Först på bollen. Krister Nordin laddar för skott - sannolikt har han ett av Allsvenskans
hårdaste tillslag. Foto: Claudio Bresciani.

DIF - Real Valladolid
Onsdag 1 november
kl 19.00

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.

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.

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. Vågarfölja med upp
i anfallsspelet. Orutinerad.
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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.

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.

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!

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.

Stockholms Stolthet-sponsor."
Merkantil

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.

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.

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 195455. 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 högerhalv 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 vårmatchema. 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 Djurgår'n
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 l(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, 1917och 1920.

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.

Stockholms Stolthet-sponsor:
Rank Xerox

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.

Stockholms Stolthet-sponsor:
Nybergs Glas

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.

Stockholms Stolthet-sponsor: Expert

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.

Stockholms Stolthet-sponsor: Cementa

Niklas Karlström
Back, 23 år
Moderklubb: IFK Borgholm
Debutant
En skicklig huvudspelare med utomordent
liga tekniska kvaliteter. Behärskar stora ytor
och har förmågan att vara bra på många
olika platser i laget.

Stockholms Stolthet-sponsor:
Rank Xerox

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.

Stockholms Stolthet-sponsor: Concelia

Tack för fotbollsåret 1989!
Vi från Djurgårdens IF vill passa på tillfället att tacka alla våra sponsorer som
satsat på fotboll med DIF detta året. Många företag är inbitna och trogna
djurgårdare men har också funnit att DIF är en bra investering bland annat
från massmediasynpunkt sett.
Förra året var DIF fotboll otroligt lyckosamma som nykomlingar i all
svenskan (efter en kort sejour i div 1 norra). Vi spelade på Stockholms Sta
dion och hade ca 7.500 i snittpubliksiffra per match.
Massmediaintresset var enormt med bland annat bevakning i 13 Sports
peglar samt 3 direktsända matcher i televisionen.
I år har DIF försökt att hänga kvar i allsvenskan och började det mödo
samma arbetet att etablera sig som storklubb. Det här året måste summeras
som lyckosamt, och man har varit nära att upprepa framgångarna från i fjol.
Det är få klubbar förunnat att kunna kalla sig storklubb, och statistiken vi
sar att det är tämligen vanligt att man åker berg-och -dal-bana i seriesystemet.
Det är värt att notera:
•

att DIF i år tagit nästintill lika många poäng i Allsvenskan som vi gjorde

förra året
• att DIF sålde Kjetil Osvold, mittfältsmotor, Joachim Sjöström, målvakt,
Vito Knezovic, mittback, samt Stefan Rehn, mittfältsdirigent, och inte
har haft ekonomi eller resurser att hitta lämpliga ersättare.
•

att nyförvärvet Mikael Martinsson blev spelklar först i augusti månad

efter ett avancerat benbrott i höstas och därför inte kunnat göra sig själv
rättvisa, målfarlig forward som han är.
• att flyttningen till Råsunda varit negativ från publiksynpunkt och däri
genom påverkat spelet.
• att fd styrelseledamoten Señor Stefan Söderberg byter kostym efter pris
lappen och fortsätter att bidra till den uppkomna turbulensen på
fotbollssidan.
I år har vi haft dåligt publikstöd som vi noterar till 3.000 personer per match,
vilket är katastrof då föreningen lever på reklam och publikintäkter.
Även nästa säsong spelar vi på Råsunda, eftersom vår kära folkborg Stadion
ockuperas av hästar och förberedelser inför det stora evenemanget Ryttar-
VM 1990.
1991 är det oklart var vi spelar och tränar, då Stockholms Kommun i
dagsläget inte har något att erbjuda. Förhandlingar pågår!
Tills dess hoppas vi att Ni är med oss och stöttar. Vi behöver Er!

Vid pennan,
Marie Forsberg

DIF AB

Tommys krönika

En djurgårdare
ger sig aldrig
Idag tar vi nya tag i jakten på fortsatt
spel i Europa. Vi har 2-0 i baken sedan
matchen för två veckor sedan, men vi är
ingalunda besegrade på förhand. Jagtror
att både spelare och ledare i Valladolid
var överraskade av vårt spel nere i Spa
nien - vi höll matchen mycket väl uppe,
hade många målchanser och gott flyt. I
ärlighetens namn skall sägas att match
resultatet, 2-0 till Valladolid, inte spe
glar matchens verkliga ansikte.

Valladolid är, om det uttrycket tillåtes, ett
mycket ospanskt spanskt lag. Som ni själva
kan se är det storvuxna och kraftiga spelare,
inte de små och snabba spelare som man
annars alltid förknippar med spansk fot
boll.
Däremot är tekniken kännetecknande
för såväl Valladolid som för spansk fotboll
överhuvudtaget.
Det finns väl anledning att tro att våra
motståndare spelar med fem-sex man i
försvaret idag, och det gäller för oss att
dyrka upp det med snabba framstötar mot
mål.
En på papperet svår uppgift, kanske, vår
säsong har ju de facto inte kännetecknats av
något överdrivet målfyrverkeri. Men, som
bekant, en djurgårdare ger sig aldrig.

Vilket osökt leder mig över till en tillba
kablick på den fotbollssäsong som gått.

År två svårare
Djurgårdens fotbollslag kom tillbaka till
allsvenskan 1988 med den uttalade mål
sättningen att hålla oss kvar i högsta serien.
Vi lyckades inte bara med det, vi tog oss
också till slutspel och ännu bättre, till final.
Vi tog hem silvermedaljerna första året i
allsvenskan.
Det var en stor prestation.
Men år 2 är alltid svårare. All fotbollshi
storia lär oss det. Det fanns t o m de som
spådde vår snara hädanfärd ur allsvenskan,
året efter succéåret.
Personligen trodde jag att vi hade chan
sen att nå slutspelet igen, men att det skulle
bli mycket svårt. Det visade sig också stäm
ma.
När det allsvenska spelet inleddes hade
vi förlorat Kjetil Osvold, en av de bästa ut
ländska spelare som lirat i Sverige. Kjetil var
en klippa, en dirigent på mittfältet och en
arbetskraft av stora mått. Efter halva sä
songen försvann också Stefan Rehn till
England. Vi fyllde på bra med spelare som
tog sitt ansvar och gjorde det otroligt bra:
Jens Fjellström klev fram som dirigent,

kanske som allsvenskans främste i den rollen, Mikael Martinsson
kom till hösten och satte extra fart framåt, och Lasse Lundborg
m fl gjorde jättejobb.
Ändå nådde vi inte ända fram.
Vi var för tunna framåt, våra forwards - särskilt fjolårets mål
kung Steve Galloway - var påpassade, ibland nästan in absur
dum. Det blir gärna så, detta magiska år 2.
Trots det fanns vi med i kampen om slutspelsplatserna ända
in på mållinjen. Jag tycker vi kan ge säsongen betyget ”med
beröm godkänd”!
När jag nu lägger den allsvenska säsongen 1989 till hand
lingarna gör jag det samtidigt som jag lämnar Över ansvaret för
A-laget till Lennart Wass.

Lycka till, Lennart!
Att vara tränare i ett allsvenskt lag är inget lätt jobb, men det är
stundtals oerhört roligt. Lennart tar över ett mycket fint och
sammansvetsat gäng - jag tror inte att någon annan allsvensk
klubb har så fm anda och sammanhållning som just Djurgårdens
IF. Lennart kommer att ha mycket kul, men kommer också att
märka att det krävs mycken möda och hårt arbete för att uppnå
de gladaste av alla stunder, i omklädningsrummet efter en su
veränt genomförd segermatch.
Varsågod Lennart, och lycka till!
Själv tar jag över ansvaret för Djurgårdens ungdomsfotboll.
Det finns en enorm kapacitet och potential inom Djurgårdens
Idrottsförening. Jag skall se till att A-laget även fortsättningsvis
har egna förmågor att ta av och att vår omfattande ungdoms
verksamhet består och utvecklas.
Det är ett jobb jag alltid tyckt om - ungdomen är ju idrottens
själ, en tillgång utan vilken den svenska idrottsrörelsen skulle
vara enbart en kommersiell marknad för upphandling och
försäljare och ledare i olika riktningar.
Givetvis kommer jag även fortsättningsvis att ha kontakt
med A-laget. Vi har inlett en fin tradition av tränarmöten med
fotbollstränarna på alla nivåer inom Djurgården, och den tradi
tionen hoppas jag kommer att fortsätta och utvecklas.
Tack för de här åren.
Heja Djurgår’n!
Tommy Söderberg
Mikael Martinsson, målfarlig forward i DIF, som i år spelat
yttermittfältare, har tidigare varit proffs i spanska klubben
Castellon. Foto: Claudio Bresciani.

MATCH ICUPVINNARCUPEN

Djurgårdens IF
Nr Målvakter
1 Anders Almgren

Nr Forwards
10 Steve Galloway
11 Peter Skoog

Nr Backar
2
3
4
5
7

Glenn Schiller
Stephan Kullberg (kapten)
Lars Lundborg
Jonas Claesson
Nicklas Karlström

Nr Mittfält

Nr Reserver
....
....
....
....
....
15

Peter Mörk
Kefa Ohlsson
Glenn Myrthil
Patrik Eklöf
Kenneth Bergkvist
Magnus Hultén

6 Krister Nordin
8 Mikael Martinsson
9 Jens Fjellström

DIF:s matcher i Europacupen
1955/56
1965/66
1967/68

Djurgården-Gwardia Warszawa
Djurgården-Lewski Sofia
Djurgården-Gornik Zabrze

Polen
Bulgarien
Polen

0-0 (h), 4-1 (b)
2-1 (h),0-6(b)
0-1 (b),0-3(h)

Wales
Luxenburg
Spanien

1-2 (b), 1-1 (h)
0-0 (b), 5-0 (h)
0-2 (b),...........

England
DDR
Norge
Tjeckoslovakien
Holland

1-1 (h),0-6(b)
1-3 (h), 1-2 (b)
2-1 (b), 5-1 (h)
0-2 (h),l-3(b)
0-3 (b), 1-2 (h)

Cupvinnarcupen
1975/76
1989/90

Djurgården-Wrexham
Djurgården-Union Luxembourg
Djurgården-Valladolid

UEFA-Cupen
1964/65
1966/67
1974/75

1976/77

Djurgårdcn-Manchester United
Djurgården-Lokomotiv Leipzig
Djurgården-Start Kristiansand
Djurgården-Dukla Prag
Djurgården-Feijenoord

ONSDAG DEN 1 NOVEMBER
Real Valladolid Deportivo
Nr

Nr Spelare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Reserver
Patri
Lozano
Caminero
Jankovic
Pena

Ravnic
Ayarza
Lemos
Moreno
Gomzalo
Moya
Roberto
Albis
Alberto
Minguela (lagkapten)
Hidalgo

Matchens domare
Manfred Rossner,
Hans Jürgen Buschhart
och Klaus Dieter, Väst-Tyskland

Resultat i cuperna,
andra omgången, första matchen:
Panathinaikos, Grekl-Dinamo Bukarest, Rum 0-2
Torpedo Moskva, Sov-Grasshoppers, Schweiz 1-1

Europacupen
Malmö FF, Sverige-Kv Mechelen, Belgien
Bayern Munchen, Västty-Nentori Tirana, Alb
Dnepr Dnepropetrovsk, Sov-Swar Tirol, Öst
Honved Budapest, Ungern-Benfica, Portugal
Milan, Italien-Real Madrid, Spanien
Olympique Marseille, Fra-AEK Atén, Grek
Sparta Prag, Tjeck-Sredets Sofia, Bulgarien
Steaua Bukarest, Rum-PSV Eindhoven, Holl

0-0
3-1
2-0
0-2
2-0
2-0
2-2
1-0

Cupvinnarcupen
Dortmund, Västtyskland-Sampdoria
1-1
Monaco-Dynamo Berlin
0-0
Real Valladolid, Spa-Djurgårdens IF, Sverige 2-0
Admira Wacker, Österr-Ferencvaros, Ungern 1-0
Anderlecht, Belgien-Barcelona, Spanien
2-0
Groningen, Holl-Partizan Belgrad, Jugoslavien 4-3

UEFA-Cupen
Antwerpen, Holland-Dundee United
Wien, Österrike-Olympiakos
Dynamo Kiev, Sovj-Sanik Ostrava, Tjeckosl
FC Brygge, Belgien-Rapid Wien, Österrike
Fiorentina, Italien-Sochaux, Frankrike
Hibernian, Skottland-FC Liege, Belgien
Köln, Västtyskland-Spartak Moskva, Sovjet
Paris Saint-Germain, Frankrike-Juventus, Ital
Porto, Portugal-Valencia, Spanien
Real Zaragoza, Spa-Hamburger SV, Västt
ROPS Rovaniemi, Finland-Auxerre, Frankrike
Röda Stjärnan, Jugosl-Zhalgaris Vilnus, Sovjet
Werder Bremen, Västtysk-Austria Wien, Öster
Wettingen, Schweiz-Napoli, Italien
Zenit Leningrad, Sovj-VIB Stuttgart, Västtysk

4-0
2-2
3-0
1-2
0-0
0-0
3-1
0-1
3-1
1-0
0-5
4-1
5-0
0-0
0-1

Djurgårdens IF -100 år 1991

A.A. - de rätta initialerna
för en djurgårdsmålvakt
Djurgårdens nuvarande målvakt i fotbol
lens A-lag heter som bekant Anders Alm
gren och har alltså initialerna A.A. Samma
initialer hade Djurgårdens stjärnmålvakt
under storhetstiden på 50- och 60-talen,
Arne Arvidsson.

Arne Arvidsson var, till skillnad från Anders
Almgren, ingen genuin djurgårdsprodukt.
Han kom från Långshyttan i Dalarna och
värvades till Djurgården 1952. Som vanligt
var det fotbollsbasen och mästervärvaren
Sigge Berghs förtjänst att Djurgården fick
ytterligare en talang i laget.
Talangen Arvidsson höll faktiskt på att
hamna i IFKNorrköping, där han provspe
lat försommaren 1952, men Sigge Berghs
bror var ordförande i Långshyttans AIK
och slog larm till Djurgården att deras mål
vakt var på väg till Norrköping.

Lysande insats
Arne Arvidsson gjorde debut för Djurgår
den i allsvenskan redan hösten 1952 under
några matcher då den ordinarie förstemål
vakten Kjell Cronqvist var ur form.
Etablerad i A-laget blev han våren 1953
efter en lysande insats när DIF slog Malmö
med 4-3. Han var efter Malmö-matchen
förstemålvakt och hade kvar den positio
nen i klubben under 14 år och var med om
att vinna tre av de fyra allsvenska guldme
daljerna som Djurgården erövrat, åren
1955, 1959 och 1964.

Styrkan i Arne Arvidssons målvaktsspel
låg i hans lugna och metodiska agerande
mellan stolparna. Samtidigt var han myck
et reaktionssnabb och greppsäker.
Arne Arvidsson spelade 27 landskam
per, men var framförallt den ständige filt
nötaren i landslag där förstemålvakterna
hette Kalle Svensson eller Zamora Ny
holm.
Arne saknade den riktiga turen i lands
lagssammanhang och kunde inte göra sig
gällande på samma sätt som i Djurgården.

Bandyallsvenskan
Under 60-talet höll många av Djurgår
dens fotbollsspelare på med bandy och var
så pass framgångsrika att de knep en plats i
bandyallsvenskan under några säsonger.
Arne Arvidsson fanns med i laget; även
på bandybanan stod han i målet. Och gjor
de det med sådan framgång att han ibland
nämndes som kandidat till landslaget. Fast
i bandy blev det ingen landskamp för ”Ar
vid”.
På den obligatoriska frågan vad som var
värst - att stå i fotbolls- eller bandymålet svarade Arne:
-Att stå i fotbollsmålct är värre. Fot
bollsmålet är så mycket större, och det
krävs mer påpasslighet och djärvhet i utrus
ningarna av en fotbollskeeper. I bandy blir
det ju mest att hålla sig i buren och försöka
mota skotten.
Mats Wickman

verkligen olägligt för oss. Innan det hände
hade vi flera giftiga chanser att göra mål.
Men som många gånger tidigare under sä
songen missar vi då målchanserna dyker
upp, konstaterar Jonas Claesson.
Djurgårdens talangscouter hittade för
två år sedan den då 20-årige lovande back
en och mittfältaren i Nyköping. Han skrev
kontrakt inför DIF:s allsvenska comeback
säsongen 1988.
-Tyvärr var jag skadad hela fjolåret och
fick därför först debutera i A-laget i seger
matchen borta mot IFK Göteborg i våras,
berättar Jonas, som hoppas att djurgård
stränaren Tommy Söderberg ger honom
förtroendet från start i kväll.
Jonas Claesson, 22-åring från Nyköping,
hoppas att tränaren Tommy Söderberg ger
honom chansen att spela från start i kväll.
”Jag tror att vi vinner”, förklarar Jonas opti
mistiskt inför returen i Cupvinnarcupen.

Vi vinner i kväll
-men räcker det?
-Jag tror att vi vinner! Men sedan om det
räcker till avancemang till tredje om
gången, det återstår att se. Men vi skall
i varje fall göra allt vad vi kan för att sä
songen skall starta tidigare nästa år.

Det säger Jonas Claesson, 22-årig djurgår
dare i backlinjen, inför kvällens returmatch
i cupvinnarcupen mot Real Valladolid.
Jonas Claesson gjorde ett inhopp i mat
chen för 14 dagar sedan. Då 25 minuter
återstod av matchen ersatte han Mikael
Martinsson som vänsterytter-mittfältare.
-Det gick hyfsat, tycker jag. Jag blev
dock inte alls så imponerad av spanjorerna.
-Tyvärr åkte vi på det där självmålet
efter en knapp halvtimme. Det målet kom

Hoppas få fortsätta
Jonas är inne på sin andra säsong i Djurgår
den, och hittills är han nöjd.
-Med tanke på att jag ”förlorade” ett
år, är jag nöjd med mina två år i DIF. Trots
att mitt kontrakt går ut nu hoppas jag på en
fortsättning.
-Jag trivs både med Stockholm och
med Djurgården. En härlig förening med
duktiga och fina fotbollskillar. Därför hop
pas jag innerligt att vi vinner tillräckligt
stort i kväll så att vi får spela cupvinnarcup
även i vår.

Stor skillnad
-Det är en otrolig skillnad mellan att spela
en allsvensk match och en internationell
match.
-Mitt bästa idrottsminne är därför mat
chen för 14 dagar sedan, trots att vi förlo
rade.
-Men vilken stämning på läktarna!
Därför hoppas jag på en cupfortsättning i
vår, säger Jonas Claesson.
Hoppas att hans önskan uppfylles!
Dan Svanell

Djurgårdens nye tränare

Elaka backar blir bra tränare
Killen som skall hålla i rodret från och med 1990 heter Lennart
Wass och kommer närmast från Visby/Gute.

Trots det är Lennart ingen gotlänning utan stockholmare sedan barns
ben. Just detta att rekrytera unga hungriga stockholmare till tränar- och
ledarposterna är något både ishockeyn och fotbollen eftersträvar. Just
vetskapen om hur Stockholms-ungdomar fungerar tror vi är nödvän
digt för att lyckas optimalt med truppen.

Lennart spelarbakgrund sträcker sig till division 3 där han var en elak
back under många år. Just elaka backar har en förmåga att lyckas som
tränare.
Tänk bara på Tommy Söderberg och Gunder Bengtsson.

Förbättrade lagen
Som tränare började Lennart med Bagarmossen/Bellevue som han
förde från sexan till div 4 på 2 år. Därefter tog han över Älvsjö AIK som
också klättrade 2 divisioner direkt.

När Lennart tog över hade laget just åkt ur div 3 och tappat halva laget.
Men Älvsjö vann direkt och tog klivet upp i trean och året därpå till
tvåan. Efter att ha befäst laget i div 2-toppen tackade Lelle för sig och
åkte till Gotland där han nu befäst nykomlingen Visby i den högre
halvan av div 2.

Stimulerande att träna DIF
Lennart säger sig vara mycket stimulerad av att få träna DIF nästa år och
är tacksam för att Tommy Söderberg kvarstannar i föreningen.
Vi som sett Lennart träna och matcha ett lag vet att engagemanget för
laget och förmågan till driv på träningen är hög. På matcherna lyser
vinnarviljan igenom och ibland har detta slagit över.

Lennart har dock lugnat sig med åren. Kännetecknande för de lag han
har tränat är den offensiva positiva fotbollen.
Alla i Djurgården hoppas att han kan upprepa detta här.
Vi önskar Lennart Wass hjärtligt välkommen till vår förening.
Fotnot: Tommy Söderberg blir Djurgårdens fotbolls nye ungdomsträ

nare.

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

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.

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.

Stockholms Stolthet-sponsor: Expert

Krister Nordin
Mittfältare, 21 år
Moderklubb: IFK Bergshamra.
Nionde säsongen i DIF
Harförmodligen allsvenskans hårdaste skott,
teknisk men samtidigt tuff, en typisk ”järnka
min” som det gör ont att möta. Bra också i
anfallet.

Stockholms Stolthet-sponsor:
Merkantil

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.

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.

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 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!

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 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
rörsig 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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