 19.00 

Rågsved—DIF

VIP-KORT
till Stockholms Stadion
Skaffa Dig en egen numrerad sittplats vid 
DIF:s 12 hemmamatcher på Stadion, sek
tion N eller O, mitt på Sofiavägen, under 
tak. Du slipper köa och har alltid en bra 
plats att tillgå. Dessutom får Du biljetter 
till båda derbymatcherna mot Bajen på 
Fotbollstadion, sektion B eller D, under 
tak.
Ring DIF:s kansli och boka — tel 
08/14 37 95. Platsantalet är begränsat! Bi
ljetterna sändes omgående mot postför
skott. PRIS 480:— VÄLKOMMEN!
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1. B. Alkeby

2. R. Eklund

3. T. Berggren

4. T. Davidsson

5. B. Jacobsson

6. M. Leinonen

7. S. Lidman

8. A. Grönhagen

9. H. Stenbäck

10. L. Sandberg

11. R. Åman

12. T. Hansson

13. R. Casslind

14. V. Knezevic

16. L. Stenbäck

17. G. Williams

18. B. Jansson

19. C. Willborg

20. H. Holmqvist
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Djurgårdens IF IFK Göteborg
Här är spelarna med 
deras framträdanden 
i landslag och för klubben

Lands- 
lags
matcher

Totalt
Allsvenska

1980
Tot. Allsv.

M
at

ch
er

M
at

ch
er

A u J

1. Björn Alkeby 0 9 0 200 0 1 0
2. Roger Eklund 0 0 1 0 0 0 0
3. Tommy Berggren 3 2 0 224 40 1 0
4. Tommy Davidsson 0 3 8 159 0 1 0
5. Birger Jacobsson 0 0 0 139 0 1 0
6. Mika Leinonen 0 5 6 1 0 1 0
7. Sven Lindman 21 2 0 304 45 1 0
8. Anders Grönhagen 18 9 8 94 33 1 1
9. Håkan Stenbäck 0 4 0 183 38 1 0

10. Lars Sandberg 0 0 0 1 0 1 0
11. Ronald Åman 7 8 9 15 0 1 0
12. Tomas Hansson 0 0 10 8 0 0 0
13. Roger Casslind 0 0 0 7 0 1 0
14. Vito Knezevic 0 4 8 54 4 0 0
15. 0 0 0 0 0 0 0
16. Lars Stenbäck 0 - 2 0 75 3 1 0
17. Gary Williams 0 0 0 34 0 0 0
18. Björn Jansson 0 0 0 8 0 0 0
19. Christer Willborg 0 0 0 1 0 1 0
20. Hans Holmqvist 0 0 3 18 0 0 0
21. Ronnie Aronsson 0 0 0 0 0 0 0

Tränare: Arwe Mokkelbost
Manager: Gösta ”Knivsta” Sandberg

Radio Djurgården
Du vet väl om att Djurgår’n har egna sändningar i närradion, två gång
er i veckan. Lyssna och Du får höra matchkommentarer, analyser, all
mänt DIF-nytt och intervjuer blandat med musikinslag.
Du hittar oss på FM-bandet, 88 MHZ, onsdagar kl 08.00—08.30 och 
söndagar kl 10.00—11.00

Här är spelarna med 
deras framträdanden 
i landslag och för klubben

Lands- 
lags
matcher

Totalt 
Allsvenska

1980
Tot. Allsv.

M
at

ch
er

M
ål

M
at

ch
er

M
ålA u J

1. Torstein Olafsson 0 0 0 1 0 1 0
2. Reine Olausson 0 0 0 64 0 1 0
3. Tord Holmgren 2 9 9 55 4 1 0
4. Joakim Wendt 0 0 0 0 0 0 0
5. Ruben Svensson 0 0 0 45 3 1 0
6. Jerry Karlsson 0 4 0 49 3 1 0
7. Jan Liljekrantz 0 0 10 0 0 0 0
8. Olle Nordin 19 6 0 69 13 0 0
9. Dan Corneliusson 0 0 17 5 2 1 0

10. Glenn Schiller 0 2 0 15 0 1 0
11. Torbjörn Nilsson 13 2 0 57 22 1 0
12. Conny Karlsson 0 6 0 73 0 1 0
13. Göran Elovsson 0 0 0 0 0 0 0
14. Glenn Holm 1 13 20 66 14 1 0
15. Tommy Holmgren 0 5 18 22 5 0 0
16. 0 0 0 0 0 0 0
17. Glenn Strömberg 0 2 0 24 2 1 0
18. Thomas Hansson 0 0 0 0 0 0 0
19. Glenn Hysén 0 0 17 15 0 1 1
20. 0 0 0 0 0 0 0
21. 0 0 0 0 0 0 0

Tränare: Sven-Göran Eriksson 
Lagledare: Per-Olof Johansson

Dagens Domare.

Domare: Sven Jonsson, Hudiksvall 
Linjemän: Roger Andersson, Ljusdal 

Jan Dolk, Delsbo
Sven Jonsson (49) är FIFA-domare. 
Debut i allsvenskan 1961, gör nu sin 
sista säsong. Yrke: avsynare. Hob
bies: fotboll och sommarstuga. Döm
de hemmapremiären även 1979 — 
mot Blåvitt! Res: 0—0.

NÄSTA OMGÅNG:
Torsdag 24/4 Mjällby—Åtvidaberg, Göteborg—Kalmar, 
Halmstads BK—Brage, Hammarby—Malmö FF, 
Landskrona—Elfsborg, Norrköping—Sundsvall, 
Öster—Djurgården

Skytteligan.

Djurgår’n- Landskrona lördag 3 maj kl 15 Stadion
2 mål: Mats Aronsson och 

Sonny Johansson LBOIS
1 mål: Roger Hansson, Brage, Anders Grönhagen, 

DIF, Glenn Hysén, Gbg, S-O Ramberg, 
HIF, Tomas Sunesson, Kalmar, Tommy 
Hansson, MFF, Håkan Pettersson, 
Norrköping.



18



Från 
Generalsekr.

Säsongbiljett
Många har under senaste året frågat efter 

möjlighet att skaffa sig en egen bestämd sitt
plats på Stadion, för att slippa köa och kanske 
hamna utanför takskyddet. Vi erbjuder därför 
i år en säsongbiljett där du får en bestämd, 
numrerad plats mitt på Sofiavägsläktaren, un
der tak till samtliga hemmamatcher på Sta
dion och till derbymatcherna på Fotbollsta
dion. På Stadion gäller det sektionerna N och 
O och på Fotbollstadion sektionerna B och D. 
Hela paketet kostar 480 kr. Biljetterna är inte 
personliga. Kan du inte alltid gå själv kan du 
lämna din biljett till någon annan. Självfallet 
kan du köpa biljett enbart till enstaka mat
cher. Platsantalet är begränsat, så du bör inte 
vänta för länge med din bokning. Ring Marga
reth Eriksson på vårt kansli, tel. 08/14 37 95.

Parkering
Till Stadion kan man gå, åka T-bana eller ta 

sin bil — att cykla är också en god idé ur flera 
synpunkter. Tar du bilen, kan du parkera i 
Valhallavägsallén, där det dock ofta blir fullt, 
eller följa våra parkeringsskyltar till vår egen 
parkering på Tennisstadion. Där får du visser
ligen betala en mindre avgift — men du är all
tid garanterad plats. Det är vår duktiga sup
porterklubb som sköter parkeringen — och in
täkterna går direkt till vår ungdomsverksam
het.

Välkommen!
En ny säsong har börjat och vi hälsar dig 

hjärtligt välkommen till våra allsvenska serie
matcher på Stadion och Fotbollstadion. Vi 
kommer i år att spela samtliga våra hemma
matcher — utom en, derbyt mot Hammarby 
— på Stadion och vi hoppas du ska komma att 
trivas på vår hemmaarena lika bra som vi själ
va gör.

Vad kostar det?
Som du vet är matchintäkterna — det du be

talar vid spärrarna — fortfarande den stora 
inkomstkällan för oss och alla de andra all
svenska klubbarna. Våra entrépriser på Sta
dion är i år följande: huvudläktarna 25 kr., 
sittplats fondläktaren 15 kr. och ståplats 10 
kr. I likhet med de andra klubbarna har vi i år 
slopat alla former av rabattbiljetter. I stort är 
priserna desamma som i fjol. Vi har alltså inte 
höjt, trots att omkostnaderna väl motiverat 
detta — vi hoppas på större publiksiffror i 
stället och en sportsligt sätt bättre säsong.
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Klubbjacka-DIF

Klubbjacka med klubb
märke. Storl. 110—130 
cl 240:—
140—170 cl ___  260:—
46—56 280:—
Klubbprylar i vår Klubb
shop, NK-Hamng., 2 tr. 
NK-Farsta, NK-Täby.

Djurgårdens 
Spelartrupp

1. Björn Alkeby. Till Djurgården som junior 1970 
från moderförenigen Danderyds SK. 9 gånger i U-
landsaget. Född den 17 juli 1952.

2. Roger Eklund. Till Djurgården 1980 från Spånga 
IS. 1 J-landskamp. Född den 28 januari 1957.

3. Tommy Berggren. Kommer från Djurgårdens egna 
pojklagsled. Tre A-landskamper och tre matcher i U-
laget. Allsvensk skyttekung 1978. Född den 20 april 
1950.
4. Tommy Davisson. Kommer från Djurgårdens egna 

pojklagsled. Har 3 U-landskamper och 8 matcher i ju
niorlandslaget. Född den 9 september 1952.

5. Birger Jacobsson. Till Djurgården från Älvsjö AIK 
1974. Född den 17 oktober 1949.
6. Mika Leinonen. Till Djurgården 1979 från Brom

mapojkarna. Har spelat 5 U- och 6 J-landskamper. 
Född den 5 oktober 1957.

7. Sven Lindman. Till Djurgården 1965 från Lycksele 
IF. Moderföreningen heter Ormsjö IF Uven i Dorotea, 
Västerbotten, har också varit proffs i Rapid Wien. 21 
A- och 2 U-landskamper. Född den 19 april 1942.

8. Anders Grönhagen. Började sin karriär i Kramfors 
IF och kom via GIF Sundsvall till Djurgården 1975. 
Har spelat 18 A-, 9 U- och 8 J-landskamper. Född den 
22 maj 1953.

9. Håkan Stenbäck. Kommer från Djurgårdens egna 
pojklagsled. 4 U-landskamper. Född den 28 oktober 
1951.
10. Lars Sandberg. Kom till Djurgården i år från 
Brommapojkarna. Född den 25 juni 1957.
11. Ronald Åman. Kom till Djurgården 1979 från 
Örebro SK. Har spelat 7 A-landskamper samt 8 U- och 
9 J-kamper. Född den 31 januari 1957.
12. Tomas Hansson. Kommer från Djurgårdens poj
lagsled. Har spelat 10 J-landskamper. Född den 20 ju
ni 1962.
13. Roger Casslind. Kommer från Djurgårdens pojk
lagsled. Född den 9 februari 1958.
14. Vito Knezevic. Kom 1977 till Djurgården från 
Norrby IF i Borås. Har spelat 4 matcher i U-landslaget 
och 8 i J-landslaget. Född den 25 januari 1956.
16. Lars Stenbäck. Kommer från Djurgårdens pojk
lagsled. 2 matcher i U-landslaget, alla under 1977. 
Född den 11 januari 1956.
17. Gary Williams. Kom 1977 från Tranmere, Eng
land. Född den 14 maj 1959.
18. Björn Jansson. Kom till Djurgården 1976 från 
Roslags-Kulla. Född den 23 juni 1958.
19. Christer Willborg. Kommer från Djurgårdens 
pojklagsled. Född den 27 augusti 1962.
20. Hans Holmqvist. Kommer från Djurgårdens pojk
lagsled. Har spelat 3 J-landskamper. Född den 27 april 
1960.
21. Ronnie Aronsson. Kommer från Djurgårdens 
pojklagsled. Född den 14 juni 1961.
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Bli medlem 
iDjurgår’n.

VIP-KORT
till Stockholms Stadion
Skaffa Dig en egen numrerad sittplats vid DIF:s 12 hemma
matcher på Stadion, sektion N eller O, mitt på Sofiavägen, un
der tak. Du slipper köa och har alltid en bra plats att tillgå. 
Dessutom får Du biljetter till båda derbymatcherna mot Bajen 
på Fotbollstadion, sektion B eller D, under tak.
Ring DIF:s kansli och boka — tel 08/14 37 95. Platsantalet är 
begränsat! Biljetterna sändes omgående mot postförskott. 
PRIS 480:— VÄLKOMMEN!
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Det här kortet 
bör varje sann 
Djurgårdare ha!
Javisst, gör slag i saken nu.
Stöd klubben genom att bli aktiv 
medlem. Det är ju ändå så att du 
innerst inne är Djurgårdare, 
eller hur?
Att vara aktiv medlem ökar ditt 
intresse och engagemang för gamla 
fina Djurgår’n.
Det blir också en god hjälp att 
göra klubben ännu bättre.

Välkommen till Djurgårdens IF!
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