
DIF-ÖRGRYTE
Söndag 16 april 

kl 18.00









Janne Andersson
Back, 23 år 

Moderklubb: IFK Västerås
Debutant

En lojal lagspelare, mycket löpstark med för
mågan att täcka in stora planytor. Modig, 
vågar ta för sig, hård, orädd och aggressiv i 
närkamper.

Anders Almgren
Målvakt, 21 år
Moderklubb: Djurgården
Arbetar med stort självförtroende. En modig 
målvakt, som trots sin relativt ringa längd 
alltid kommer i rätt position. Skicklig i spel en 
mot en.

Kenneth Bergqvist
Back, 21 år
Moderklubb: Djurgården
Lång och därför mycket dominant i huvud
spelet. Tekniskt sett en bra spelare, orädd 
och modig i närkamper. Vågar följa med upp 
i anfallsspelet. Orutinerad.
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Patrik Eklöf
Back, 20 år 

Moderklubb: Djurgården
Förföljd av skador, tidigare J-landslagsman. 
En lojal lagspelare, typisk ytterback med ett 
mycket hårt tillslag. En spelare med stort 
fighterhjärta.

Jonas Claesson
Back, 23 år
Moderklubb: Nyköpings BIS 
Andra säsongen i DIF
Skadedrabbad i början av säsongen, en 
genuin ytterback, vänsterfotad men bra ock
så med högern, vilket är ovanligt. Offensiv 
och aggressiv.

Jens Fjellström
Mittfältare, 23 år
Moderklubb: Gimonäs CK
Andra säsongen i DIF
En spelare med bra grundteknik, spelar klokt 
och med tanke. Aktivt arbete över hela pla
nen. Ett av fotbolls-Sveriges verkligt stora 
löften.
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Patrik Hagman
Mittfältare, 23 år

Moderklubb: Spånga IS 
Debutant

En snabb och ytterst kreativ yttermittfältare, 
tyvärr drabbad av skador i början av säsong
en. Ett av Stockholmsfotbollens största löf
ten.

Steve Galloway
Forward, 26 år
Moderklubb:
Dulwich Hamlet, England
Andra säsongen i DIF
Sveriges bästa avslutare? En "target" player, 
oerhört målfarlig. Blixtsnabb, få hinner med 
när Steve rycker. Stark och orädd, genom
brottsskicklig.

Magnus Hultén
Målvakt, 25 år
Moderklubb: Bromstens IK
Debutant
En lång och greppsäker målvakt, behärskar 
luftrummet. Något av en Janne Möller-typ i 
målet. Orutinerad, länge en av Stockholms
fotbollens mest eftersökta spelare.
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Mikael Martinsson
Forward/mittfältare, 23 år 
Moderklubb: Vasalunds IF

Debutant
En av landets mest talangfulla spelare, en 
given landslagsman i framtiden. Bra avslu
tare, snabb, modig, hårt skott. Skadad i sä
songstarten. Tidigare proffs i Spanien.

Lars Lundborg
Back, 26 år
Moderklubb: Djurgården
Andra säsongen i DIF
En följsam försvarsspelare med ett mycket 
bra tillslag. Brytsäker och framförallt en oer
hört skicklig huvudspelare. Stort spelintel
lekt.

Glenn Myrthil
Forward, 25 år 
Moderklubb: Bromstens IK 
Sjätte säsongen i DIF
Modig och målfarlig, en spelare som håller i 
90 minuter. Omöjlig att knäcka, jobbig att 
möta. Springer mycket, arbetar över stora 
ytor.
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Niklas Karlström
Back, 23 år 

Moderklubb: Kalmar FF
Debutant

En skicklig huvudspelare med utomordent
liga tekniska kvaliteter. Behärskar stora ytor 
och har förmågan att vara bra på många 
olika platser i laget.

Thomas Johansson
Mittfältare, 23 år 
Moderklubb: Gimo IF
Andra säsongen i DIF
Mycket snabb och skicklig i båda fötterna. 
Jämte Glenn Schiller lagets skickligaste in
läggsspelare. En mittfältare som tidigare 
varit forward.

Stephan Kullberg
Back, 30 år
Moderklubb: Mönsterås GolF 
Fjärde säsongen i DIF
En ledargestalt både på och utanför planen. 
Snabb och brytsäker, med lång erfarenhet i 
närmare 250 allsvenska matcher. UEFA-
cupmästare med Blå-vitt 1982.



Djurgårdens IF
Bildad: 1891.
Publikrekord:48 894 mot IFK Gö
teborg i div. I den 11 oktober 1959 
på Fotbollsstadion och 22 108 mot 
AIK i div. I den 16 augusti 1946 
på Stockholms Stadion.
Framgångar: Svenska mästare 
1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 
1959, 1964, 1966.
Största seger i allsvenskan:
8-1 mot Hammarby den 21 sep
tember 1972, 7-0 mot Landskrona 
29 april 1928 och 17 september 
1978.
Största förlust: 1-11 mot IFK Norr
köping den 14 oktober 1945.

FAKTA

Debutår i allsvenskan:
Säsongen 1927/28.
Antal säsonger i allsvenskan: 38.
Säsonger i svit i allsvenskan: 19.
Flest allsvenska matcher:
Sven Lindman, 312 (1965-80).
Flest allsvenska mål:
Gösta ”Knivsta” Sandberg, 70.
Svenska Cupen: Två finalplatser, ingen 
slutseger.
Internationella framgångar:
Kvartsfinal i Europacupen 1955/56.
Flest landskamper: Gösta ”Knivsta” 
Sandberg, 52 (1951-60).
Flest mål i landslaget:
Gösta ”Knivsta” Sandberg, 10.
Antal mål sammanlagt i landslaget: 74.
Antal sektioner: 16.
Antal medlemmar: 11.500.
Tränare: Tommy Söderberg/Göran Aral.
Ass. Tränare: Benny Persson.
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20 företag backar upp 
DIF:s 100 årsjubileum
-Den 12 mars 1991 är en mycket betydelsefull dag. Då fyller Djurgårdens Idrotts
förening 100 år. Dessa 100 år av idrottsutövande håller för närvarande på att doku
menteras, skriver DIF-historikern Mats Wickman.

I samband med 100-års-jubiléet kommer en ju
bileumsbok, en VHS-kassett samt en ljudkas
sett att ges ut. Tanken är att dessa produkter 
tillsammans skall ge en fullständig bild av Djur
gårdens IF:s historia.

Djurgårdens IF:s förste ordförande hette 
John G Janson. Då han den 12 mars 1891 bil
dade föreningen på ett litet kafé på Djurgården, 
kunde han och hans kamrater knappast ha för
eställt sig vidden av de kommande framgån
garna.

DIF blev snabbt en av landets ledande klub
bar i alla former av skidåkning. På 10- och 20- 
talen tog föreningen åtskilliga SM-tecken i idrot
ter som boxning, brottning och fotboll, där 
konkurrensen var mycket hård.

Många nya sektioner
Under de kommande decennierna startade man 
många nya sektioner i DIF. Föreningen utvid
gades och SM-tecknen blev allt fler. Djurgårds
medlemmar hade även stora internationella fram
gångar, såväl individuellt som i lag.

Djurgårdens IF har med åren fått skaffa sig 
andra målsättningar än de som gällde 1891, då 
avsikten var att ”utgöra ett föreningsband emel
lan personer på Djurgården” som hade idrotts- 
intresse.

Det viktiga sammanhanget
Djurgårdens IF:s historia är också en del av ett 
större sammanhang. Föreningen - Stockholms 

stolthet - är naturligtvis präglad av sin hemstad. 
Hur viktiga är till exempel inte de platser där 
djurgårdare tränat och tävlat, sammanträtt och 
festat.

Djurgårdshistoriken behöver inte endast 
behandla 100 års resultat i olika idrottsgrenar. 
Lika viktigt är att skildra föreningens roll i 
Stockholm samt dess roll i Sverige och världen.

Hjälp emottages tacksamt
Som du säkert förstår är det ett omfattande 
arbete att dokumentera Djurgårdens IF:s histo
ria. Det gäller att leta upp och gå igenom mäng
der av tidningsurklipp, fotografier, protokoll, 
brev etc för att kunna bilda sig en uppfattning av 
de 100 årens händelser.

Vi behöver all hjälp vi kan få. Du som läser 
det här har kanske något att bidra med: till 
exempel gamla tidningsurklipp från Din tid 
som aktiv i Djurgårdens bandylag eller minnen 
från när Din farfar berättade om hur han var 
med och slog Örgryte då DIF tog sitt första SM-
guld i fotboll 1912.

Alla bidrag - stora som små - tas tacksamt 
emot. Jag som skriver dessa rader heter alltså 
Mats Wickman och är ansvarig för arbetet med 
djurgårdshistoriken. Kontakta mig om Du vill 
hjälpa till. Jag finns på Djurgårdens kansli, te
lefon 08-11 57 11, adress Djurgårdens IF, Box 
26062, 100 41 Stockholm Ett sådant här stort 
projekt är förstås kostsamt. För att finansiera det 
hela har vi 20 företag som stöttar oss.
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50 ÅR
I IDROTTENS TJÄNST
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IFK Norrköping - Örgryte IS 
Örebro SK - Djurgården 
GIF Sundsvall - IFK Göteborg

Omgång 13

Onsdag 28 juni
IFK Göteborg - Västra Frölunda
Djurgården - Halmstad BK
GIF Sundsvall - Malmö FF

Omgång 12

Söndag 9 juli
Halmstad BK - Västra Frölunda
IFK Göteborg - GIF Sundsvall 
Malmö FF - GAIS
AIK - IK Brage

Omgång 13

Söndag 16 Juli
IFK Norrköping - GAIS
Örebro SK - AIK
Örgryte IS - IK Brage

Omgång 14

Lördag 22 juli
Västra Frölunda - Örebro SK

Söndag 23 Juli
AIK - IFK Norrköping
GAIS - GIF Sundsvall

Onsdag 26 juli
Halmstad BK - IFK Göteborg 
Malmö FF - Örgryte IS 
IK Brage - Djurgården

Omgång 15

Söndag 6 augusti
Örebro SK - Halmstad BK

Lördag 12 augusti
IFK Göteborg - IK Brage

Söndag 13 augusti
GAIS - AIK
IFK Norrköping - V Frölunda 
Djurgården - Malmö FF 
GIF Sundsvall - Örgryte IS

Omgång 16

Lördag 19 augusti
Örgryte IS - Djurgården

Söndag 20 augusti
Halmstad BK - IFK Norrköping
Västra Frölunda - GAIS
AIK - GIF Sundsvall
Malmö FF - IFK Göteborg 
IK Brage - Örebro SK

Omgång 17

Lördag 26 augusti
Örgryte IS - Halmstad BK

Söndag 27 augusti
Örebro SK - GAIS
IFK Göteborg - AIK 
Djurgården - Västra Frölunda 
Malmö FF - IK Brage
GIF Sundsvall - IFK Norrköping

Omgång 18

Torsdag 30 augusti
Västra Frölunda - Örgryte IS

Torsdag 31 augusti
Halmstad BK - Malmö FF

AIK - Djurgården
GAIS - IFK Göteborg
IFK Norrköping - Örebro SK 
IK Brage - GIF Sundsvall

Omgång 19

Lördag 9 september
Västra Frölunda - GIF Sundsvall

Söndag 10 september
Halmstad BK - AIK
Djurgården - IFK Göteborg 
Örgryte IS - Örebro SK 
Malmö FF - IFK Norrköping 
IK Brage - GAIS

Omgång 20

Lördag 16 september
GAIS - Halmstad BK

Söndag 17 september
AIK - Västra Frölunda
IFK Norrköping - IK Brage 
Örebro SK - Malmö FF 
IFK Göteborg - Örgryte IS 
GIF Sundsvall - Halmstad BK

Omgång 21

Lördag 23 september
IFK Göteborg - Örebro SK

Söndag 24 september
Djurgården - IFK Norrköping 
Örgryte IS - GAIS 
Malmö FF - AIK
IK Brage - Västra Frölunda 
GIF Sundsvall - Halmstad BK

Omgång 22

Söndag 1 oktober
Halmstad BK - IK Brage 
Västra Frölunda - Malmö FF
AIK - Örgryte IS
GAIS - Djurgården
IFK Norrköping - IFK Göteborg 
Örebro SK - GIF Sundsvall
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Dagens domare

Ulf ”Utta” Eriksson
I "Utta" har vi en av allsvenskans mest erfarna domare. Idag 
gör han sin 157:e allsvenska match sedan starten i den 
högsta serien 1975.

Karriären har givetvis också kommit att omfatta en rad internationella 
uppdrag på hög nivå för den 46-årige politikern från Sollefteå.

”Utta” är anställd inom Sollefteå kommun som (s)-märkt anvarig för 
turism & rekreation, en nog så viktig del av den norrländska näringen:

-Det är kul att döma Djurgår’n just för att det är lite
norrländskt över dem, i inställningen bl a, säger ”Utta” och räknar upp några 

spelare med norrländskt påbrå: Jens Fjellström, Leif Nilsson och på ett sätt 
också Steve Galloway.

När ”Utta” inte blåser på fotbollsarenoma runt jorden, och inte 
sköter turismen i Sollefteå, ägnar han sig åt arbetet som styrelseledamot 
i Svensk Camping, en organisation som administrerar 14 miljoner 
gästnätter varje år.

För ”Utta” blir det inte ens en gästnatt i Stockholm. Direkt efter 
matchen flyger han hem.

Senast ”Utta” dömde Djurgården blev det stryk för blårändema. 
Det var i matchen på Stadion i fjol mot Malmö FF, som Djurgår’n för
lorade med 3-2.

Då, liksom nu, gick Per-Olof Ståhl från Norrköping och Sten Johanzon från Finspång på linjen.

Välkommen 
till Fiskartorpets 
Motionscentral

Den ligger i Lill-Jansskogen, en oas i sta'n!

Dam- och Herravdelning med bastu. Styrketräningslokal. Solarium. Ring och 
beställ pä telefon 08-10 15 59. Ute-pool "öppen året runt”. El-ljusspår i fin 
natur. Gratis parkering. Buss 62 till Fiskartorpet.

Telefon 08-10 15 59 - Välkommen
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Steve Galloway forcerar 
Malmö FF-försvaret och 
Djurgår'n vinner direkt i 
allsvenska årsdebuten!
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Fotbollsfakta
Dat Motst Res Publik 1 2 3 4 5

9/4 Malmö FF 1-0 7.203 Almgren Schiller* Karlström Kullberg Nilsson*
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6 7 8 9 10 11 12 13

Johansson 
(76)

Rehn Fjellström Nordin Galloway Myrthil SKOOGH 
(84)

Lundborg

Här är en uppställning över hur 
DIF-spelarna medverkar i laget. Så här läser 

Du tabellen: Djurgårdens målsiffra står alltid först. Om en 
spelare får sitt namn i versaler (stora bokstäver) betyder det att 
han gjort mål. Har han gjort flera mål, anges detta under namnet, 

t ex /2 (två mål). En * för spelaren betyder att han fått 
en varning, ett X att han visats ut. Siffrorna inom 

parentes anger spelminuten då en 
spelare byts ut resp in.
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Dina egna två platser till alla hemmamatcher 1989. 
En extra krydda i år är hemmamatchen i UEFA-Cupen. Om vi avance

rar kan det bli ytterligare två matcher i år.

Samma platser reserveras för Dig till 
ett eventuellt slutspel och ingår i priset.

Två passerkort till DIF-poolrummet i östra läktaren på Råsunda.
Rummet disponeras från en timme före matchen och i halvleks- 

pausen. Vi bjuder på matchprogram och god förtäring i form av buffé 
samt kaffe och kaka.

Företagets logotype i matchprogrammet hela säsongen.

En egen match där Du får extra reklam i högtalaren och i match
programmet. Vid den "egna" matchen får Du också en särskild 

minnesgåva från oss.
Priset för allt detta är 11.500 kr plus skatter.



Tommys krönika

Det känns skönt att 
vara i gång med allvaret igen

Och starten kunde ju inte blivit bättre, med 1-0 på Malmö, och 
dessutom på bortaplan. En liten revansch för nederlaget i finalen i fjol, 
men framförallt bra för självförtroendet.

Att vi bröt en 37-årig förlustfri Malmösvit gör ju inte heller saken sämre.
Men den får oss definitivt inte att jubla och börja träna för att lyfta mä

sterskapsbucklan. Det krävs tre-fyra matcher, minst, innan vi vet var vi står. 
Just nu kör vi lite lättare träning, det har vi råd med för vi har kommit väl 
förberedda till allsvenskan.

I år har vi en betydligt bredare trupp än i fjol. Utanför laget idag står 
spelare som Jonas Claesson, Patrik Hagman och Mikael Martinsson, lirare 
som skulle kunna ta plats i många andra allsvenska lag.

Vi behöver en bred trupp för vi har en tuff säsong. Jag tror inte mycket 
på snacket om att ”det är alltid tuffare andra året”, men om vi ser på 
programmet framöver så visst ser det kämpigt ut:
• Allsvenskan, först och främst.

• Vi är kvar i Skandiacupen (Svenska cupen) 1988-89, och 
spelar snart kvartsfinal mot Göteborg FF.

• Dessutom inleds årets säsong av samma cup.

• Vi skall spela sex matcher i Tipscupen.

• Och vi är ett av de svenska lagen i UEFA-cupen.
UEFA-cupen är en kul grej, det är viktigt att komma ut och spela, men 
givetvis satsar vi främst på allsvenskan.

Segern i söndags, på bortaplan mot den sannolikt jobbigaste motstån
daren i hela serien, gav oss en bra start. Det stämde inte riktigt i passnings- 

spelet, vi hade stundtals alldeles för bråttom att komma till avslutning 
av anfallen, men vi spelade bra, speciellt i försvarsspelet. Noteras kan 

ju bl a att Malmö i fjol inte gick mållöst från en enda seriematch.
Men vi tar, som sagt, inte ut några segrar i förskott. Vi har ett 

ödmjukt gäng och vårt mål är att stabilisera oss som allsvenskt lag. 
Det är det som har främsta prioritet just nu.

Vi hoppas vi får stöd av en juste och sportsligt intresserad hem
mapublik. Tommy Söderberg
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Dagens allsvenska match den 16 april

Djurgårdens IF
Målvakt
.... Anders Almgren
.... Magnus Hultén

Backar
Glenn Schiller 

.... Stephan Kullberg 

.... Jan Andersson 

.... Niklas Karlström
Kenneth Bergqvist 

.... Jonas Claesson 

.... Lars Lundborg
Leif Nilsson

Mittfält
.... Patrik Eklöf
.... Jens Fjällström
.... Stefan Rehn
.... Krister Nordin
.... Thomas Johansson
.... Patrik Hagman
.... Kefa Ohlsson

Peter Mörck

Forwards
.... Steve Galloway
.... Peter Skoogh
.... Glenn Myrthil 
.... Mikael Martinsson



Örgryte IS
Laguppställningen till matchen den 16 
april 1989. Vi kommer att spela i röda 
tröjor, blåa byxor och röda strumpor.

1. Sven Andersson
2. Klas Palm
3. Hans Prytz
4. Niclas Sjöstedt
5. Hans Berndtson
6. Sonny Åberg

7. Anders Roth
8. Christer Larsson
9. Stuart McManus

10. Thomas Blomberg
11. Leif Yttercll
12. Richard Nilsson
14. Peter karlsson
17. Fredrik Ader
20. Henrik Andersson

DIF hälsar 
den ärade 
publiken 
samt det 
gästande 
Örgryte IS 
hjärtligt 
välkomna 
till Råsunda!

Övriga matcher
A IFK Norrköping -Halmstads BK   

B Örebro SK - IK Brage ...........

C IFK Göteborg - Malmö FF ...........  

D GIF Sundsvall - AIK ...........

DIF - Örgryte IS ...........
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Dagens Djurgårdare av Dan Svanell

Djurgårdens 
mittfältkung 
heter Stefan Rehn

- Jag hoppas att det går lika bra som i fjol. Men jag är inte säker, trots 
den fina starten mot Malmö FF. Vi har ett helt annat tryck på oss i år 
än under fjolåret.

Det säger Stefan Rehn, ”kvällens djurgårdare”, inför hemmadebuten mot 
Örgryte IS.

-I fjol tog vi bara en poäng mot ÖIS. Jag hoppas verkligen att det 
resultatet ska bli bättre i år. Men vi måste se upp, ÖIS har ett giftigt anfall.

Till årets säsong har Stefan fått en ny kompis på mittfältet.
Norske landslagsmannen Kjetil Osvold har flyttat till den grekiska 

proffsligan och därmed har Jens Fjellström fått flytta in mot mitten.
- Jensa är en underbar spelare. Han är definitivt inte sämre än Kjetil.
-Jag är övertygad om att han får sitt genombrott i år. Det skulle inte alls 

förvåna mig om han är med och slåss om en plats i landslaget senare under 
året, säger Stefan beundrande om sin klubbkamrat.

Bra trupp
Inför årets säsong har Djurgårdens tränarteam med Tommy Söderberg i 
spetsen, hittat flera nya och intressanta spelare. Rakt in i laget har Gif 
Sundsvallsspelaren från i fjol, Niklas Karlström, gått. Han ersätter Vito 
Knezevic i backlinjen.

Dessutom har Micke Martinsson från Vasalund flyttat till DIF, plus 
ytterligare några yngre förmågor från trakterna runt huvudkommunen.

-Visserligen har vi tappat flera rutinerade spelare, men de nya som har 
kommit har även de tillfört laget spelskicklighet och entusiasm.

-Vi har en bra fungerande trupp och en fantastisk fin stämning i laget. 
Inte bara mellan spelarna, utan även mellan oss och tränarna, styrelsen och 
övriga ledare, säger Stefan.
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Jagas i år
Fjolårets Djurgården 
blev en positiv över
raskning för de flesta 
fotbollsexperter run
tom i landet. Det lag, 
som de flesta hade 
skickat ned i div 1 
redan före seriestar
ten, gick till slutspel 
och SM-final.

-Då kunde vi 
spela helt utan press. 
I år blir det helt an
norlunda. Nu kom
mer motståndarna att 
jaga oss. Det är nog 
inte så stor risk att vå
ra motståndare un
derskattar oss i år.

-Men vi ska fort
sätta spela vårt eget 
spel, teknisk, rolig 
och underhållande 
fotboll.

-Och inledningen 
på säsongen med trä
ningsmatcherna och 
öppningen mot MFF 
ser ju lovande ut.

-Det gäller att inte ta ut något i förskott. Alla lag kommer att göra allt för att slå oss. 
Därför gäller det att vi spelar lugnt och inte låter dem stressa oss.

Hänga kvar
Vad är då målsättningen för Stefan med årets säsong?

-Att se till att Djurgården förblir ett etablerat allsvenskt lag. Målet är helt enkelt att 
vi ska hänga kvar. Blir det sedan ännu bättre resultat är det bra, men det gäller att ta en 
match i taget och inse allvaret i varje enskild match.

Landslaget då? -Givetvis hoppas jag på en plats i Olle Nordins kvallandslag inför VM. 
Men det är inget jag går och tänker på. Nu är det Djurgården och första hemmamatchen 
på Råsunda mot Örgryte, som gäller, säger en målinriktad speldirigent på Djurgårdens 
mittfält.

Dan Svanell
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KORP
FOTBOLL! 

med Tommy Söderberg 
Vi fortsätter turneringen 

som vi startade upp förra året.
Så här är det tänkt:
Pool 1 • 7-mannalag, herrar
Pool 2 • 7-mannalag, damer

Pool 3 • 7-mannalag, mixed, 5 herr/2 dam

START Maj månad. Vi gör semesteruppehåll 
5 veckor i juli.

PLATS Hjorthagen-gräsplan

FINAL 24 september Råsunda Fotbollsstadion 
som förmatch till DIF-Norrköping.

KOSTNAD 5.000:-.



Nu lönar det sig mer än någonsin att vara medlem i DIF.



Dagens gäster av Janne Bengtsson

Örgryte är ett 
av de stora lagen i
fotbollshistorien

Örgryte IS från Göteborg är ett av de största lagen i den svenska fot
bolIshistorien. Hur stor årets upplaga är får vi se idag, då de blåröda 
göteborgarna gästar Råsunda.

Ett intressant lag, inte minst därför att nygamle tränaren Conny Karlsson 
fortsätter Bob Houghtons linje med tre man i anfallet och tre i backkedjan.

Farligast framåt är 27-årige Peter Karlsson, som redan efter den första 
matchen i allsvenskan tagit ett fast grepp om titeln som landets skyttekung. 
Peter stänkte in tre mål på Giffarna Sundsvall i matchen på Ullevi som ÖIS 
vann med 4-3.

Peter kämpar dessutom en intressant match i matchen. Totalt har Peter 
nu gjort 54 allsvenska mål. Bara en enda spelare till i årets allsvenska serie 
ligger i den klassen. Det är Janne Hellström i IFK Norrköping (och tidigare 
bl a ÖIS) som gjort 56 mål. En intressant tvekamp.

Längst fram har göteborgarna också en annan målfarlig spelare, skotten 
Stuart McManus. Skotten är inte bara målfarlig, utan också en mycket 
hårdför spelare, som i fjol i överlägsen stil vann den föga smickrande titeln 
som allsvenskans mest varnade spelare. Åtta varningar är ett ganska grovt

facit.
Örgryte tog sig till slutspel i fjol (semifinalförluster mot 

Malmö FF) och årets upplaga är inte sämre. ÖIS är ett jämnt 
lag, där målvakten Sven Andersson, känd bl a från OS-laget, 

är en säker sista utpost framför starka backlinjen Klas Palm, 
Niclas Sjöstedt och Hans Berndtsson.

Ett intressant namn på mittfältet är blott 18 år gamle 
Henrik Andersson, som i fjol kom till ÖIS från Hallandsklub

ben Stafsinge. Unge Andersson är en av de snabbare spelarna 
i hela serien och en oerhört säker framspelare och passningsläg

gare.
Djurgården har en liten revansch att fordra på ÖIS, som i fjol 

vann med 1-0 hemma och klarade 1-1 i matchen i Stockholm.
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Alla lagens "grafiska" form
Så här läser Du grafiken: Det lag som spelat bra hemma har en motsvarande hög stapel 
ovanför linjen. Lag som spelat bra borta har motsvarande staplar nedanför linjen. Vunnen 
match ger 2 poäng, d v s ett snäpp på vår skala. Oavgjort ger 1 poäng (halvt snäpp).
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Spelprogram och resultat

Alla matchdatum och
resultat i Allsvenskan 
säsongen 1989
Omgång 1

Lördag 8 april
V Frölunda - Norrköping 1-4

Söndag 9 april
Halmstads BK - Örebro SK 1-2
AIK - GAIS 1-1
Örgryte IS - GIF Sundsvall 4-3
Malmö FF - Djurgården 0-1
IK Brage - IFK Göteborg 0-2

Omgång 2

Lördag 15 april
GAIS - V Frölunda

Söndag 16 april
IFK Norrköping - Halmstad BK
Örebro SK - IK Brage
IFK Göteborg - Malmö FF 
Djurgården - Örgryte IS 
GIF Sundsvall - AIK

Omgång 3

Lördag 22 april
GAIS - IFK Norrköping

Söndag 23 april
Halmstad BK - Djurgården
V Frölunda IF - IFK Göteborg
AIK - Örebro SK
Malmö FF - GIF Sundsvall
IK Brage - Örgryte IS

Omgång 4

Lördag 29 april
IFK Göteborg - Halmstad BK

Söndag 30 april
IFK Norrköping - AIK 
Örgryte IS - V Frölunda 
Djurgården - IK Brage 
Örgryte IS - Malmö FF 
GIF Sundsvall - GAIS

Omgång 5

Tisdag 9 maj
Örgryte IS - Västra Frölunda

Torsdag 11 maj
Örebro SK - IFK Norrköping 
IFK Göteborg - GAIS 
Djurgården - AIK
Malmö FF - Halmstad BK
GIF Sundsvall - IK Brage

Omgång 6

Måndag 15 maj
Halmstad BK - Örgryte IS 
Västra Frölunda - Djurgården 
AIK - IFK Göteborg 
GAIS - Örebro SK
IFK Norrköping - GIF Sundsvall 
IK Brage - IFK Norrköping

Omgång 7

Lördag 20 maj
Västra Frölunda - AIK

Söndag 21 maj
Halmstad BK - GAIS
Djurgården - GIF Sundsvall 
Örgryte IS - IFK Göteborg 
Malmö FF - Örebro SK
IK Brage - IFK Norrköping

Omgång 8

Lördag 27 maj
GAIS - IK Brage

Söndag 28 maj
AIK - Halmstad BK
IFK Norrköping - Malmö FF
Örebro SK - Örgryte IS
IFK Göteborg - Djurgården
GIF Sundsvall - Västra Frölunda

Omgång 9

Lördag 3 juni
Västra Frölunda - IK Brage

Söndag 4 juni
Halmstad BK - GIF Sundsvall
AIK - Malmö FF
GAIS - Örgryte IS
IFK Norrköping - Djurgården 
Örebro SK - IFK Göteborg

Omgång 10

Lördag 10 Juni
Örgryte IS - AIK

Söndag 11 juni
IFK Göteborg - IFK Norrköping
Djurgården - GAIS
Malmö FF - Västra Frölunda
IK Brage - Halmstad BK 
GIF Sundsvall - Örebro SK

Omgång 12

Onsdag 21 Juni
Djurgården - Örebro SK 
Öregryte IS - IFK Norrköping

Omgång 11

Lördag 24 juni
Västra Frölunda - Halmstad BK

Söndag 25 juni
IK Brage - AIK
GAIS - Malmö FF
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DIF:s landslagsmän
genom tiderna

Djurgården har haft hela 58 A-landslagsspelare i 
fotboll genom tiderna. Det är endast AIK, IFK Gö
teborg, Örgryte och Malmö FF som har haft fler. Här 
följer Djurgårdens alla landslagsspelare i kronologisk 
ordning:

1. Erik Lavass 32. Gösta Sandberg
2. Bertil Nordenskjöld 33. Folke Holmberg
3. Ivar Friberg 34. Birger Eklund
4. Samuel Lindqvist 35. Arne Arvidsson
5. Knut Sandlund 36. Arne Larsson
6. Ragnar Wicksell 37. Sigvard Parling
7. Götrik Frykman 38. Sven Tumba
8. Viktor Jansson 39. Lars Broström
9. Sten Söderberg 40. Hans Mild
10. Carl Runn 41. Olle Hellström
11. Gösta Backlund 42. Leif Skiöld
12. Carl Karlstrand 43. Leif Eriksson
13. Gottfrid Johansson 44. Jan Karlsson
14. Melcker Sävensten 45. Ronney Pettersson
15. Oskar Gustavsson 46. Sven Lindman
16. Karl Gustavsson 47. Jan-Erik Sjöberg
17. FrithiofRude’n 48. Willy Gummesson
18. Einar Hemming 49. Claes Cronqvist
19. Albert Öijermark 50. Dan Brzokoupil
20. Sune Andersson 51. Hans Nilsson
21. Harry Sundberg 52. Anders Ahlström
22. Karl Andersson 53. Harry Svensson
23. Algot Haglund 54. Roland Andersson
24. Stig Nyström 55. Curt Olsberg
25. Ove Nilsson 56. Anders Grönhagen
26. Karl-Erik Andersson 57. Tommy Berggren
27. Birger Stenman 58. Ronald Åman
28. Hans Tvilling 59. Stefan Rehn
29. Bernt Ivegren
30. John Eriksson (Källa SFS-Bulletinen nr 1)
31. Stig Tvilling
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Klippkortet 
- nyhet för i år!

Djurgårdens Fotboll spelar i år alla matcher på Råsunda fotbollstadion. 
Till de elva matcherna i Allsvenskan kan du i år köpa vårt nya KLIPPKORT.

Klippkortet
Det fungerar precis som det låter. För 500:- får Du elva klipp, alltså 11 entréer till vilken 
match som helst i serien. Du kan klippa 11 gånger på en enda match eller en gång på 11 
matcher. Klipper Du upp kortet kan du köpa ett nytt.

Reserverad plats
Alla klippkort placeras på egen del av läktaren på onumrerad stol. Skulle Du välja att 
utnyttja alla 11 klippen tillsammans med 10 bekanta på t ex en derbymatch mot AIK så 
sparar du hela 325:-. Ett litet djurgårdsklipp! Går Du själv på varje hemmamatch sparar 
du 95:-.



Minns våra bästa stunder...

Maj-Britt Rönningberg 
var den stora idolen i 
konståkning under 40-talet
En av Djurgårdens många framgångsrika sektioner under 1960-talet var konståk
ning, där man under andra halvan på decenniet dominerade damsidan. Sektionens 
framgångar har sedan fortsatt, om än i mindre skala, under 70- och 80-talen.
Den första person som tävlade för Djurgården 
i konståkning var Maj-Britt Rönningberg. Som 
redan etablerad konståkerska värvades hon till 
föreningen av dåvarande sekreteraren Kalle Lilie
quist. Maj-Britt tävlade ensam för Djurgården i 
konståkning under åren 1943-49 och nådde 
som bäst två tredjeplaceringar i SM.

Maj-Britt Rönningberg fungerade som nå
got av en pionjär för konståkningssporten i 
Sverige. Hon populariserade konståkningen ge
nom sin strävan att utveckla den till en kvalifice
rad idrott. Tidigare handlade konståkningen 
mycket om uppvisning.

Konståkningssektionen bildas
- Maj-Britt Rönningberg var ju den stora idolen 
när man själv satte igång.

Detta säger Christina Karlsson, en av de 
som var med från början när Djurgårdens kon
ståkning startade på allvar. Året var 1956 och 
initiativtagaren var mångåriga ordföranden i 
damsektionen, Anna Dettner. Konståknings
sektionen blev verklighet en kväll i källaren i 
hennes hus.

Djurgården satsade på unga konståknings- 
talanger och tävlade i början enbart med junio
rer. Snart knöts den gamle mästeråkaren Hasse 
Lindh till sektionen som tränare. Och fram
gångarna började också komma smygande. 
Christina Karlsson, vid den här tiden Djurgår
dens främsta konståkerska, vann till exempel ett 
JSM 1960.

Bytte klubb
Det stora lyftet för Djurgården inträffade 1964, 
då några av Sveriges främsta inom konståkning
en bytte klubb. Det var den kända tränaren 
Gundi Busch och hennes adepter Britt Elfving 
och Görel Sigurdsson som gick över från SASK 
till Djurgården.

Att de valde just Djurgården har sin förkla
ring. Gundi Busch var nämligen gift med en av 
Djurgårdens främsta ishockeyspelare, Gösta 
”Lill-Lulle” Johansson.

I och med övergången började Djurgårdens 
storhetsperiod i konståkning. 1964 var Britt 
Elfving tvåa i SM, men året senare stod hon som 
mästare och Görel Sigurdsson var då tvåa. Britt 
vann sedan varje SM fram till och med 1969. 
Ofta hade hon Görel Sigurdsson och Christina 
Karlsson strax efter sig i prislistan.

När Britt Elfving lade skridskorna på hyllan 
hette kronprinsessan Eva Hermansson. Hon 
blev tvåa i SM flera gånger, men lyckades aldrig 
ta hem guldet. SM-segrare för Djurgården blev 
däremot Lotta Crispin 1977. Hon slutade dock 
med konståkning efter den triumfen för att i 
stället satsa på slalom.

Under 80-talet har Djurgårdens färger främst 
försvarats av Anette Olsson och Susanne Seger 
med framskjutna placeringar i SM och medver
kan i landslaget.

Mats Wickman



Leif Nilsson
Back, 26 år 

Moderklubb: Hudiksvall ABK 
Sjätte säsongen i DIF

Mannen med det stora fighterhjärtat, som 
utvecklats som fotbollsspelare de senaste 
åren. Alltid med i spelet, lojal och aggressiv.

Peter Mörk
Mittfältare, 23 år 
Moderklubb: Djurgården 
Tredje säsongen i DIF
Spelar bra med båda fötterna, i läge för det 
verkliga genombrottet. Ett litet muskelpaket 
med tekniska kvaliteter över hela planen.

Krister Nordin
Mittfältare, 21 år
Moderklubb: IFK Bergshamra.
Nionde säsongen i DIF
Har förmodligen allsvenskans hårdaste skott, 
teknisk men samtidigt tuff, en typisk ”järnka
min” som det gör ont att möta. Bra också i 
anfallet.
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Djurgården rättar in sig i ledet med en rad stora 
fotbollslag: Engelska Aston Villa och spanska 
Atletico Madrid och italienska Como, m fl.

Tacka kopieringsföretaget Mita för det. Djurgår
dens samarbetsavtal med det japanska fötretaget, i världstopp 
när det gäller kopieringsmaskiner, är guldkantat. Kanske det 
bästa som en svensk fotbollsklubb någonsin fått.

Det handlar kort sagt om miljonbelopp.
Nu skall Mitas logotype pryda de blårandiga fotbollströjorna 
och den yttre och mest visuella fasaden döljer stöd til Djurgår
den inom en rad övriga områden. Några spelare, bl a Steve 
Galloway, knyts till koncernen. Dessutom skall föreningens 
kansli rustas upp och moderniseras för att kunna erbjuda 
bättre service till den 11.000 medlemmarna och till publik 
och andra intrsserade. Inom tre år skall Djurgården ha landets 
bäst fungerande fotbollskansli.

Mita har sedan många år reklamsamarbetat med olika fot
bollsklubbar. Sålunda blir Djurgården en av medlemmarna i 
det fotbollsteam som även innefattar engelska Aston Villa, 
spanska Atletico Madrid, italienska Como, holländska Haar
lem, västtyska Waldorf Mannhem, franska Caen och det syd
amerikanska laget Independiente från Argentina.

Mita är ett internationellt företag med huvudkontor i Japan 
och med representation i 130 
länder. Så omöjligt är det väl 
inte att den fotbollsfamilj som 
Djurgården tillhör, i framti
den blir ännu större ...
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Stefan Rehn
Mittfältare, 23 år 

Moderklubb: Sundbybergs IK 
Elfte säsongen i DIF

Fotbollens Kenta Nilsson, ”Mr Magic”. En 
underbarfotbollsspelare, ledargestalt, skick
lig både offensivt och defensivt. Målfarlig 
och snabb.

Kefa Ohlsson
Forward/mittfältare, 24 år 
Moderklubb: Rönninge SK 
Debutant
Ett intelligent rörelseschema parat med oer
hört utvecklad teknik och ett bra sätt att av
sluta anfallen på, gör Kefa till en storspelare. 
Dock orutinerad.

Glenn Schiller
Back, 29 år
Moderklubb: IFK Göteborg 
Fjärde säsongen i DIF
En känslig högerfot, skicklig passare med 
ett ypperligt spelintellekt. Har bra offensiva 
egenskaper och massor av rutin. UEFA-
cupmästare med Blå-vitt 1982.
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DIF-KURIOSA
genom 
tiderna
Allsvenskt guld:

1955, 1959, 1964 och 1966.

Slutspelsfinal:
0-0 och 3-7 mot Malmö FF, 1988.

Cupfinaler:
1-2 mot Malmö FF 1951 och 0-1 mot samma 
lag 1975.

Guldgosse:
Gösta ”Knivsta” Sandberg, den ende spelare 
som var med i laget samtliga fyra guldår.

Skyttekungar:
Hans Jeppsson 1951, 17 mål, Leif Sköld 1962, 
21 mål och Tommy Berggren 1978, 19 mål.

Flest allsvenska matcher:
Sven Lindman, 312, 1965-80.

Flest allsvenska mål:
Gösta ”Knivsta” Sandberg 70, 1951-66.

Osisgubbe:
John ”Jompa” Eriksson, center i 1955 års guld
lag, ledde länge skytteligan säsongen 1954- 
55. Men så skadades han och fick gipsad se 
hur AIK:s Kurre Hamrin vann på 23 fullträffar. 
”Jompa” stannade på 19 mål.

Utan medalj:
Guldåret 1954-55 - på den tiden spelade man 
fortfarande höst/vår - var Arne Larsson höger- 
halv hela höstsäsongen. Men till våren för
svann Arne till Holmsund i div 2. In i Djurgård
slaget ryckte då Rune Othberg, som medver
kade i samtliga 10 vårmatcherna. Trots att 
Arne Larsson spelade 12 matcher på hösten 
blev han utan guldmedalj. Djurgårdens styrel
se bestämde att Othberg, som fortfarande till
hörde klubben, skulle medaljeras.

Lyskraftig nattiné:
Den 26 augusti 1959 var det elljuspremiär för 
svensk fotboll. Första paret ut var Djurgården 
och AIK på Fotbollstadion. Men el-installatio

nen tog tid varför matchen inte kom igång 
förrän 20.30 - den senaste avsparken hittills i 
allsvenskan. Hur det gick? Jo, Djurgår'n vann 
med 4-2 sedan AIK haft ledningen med 2-0.

Guldskyttar:
Fyra spelare har varit direkt inblandade i Djur
gårdens fyra guldmedaljer. 1955 säkrade Djur
går'n definitivt guldet genom att besegra GAIS 
på Råsunda med 2-0 den 5 juni. Båda målen 
sköts av center-reserven Bosse Finnhammar. 
Såväl "Jompa” Eriksson som Hans "Tjalle” Mild 
gick skadade och spelade inte.

Den 11 oktober 1959 spelade Djurgård 
och IFK Göteborg en direkt avgörande guld
match på Råsunda. Oavgjort räckte för DIF. 
Det blev 1-1 sedan Birger "Birre” Eklund givit 
IFK ledningen med 1-0 genom en straff som 
han fick lägga redan efter 4 minuters spel.

Samma sak 1964. Då behövde Djurgård 
vinna över Göteborg i slutmatchen med tre 
måls övervikt. Den detaljen ordnades i mat
chens sista spark - på straff - som Bernt Hugo 
Andersson löste med den äran. Det blev 4-1.

1966 spelade Djurgård och Norrköping en 
direkt avgörande guldfinal på Råsunde. DIF 
vann med 3-0. Det förlösande 1-0-målet sköt 
Sven Lindman på en skruvad frispark två 
minuter före paus. I andra halvlek hette Djur
gårdens målgörare Kay Wieståhl och Peder 
Persson.

Publikrekord:
48 894 mot IFK Göteborg på Fotboll stadion 
den 11 oktober 1959.

Största segrar:
8-1 mot Hammarby (div 1) den 21 september 
1972 och 7-0 mot Landskrona vid två tilfällen, 
dels den 29 april 1928, dels 50 år senare den 
17 september 1978.

Största seger i div 1 (fd div 2):
11-1 mot IFK Eskilstuna den 23 september 
1961 och 11-1 mot IFK Sunne den 1 oktober 
1961.

Största förlust:
1-11 mot IFK Norrköping i div 1 den 14 oktober 
1945.

Flest landskamper för DIF:
Gösta "Knivsta" Sandberg, 52 (1951-61).

SM (utslagningsmetoden):
1912, 1915, 1917 och 1920.

54



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 varai medlem ökar ditt 
intresse och engagemang för gamla 
fina Djurgår’n.
Det blir också en god hjälp att 
göra klubben ännu bättre.

Ditt medlemskap i Djurgårdens IF 
kostar to m fyllda 17 år: 75:-, fr o m fyllda 18 år: 150:-.

Jag vill bli medlem i DIF:

Välkommen till Djurgårdens IF!



Mr Hat Trick, Stefan Rehn, Djurgårdens IF. De två senaste årens vinnare i sluttävlingen.



Peter Skoogh
Forward, 24 år 
Moderklubb: Skå IK
Fjärde säsongen i DIF
Målfarlig, skicklig bollmottagare och -be
handlare. Genombrottsskicklig, tuff i spelet 
framför mål. Kommer oftast helt rätt i målsi
tuationerna.

Tommy Söderberg, tränare
Sannolikt den populäraste djurgårdstränaren någonsin - åtminstone om 
spelarnas röster får avgöra. Fingertoppskänsla för spelarnas välbefin
nande, försöker backa dem även privat. Tror på laget, den viktigaste av 
alla förutsättningar för ett lyckat resultat:

-Problemet är att vi kommer att få jobba mycket hårdare för poän
gen i år. Lagen känner vårt spel och våra spelare bättre. Tycker dock 
att försäsongens träning sett mycket bra ut och att många spelare gått 
framåt.

Fungerar själv tillsammans med övriga ledare i ett lyckat team:
-Kan vi inte jobba Ihop, hur skall det då gå?
Målsättningen?
-Den är klar. I år gäller det att befästa att vi är ett allsvenskt lag och 

ingen dagsslända.

Göran Aral, sportsligt ansvarig
Göran, som civilt arbetar som datakonsult, är i år till 75% anställd som 
sportsligt ansvarig. Posten innebär att Göran svarar för det långsiktiga 
tänkandet och arbetet med de sportsliga frågorna.

Uppstruktureringen av utbildningen av yngre spelare, rekrytering samt 
strategin hur vi skall möta framtidens problem är lite av det Göran an
svarar för förutom att han aktivt deltar i den löpande träningen.

Göran är dessutom lagledningens representant i fotbollsstyrelsen. 
Göran har en bakgrund som spelare och ledare i DIF sedan många år 
tillbaka. Efter ett par år i Råsunda och Gimonäs återvände Göran till oss 
i fjol och blev då en av de framgångsrika tränarna i vår trojka.
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Benny Persson, 
assisterande tränare
Benny, som gör sin andra säsong som assisterande tränare, tycker att inställ
ningen på försäsongen varit lika god som 1988.

-Faran ligger i att motståndarna i år inte kommer att ge oss något gratis. Kan 
vi etablera oss pä övre halvan i allsvenskan har vi gjort en utmärkt säsong, säger 
Benny och betonar att förväntningarna inte får vara för högt ställda på spelarna.

-Visserligen är de väldigt skickliga och ambitiösa men vi får inte glömma att 
vi har seriens yngsta lag och att vi i första hand är ett framtidslag.

Som assisterande tränare gör Benny mycket arbete som inte syns. Bland
annat svarar han för att Tommy och Göran får blivande motståndare analyserade.

-Det är naturligtvis inte alltid så kul att inte få se DIF:s matcher men skall vi nå ett bra resultat måste 
vi jobba hårt även med de mindre attraktiva uppdragen.

Detta med att jobba i team tror Benny mycket på.
-Framtidens lag kommer att bestå av flera personer som prestigelöst arbetar tillsammans. Titta bara 

på hur väl det fallit ut med vårt ishockeylag.

Björn Alkeby, målvaktstränare
Efter det misslyckade kvalet 1982 slutade Björn Alkeby som målvakt i DIF. Då 
hade han gjort 12 säsonger och 243 allsvenska matcher. Men han finns 
fortfarande i allra högsta grad med i bilden. Fast numera lite mer bakom 
kulisserna. Björn är föreningens målvaktstränare.

I första hand skall han specialgnugga Magnus Hultén och Anders Almgren, 
A-truppens två målvakter. Men han jobbar också med ungdomslagens målvak
ter och med tjejernas. Det är femte säsongen han har det här jobbet.

-Det är lite speciellt att vara målvakt, säger han. Jag tror det är bra med en 
speciell tränare för dem, en som stått själv och talar samma språk.

Två dagar i veckan är Björn på plats. Det handlar om ordentliga genomkörare. Björn skjuter och kastar 
bollar och han tar en detalj i taget. Det kan gälla att snabbt komma ner eller att snabbt komma upp igen. 
En sak vet han säkert:

-DIF har två målvakter med höga allsvenska kvaliteter.

Torbjörn Waax, materielförvaltare
Sedan 1987 är Torbjörn huvudansvarig för materielen. Tobbe är 53 år och 
arbetar civilt som fordonstekniker på Sveriges Radio. Tobbe har ett långt 
förflutet i DIF där han förutom materielsysslan har varit lagledare för B-laget. Då 
vann han tillsammans med Göran Aral allsvenska reservlag sserien, något 
Tobbe ofta påpekar för de ledare som efterträtt honom och misslyckats med 
denna bedrift.

Att vara materialförvaltare för ett allsvenskt lag är i dag ett heltidsjobb, men 
på något sätt lyckas han kombinera läskbärandet, klädvården och de andra 
tusen småsysslorna med det civila arbetet.

Dessutom hinner Tobbe med att hålla segelbåten i prima skick. Segling är nämligen det stora 
intresset förutom fotbollen.

Spelarna skall bara behöva tänka på matchen eller träningen och inte på materialet, säger Torbjörn. 
Och att det är en paroll han lever upp till kan hela Djurgårdens fotbollstrupp intyga.
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Kjell Lundqvist, lagledare
Egentligen är det fel att titulera Kjell Lundqvist lagledare, karl’n är 
ju tusenkonstnär. Visserligen är hans huvudsakliga syssla lagle
darjobbet för vårt reservlag, men det är bara en bråkdel av ”Lun
kans” och hans fru Sivs sysslor inom deras kära Djurgår’n. Många 
av oss hoppas att familjen Lundqvist överger sin lägenhet ute i 
”Sumpan” och flyttar hit till Stadion. Det är ju här de hör hemma. 
Eller på vår andra hemvist, Hjorthagen, där de sett så många av 
våra nuvarande stjärnor växa upp.

Björn Engström, läkare
Gör sin fjärde säsong. Björn Engström kom från Brommapojkarna 
och när han inte pysslar om fotbollsspelare återfinns han på 
kirurgen på S:t Görans sjukhus. Han finns på bänken vid varje 
hemmamatch och har då också ansvar för motståndarlagets spe
lare. I mån av tid och behov finns han också med på träningar.

- I princip är det en ständig jour, säger han.
De vanligaste fotbollsskadorna är relativt lättbehandlade. Det 

rör sig om lårkakor vid direktsmällar, vrickningar i fotleder och över
belastningsskador. För att bota en lårkaka räcker det med kyla och 
tryckförband.

Det är Björn som avgör hur allvarlig en skada är och när spela
ren kan vara med i en match igen. Naturligtvis i samråd med spe
laren. Vad som däremot aldrig får hända är att lagledningen trycker 
på och vill ha den skadade i spel tidigare därför att han är viktig för 
laget.

-Men sådana lagledningar tror jag inte finns.

Björn Odö, massör
En av doldisarna i Djurgårdstruppen, men sannerligen inte en av 
de oviktigaste. En 35-årig urdjurgårdare som gör sin andra säsong 
i laget. Björn tillhör det garde Tommy tagit med sig till DIF. Tommy 
och Björn arbetade nämligen tillsammans i Brommapojkarna.

Björn Odö har egen praktik på Engelbrektsgatan i Stockholm 
och tycker det är skoj att jobba med djurgårdarna:

-Det är viktigt att ha en öppen dialog med spelarna, att de 
kommer till mig med sina krämpor. Kan inte jag ordna det, går vi 
vidare till Björn. Det är viktigt att allt sådant sker systematiskt.

Björn Odö jobbar helst med händerna, men har också t ex 
ultraljud och strömbehandling redo i bagen.
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