
Tack ska du ha, det gjorde vi bra! Steve Galloway tackar Krister Nordin efter 
Djurgårdens 2-0 på Frölunda. Foto: Tomas Oneborg.

DIF-Union Sportive 
Onsdag 27 september 

kl 19.00









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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Hörnet där alla Djurgårdare träffas!





Minns våra bästa stunder ... av Mats Wickman

Inga Gentzel första 
framgångsrika flickan
Den första riktigt framgångsrika kvinnan 
i Djurgårdens idrottshistoria heter Inga 
Gentzel. Hon tog fem SM-tecken under 
sin karriär, samt erövrade ett OS-brons 
1928 i Amsterdam.

Inga Gentzels första framträdande skedde 
1926. Hon satte då nytt svenskt rekord på 
1000 meter. Loppet gällde uttagningen till 
damolympiaden i Göteborg samma år.

Vid den följande damolympiaden kom 
Inga Gentzel tvåa på 1000 m, slagen en
dast av världsettan på distansen. Hon sänk
te här sitt eget svenska rekord från 3.21,9 
till 3.09,4.

Senare var det 800 m som kom att bli 
Inga Gentzels specialdistans. På denna sträc
ka var hon under några år helt överlägsen i 
Sverige. Om detta vittnar fyra SM-tecken 
1928 till 1931. Det femte SM-guldet tog 
hon 1929 på 200 m.

Damerna med
1928 i Amsterdam var det första gången 
som damerna fick tävla olympiskt tillsam
mans med herrarna. Damerna tävlade i fem 
grenar: Höjdhopp, diskus, 100 m, 4 x 100 
m, samt 800 m. På den sistnämnda sträck
an kom Sveriges representant från Djur
gården: Inga Gentzel.

Inga gjorde mycket bra ifrån sig och 
sprang in som trea och bronsmedaljör. 
Hon satte samtidigt svenskt rekord på sträc
kan. Detta rekord löd på 2.17,8 och höll 
faktiskt fram till 1943.

Bronsmedaljen blev alltså Ingas, men 
egentligen skulle hon haft silver. Tvåan i 
800 m-loppet, Kinuye Hitomi från Japan, 
blev senare bevisad vara man!

Ledare
Inga Gentzel höll också på med andra id
rotter som orientering och skidåkning.

Efter sin aktiva karriär fungerade hon 
som ledare för det framgångsrika djurgård
slaget på skidor i början av 1940-talet.

Detta lag tog tre SM-tecken 1941-43 
och byggde på tvillingsystrarna Maud och 
Dis Cederholm.

Mats Wickman

Har Du något att bidra med 
till Djurgårdens historia, 

kontakta Mats på 
telefon 08-11 57 11.





Mr Hat Trick, Stefan Rehn, Djurgardens IF. De två senaste årens vinnare i slut tävlingen.



DIF:s landslagsmän 
genom tiderna

Djurgården har haft hela 60 A-landslagsspelare i 
fotboll genom tiderna. Det är endast AIK (86), IFK 
Göteborg (81), Malmö FF (67) och Örgryte (63) som 
har haft fler. Här följer Djurgårdens alla landslagsspela
re i kronologisk ordning:

1. Erik Lavass 32. Stig Tvilling
2. Bertil Nordenskjöld 33. Gösta Sandberg
3. Ivar Friberg 34. Folke Holmberg
4. Samuel Lindqvist 35. Birger Eklund
5. Knut Sandlund 36. Arne Arvidsson
6. Ragnar Wicksell 37. Arne Larsson
7. Götrik Frykman 38. Sigvard Parlin g
8. Viktor Jansson 39. Sven Tumba
9. Sten Söderberg 40. Lars Broström

10. Carl Runn 41. Hans Mild
11. Gösta Backlund 42. Olle Hellström
12. Carl Karlstrand 43. Leif Skiöld
13. Gottfrid Johansson 44. Leif Eriksson
14. Melcker Sävensten 45. Jan Karlsson
15. Oskar Gustavsson 46. Ronney Pettersson
16. Karl Gustavsson 47. Sven Lindman
17. Frithiof Rude’n 48. Jan-Erik Sjöberg
18. Einar Hemming 49. Willy Gummesson
19. Albert Öijermark 50. Claes Cronqvist
20. Sune Andersson 51. Dan Brzokoupil
21. Harry Sundberg 52. Hans Nilsson
22. Karl Andersson 53. Anders Ahlström
23. Algot Haglund 54. Harry Svensson
24. Stig Nyström 55. Roland Andersson
25. Ove Nilsson 56. Curt Olsberg
26. Karl-Erik Andersson 57. Anders Grönhagen
27. Hans Jeppsson 58. Tommy Berggren
28. Birger Stenman 59. Ronald Aman
29. Hans Tvilling 60. Stefan Rehn
30. Bernt Ivegren
31. John Eriksson (Källa SFS-Bulletinen nr 1)



Tommys krönika Tommy Söderberg

Ett steg ut i Europa?

Vi välkomnar publiken till Djurgårdens första hemma
match i en av de europeiska cuperna på mycket, mycket 
länge.

Visst hade vi tur i lottningen, det skall vi inte sticka under stol 
med. Våra motståndare från ”lilleputtlandet” Luxemburg 
kommer ju inte precis från en av fotbollsvärldens mest fram
stående och spelskickliga fotbollsnationer.

Ändå blev det bara 0-0 nere i Luxemburg för två veckor 
sedan. Hur kan det komma sig?

Det finns flera förklaringar: För våra spelare var steget ut 
i Europa långt, det skapade viss nervositet i gänget. Och kan
ske underskattade vi också våra motståndare, vi var ju stor
favoriter i matchen.

Nu vet vi att det inte var så enkelt. Luxemburg levde 
dessutom väldigt högt på sin duktiga målvakt - titta 
extra på honom i kväll - som helt behärskade luftrum
met framför mål, och som ju också står i Luxemburgs 

landslag. En mycket bra fotbollsspelare, likaväl som 
andra luxemburgspelare var det.

Hur skall vi då vinna i kväll?
Vi måste vara starkare i både tempo och 

fysik, och hela tiden hålla högsta puls i vårt 
spel.

Klarar vi det, klarar vi oss också vidare till 
nästa cupomgång.

Hälsningar
Tommy Söderberg



Stockholms 
Stolthet

Begreppet är nu känt även i den engelska fotbollsvärlden.
Ett väl ansett fotbollsmagasin skrev om den svenska fotbollsfinalen 

1988 att ”The Pride of Stockholm” skulle möta Malmö FF.
Nedan följer åtta företag som satsar på fotbollssamarbete med 
Djurgårdens IF under samlingsnamnet Stockholms Stolthet.



MATCH I CUPVINNARCUPEN

Europacupen
Olympique Marseille (Frankrike)-Brendby (Danmark) 3-0
Spora (Luxemburg)-Real Madrid (Spanien) 0-3
Steaua Bukarest (Rumänien)-Fram Reykjavik (Island) 4-2
PSV Eindhoven (Holland)-FC Luzern (Schweiz) 3-0
Derry City (Irland)-Benfica (Portugal) 1-2
Malmö FF (Sverige)-Inter (Italien) 1-0
Glasgow Rangers (Skottland)-Bayern Munchen (Västtyskland) 1-3
Dynamo Dresden (DDR)-AEK Athen (Grekland) 1-0
Rosenborg (Norge)-Mechelen (Belgien) 0-0
Milano (Italien)-HJK Helsingfors (Finland) 4-0
FC Tirol (Österrike)-Omonia Nicosia (Cypern) 6-0
Sparta Praha (Tjeckoslovakien)-Fenerbahce (Turkiet) 3-1
Linfield (Nordirland)-Dnepropetrovsk (Sovjetunionen) 1-0
Sliema Wanderers (Malta)-Nantori Tirana (Albanien) 1-0
Honved (Ungern)-Vojvodina (Jugoslavien) 1-0
Ruch Chorzow (Polen)-Cska Sredets (Bulgarien) 1-1

UEFA-cupen
Zhalghiris Vilnus (Sovjetunionen)-IFK Göteborg (Sverige) 2-0

Djurgårdens IF
Stockholms 

Nr Målvakter Stolthet-sponsor 
1 Anders Almgren
.... Magnus Hultén

Nr Backar
2 Glenn Schiller V.A.G.
3 Stephan Kullberg (kapten) Concelia 
4 Lars Lundborg Rank Xerox
5 Leif Nilsson Expert
7 Nicklas Karlström Rank Xerox
.... Jan Andersson Concelia
.... Kenneth Bergqvist Gröna Lund
13 Jonas Claesson V.A.G.

Nr Mittfält Sponsor
6 Krister Nordin Merkantil
8 Patrik Eklöf
9 Jens Fjellström Cementa
.... Peter Mörk
.... Thomas Johansson Cementa
.... Kefa Ohlsson (r)
.... Patrik Hagman

Nr Forwards
10 Steve Galloway Merkantil
11 Peter Skoog Nybergs Glas
12 Glenn Myrthil Expert
.... Mikael Martinsson Nybergs Glas
(r) = reserv



Dagens domare Timo Keltanen, huvuddomare. 
Eero Virtanen och Markku Helle, 
linjemän.

Union Sportive Luxembourg
Nr Målvakt 8 Luc Feireisen
1 John van Rijswick 10 Denis Mogenot

Nr Backar Nr Forwards
3 Thomas Wolf 9 Patrick Morocutti
4 Laurent Schonckert 11 Christian Joachim
5 Marc Birsens

Nr Reserver
Nr Mittfält 12 Fernand Heinisch
2 Claude Ganser 13 Pierre Hoscheid
6 Gerard Jeitz 14 Luc Lambert
7 Joel Groff

Cupvinnarcupen
Så här gick det Groningen (Holland)-Ikast (Danmark) 1-0

Panathinaikos (Grekland)-Swannea (Wales) 3-2
i l:a omgången. Anderlecht (Belgien)-Ballymena United (Nordirland) 6-0
Nu är det retur FC Barcelona (Spanien)-Legis Warszawa (Polen) 1-1
möte. Besiktas (Turkiet)-Borussia Dortmund (Västtyskland) 0-1

Union (Luxembourg)-Djurgården (Sverige) 0-0
Partizan Beograd (Jugoslavien )-Celtic (Skottland) 2-1
Valur (Island)-Dynamo Berlin (DDR) 1-2
Slovan Bratislava (Tjeckoslovak)-Grasshoppers (Schweiz) 3-0
Belenenses (Portugal)-Monaco (Frankrike) 1-1
Valladolid (Spanien)-Hamrun Spartans (Malta) 5-0
Dinamo Bukarest (Rumänien)-Dinamo Tirana (Albanien) 0-1
Ferencvaros (Ungern)-Valkeskoski (Finland) 5-1
Adrnira Wacker (Österrike )-Limassol (Cypern) 3-0
Torpedo Moskva (Sovjetunionen)-Cork City (Irland) 5-0
Brann (Norge)-Sampdoria (Italien) 0-2

Övriga matcher
A Inter (Italien)-Malmö FF
B IFK Göteborg - Zhalghiris Vilnus (Sovjetunionen)

Nästa matchdag är onsdagen den 18 oktober, 
med returmatch onsdagen den 1 november.



Kvällens djurgårdsprofil, Steve Galloway:

-Nu hoppas jag 
att målen kommer!
Förra året slog Steve Galloway igenom 
med dunder och brak i Djurgårdens suc
cébetonade allsvenska fotbollslag.

-Jag gjorde ju mål i nästan varenda match! Så 
visst har årets säsong varit en besvikelse för min 
personliga del så här långt. Men fortfarande 
finns ju chansen att det lossnar för mig. Det vore 
ju perfekt om det exploderade i kväll, säger Ste
ve med glimten i ögat inför kvällens returmatch 
mot Union Luxemburg.

Första mötet mellan Djurgården och Union 
Luxemburg blev en besvikelse för alla trogna 
djurgårdssupporters - och även för Steve Gallo
way.

-Vi borde ha vunnit den matchen. Vi ägde 
ju bollen nästan hela tiden, säger Steve. Men 
tyvärr är det inte riktigt samma skärpa längst 
framme i år som det var under fjolåret. Jag får 
självklart ta på mig min del av de uteblivna 
målen. Men samtidigt är det faktiskt så att jag 
har varit småskadad hela året och därför haft 
svårt att träna ordentligt.

Inte längre anonym
En anna bidragande orsak till de uteblivna mål
en från Steves skalle och ben, kan vara att mot
ståndarna nu vet vem Djurgårdens nummer 10 
är. Det visste man inte i fjol!

-Givetvis kan det ha sin betydelse. Men jag 
tycker inte att vi har spelat lika bra i år som under 
fjolåret. Och det gäller hela laget.

-Men vi får inte glömma bort att sedan fjol
året har vi tappat fyra etablerade spelare. Och 
dem ersätter man inte i en handvändning.

Trivts bra i DIF
Steve Galloway kom till Djurgården från Teg i 
Umeå inför fjolårets säsong. Han blev omedel
bart en populär favorit hos de egna supportrar
na. Dessvärre fick han även möta den ogenerösa 
inställning som en del svenskar har till männi
skor från andra länder.

-Hittills har jag trivts bra i Djurgården. Men 
tyvärr saknar jag ett ordentligt arbete vid sidan 
av fotbollen. Men det hoppas jag skall fixa sig, 
säger Steve, vars kontrakt med DIF går ut efter 
den här säsongen.

Flyttplaner?
Nå, hur blir det - stannar Du i Djurgården?

-Jag såg för ett par veckor sedan i en tidning 
att jag skulle flytta tillbaka till Umeå! Visserli
gen åker jag dit för att hälsa på ibland, men ett 
permanent boende är inte aktuellt, skrattar Steve.

-Först efter årets säsong skall jag bestämma 
mig beträffande nästa år. Kanske det blir en fort
sättning i Djurgården. Kanske en annan klubb.

-Men första skall jag försöka bidra till att 
Djurgården även får spela en andra omgång i 
cupvinnarcupen, säger kvällens djurgårdsprofil, 
Steve Galloway.

Dan Svanell



Kvällens djurgårdsprofil, Steve Galloway. (Foto: Claudio Bresciani)





Mikael Martinsson har koll på bollen. (Foto: Claudio Bresciani)



Luxembourg-lag som deltagit i 
Europacuperna (Europacup, Cup
vinnarcup, UEFA-cup):

Alliance Dudelange
Aris Bonneweg
Avenir Beggen 
Fula Esch
Jeunesse d’Esch
Progres Niedercorn 
Red Boys Differdange 
Spora Luxembourg 
Union Sportive Luxembourg 
US Rumelange

Facit totalt i cuperna
Ant
182

Vinst
17

Oavgj
14

Förlust
151

Mål
116-750

Fördelat på Europacupen
72 8 5 59 62-294

Cupvinnarcupen
58 6 4 48 37-230

UEFA-cupen
52 3 5 44 17-226

Endast 3 gånger har ett Luxembourg-lag nått andra omgången i 
någon av cuperna, Jeunesse 1959 och 1963, samt Aris Bonneweg 
1979.

Svenska motståndare
IFK Göteborg - Jeunesse (2-1, 0-1, 5-1), Europacupen 1958
IFK Göteborg - Avenir Beggen (8-0, 9-0), Cupvinnarcup 1984 
(OBS! Stephan Kullberg var med i laget!)
AIK - Red Boys (8-0, 5-0) Cupvinnarcup 1985



Avdelning strykpojkar

(efter 0-0 i Luxembourg . . .)

1965 Köln - Union Sportive 13-0
1971 Chelsea - Jeunesse 13-0
1972 US Rumelange - Feyenvord 0-12
1984 Ajax - Red Boys 14-0

Union Sportive Luxemburg
Bildades år 1909 och har sitt säte i staden Luxembourg. Man har 
deltagit 36 gånger i olika cuper, men aldrig gått vidare efter l:a 
omgången.
Nr 11 i laget spelar dessutom även i Luxemburgs landslag sedan 
något år tillbaka. Union Sportive Luxembourg har följande facit::

Europacupen mot Valencia, Spanien : 1-3, 0-1
Uefa: 8 0-0-8 2-38
Senaste framträdande: 1988 mot FC Liege, Belgien (1-3, 0-4) 
Cupvinnarcupen: 15 2-2-11 8-43
mot Hamburg (0-4, 2-3), 1860 Munchen (0-4, 0-6), Goztepe 
Izmir, Turkiet (0-3, 2-3), Goztepe Izmir (0-5, 1-0), Bodo Glimt 
(1-4, l-0),TrakiaPlovdiv,Bulgarien(0-4,l-l),  1986:Olympiakos, 
Grekland (0-3, 0-3) . . och så Djurgården 0-0.



Niklas Karlström - redo för skott! (Foto: Claudio Bresciani)



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.

57





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 på 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 reservlagsserien, 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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