


Nebojsa Novakovic, Djurgårdens IF. En av 1993 års Mr Hat Trick.



Årets säsong för Djurgårdens IF 
Fotboll kommer att bli mycket 
intressant och spännande. Vi är 
många nya, såväl inom spelar
truppen som i fotbollsstyrelsen. 
Stämningen i truppen är god och 
träningsinsatserna visar att 
Anders Grönhagen är på rätt väg 
med sina mannar.
Årets lag är utan tvekan ett fram
tidslag. Vi har en bra mix av 
unga, lovande och etablerade 
spelare.

Djurgården 1994 
och framöver

MÅL 1994
Målsättningen för oss inom DIF Fotboll 
är att vi inom två år skall vara ett all
svenskt lag.
För att nå det målet måste vi redan i år 
vara med och slåss om de två första plat
serna i serien. Vi tror att kapaciteten 
finns. Får spelartruppen vara fri från ska
dor och vi får en bra start blir 1994 rik
tigt roligt.

FRAMTIDEN
På lite längre sikt måste vi sikta mot den 
allsvenska toppen och att få spela euro
peisk cupfotboll. Realistiskt sett är detta 
en målsättning för 2000-talet - men för 
att nå trädtopparna måste vi sikta mot 
stjärnorna.
Det finns en oerhörd dynamisk kraft i 
Djurgården, en tradition som är värd att 
bevara och försvara. Det är på denna 
kraft och tradition som vi måste bygga 
för att nå våra mål på såväl kort som lång 
sikt.

EKONOMI
Vår hett efterlängtade träningsanlägg
ning Kaknäs är färdig till årets säsong. 
Kaknäs kommer att betyda mycket för 
framtiden. Anläggningen ger oss en 
hemvist där vi har alla förutsättningar att 
skapa harmoni och trivsel bland spelare, 
ledare och supporter.
Djurgårdens IF Fotboll har en tung eko
nomisk ryggsäck i form av skulder i stor
leksordningen 4 miljoner kronor. Från 
styrelsens sida är vi övertygade om att vi 
med gemensamma krafter och insatser 
löser detta problem.
Styrelsens klara målsättning är att under
skottet skall vara borta inom fem år. Det 
är en tuff målsättning som kräver hårt 
och idogt arbete, där vi alla arbetar 
effektivt med att jaga kostnader och 
bidrager med att hitta nya inkomstkällor. 
Här krävs att alla ställer upp!
För att vi skall lyckas fullt ut måste alla 
vi som känner oss som Djurgårdare dra 
vårt strå till stacken.
Till sist - varmt välkomna till 1994 års 
fotbollssäsong - och Du, glöm inte att 
visa vilket lag som är Ditt favoritlag.
Med önskan om en trevlig fotbollsstund!

Mats Olsson

Mats Olsson, Ordförande, Djurgårdens IF Fotboll
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! Inför årets säsong har Djur
gårdens IF Fotboll gjort en 
hel del förändringar. Det är 
inte bara på lagledarbänken 
som det dykt upp en hel del 
nya ansikten. Aven i styrel
sen och i klubbens ledning 
har det blivit några föränd
ringar.
I samband med föreningens 
årsmöte i fjol utökades sty
relsen till sju ordinarie leda
möter och tre suppleanter. 
Tidigare var det fem + två. 
Detta skedde för att möjlig
göra en förändring av styrel
sens interna arbete.
Numera är DIFs fotbollssty
relse uppdelad i sex olika 
kommittéer där en styrelsele
damot är ansvarig. Utöver 
personer från styrelsen knyts 
även andra djurgårdare till 
dessa kommittéer.
- På det sättet är fler männi
skor engagerade i DIF fot
boll än enbart de som valts 
att sitta i styrelsen, förklarar 
Mats Olsson, föreningens 
ordförande.
- Men det är styrelsen som 
har ansvaret och som leder 
verksamheten bland annat 
genom kanslitet på Olympia- 
stadion, säger Olsson vidare.

SEX KOMMITTÉER
Inom de sex kommittéerna 
ansvaras för tävling, mark
nad, ekonomi, personal, in
formation samt spel och 
lotterier. De fem kommitté
ordförandena är Mats Olsson 
(ekonomi och personal), 
Lars Magnus Wester (täv
ling), Pelle Kotschack 
(marknad), Dan Svanell (in
formation) samt Ove An

dersson (spel och lotterier). 
Men det är inte bara i styrel
sen som det skett en omorga
nisation. Också på kansliet 
har det blivit förändringar. 
Owe Svensson är nu kansli
chef med ansvar för adminis
tration och marknad medan 
Mats Jansson fortsätter som 
sportchef med ansvar för de 
rent sportsliga och tävlings
mässiga frågorna rörande se
nior- och juniorfotbollen.

GRÖNIS
DIFs tränarteam består av 
chefstränaren Anders Grön
hagen, lagledaren Glenn 
Schiller, ungdomstränaren 
Jörgen Lindman samt junior
tränaren Lars Magnus Wes
ter.
- Vi är övertygade om att en 
god och välfungerande orga
nisation är en av förutsätt
ningarna för att nå sportsliga 
framgångar. Målet för allt 
vårt arbete är att återge Djur
gårdens IF dess förlorade all
svenska status, säger Mats 
Olsson, DIFs styrelseordfö
rande.

David Sundström





Thor-André Olsen, 29
Plats i laget: Målvakt
Moderklubb: Mol.L. Norge
Kom till DIF: 1994, fra Brann, Bergen
Intressen vid sidan av fotbollen: Böcker, bio och en 
tur på ”byen” av och till
Hur går det för DIF i år: Vi går upp till allsvenskan

Nebojsa Novakovic
Plats i laget: Forward
Moderklubb: Röda Stjärnan
Kom till DIF : 1993
Intressen vid sidan av fotbollen: Att leka med min 
son, Dejan.
Hur går det för DIF i år: Den första platsen

Kjell Lundkvist, 50
Plats i laget: Materialförvaltare
Moderklubb: Sundbybergs IK
Kom till DIF : 1982
Intressen vid sidan av fotbollen: Barnbarn 
Hur går det för DIF i år: BRA!

Jörgen Lindman, 42
Plats i laget: Assisterande tränare, B-lagscoach 
Moderklubb: Ormsjö IF Uven
Kom till DIF: 1972
Intressen vid sidan av fotbollen: Flugfiske i
Lappland. Resor.
Hur går det för DIF i år: Serieseger



Djurgårdens

Div 1 norra
24/4 GIF Sundsvall-DIF 15.00

3/5 DIF-Gefle IF 19.00
9/5 DIF-Västerås SK FK 19.00

16/5 IF BP-DIF 19.00
24/5 DIF-Spårvägens FF 19.00
29/5 Kiruna FF-DIF 14.00

1/6 Visby IF Gute-DIF 19.00
6/6 DIF-IFK Luleå 18.30

12/6 IK Sirius FK-DIF 18.00
16/6 DIF-Vasalunds IF 19.00
20/6 Spånga IS FK-DIF 19.00
19/7 DIF-IK Brage 19.00
24/7 Umeå FC-DIF 18.00

4/8 DIF-Umeå FC 19.00
8/8 DIF-Kiruna FF 19.00

14/8 Spårvägens FF-DIF 17.00
21/8 DIF-IK Sirius FK 18.00
24/8 Vasalunds IF-DIF 19.00
30/8 Västerås SK FK-DIF 19.00
4/9 DIF-IF BP 18.00

13/9 DIF-Spånga IS FK 19.00
18/9 IK Brage-DIF 17.00
27/9 DIF-GIF Sundsvall 19.00
4/10 Gefle IF-DIF 19.00
9/10 DIF-Visby IF Gute 15.00

15/10 IFK Luleå-DIF 14.00

Reservlagsserien norra
17/4 DIF-GIF Sundsvall 14.00
25/4 Umeå-DIF
10/5 Sirius-DIF
18/5 Vasalund-DIF
25/5 DIF-Spånga IS FK 19.00
30/5 Spårvägen-DIF
4/6 DIF-Visby IF Gute 13.30
8/6 IF Brommapojkarna-DIF

27/7 DIF-AIK 19.00
1/8 Hammarby-DIF
9/8 AIK-DIF

17/8 DIF-IF Brommapojkarna 19.00
19/8 Visby-DIF
31/8 DIF-Spårvägens FF 19.00

6/9 Spånga-DIF
14/9 DIF-Vasalunds IK 19.00
20/9 DIF-IK Sirius FK 19.00
5/10 DIF-Umeå FC 19.00
8/10 GIF Sundsvall-DIF 19.00

12/10 DIF-Hammarby IF 19.00



spelprogram 1994

Pripps Cup Elit p 18
24/4
4(1/5)

DIF-IFK Sundsvall
Brage-DIF

14.00
19(15)

7/5 Västerås-DIF 14.00
15/5 DIF-Enköpings SK 14.00

1/6 Gefle-DIF 19.00
5/6 DIF-Falu BS 14.00

15/6 Hammarby-DIF 19.00
18/6 DIF-Brommapojkarna 14.00
22/6 AIK-DIF 19.00
30/7 DIF-AIK 14.00

7/8 Brommapojkama-DIF 13.00
14/8 DIF-Hammarby IF 14.00
21/8 FALU BS-DIF 14.00
28/8 DIF-Gefle IF 15.00

3/9 Enköping-DIF 14.00
11/9 DIF-Västerås SK FK 14.00
17/9 DIF-IK Brage 14.00
25/9 IFK Sundsvall-DIF 14.00

Div I norra, damer
23/4 DIF-Sundsvalls DFF 15.00
30/4 Ornäs-DIF 15.00

7/5 OPF-DIF 14.00
16/5 DIF-Rimbo IF 19.00
23/5 IFK Lidingö FK-DIF 17.00
29/5 DIF-Karlslunds IF 15.00
4/6 Tunafors SK-DIF 15.00

11/6 DIF-Bälinge IF 15.00
18/6 Frösö IF-DIF 14.00
22/6 DIF-Umeå IK 19.00
27/6 Strömsbro/Sätra DF-DIF 19.00
31/7 DIF-Strömsbro/Sätra DF 15.00

6/8 Umeå IK-DIF 13.00
13/8 DIF-Frösö IF 15.00
20/8 Bälinge IF-DIF 15.00
27/8 DIF-Tunafors SK 15.00

3/9 Karlslunds IF-DIF 16.00
10/9 DIF-IFK Lidingö FK 15.00
17/9 Rimbo IF-DIF 14.00
24/9 DIF-OPF IF 15.00
1/10 DIF-Ornäs IF 15.00
6/10 Sundsvalls DFF-DIF 13.00





Micael Bergsten, 29
Plats i laget: Naprapat
Moderklubb: Insjöns IF
Kom till DIF: 1994
Intressen vid sidan av fotbollen: Golf, BMW, blues 
Hur går det för DIF i år: Etta eller tvåa!

Anders Grönhagen, 40
Plats i laget: Tränare
Moderklubb: Kramfors IF
Kom till DIF: Som tränare 1994, spelare 76-83 
Intressen vid sidan av fotbollen: Jakt och fiske 
Hur går det för DIF i år: Kommer bland de fyra 
bästa

Glenn Schiller, 34
Plats i laget: Lagledare
Moderklubb: IFK Göteborg
Kom till DIF: 1986
Intressen vid sidan av fotbollen: Golf
Hur går det för DIF i år: Vi kommer att vinna!
Tror jag

Magnus Forssblad, 40
Plats i laget: Läkare
Moderklubb: Pröpa SK
Kom till DIF : 1989
Intressen vid sidan av fotbollen: Jakt och fiske 
Hur går det för DIF i år: Etta!





Zoran Stojcevski, 23
Plats i laget: Mittfält
Moderklubb: IFK Göteborg
Kom till DIF: Kl 13.00 den 6/1 1994
Intressen vid sidan av fotbollen: Golf, tennis, resor 
mm
Hur går det för DIF i år: Vi tar en match i sänder 
så får vi se

Peter Langemar, 20
Plats i laget: Back
Moderklubb: IFK Österåker
Kom till DIF: 1990
Intressen vid sidan av fotbollen: Golf, trav, resor 
samt övriga sporter
Hur går det för DIF i år: Blir ett av topplagen



Laget som representerar 
oss i årets serie består av 
en samling individer med 
olika bakgrund.
Sammansättningen av la
get kan indelas i ett antal 
olika grupper. Vi skall titta 
på dessa grupper lite när
mare.

föreningar i Stockholm 
som vi tror kommer att 
tillhöra representationsel
van inom något år.
I dagens trupp är det 
Magnus Pehrsson som 
kommer från Bromma
pojkarna, Kenneth Maron 
från Täby och Martin 

Man får alltså inte ha 3 
spelare på planen och 1 på 
bänken.
Tanken med att ta en spe
lare från ett annat land är 
naturligtvis att de skall 
tillföra kvalitéer som laget 
inte har eller kan finna på 
närmare håll. Idag med

Djurgårdens lag 1994
1. Egna produkter 
Benämningen egen pro
dukt använder vi för spe
lare som kommit via vår 
pojk- och juniorverksam
het.
Dessa är Peter Langemar, 
Johan Andersson, Ken
neth Bergkvist, Fred Pers
son, Daniel Martinez, Kri
stoffer Kindbom, Daniel 
Hesser och Stefan Eriks
son.
Det är alltså 8 st av 20 
eller 40% av truppen som 
är fostrade i vår U-verk
samhet.
Vi anser att det är viktigt 
att en stor del av truppen 
är fostrad i DIF.
Detta borgar ju för att en 
gemensam anda kan ska
pas genom hela förening
en. Dessutom är det en 
sporre för alla ungdoms
spelare att se att vi ger 
egna spelare chansen.

2. Värvade 
lovande spelare.
Denna grupp består av 
handplockade spelare från 

Åslund från Enebyberg.
Gemensamt för dessa är 
att de är mycket lovande 
men behöver ett eller ett 
par år på sig för att smälta 
in och/eller ställa om till 
den mängd av träning och 
krav som finns i en för
ening av DIF:s kaliber.

3. Värvade 
etablerade 
spelare.
För att direkt förstärka 
truppen värvar vi också sk 
etablerade spelare. Med 
etablerad menas att värv
ningen syftar till att direkt 
ersätta eller förstärka en 
viss plats i laget. Exempel 
på sådana spelare är Thor- 
André Olson, Kaj Eske
linen, och Bo Andersson.

4. Utländska 
spelare.
Det är idag tillåtet att spe
la med 3 spelare från 
utlandet. Med 3 menas att 
de skall vara ibland de 
14 på laguppställningen. 

den flyktingström som 
kommit till Sverige dyker 
det även upp duktiga spe
lare som man så att säga 
får ”gratis”.
Vi har idag 4 spelare med 
utländskt pass. Det är 
Nebojsa Novakovic från 
Serbien, Darco Mavrak 
från Bosnien, Thor-André 
Olsen från Norge och 
Johan Bergström från 
Finland.
Endast 3 av dessa 4 spela
re får vara med samtidigt. 
En tuff konkurrenssitua
tion och angenäma uttag
ningsproblem för Grön- 
hagen/Schiller.

Reflexioner
För att få ett slagkraftigt 
lag bör en riktig mix av 
dessa spelartyper skapas. 
När det blir slagsida åt 
något håll blir resultatet 
lidande. Jag menar till 
exempel att lag som 
endast bygger på egna 
produkter sällan lyckas.
Det beror på att spelare 
utifrån tillför nya erfaren
heter till föreningen och 



därigenom hjälper till med 
utvecklingen. Vad har inte 
spelare som Glenn Schil
ler och Stephan Kullberg 
tillfört vår förening med 
sin erfarenhet?
Det var två värvningar 
som kritiserades hårt efter 
debaklet 1986. Två år 
senare var vi i SM-final. 
Deras insats i attitydför
ändring i truppen var en 
stor orsak till framgången 
dessa år. Värvningarna av 
etablerade spelare 1986 
understryker också ett 
annat ofta förbisett faktum 
Nämligen den att en spela
re behöver ett år i en ny 
förening innan han får ut 
maximalt av sitt kunnan
de. Det tar tid att komma 
in i ny miljö vad beträffar 
stad, kamrater, bostad och 
nytt arbete. Ännu större 
tålamod bör vi ha med 
utländska spelare. Att flyt
ta till ett annat land är 
naturligtvis en oerhörd 
omställning. Här har vi 
ofta för bråttom att döma 
ut värvningar.
Att värva ihop endast 
etablerade spelare är ock
så svårt. Veterligen har 
ingen förening förutom 
Malmö IF i ishockey lyc
kats. Anledningen är 
naturligtvis att Vi-känslan 
inte blir tillräckligt stark 
med ett hopplock av män
niskor. Vad Vi-känslan 
betyder för att få ett fun
gerande kollektiv vet alla 
som deltagit i ett lagspel. 
Dessutom behöver de 
äldre och ibland delvis 
mätta spelarna unga hung

riga spelare som hela tiden 
hotar deras plats. Ett 
exempel är DIF hockey 
som ett tag hade så starkt 
spelarmaterial att så fort 
någon slappnade av på trä
ningen så fick de stå över 
nästa match. Detta oavsett 
om de var landslagsmän 
eller ej.
En stor orsak till att resul
tatutvecklingen varit ne
gativ i DIF-fotboll under 
de senaste åren är enligt 
min uppfattningen att 
scoutingen efter blivande 
A-lagsspelare ute i landet 
varit för dålig. Vi har haft 
ett etablerat gäng och ett 
gäng juniorer som inte 
kunnat hota förstaelvan på 
allvar.
Spelare därimellan har det 
varit tomt på. Tänk 1988, 
89 när vi hittade spelare 
som Jens Fjellström, 

Det var då de ! Så här såg Djurgårdens tuffa fotbollslag ut 
anno 1901.

Steve Galloway, Janne 
Andersson, Ken Burwall 
m fl. Spelare som ingen 
hört talas om men som 
direkt kom in och för
stärkte truppen.
De senaste åren har vi till
låtit de etablerade att 
slappna av och vara säkra 
på sin plats. När man är 
det och närmar sig 30 år 
och bildar familj är det lätt 
hänt att träningsintensitet 
och inställning till match 
inte blir lika viktig som 
inställning till kontrakts- 
förhandlingar och ledig
hetsansökningar.
En bra mix mellan etable
rade, kommande och lo
vande unga spelare är allt
så nyckeln till framgång.
Vi tror och hoppas att vi 
har denna i år.

Mats Jansson



Darko Mavrak, 25
Plats i laget: På mittfäfltet
Moderklubb: ”Velez” -Mostar
Kom till DIF: 930108
Hur går det för DIF i år: Vi kommer att gå till all
svenskan

Daniel Hesser, 20
Plats i laget: Back/mittfält
Moderklubb: DIF
Kom till DIF: 1982
Intressen vid sidan av fotbollen: Bio, träffa kompi
sar, resa, åka skidor
Hur går det för DIF i år: Vi vinner med 5 poäng

Johan Bergström, 20
Plats i laget: Höger back
Moderklubb: TP-55 (en säsong)
Kom till DIF: 1994
Intressen vid sidan av fotbollen: Musik 
Hur går det för DIF i år: Placering 1-3. 
Förhoppningsvis allsvenskan

Stefan Englund ”Scory”, 46
Plats i laget: Vid bänken
Moderklubb: Spånga IS
Kom till DIF: I år
Intressen vid sidan av fotbollen .Chiropraktik!
Hur går det för DIF i år: Kaanooon!





Kenneth Maron, 21
Plats i laget: Backlinjen
Moderklubb: Täby 18
Kom till DIF: 1994
Intressen vid sidan av fotbollen:
Fallskärmshoppning, bergsbestigning
Hur går det för DIF i år: Vi klättrar mot toppen

Kjell Eriksson, 43
Plats i laget: Lagledare B
Moderklubb: DIF
Kom till DIF: 1989
Intressen vid sidan av fotbollen: Styrketräning 
Hur går det för DIF i år: Topplacering!



Tre tidigare fotbollsstjärnor i Djurgårdens 
A-lag tar nu över som ansvariga tränare och 
ledare till årets säsong.
Anders Grönhagen, firad toppforward under 
åren 1976-83, är ny chefstränare med de tidi
gare backarna Jörgen Lindman och Glenn 
Schiller som utvecklingstränare och tipselit
ansvarig samt lagledare.
- Djurgården har en stor plats i mitt hjärta. 
Därför kändes det helt riktigt att tacka ja när 
klubben erbjöd mig tränarjobbet, säger 
Grönhagen.

Det är alltså inte bara sty
relsen och spelartruppen 
som genomgått stora för
ändringar jämfört med 
fjolårssäsongen.
Även på lagledarbänken 
har det skett rejäla föränd
ringar. Från fjolåret åter
står endast materialförval
taren Kjell Lundkvist och 
läkaren Magnus Forsblad. 
Förutom de tre nya trä- 
nama/ledama är Micke

Anders Grönhagen

Århundradets klackspark! Vilken DIF:are minns inte när Anders Grönhagen klackade in vinstmålet mot 
Norrköping !976



Bergsten och Stephan 
Englund nya som napra
paut respektive massör.

NATURLIGT
Att DIF-styrelsen åter rik
tade blickarna norrut mot 
Sundsvall när det blev 
dags att utse ny fotbolls- 
tränare, måste anses som 
helt naturligt. Det var 
nämligen inte första gång
en som man försökte 
locka tillbaka ”Grönis” 
till Klocktornet och 
Olympiastadion.
- De tidigare gångerna har 
det inte gått att lösa den 
sociala biten. Men då sty
relsen hörde sig för i hös
tas, kändes det helt riktigt 
och naturligt att välja 
Djurgården, säger Grön
hagen som även upp
vaktades av andra för
eningar i allsvenskan.
- Jag tror på den satsning 
styrelsen har gjort. Vi 
bygger ett lag för fram
tiden, och det passar mig 

perfekt.
- Det finns så mycket 
historia och tradition i 
föreningen att jag är över
tygad om att vi inom två 
år åter spelar i allsvens
kan, kommenterar Grön
hagen.

ALLSVENSK
Anders spelade mängder 
av matcher för DIF och 
landslaget under de åtta 
åren i DIFs blårandiga 
dress. Tillsammans med 
Tommy Berggren var han 
ett ständigt orosmoment i 
motståndarnas backlinje.
- Jag trivdes oerhört bra i 
Stockholm då. Det kom
mer jag säkert att göra nu 
med, säger Grönhagen.

BACKAR ASSISTERAR
Till sina närmaste med
arbetare har Grönhagen 
valt två försvarare - varav 
en spelade i samma 
djurgårdsupplaga som han 
själv tom 1980: Jörgen 

Lindman. Den andre - 
Glenn Schiller - kom till 
DIF från IFK Göteborg 
1986 med UEFA-guldet 
1982 som främsta merit. 
Arbetsfördelningen inom 
den nya ledatrojkan är 
följande: Anders har det 
övergripande tränaran
svaret för seniortruppen 
samt coachningen av A- 
laget. Jörgen är utveck
lingstränare och B-lags
ansvarig. Glenn är lagle
dare för A-laget.
- Vi känner varandra väl 
sedan tidigare. Dessutom 
ser vi fotboll på samma 
sätt. Alla tre gillar en of
fensiv publikvänlig fot
boll, säger Grönis.
- Det hoppas jag att pu
bliken kommer att märka, 
slutar Djurgårdens nya 
fotbollstränare, Anders 
Grönhagen.

David Sundström

Anders Grönhagen Glenn Schiller Jörgen Lindman





Våra 
mot 
ståndare 

tränare. Trots allt har laget endast 
tappat en spelare av allra högsta klass 
(Jesper Mattsson). Lokala värvningar 
och omdispositioner kan täcka upp den 
förlusten med råge.
Förlusten av Markström har ju täckts 
upp av Opes målvakt. Laget är mycket 
svårtippat men kan om flytet infinner sig 
mycket väl vara med och tampas om 
serie segern.
Vi utfärdar varning för Gefle IF.

Västerås SK

1994 års upplaga av Gefle IF är en ung 
trupp med lokal förankring, som startar 
1994 utan två av sina nyckelspelare.
Framför allt är förlusten av Jesper 
Mattson till Häcken svår att reparera. 
Gefles tränare Stefan Lundin håller 
honom som seriens bästa spelare 1993. 
Förlusten av Anders Markström kanske 
repareras av duktige målvakten Christer 
Öberg som hämtats från Ope.
Laget innehåller dock en hel del 
intressanta spelare. Baktill finns 
rutinerade Tommie Högberg, framåt har 
vi gamle Djurgårdaren Anders Nilsson 
och förra årets utropstecken Peter Fyhr. 
Säkert kommer laget att spela ett 
traditionellt 4-4-2 spel med ett fyndigt 
kortpassningsspel.

Redaktionens omdöme:
Vi följde presskonferensen inför årets 
serie. Där gjorde Stefan Lundin allt för 
att tala om hur dåligt laget var i år. Vi 
vet att Stefan är en slipad och duktig 

Laget från gurkstaden är tillbaka där det 
hör hemma. Naturligtvis skall en 
idrottsstad som Västerås ha ett topplag i 
fotboll. Att just VSK tagit klivet upp i 
ettan är ingen överraskning då det av 
tradition varit det bästa fotbollslaget.
Distriktet är ett bra fotbollsdistrikt men 
har enligt vår uppfattning för många 
halvbra lag. För att på sikt skapa ett 
topplag (allsvenskan!) bör föreningar 
som VIK, IFK Västerås och Skilöjebo 
arbeta tillsammans med VSK för att 
distriktet skall hävda sig.
Dagens VSK är ungt och framåt. En 
lirare som John Svensson blir intressant 
att skåda. John är son till vår gamle 
center Harry Svensson. Annars är laget 
på papperet orutinerat.
Ett festligt inslag är att föreningen är den 
enda, förutom vår, som har en 
hejarklack som hänger med på 
matcherna.
Det är viktigt för Västeråsfotbollen att 
VSK hänger kvar detta år. Gör de det 
kan de suga upp talangerna från de andra 
föreningarna i distriktet och på sikt 
bygga nåt stort.

Redaktionens omdöme:
Laget har en svaghet. Det finns inga 
etablerade spelare. För att få de här 



unga spelarna att utvecklas vidare 
behövs förebilder i laget.
Det finns inte idag. Laget är därför väl
digt beroende av starten. Bättre än ett 
nytt kontrakt blir det inte. Laget kan 
dessvärre också åka ut om starten blir 
dålig.

få en själ. Dock kommer det att dröja. 
Vi tror att en tillbakagång sker då ett 
generationsskifte är på gång. Roffe 
Zetter-lund tog ut det sista ur många av 
spelarna 1993. Janne Eriksson och 
Billy Olsson får bygga på sikt. 
Spårvägen hamnar i mitten.

Spårvägens FF IFK Luleå

Spårvägen har äntligen hittat hem. Efter 
ett antal år på olika platser i Stockholm 
har Skarpnäcksfältet blivit dess hem
vist. Ett faktum som gör att Spåret blir 
en fotbollsklubb att räkna med på sikt. 
Uppflyttningen till denna division har 
ju tidigare främst berott på en stor 
plånbok.
Dock har man under det sista året be
drivit en fin verksamhet som gjort att 
man har etablerat sig i div I.
Laget har, som vi ser det, gjort en jät
teförlust då Roffe Zetterlund lämnat fö
reningen för att träna Malmö FF. Inget 
ont om Janne Eriksson, som kommer att 
bli en jättrebra tränare med tiden. Roffes 
hårda nypor tror vi dock skulle passa 
bättre på detta åldersstigna gäng.
Talanger finns dock. Titta på Cesar 
Pacha, som är 19 år och gjort stor succé i 
juniorlandslaget. Han får säkert sitt 
genombrott i år. Ainar Linards är också 
ett intressant förvärv. Ainar är en lettisk 
landslagsman som kommer att bli till 
stort besvär för försvararna detta år.
I laget finns dessutom gamla bekanta. 
”Järnkaminerna” Putte Eklöf och Glenn 
Myrthil hälsar vi välkomna. Det gör vi 
även till Robert Eriksson och Anders 
Byrén, två spelare som tidigare lirat i 
våra blårandiga tröjor.

Redaktionens omdöme:
Föreningens mål på sikt är allsvenskan. 
Inte alls omöjligt då föreningen börjar 

I nådens år 1992 var IFK Luleå mycket 
nära att ta steget upp i allsvenskan. Men 
en mirakulös vändning av Frölunda, 
med tre mål i sista kvarten, grusade alla 
förhoppningar. Allsvenskt blev det dock 
1968 då laget för första och enda 
gången kom att tillhöra den allra högsta 
fotbollssocieteten. Ett par viktiga 
kuggar har försvunnit från förra årets 
lag. Målkungen Joakim Karlsson har 
flyttat till Trelleborg och mittbacken 
Ulf Hollstein till Häcken. Tunga för
luster som ersatts med Krister Lundgren 
från giffarna Sundsvall, Esa Viitanen 
Mikkelin-Finland, Anders Bylin Sirius 
och Vladimir Galaiba från Ryssland. 
Det finns alltså en enorm kapacitet i 
laget. Förra året hade Djurgårdskillarna 
definitivt tur när segern bärgades här på 
Olympiastadion. Här har Luleås tipshall 
möjliggjort inomhusträning under vin
tertid och definitivt ändrat snittet på 
Norrbottenspelaren. Borta är nu de 
otekniska hårdingarna och fram träder 
nu lirarna...

Luleå har alltid tidigare förklarat att 
deras mål är att nå allsvenskan. Nu 
säger man helt plötsligt att man är glad 
om man hamnar i mitten på serien.
Helt klart ett sätt att lägga ut dimridåer. 
Kan kanske lura många. Dock ej den 
analytiska Blårandsredaktionen. IFK 
Luleå får vårt tips som den svåraste 
konkurrenten om seriesegern.





Vasalunds IF

Vasalunds IF eller gänget från 
”Råsundas parkeringsplats”, som 
belackarna säger, kommer att bli en 
jobbig motståndare för DIF detta år.
Inget annat lag har missat så många 
gånger på mållinjen som Vasalund. 
1993 var det kval, 1990 kommer ni 
säkert ihåg Hammarbys spurt mot 
Karlstad som petade bort Vasalund från 
förstaplatsen. 1989 var man också tvåa.
Det verkar alltså som förgjort att nå den 
allsvenska platsen. Att det är mål
sättningen råder det inget tvivel om. 
Föreningen har, som vi ser det, 
oförskyllt beskyllts för att endast vara 
ett hopvärv.
Visst har Solnaklubben värvat friskt 
med en solid Bingo som grund för 
detta.
Men SAMTIDIGT har man byggt upp 
en fin ungdomsverksamhet som också 
gett blom genom spelare som Mikael 
Martinsson, Marco Ciardi m fl.
Just Ciardi är den spelare vi får se upp 
med. Hans spel på vänsterkanten var 
lysande i Stadionmatchen 1993. Egna 
produkten Moses Nsebuga kan mycket 
väl bli den spelare som täcker upp 
förlusten av skyttekungen Bo 
Andersson. Snabbare spelare har sällan 
skådats. Har han fått ordning på bollen 
detta år så får backlinjerna i div I norra 
problem.
Vi hälsar Djurgårdsbekantingarna Peter 
Mörk, Ivica Cvitcusic, Anders Almgren, 
Roberth Johansson och Leif Nilsson 
speciellt välkomna.

Redaktionens omdöme:
Vasalund är bra, mycket bra. Framför 
allt imponerar deras förmåga att sällan 
tappa poäng mot lag man skall 
besegra. Vi tror dock (eller hoppas) att 

truppen kan vara lite tunn. Dessutom 
kan förhoppningsvis laget drabbas av 
frossa när det kommer till avgörande 
matcher.
Slutomdömet är dock ETT GIVET 
TOPPLAG!

IK Brage

Brage kommer som bekant direkt från 
allsvenskan till div I norra. Sejouren i 
högsta serien blev 1-årig och laget 
frångick traditionerna genom att inte ha 
det betongförsvar som man alltid 
förknippats med.
Tränaren Kjell Pettersson har tagit 
klivet från omklädningsrummet till 
kontoret och blivit sportchef.
Säkert kommer sympatiske Kjells er
farenhet att bli en sporre för Dal
masarna.
Laget innehåller en del intressanta 
spelare. Supertalangen Peter Vougt 
kommer säkert att göra livet surt för 
många div I försvar. Ett nyförvärv är 
Mattias Jones som är en center av 
gammaldags snitt. Alltså mycket stor 
och stark.
Djurgårdsledningens Dalaavdelning re
kommenderade honom. Vi valde dock 
att inte knyta upp honom. Ett val som 
kanske kommer att stå oss dyrt!
Säkert kommer Brage att fortsätta på 
den inslagna vägen med offensiv fot
boll. Då det ryktas att Göran Amberg 
gör comeback kan det bli ordning på de 
bakre regionerna också.

Redaktionens omdöme:
Huvudsponsorn heter SSAB. Det är 
ingen tillfällighet då laget av tradition 
besitter en enorm fighteranda och 
moral.
Med det kommer man långt. Vi tror 
dock inte att det räcker ända fram.



Umeå FC

Från björkarnas stad kommer laget som 
fått mogna lite i skymundan. Umeå har 
ju under den senaste 10-årsperioden 
skapat många fina fotbollsspelare.
Vad sägs till exempel om dagens 
allsvenskar Jens Fjellström, Patrik 
Sandström och Jesper Blomkvist.
Hem till sig har man fått superlöftet 
Thomas Kvist från IFK Göteborg.
Tidigare finns ju redan spelare som 
Steve Galloway (Welcome Steve. We 
love you) på planen.
Faktum är att laget har en rad spelare 
med allsvensk erfarenhet. Urban Ves
terberg kommer från Öster, Jörgen 
Lundgren från Malmö FF, Fredrik 

Johansson från GIF Sundsvall, Andreé 
Jeglerts från Malmö FF och nämnde 
Galloway och Kvist minskar inte direkt 
erfarenheten.
Tränaren Janne Westerlund har fått 
jobba ostört ett par år och laget har 
blivit successivt bättre och bättre.
Tänder de forna allsvenskarna med 
Steve Galloway i spetsen till får vi det 
jobbigt.

Redaktionens omdöme:
Kan Umeå räta upp sina ekonomiska 
problem är laget på sikt moget att bli 
allsvenskt. Inget annat än divisions- 
tillhörigheten gör ju att talangerna 
flyttar söderut.
Vi tror inte laget tar steget upp i år. Det 
blir dock en plats bland de 3 främsta 
eller strax under.

Micke Nilsson, 26,5
Plats i laget: b/mf
Moderklubb: Tyresö FF
Kom till DIF: 1991
Intressen vid sidan av fotbollen: Gå ut
Hur går det för DIF i år: Bättre än förra året

Stefan Eriksson, 19
Plats i laget: Back 
Moderklubb: Norsborg 
Kom till DIF: I år







Visa ditt 
blårandiga 

hjärta

Kiruna FF

Kiruna FF är det nordligaste laget i vår 
serie. Killarna från malmstaden är 
också det enda lag som inte spelar på 
naturgräs. Hemmaplanen på Lombia 
består nämligen av konstgräs. 
Naturligtvis är detta en fördel, men 
ovanan vid naturgräs vid 
bortamatcherna blir också en nackdel.
Laget har truppen med mest egna 
produkter. 16 av 20 är fostrade i Kirunas 
ungdomssektion. IMPONERANDE! 
Till årets säsong har man förstärkt med 
Roland Bulders från Riga, Jukak 
Ollikkala från Keps, Finland samt Kjell 
Norman från vad tränaren Göte 
Fredriksson sa, grannbyn Gällivare. Då 
det är elva mil till Gällivare så det är 
knappast de långa resorna som kommer 
att knäcka laget.
Stommen i Kiruna härstammar från en 
familj. Inte mindre än 4 spelare lystrar 
till namnet Stridsman. Det är bröderna 
Stefan, Hans, Tommy och Anders.
Division-ett-rutin finns i massor. 1991 
var man till och med uppe och kvalade 
om de allsvenska platserna.

Redaktionens omdöme:
Som sagt - det finns mycket erfarenhet i 
laget. Div I är inget nytt och obekant 

för truppen. Att laget kommer att ta 
många poäng på hemmaplan är 
redaktionen övertygad om. Kan laget få 
grässpelet på bortaplan att flyta kan det 
bli en fin placering. Vi tror dock att det 
mest realistiska är en plats i mitten av 
serien detta år.

IK Sirius

IK Sirius från Uppsala är kanske mest 
känt för många av oss Djurgårdare, som 
föreningen som värvade nästan hela 
vårt lag till säsongen 1966. Som ni 
säkert kommer ihåg grejade mäs
tervärvaren Sigvard Bergh ett nytt DIF- 
lag och det senaste guldet bärgades hem 
ändå till Stadionborgen.
Nu för tiden arbetar Sirius på ett helt 
annat sätt. Man jobbar genom att på ett 
effektivt sätt knyta upp alla de talanger 
som finns i distriktet.
Dock har man ännu inte riktigt fått slag 
på laget. Är det så att akademikerstäder 
inte är lämpade för fotboll?
Förra året tvingades laget att kvala för 
att hänga kvar. Detta trots fina spelare 
som Ola Andersson, Tom Nilsson m fl. 
Till årets upplaga har man knytit AIK- 
bekantingen Vadim Jevtushenko till 
sig.
Kanske kan hans erfarenhet lyfta 
Siriuskillarna upp till lite fastare mark i 
tabellen.

Redaktionens omdöme:
Sirius arbete med att knyta upp talanger 
i distriktet är det riktiga på sikt.
Det var viktigt att laget hängde kvar 
förra året. Nu kan nämligen talangerna 
utvecklas vidare. Vadim Jevtushenko 
blir en given förstärkning.
Vi tror att laget hänger kvar med 
marginal. Man är dock ännu ej färdig 
för övre halvan.

Bli medlem



Johan Andersson, 19
Plats i laget: Back
Moderklubb: Gröndal
Kom till DIF: 1986
Intressen vid sidan av fotbollen: Resor
Hur går det för DIF i år: Bra

Fred Persson, 20
Plats i laget: Mittfält
Moderklubb: BRO IK
Kom till DIF: 1989
Intressen vid sidan av fotbollen:Samma intressen 
som George Best hade under sin storhetstid
Hur går det för DIF i år: Vi vinner Svenska cupen

Daniel Martinez, 21
Plats i laget: Mittfält
Moderklubb: IFK Lidingö
Kom till DIF: 1988 från AIK
Intressen vid sidan av fotbollen: Att resa 
Hur går det för DIF i år: Bra!!!

Kenneth Bergkvist, 680902
Plats i laget: Mittback
Moderklubb : DIF
Kom till DIF:-76 och -93
Intressen vid sidan av fotbollen : Träffa kompisar 
och nästan all annan sport
Hur går det för DIF i år: Jag tror vi vinner serien



IF Bromma
pojkarna

Gänget från Västerort är kanske mest 
känd som Sveriges största och fram
gångsrikaste ungdomsförening.
Laget har dock legat många år i näst 
högsta serien. Målet internt är natur
ligtvis att någon gång ta steget upp i 
allsvenskan. Det kommer man säkert att 
göra när man hittar formeln till hur man 
skall kunna behålla och spetsa till alla 
talanger som kommer fram.
Till årets upplaga har man värvat ett par 
etablerade spelare. Vi åsyftar då Mikael 
Lindkvist med allsvenska meriter från 
Örebro och Thomas Johansson från vår 
förening.
Redan tidigare finns Per Ferm med all
svenska meriter från Djurgården i laget. 
Tränaren är också en ytterst rutinerad 
herre. Det är Bo Pettersson, som ju förra 
året befann sig på DIF-bänken.

Redaktionens omdöme:
Det är ett ovanligt rutinerat Bromma
pojkarna som beträder division / are
norna denna säsong. Säkert blir laget 
stabilare i år. Vi tycker dock att laget 
saknar de riktigt stora talangerna och 
får därför vänta minst ett år till innan 
man når det översta skiktet i serien.

För vår del handlar det om ett knippe 
spelare. Spelare med DIF-bakgrund är 
nämligen Patrik Alwin, Stefan Fälthén, 
Patrik Luxenburg, Per Neding och 
Kimmo Rolin. Vi upplevde dock inte att 
vi på något sätt sparkade ut dem ur vår 
förening. Olika anledningar gjorde att 
de valde att lämna oss. Gemensamt för 
dessa är att det är härliga killar som 
mycket väl kan göra livet surt för oss om 
de är på rätt humör (eller fel) den dag 
de gästar Stadion. Kanske har laget med 
sig en eller flera afrikanska spelare då 
föreningen med dynamiske ordföranden 
Jan Thömkvist i spetsen inlett ett sam
arbete med Sierra Leone. Under våren 
tränar ett antal duktiga afrikanska spe
lare med Spånga. När detta program 
trycks var det dock ej klart med någon 
spelare. Laget kommer att spela en 
offensiv fotboll. Det borgar tränaren 
Thor-Magnus Fondin för. Försvars- 
inriktad fotboll finns inte på hans 
repertoar.

Redaktionens omdöme:
Laget är svårbedömt. Tränaren Fondin 
är en kille med höga målsättningar och 
krav. Det kan lyfta ett lag eller sänka det 
om det går emot.
Vi tror att lagkänslan och Fondin gör att 
laget även detta år hänger kvar. 
Ansluter det duktiga afrikanska spelare 
så kan placeringen bli bättre.

Spånga IF

Spånga IS kallades i en förortstidning 
på skämt för de sparkades klubb. Man 
åsyftade naturligtvis att många av 
spelarna kom från storklubbarna i 
Stockholm.



Visa ditt 
blårandiga 

hjärta

GIF Sundsvall

Giffarna Sundsvall är ett underligt lag 
tycker vi i Djurgården. Tre gånger av 
tre slog de oss 1993. Ändå blev det 
ingen framskjutande plats i tabellen. 
Kanske var det så att lagets äldre 
spelare med ”Foppa” Forsberg i spetsen 
tände till extra mot oss? Laget har 
pendlat mellan allsvenskan och div I de 
senaste 8 åren. Dock har man alltid, trots 
dålig ekonomi, lyckats komma tillbaka. 
Detta tyder på tradition och klass. Just 
pendlandet mellan allsvenskan och Lan 
har betytt att intresset för fotbollen i 
Sundsvall svalnat ordentligt. Viktigt för 
oss att tänka på när vi lyckas ta steget 
upp.
Laget har ett flertal spelare som vi får 
se upp med.
Naturligtvis ”Foppa” Forsberg på topp, 
men även spelare som Jens Svensson på 
mittfältet kan mycket väl gå i bräschen 
för en GIF-vinst på Olympiastadion.
Att laget även detta år kommer att vara 
extra tänt mot oss kan vi vara säkra på. 
Att spöa ”bygdens son” Anders Grön
hagens lag smäller nog ganska högt.

Redaktionens omdöme:
Vi får erkänna. Vi har inte en aning om 
var laget står. Visst har det kapacitet att 

vara på den övre halvan, men ändå in
stabilitet för att kunna bli indraget i 
bottenstriden.
Redaktionen gör här sitt enda pass för 
året. Giffarna Sundsvall är enligt vår 
mening omöjliga att tippa.

Visby IF Gute

Visbys entré i div I norra är debuten för 
ett lag från Gotland i fotbollssocieteten. 
Vi hälsar dem hjärtligt välkomna. Ön 
har alltid haft svårt att göra sig gällande i 
fotboll. Vi som varit med ett tag vet att 
för en tio år sedan var Gotlands lag i 
ungdomsdistriktscuperna alltid slagpå
sar. För en 5-6 år sedan hände dock 
något. Nu började plötsligt distrikts
lagen hävda sig.
Det är följdaktligen det goda ungdoms
arbetet som banat väg upp i fotbolls- 
eliten.
Förutom egna produkter finns ett par 
intressanta spelare från Öst i laget. Jurij 
Popkov skrämde slag på div 2 försvaren 
förra året och Armands Zeiberlins har 
anlänt i år.
Tränaren Janne Sandberg är en kille 
med Stockholmsanknytning. Tränarkar
riären började i Jordbro och fortsatte i 
Hanviken. Sedan har det blivit Höör i 
Skåne, Kiruna med kvalsvenska som 
resultat och nu alltså Visby med serie
seger förra året. En annorlunda kille som 
utan tvivel når resultat med sina lag.

Redaktionens omdöme:
Ryssarna måste vara mycket bra om 
laget skall lyckas nå nytt kontrakt. 
Gotlandsfotbollen är på gång och 
kommer att etablera sig på sikt.
De är dock inte mogna för div 1 ännu. 
Så redaktionens slutsats blir tyvärr - 
NEDFLYTTNING direkt!

Blimedlem





Vill Du spela fotboll i Djurgården?
Vi har fotbollskolegrupper över hela sta´n!

Bli bäst med

Nåja, vårt främsta motto i Djurgårdens Fotboll
skola är att ALLA har roligt - och det har vi! 
Djurgården har i alla tider legat väl framme med 
en bred satsning på ungdomen. Men nu har vi 
bestämt oss för att bli störst och bäst!

Vill Du va´mé?
Kontakta då vårt kansli!

Klocktornet, Stadion 114 33 Stockholm
Telefon 08-663 66 27, 411 57 11 & Fax 08-21 15 83



Kaj Eskelinen, 25
Plats i laget: Forward
Moderklubb: Värstra Frölunda IF
Kom till DIF : 1994
Intressen vid sidan av fotbollen : Trav, golf 
Hur går det för DIF i år: Det får vi se efter 
säsongen

Jesse Kindbom, 21
Plats i laget: Forward
Moderklubb: GT 76
Kom till DIF: 1982
Intressen vid sidan av fotbollen: Damer!! 
Hur går det för DIF i år :Ett av topplagen





BINGO!
Stöd DIF Fotboll. Köp Dina Bingolotter 

på något av dessa ställen.

Östermalm
Frans Svenssons tobak Stureplan
Cajsas tobak Ingemarsgatan 2
Pejes tobak Rindögatan
Christers tobak Banérgatan
Cigarren tobak Nybrogatan 43
Ludmilas tobak Östermalmsgatan 57

Vasastan
Muraren Odengatan 29
91:ans tobak Odengatan 91
Normans tobak Västmannagatan 74
Tobaksaffären Surbrunnsgatan/Sveavägen

Kungsholmen
AW:s tobak Fleminggatan/S:t Eriksgatan
S:t Eriksplans spelservice S:t Eriksplan
Pipersbageriet Pipersgatan 21
Kungsbroplans tobak Kungsbroplan
Tobaksaffären Kungsholmsgatan 21
Tobaksaffären Fleminggatan 60

Innerstaden
Kjells tobak Drottninggatan 112

Söder
Ica Flamman Bergsundsstrand 42
Ica Mosebacke Östgötagatan
Q8 Torkel Knutssonsgatan



Bosse Andersson, 26
Plats i laget: Forward
Moderklubb: RÖ IK
Kom till DIF: 1994
Intressen vid sidan av fotbollen: Jakt och fiske, 
helst i Roslagen
Hur går det för DIF i år: Bra

Kjell Frisk, 29
Plats i laget: Målvakt
Moderklubb: Rimfor sa IF
Kom till DIF: 1990
Intressen vid sidan av fotbollen: Golf
Hur går det för DIF i år: Bra

Magnus Pehrsson, 17
Plats i laget: Mittfältare
Moderklubb: IFK Lidingö
Kom till DIF: 1984, från Brommapojkarna 
Intressen vid sidan av fotbollen: Sova, flickor, bio, 
resor
Hur går det för DIF i år: Bland de tre första

Martin Åslund, 17
Plats i laget: Mittfältare
Moderklubb: Enebyberg IF
Kom till DIF: 1993, (juniorlaget)
Intressen vid sidan av fotbollen: Snowboard
Hur går det för DIF i år: Vet ej





Adress
DIF Fotboll 

Klocktornet Stadion 
114 33 Stockholm

Ansvarig utgivare
Mats Olsson
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Pierre Rolén
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Visa ditt 
blårandiga 
hjärta

Värva 
en medlem!

Se till att en kompis med hjärtat på rätta stället blir 
medlem i Stockholms Stolthet. Förutom att det blir ett 
värdefullt stöd för Stockholms blivande bästa lag får 
din kompis många fördelar som medlemmar. Som 
tack för hjälpen får du en T-shirt. Sätt igång och vär
va och du hjälper DIF tillbaka till Allsvenskan!

Sänd in kupongen eller betala direkt på postgiro 549 21-2. 
(Men glöm då inte att meddela värvarens namn och adress.



Djurgårdens IF 

är inte bara fotboll och ishockey. 
Vill du vara med och stödja 

de mindre föreningarna inom DIF 
skall du gå med i 

Djurgårdens Supporters Club.
• Vi bildades 1947 med huvuduppgift att stödja moderföreningen 

Djurgårdens IF.

• Vår verksamhet bygger på frivilligt arbete inom klubben vilket varje år ger oss 
ett glädjande överskott.

• Våra mål är att stödja de små föreningarna inom Djurgårdens IF och att ge 
ekonomiskt stöd till unga lovande Djurgårdare oavsett idrottsgren.

• Varje år delar vi ut stipendier till dessa ungdomar för vidare utbildning inom 
sin idrottsgren.

• Varje år arrangeras bland andra aktiviteter en årsfest och ett årsmöte där Du 
kan träffa andra, riktiga, Djurgårdare.

• Genom att vara medlem i Djurgårdens Supporters Club stödjer Du HELA 
DJURGÅRDEN!

• Medlemsavgiften är endast 75 kr per år för Dig som är upp till 18 år gammal, 
för övriga medlemmar är den 150 kr.

• Pengarna betalar Du enkelt in till Postgiro 35 21 20-0.

Tveka inte, visa att Du är en riktig Djurgårdare som stödjer HELA Djurgården 
och gå med i:

DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB!
Vill du veta mer om vår verksamhet så ring vår telefonsvarare och du får svaren samma dag.

Tel. 765 50 38











STOCKHOLMS STOLTHET







D I F - P O O L E N



JÄRNVÄGSRESTAURANGEN
ÖSTRA STATION

Specialpris vid 
Djurgårdsmatcher.
Vällagad husmanskost 
Lunch, middag à la carte 
Smörgåsar 
Kaffe, öl och vin.

PRIPPS-EXTRA
Alla dagar

Öppet alla dagar
Telefon 08-612 00 14

T-banestation Tekniska Högskolan





1. BABYHALSDUK 8X70 cm 90 kr
Rutmönster i blått, gult, rött
2. BABYMÖSSA 90 kr
Rutmönstrad med DIF märke
3. BADHANDDUK 65x130 cm 125 kr
vit frotté med DIF märke
5. BILDEKAL 11 cm 15 kr
insida fönster med DIF märke
6. BILDEKAL 11 cm 15 kr
utsida fönster med DIF märke
107. BILDEKALSATS 25 kr
1 stort o 4 små DIF märken
18. DIF Brodyrmärke 45 mm 20 kr
19. DIF Brodyrmärke 75 mm 25 kr
21. DIF Brodyrmärke 80 mm 25 kr 
med Djurgården Stockholms
Stolthet
22. CIGARETTÄNDARE 15 kr 
med DIF märke
25. DIF FLAGGA 90x70 cm 125 kr 
ljusblå med DIF märke
31. HAKLAPP rosa 40 kr
med DIF märke o född Djurgårdare
32. HAKLAPP blå 40 kr
med DIF märke o född Djurgårdare
109. HALSDUK 19x170 cm 100 kr
DIF färger med DIF märke
35. HALSKEDJA 35 kr
DIF märke med tunn kedja
40. KEPS 95 kr
blå av basebolltyp med DIF märke
120. KLUBBNÅL 25 kr
souvenirnål med DIF märke
131. MINIATYRVIMPEL 25 kr
gul med DIF märke
56. MÖSSA med tofs 90 kr
stickad i DIF färger och DIF märke
87. SVETTBAND/par 20 kr
stickat i DIF färger
85. PANNBAND 20 kr
stickat i DIF färger
168. VÄSKA 55x26x30 cm 250 kr
marinblå med DIF märke o Stockholms 
stolthet, handtag o axelrem
98. NYCKELRING 20 kr
med inplastat DIF märke

108. PENNA med DIF märke 11 kr
67. MUGG porslin med DIF märke 40 kr
80. SLIPS marinblå
med invävt DIF märke

195 kr

78. SLIPSHÅLLARE 30 kr
91. VIMPEL 15x27 cm 
vit med DIF märke 
202. LINNE grått med

35 kr

DIF märke 100 kr
203. T-TRÖJA vit eller grå 
med DIF märke

100 kr

301. ÖLGLAS
paintglas med DIF märke

40 kr

304. FOTBOLLSTRÖJA
kort ärm ljus o mörkblårandig med 
DIF märke (Adidas)

370 kr

305. PÅSLAKANSET
påslakan, underlakan o 2 örngott 
med stora och små DIF märken

495 kr

307. JUBILEUMSBOKEN
100 årsboken om DJURGÅRDEN

195 kr

308. MINIATYRFOTBOLL
11 cm DIF märke o färger

50 kr
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