




Välkommen till säsongen 1999
Djurgården Fotboll 1999!

Välkomna till 1999 års allsvenska säsong!
En säsong som förhoppningsvis kommer att bjuda på många 
spännande och roliga matcher.

Nu kan du köpa biljetter till våra hemmamatcher hos Globens alla 
biljettåterförsäljare. Du kan i god tid se till att du får en bra plats 
och med biljett bidrar du till att det går smidigare vid insläppen.

Nytt för i år är vår familjeläktare på sektion G och H, där vi har det 
förmånliga priset 50 kr/person. Där håller vår nya juniorklubb 
”Järnkaninerna” till. Ta med er hela familjen till ett mycket bra 
pris! Till familjeläktaren är det direktinsläpp.

Publiken betyder oehört mycket för föreningen och med ert stöd 
blir det svårt att ta poäng av Djurgår'n på hemmamatcherna.

Vi hoppas att fler blir medlemmar i Djurgårdens IF Fotboll under 
1999. Som medlem får du vår medlemstidning ”Djurgårdaren” hem 
i brevlådan 4 ggr/år.

Djurgårdens IF Fotboll har släppt en CD-skiva. Den är en succé 
som stärker djurgårdsandan. Skivan kommer att spelas flitigt under 
säsongen och se till att du får tag på ett ex i våra souvenirstånd.

Fotbollsfebern i Sverige bara ökar och vad kan vara bättre än att se 
fotboll, där fotboll ska ses, på plats.

Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening hälsar publik, 
sponsorer, supportrar, motståndarlag och massmedia varmt 
välkomna till Olympiastadion 1999!

Styrelsen
Djurgårdens IF Fotbollförening

POSTADRESS:
Klocktornet 

Olympiastadion 
114 33 Stockholm

Telefon: 08-545 158 00 
Fax: 08-545 158 01 

Internet: www.dif.se 
E-post: dif.fotboll@dif.se

STYRELSE 
Ordförande:
Bo Lundquist

Ledamöter:
Per Kotschack 

Göran Aral 
Lars Erbom 

Anders Beck-Friis 
Dan Svanell

Suppleanter:
Charles Falk 

Christer Magnusson

Djurgårdens matchprogram utges av:
DIF Fotboll, Klocktornet i Stadion, 114 33 Stockholm

Ansvarig utgivare: Dan Svanell
Redaktionen: Tomas af Geijerstam, David Bogerius, Micke Mårtensson och Patrik Asplund.

http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se








Tack!
För ditt bidrag till 

Djurgårdens reselotteri!



BLI MEDLEM !
Det bästa och enklaste sättet att stödja din favoritklubb är att bli 
medlem. Om du inte redan är medlem är det dags att du blir det. 
Här nedan hittar du all information du behöver...

DJURGÅRDENS IF FOTBOLL
Vad får du som medlem: Medlems

tidningen Djurgårdaren 4 ggr/år, 
souvenirerbjudanden mm.

Medlemsavgifter/kalenderår:
Vuxen 300 kr - Ungdom under 18 år 
150 kr - Pensionär 150 kr -

Familjemedlemsskap 500 kr - Ständig
medlem 5000 kr.

Hur gör jag: Sätt in pengarna på pg 549 21-2 så 
får du medlemskortet hem i brevlådan.

JÄRNKANINERNA -
VÅR JUNIORKLUBB

Vad får du som medlem: Ett startpaket med 
medlemskort, klistermärken och en reflex.

Dessutom får du två medlemstidningar/år 
med erbjudanden och tävlingar. Du har 

chans att bli matchens Jämkanin 
. och du kommer bjudas in till en 
öppen träning med A-laget.

Medlemsavgifter/kalenderår:
50 kr för dig som är medlem i DIF 
Fotboll, övriga 100 kr

Hur gör jag: Sätt in pengarna på pg 9 212 533-5 så får 
du startpaketet hem i brevlådan.

För mer information: 08-545 158 00, www.dif.se
Välkommen i klubben!

http://www.dif.se




Magnus 
Lindblad 
MÅLVAKT

Född: 72 09 12
Längd/Vikt: 189 cm/88 kg
Moderklubb: DIF
Kom från (år): Älvsjö -96
Landskamper: 0

BACK
Född: 74 08 09
Längd/Vikt: 182 cm/81 kg 
Moderklubb: IFK Sundsvall 
Kom från (år): Västerås SK -99 
Landskamper: 4 junior

Patrik 
Eriksson- 
Ohlsson

Magnus hade en, minst sagt, lyckad höstsäsong i fjol 
då han förutom att bli pappa höll nollan i flera viktiga 
matcher. Straffräddningen på Bårsta IP mot Assyriska 
i juni var förmodligen hans livs viktigaste. Efter den 
fick både Magnus och Djurgården tillbaka själv
förtroendet och kunde vinna norrettan.

Patrik är en mycket tuff spelare som lever högt på sin 
inställning. ”Peo” ger alltid hundra procent både på 
träning och match och har rutin från allsvenskan med 
Västerås SK 1997. Hans storebror är förre landslags
stjärnan Janne Eriksson.

Född: 81 10 06
Längd/Vikt: 182 cm/78 kg
Moderklubb: IFK Lidingö
Kom från (år):
Landskamper: 6 Junior, 24 pojk

Michael 
Dorsin 

MITTFÄLT

Född: 71 05 21
Längd/Vikt: 182 cm/86 kg
Moderklubb: Bodens BK
Kom från (år): Östers IF -99
Landskamper: 0

Magnus 
Samuelsson

BACK

Michael är en fysiskt stark spelare som kan placeras 
både i backlinjen och på mittfältet. Är given i 
juniorlandslaget och var en av de mest framträdade 
spelarna när Djurgården tog silver i junior-SM 1998. 
Flyttades upp i A-truppen under förra säsongen.

Magnus åkte ur allsvenskan med Östers IF 1998 men 
fick stanna kvar i högsta serien i och med klubbytet. 
Med Magnus som är en stark och snabb mittback 
behöver inte saknaden av Peppe Hallström bli så stor. 
Deltar även gärna i det offensiva spelet.

Född: 68 12 12
Längd/Vikt: 182 cm/79 kg 
Moderklubb: Asmundstorps IF
Kom från (år): Malmö FF -95
Landskamper: 0

Stefan 
Alvén 
BACK

Född: 67 12 17
Längd/Vikt: 178 cm/79 kg 
Moderklubb: IFK Stockholm 
Kom från (år): Spårvägen -97 
Landskamper: 8 junior

Mikael 
Borgqvist 
MITTFÄLT

Kapten Alvén är en av ledarfigurerna i laget som de 
andra kan lita på när det blåser motvind. En klok och 
rutinerad försvars spelare som passar bäst på kanten. 
Har mängder av allsvensk rutin efter sina år i Malmö 
FF.

”Borken” blev vald till ”Årets spelare” 1998 och de 
svartgula färgerna i hjärtat har sakta men säkert 
ersatts av blårandiga. Micke hatar att förlora och 
spelar alltid tufft, både på träning och match. ”En arg 
Bork är en glad Bork” menar Micke.















Född: 73 08 22
Längd/Vikt: 176 cm/76 kg 
Moderklubb: Bro IK 
Kom från (år): Bro IK -89 
Landskamper: 1 U21, 17 J, 
15 Pojk

Fred 
Persson 

MITTFÄLT

Zoran 
Stojcevski 
MITTFÄLT

Född: 71 03 04
Längd/Vikt: 189 cm/92 kg 
Moderklubb: IFK Göteborg 
Kom från (år): IFK Göteborg -94 
Landskamper: 1 J

Fred, som varit knäskadad under vintern, är en 
veteran i dagens Djurgården och kanske den spelare 
som har det allra blårandigaste hjärtat. Är en kämpe 
som aldrig slutar kriga på planen och dessutom en 
stor musikälskare som tog initiativet till DIF-skivan 
”Blåränderna går aldrig ur”.

Zoran fick fjolåret förstört av den fotskada han 
råkade ut för i cupmatchen mot Västerås på våren. 
Nu är han frisk efter ytterligare ett läkaringrepp i 
vintras och tillbaka i allsvenskan med stor 
revanchlusta. En mycket passningsskicklig spelupp
läggare.

Född: 71 11 01
Längd/Vikt: 182 cm/82 kg 
Moderklubb: Höllvikens GIF 
Kom från (år): Malmö FF -96
Landskamper: 0

Fredrik 
Dahlström 
FORWARD

Född: 79 03 25
Längd/Vikt: 178 cm/71 kg
Moderklubb: Motala AIF
Kom från (år): Syrianska FF -94
Landskamper: 8 J, 3 Pojk

Sharbel 
Touma 

FORWARD

”Dala” är en notorisk och pålitlig målskytt som 
avgjort mängder av matcher till Djurgårdens fördel. 
Kan vara under isen i 89 minuter men petar ändå in 
segermålet i slutsekunden. Är bra på huvudet och gör 
en hel del mål på nick.

Sharbel hade ett besvärligt fjolår med sjukdomar och 
skador men i år är det dags för genombrottet. Är 
mycket snabb i fötterna både med och utan boll och 
är den typen av spelare som kan komma igenom ett 
försvar på egen hand. Sharbel är dessutom utrustad 
med ett mycket bra skott.

Född: 75 01 24
Längd/Vikt: 181 cm/82 kg
Moderklubb: Norsborg 
Kom från (år): AIK -98 
Landskamper: 7 U21, 8 J

Pierre 
Gallo 
BACK

Född: 72 08 30
Längd/Vikt: 185 cm/80 kg
Moderklubb: Rimbo
Kom från (år):BKV Norrtälje -96
Landskamper: 0

Markus 
Karlsson 

MITTFÄLT

Pierre kom från AIK till fjolårssäsongen som 
innermittfältare men blev så småningom vänsterback. 
Det visade sig vara ett lyckat drag av Michael 
Andersson och nu är det inte längre någon som 
undrar var den snabbe och passningskicklige Gallo 
ska spela. Är dessutom en mycket säker straffläggare. 

Markus Karlsson är de viktiga målens man, förra året 
gjorde han första målet i hemmamatcherna mot VSK 
och Degerfors och året innan slog han till i derbyt 
mot Hammarby. En mycket stark spelare med ett högt 
tempo. Har tidigare haft problem med skador men har 
i år varit frisk och kunnat träna upp sig ordentligt 
under försäsongen.



ICA-POOLEN



Född: 78 08 14
Längd/Vikt: 186 cm/80 kg
Moderklubb: Djurgårdens IF
Landskamper: 12 J, 18 Pojk

Chistian 
Gröning 

MITTFÄLT

Född: 80 05 21
Längd/Vikt: 180 cm/72 kg
Moderklubb: Vasalund 
Kom från (år): Vasalund -99 
Landskamper: 0

Jones 
Kusi-Asare 
FORWARD

Det är många som väntar på Grönings genombrott på 
seniornivå. Frågan är på vilken plats i laget det 
kommer. Christian var tidigare forward, spelade 
under fjolåret mest på mittfältet men har under årets 
försäsong hållt till i backlinjen.

”Dr Jones” har alla förutsättningar att bli ett 
stjärnskott i årets allsvenska. En mycket kylig 
avslutare som med sin något aviga löpstil tar sig fram 
snabbt över planen. Kan bli en obehaglig överrask
ning för de allsvenska mittlåsen.

Född: 71 08 29
Längd/Vikt: 187 cm/90 kg
Moderklubb: Högdalens AIS 
Kom från (år): Hammarby IF -98
Landskamper: 0

Martin 
Lossman 
MÅLVAKT

Född: 69 04 25
Längd/Vikt: 181 cm/80 kg
Moderklubb: Flemingsberg IF
Kom från (år): Assyriska -98
Landskamper: 0

Patricio 
Cisternas 

BACK

Martin är en mycket reaktionssnabb målvakt som 
lyckats vinna norrettan två år i rad. 1997 stod han i 
Hammarbys mål och 1998 blev han seriesegrare med 
Djurgården. Han var utespelare i pojkåren och har 
tack vare det mycket bra spelförståelse.

”Pato” kom till Djurgården inför fjolåret med en enda 
sak i huvudet: Att vara med och föra upp laget till 
allsvenskan. Det lyckades och Patos säkra inner
backsspel var en bidragande orsak. En följsam och 
mycket spänstig försvarsspelare som vinner de flesta 
höj ddueller.

Född: 76 05 31
Längd/Vikt: 180 cm/75 kg
Moderklubb: IK Brage 
Kom från (år): IK Brage -97
Landskamper: 0

Jon 
Persson 

MITTFÄLT

Född: 69 03 10
Längd/Vikt: 178 cm/74 kg
Moderklubb: Ludvika FK 
Kom från (år): Örebro SK -99 
Landskamper: 0

Niclas
Rasck

MITTFÄLT

Kanon-Jon har som namnet antyder en bra bössa men 
är också en snabb och pålitlig yttermittfältare som 
alltid tar sitt defensiva ansvar. Kan även spela back.

Niclas ska tillföra allsvensk rutin till laget efter sina 
år i Örebro SK. Spelade ofta back under fjolåret men 
är mycket användbar på mittfältet med sitt högklas
siga passningsspel och goda teknik. Är dessutom 
målfarlig och tar gärna chansen att sticka upp när den 
kommer.









Född: 80 05 21
Längd/Vikt: 182 cm/71 kg
Moderklubb: Spårvägens FF 
Kom från(år): Spårvägens FF -99 
Landskamper: 6 Junior, 9 Pojk

Joel 
Riddez 

MITTFÄLT

Magnus 
Pehrsson 
MITTFÄLT

Född: 76 05 25
Längd/Vikt: 192 cm/93 kg 
Moderklubb: IFK Lidingö 
Kom från(år): IFK Göteborg -99 
Landskamper: 1 B, 5 U21, 20 
Junior, 2 Pojk

Ur-djurgårdaren Joel är en framtidsman i svensk 
fotboll som med sitt snabba och tekniska ytter
mittfältsspel kan ta en ordinarie plats redan i år. Det 
händer mycket när Joel har bollen på sin vänsterkant 
och det är få spelare som hänger med. Extremt 
vänsterfotad.

Magnus är tillbaka i den blårandiga tröjan igen efter 
två skadefyllda år i IFK Göteborg. Han slog igenom i 
allsvenskan 1995 med en respektlöst spel på 
innermittfaltet som gav honom en plats i U21-
landslaget. Är en stark och tung spelare med ett bra 
tillslag på bollen och fm speluppfattning.

Född:73 07 16
Längd/Vikt: 175 cm/73 kg
Moderklubb: Bjömlunda IF 
Kom från (år): Gnesta FF -96
Landskamper: 0

Lucas 
Nilsson 

FORWARD

Född: 76 06 17
Längd/Vikt: 175 cm/72 kg 
Moderklubb: IFK Lindesberg 
Kom från (år): Motala AIF -99 
Landskamper: 11 Junior

Samuel 
Wowoah 
FORWARD

”Lukke” är en riktigt Järnkamin om än i ganska litet 
format. Kommer ofta långt bara genom att vilja lite 
mer än motståndaren och slutar aldrig att kämpa. Var 
i fjol en av få djurgårdsspelare som var bra även 
under vårsäsongen.

En mycket målfarlig och rörlig forward som hela 
tiden är spelbar. Öste in mål i söderettan under 
fjolåret för Motala AIF och såg till att laget hängde 
kvar i serien. Ser till att konkurrensen bland 
anfallsspelarna är stenhård.

Michael Andersson 
TRÄNARE

Född: 59 08 24
Bakgrund som spelare:
Hammarby, IFK Göteborg
Bakgrund som tränare:
Nacka FF, Spårvägen.

Peter Grim
ASS. TRÄNARE

Född: 58 03 26
Bakgrund som spelare:
Varberg, Luleå, Vasalund och IFK 
Stockholm.
Bakgrund som tränare:
IFK Stockholm, Plavi Team, 
Spårvägen och Djurgårdens IF.

Gunnar Henriksson 
NAPRAPAT

Väl renomerad inom branchen och 
har tidigare arbetat inom fören
ingen. Gunnar är en garanti för att 
ingen spelare behöver vara borta en 
längre tid efter en skada.



KUPONGEN SKICKAS TILL: DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB. 
STOCKHOLMSVÄGEN 60C, 181 42 LIDINGÖ, TEL & FAX 08-765 50 38.

Djurgårdens supporters club är till för alla Djurgårdare. Vi stödjer 
alla djurgårdsföreningar med olika stipendium och med ekonomiska 
bidrag. Medlemavgiften är 200 kronor för seniorer och 100 kronor 
för ungdom upp till 18 år.





VISA ATT DU ÄR DJURGÅRDARE!

Ett helt nytt souvenirsortiment 1999!

HALSDUKAR - VIMPLAR - FLAGGOR - BADGES - 
TYGMÄRKEN - KALSONGER - STRUMPOR - CD-SKIVOR - 

T-SHIRTS - HAKLAPPAR - KEPSAR - MÖSSOR - MINIDRESSAR 
- KLISTERMÄRKEN - BARNTRÖJOR - JÄRNKANINS

SOUVENIRER - MATCHTRÖJOR - 
SUPSNÅLAR - PARAPLYER - SLIPSAR etc

BESÖK SOUVENIRFÖRSÄLJNINGEN PÅ ARENAN

Kanslishopen 08-545 158 00
Öppen 10.00-16.00 mån-tors, lunchstängt 12.00-13.00

fre 10.00-15.00
eller beställ via postorder 08-545 158 00

eller via nätet www.dif.se

http://www.dif.se


Djurgår´n på gång!?
Kanon-Jon grejade en 
kanonstart med mål efter 
drygt 50 sekunder, och ef
ter det kunde det inte bli 
annat än seger inför 6945 
åskådare på ett soligt Sta
dion. Matchen mellan 
Djurgården och Malmö FF 
var matchen mellan två 
skadedrabbade lag i stort 
behov av poäng och 
hemmalaget gick seg
rande ur striden med siff
rorna 4-1 (2-0).

- Det är starkt av oss med 
tanke på alla krämpor och 
halsinfektioner att lyckas 
lyfta oss och göra den den 
kämpainsats som vi gör. Vi 
tar vara på de tillfällen i 
matchen när vi får igång 
ett bra spel. Vi spelar bra 
i perioder och lyckas då 
skapa de här mål
chanserna som vi gör fyra 
mål på, sade en nöjd 
Micke Andersson efter 
matchen.

På grund av alla skador 
och sjukdomar kunde 
Micke Andersson ta ut 
startelvan först strax innan 
matchen. Mot alla odds 
kunde Martin Lossman 

ställa sig i målet trots sin 
lårskada även om han fick 
överlåta insparkarna till 
sina backar. Stefan Alvén 
kom också till spel trots att 
han kände sig dålig på tis
dagseftermiddagen.

- Det är många i truppen 
som drabbats av de här 
infektionstendenserna. 
Niclas Rasck började 
känna av det på bänken 
under matchen och därför 
kunde vi inte byta in ho
nom. Det har varit mycket 

NÄSTA 
HEMMAMATCH 
Tisdagen den 3 aug kl 19.00 

DIF

Halmstad BK
Biljetter köper du hos 

Globen, Boxoffice, Råsunda m.fl

men nu har vi en vecka på 
oss att få ordning på det 
här så att det inte går runt 
i truppen en vända till. Vi 
ser ju i andra halvlek att 
det tar på krafterna, sa 
Micke Andersson.

Tack vare Jon Perssons 
tidiga ledningsmål (nick 
efter passning av Magnus 
Pehrsson) så uppträdde 
Djurgården lite mindre 
tyngda av stundens allvar 
än MFF i den första halv
leken. Yttermittfältaren





Sharbel Touma varvade 
missar med lysande spel 
matchen igenom och 
gjorde 2-0 i den 41:a mi
nuten sedan Malmös för
svar misslyckats med att 
rensa undan bollen i straff
området.

Detta fick MFF:s tränare 
Roland Andersson att re
dan i halvtid byta in Niclas 
Kindvall i hopp om ett 
bättre anfallsspel. Gäs
terna skapade också 
stundtals ett konstant tryck 
på Djurgårdens planhalva.

- Malmö blev bättre när 
Kindvall kom in, tyckte 
Peo Eriksson-Ohlsson 
som gjorde en mycket bra 
match och offrade sig 
hänsynslöst när Malmö 
tryckte på som värst. Ett 
tag i mitten av andra halv
lek nickade Peo bort pre
cis allting som slogs in mot 
Djurgårdens straffom
råde. Kanske att han an
strängde sig lite extra när 
han visste att brorsan 
Janne satt på läktaren.

Mats Lilienberg var den 
som hade den bästa chan
sen att reducera när han 
lobbade över utrusande 
Martin Lossman i den 75:e 
minuten. Patricio Cisternas

Spelprogram B-laget 1999

(Medreservation för ev. ändringar)

Ons 14 april Örebro-DIF Uppskjuten
Ons 28 april Sylvia-DIF 2-3
Tis 4 maj DIF-Degerfors 3-2
Ons 19 maj Hammarby-DIF 3-0
Ons 26 maj DIF-Örebro 0-2
Tis 1 juni DIF-Norrköping 2-1
Mån 7 juni Motala-DIF 0-2
Tis 15 juni DIF-Assyriska 0-2
Mån 21 juni Västerås-DIF 2-2
Ons 30 juni DIF-Åtvidaberg 19.00 Stadion
Ons 4 aug Åtvidaberg-DIF
Tis 10 aug DIF-Västerås 19.00 Stadion
Ons 18 aug Assyriska-DIF
Tis 24 aug DIF-Motala 19.00 Kristineberg
Tis 31 aug Norrköping-DIF
Mån 6 sep DIF-AIK 19.00 Grimsta
Tis 14 sep DIF-Hammarby 19.00 Stadion
Ons 6 okt DIF-Sylvia 19.00 Grimsta
Tis 12 okt Degerfors-DIF
Tis 19 okt AIK-DIF

tå var dock extra lång när 
han räddade bollen på 
mållinjen. I anfallet efter 
kunde inhopparen Zoran 
Stojcevski behärskat rulla 
in 3-0 sedan Fredrik Dahl
ström spelat fram perfekt.

- Malmö spelade upp sig 
och är nära 2-1 men i stäl
let lyckas vi göra 3-0 i an
fallet efter och det är na
turligtvis viktigt för mat
chen, sa Micke Anders
son.

Lossmans nolla sprack lite 
onödigt efter en hörna 

som DIF-förvaret skänkte 
Malmö men i slutminute
rna kunde Sharbel Touma 
dunka in 4-1. Sharbels an
dra mål för kvällen gav 
honom också ledningen i 
Djurgårdens interna skyt
teliga med fyra fullträffar.

-Jag får gratulera Djur
gården till segern. Att för
lora med 4-1 mot ett lag 
som ligger under oss i 
tabellen är naturligtvis en 
stor besvikelse för oss. Vi 
var tvungna att chansa lite 
i andra halvlek och var



nära ett reduceringsmål till 2-1 och hade 
vi fått det hade kanske matchen blivit an
norlunda. Men det är egentligen inte 
mycket att prata om för Djurgården vin
ner rättvist, sa Malmö FF:s tränare Ro
land Andersson och tillade:

- Men jag är inte den som deppar ihop i 
första taget. Det var väl i alla fall en rolig 
match att titta på för publiken.

Vi får hoppas att Djurgår´n även i kväll 
kan bjuda publiken på många mål och tre
poäng till hemmalaget.

I onsdags spelade Örebro SK mot IFK Göte
borg på Gamla Ullevi, en match som spelades 
efter att detta program lämnades in för tryck. 
Egentligen skulle matchen redan ha spelats i 
måndags men när ÖSK kom till Göteborg hann 
de bara kliva av bussen för att mötas av be
skedet att matchen var uppskjuten på grund 
av regnet.

- Det var bara att acceptera beslutet, men visst 
var det tråkigt, sa ÖSK:s hjälptränare Peder

K:s historia i korta drag, ÖSK:s historia i korta drag, ÖSK:s

1908
Efter en konflikt inom IFK Örebro beslutar 
sig 79 ynglingar bilda en ny klubb i stan. 
Klubben fick namnet Örebro Sportklubb. 
1919
Fotbollssektionen var på väg att läggas 
ned, men efter utbyte med lag från Stock
holm blev det ett nytt intresse för fotbollen 
inom klubben.
1923
Eyravallen invigdes.
1930
Örebro SK blev seriesegrare och fick kvala 
till tvåan. I en avgörande match mot 
Mariehovs IF på Stockholms Stadion 
förlorade laget med 2-3.
1946
Den nye tränaren Löwenthal från Tyskland 
tog ÖSK till allsvenskt kval. I en avgörande 
kvalmatch på Råsunda besegrades Sura
hammar med 2-1.
1961
ÖSK tog sina första medaljer. Efter en 

fjärdeplacering tilldelades laget bronset. I 
derbyt mot Degerfors räknades 20.046 
åskådare in på Eyravallen, vilket fortfarande 
gäller som publikrekord.
1970
Efter flera år som topplag hotades nu ÖSK 
av nedflyttning. Avgörandet kom i sista 
matchen mot svenska mästarna IFK 
Göteborg. ÖSK vann med 1-0 och Göteborg 
hamnade i tvåan.
1983
ÖSK-ledningen storsatsade. Roy Hodgson 
blev ny tränare. Två engelsmän värvades. 
Det blev en förbättring, men Norrköping 
och Djurgården var starkare. ÖSK hamnade 
trea.
1985
Stuart Baxter blev spelande tränare. ÖSK 
hamnade på en gärdeplats.
1987
Med den nye tränaren Rolf Zetterlund 
gjorde ledningen en ny storsatsning, men 
ÖSK klarade endast en tredje plats.



Ståhl.

Beslutet fattades två timmar innan matchstart 
av domaren Håkan Jonasson, Helsingborg, 
tillsammans med de planansvariga.

Det var inte första gången i år som de plan
ansvariga för Gamla Ullevi var med om att 
skjuta upp en match och tränaren Sven ”Dala” 
Dahlqvist såg lite besviken ut i TV-rutan i 
måndags. ÖSK-spelarna var inte heller sär
skilt glada:

- Vi har spelat på mycket värre planer än så 
här. Eyravallen var mycket sämre i våras, sade 
mittfältaren Mikael Steen.

Inför matchen mot Göteborg låg ÖSK på åt
tonde plats i tabellen efter fem segrar. Lagets 
bäste målskytt är 194 centimeter Per Ekström 
(fyra mål) som kom till Eyravallen från Mjällby 
under fjolåret.

istoria i korta drag, ÖSK:s historia i korta drag, ÖSK:s histo

1988
Rolf Zetterlund förstärkte truppen med flera 
etablerade spelare. Sven Dahlkvist och 
Peter Nilsson blev stommen i laget. I näst 
sista omgången mot Vasalund på Skytte
holm säkrade ÖSK seriesegern och avance
manget till allsvenskan. ÖSK Fotboll blev 
en egen klubb.
1989
Tog sig ÖSK till semifinalen mot Norrkö
ping, men man förlorade den avgörande 
matchen på Idrottsparken.
1991
Med två nya tunga förstärkningar, Hasse 
Holmquist och Miroslaw Kubisztal etable
rade sig laget i toppen. ÖSK hamnade på 
andra plats efter Göteborg i grundserien, 
men gjorde en något sämre insats i 
Mästerskapsserien. ÖSK slutade trea och 
fick en ny uppsättning medaljer. I UEFA-
cupspelet gjorde laget en strålande insats 
mot Ajax.

1993
Sven Dahlkvist tog över efter halva 
säsongen och blev räddaren i nöden. ÖSK 
hamnade på kvalplats och ställdes mot 
Vasalund. Efter 2-2 borta räckte det med 
oavgjort hemma. ÖSK klarade 0-0 och blev 
kvar i allsvenskan. Ett mål från degradering. 
1994
Sven Dahlkvist blev ”ordinarie” tränare och 
i den sista matchen kunde det bli guld. Men 
man hade inte avgörandet i egna händer. 
Sportklubben vann sin match, men det 
gjorde också konkurrenten Göteborg det 
gjorde att ÖSK missade guldet med ett mål. 
ÖSK tog stora silvret. Detta var Örebro 
Sportklubbs främsta fotbollssäsong genom 
tiderna.
1996
ÖSK slutar på en femte plats efter en 
bedrövlig inledning av säsongen.
1998
ÖSK firade sitt 90:e år med en godkänd 
säsong även om det var en bit kvar till de 
absoluta toppen.



DIF-AIK
på Råsunda

DIF:s fotbollsstyrelse har beslutat att spela 
derbyt mot AIK den 31 augusti på Råsunda. 
Styrelsen motiverar sitt beslut i ett uttalande:

Vi spelar matchen mot AIK på Råsunda för 
att kunna möta det enorma intresse som finns 
för matchen. Genom att spela på Råsunda 
möjliggör vi för ytterligare nära 20 000 åskå
dare att se matchen. Just nu råder ett enormt 
fotbollstryck kring derbymatcherna i Stock
holm. Dessa matcher har blivit enorma 
fotbollsfester, som får våra allsvenska kon
kurrenter att avundsjukt rikta blickarna mot 
Stockholm. Trots att matchen mot Hammarby 
var en bottenfinal, drog den över 23 000 åskå-

Joel Riddez rycker ifrån Krister Nordin 
i vårens derby mot AIK.

Foto: Bildbyrån

dare. På Stadion kan vi ta in strax över 14 000 
åskådare. På Råsunda ryms över 30 000 per
soner.
Nackdelen är givetvis att AIK på detta sätt 
får många fler hemmamatcher än andra lag i 
allsvenskan, men Djurgården har ju å andra 
sidan nyligen visat att även ”hemmamatcher” 
på Råsunda kan vinnas.

Vi vet att det stöd som alla våra supportrar 
kan ge är oerhört viktigt för spelarna. Med
lemmar i DIF Fotboll eller i Järnkaminerna 
kommer därför att få ett kraftigt rabatterat pris 
på entrébiljetten, om de köper biljetten i sam
band med någon av Djurgårdens fyra 
hemmamatcher innan derbyt. För 80 kr/per- 
son får de då biljett på den nedre södra läkta
ren. Observera att det är endast på dessa 
hemmamatcher som man kan köpa biljetten 
för 80 kr, det första tillfället är idag på mat
chen DIF-Malmö FF i souvenirstånden.
Innehavare av säsongskort kommer att få en 
specialdesignad t-shirt när de hämtar sin 
derbybiljett. Information om hur man får bil
jetten kommer per brev efter midsommar.

Övriga biljettpriser är 190 kr (långsidan) eller 
160 kr (familjeläktare, en vuxen får ta med sig 
upp till tre barn gratis på östra nedre), 130 kr 
(södra och norra). Biljetterna är släppta till 
försäljning hos Globen, Råsunda, Boxoffice 
(Norrmalmstorg), Sverigehuset (mittemot 
NK). Familjebiljetterna går endast att köpa 
förköp på Råsunda.

Stockholm den 15 juni 1999
Styrelsen
Djurgårdens IF Fotboll



Pojkallsvenskan 1999
Nu när våra spelare i P16 har ett välförkänt 
sommarlov är det dags att göra en liten 
återblick. Halva serien är nu färdigtspelad 
och hitintills kan vi vara nöjda med lagets 
resultat.

Laget har vunnit alla sina matcher utom 
premiärmatchen mot AIK, där laget spelade 
oavgjort 1-1. Det betyder att laget går till 
sommarvila som serieledare. Under seriens 
gång visade laget en uppåtgående styrka 
hos samtliga spelare vilket var avgörande i 
de jämna matcherna mot Brommapojkarna, 
Sirius och Inter/ Orhoy.

Efter ett kort sommaruppehåll samlas laget 
åter den 16 juli på Kaknäs för att dagen 
efter åka till danska Lyngby. Där kommer de 
att spela mot andra lag från Tyskland, 
Danmark, Norge och Sverige i en 
inbjudningsturnering.

I slutet av juli åker laget tillsammans med 
P15 till Rådmansö för att där under värdska
pet av Super Bo Andersson slipa på formen 
infor höstens omgång av pojkallsvenskan.

Vi hoppas på att formen håller i sig och att 
höstens resultat i pojkallsvenskan blir lika 
glädjande som det var i våras.

Pojkar 16 Östra Svealand
Djurgårdens IF 7 6 1 0 25-6 19
AIK 8 6 1 1 19-7 19
IF Brommapojkarna 8 5 2 1 26-8 17
FC Inter/Orhoy 8 5 1 2 16-5 16
Enköpings SK FK 7 2 2 3 13-12 8
IK Sirius 8 2 1 5 12-18 7
Valsta/Syrianska 7 2 1 4 11-19 7
Visby IF Gute FK 8 1 1 6 9-24 4
IFK Österåker FK 7 0 0 7 4-36 0



Stockholms Olympiastadion
DJURGÅRDENS IF -

1. Magnus Lindblad
15. Martin Lossman
2. Peo Eriksson-Ohlsson
3. Mikael Dorsin
4. Magnus Samuelsson
5. Stefan Alvén
6. Mikael Borgqvist
7. Fred Persson
8. Zoran Stojcevski
9. Fredrik Dahlström
10. Sharbel Touma
11. Pierre Gallo
12. Markus Karlsson
13. Christian Gröning
14. Jones Kusi-Asare
16. Patricio Cisternas
17. Jon Persson
18. Niclas Rasck
19. Joel Riddez
20. Magnus Pehrsson
21. Lucas Nilsson
22. Samuel Wowoah

Tränare: Michael Andersson
Ass. tränare: Peter Grim

Tack för att ni 
stödjer DIF 1999.

DAGENS DOMARE:
Sven Holgersson 

Löddeköping

ASS. DOMARE:
Henrik Andrén 

Karlstad 
Glenn Niklasson

Uddevalla

4:E DOMARE:
Jonas Eriksson 

Stockholm



måndagen den 5 juli 1999
ÖREBRO SK

1. Anders Karlsson
21. Peter Westman
3. Niklas Gustavsson
4. Thomas Andersson
5. Lars Zetterlund
6. Mikael Steen
7. Jonas Pelgander
9. Einar Brekkan
10. Asbjörn Helgeland
11. Pär Ekström
12. Patrik Anttonen
14. Per Andersson
15. Fredrik Jansson
18. Peter Karlsson
19. Johan Wallinder
20. Jon Lundblad
22. Per Gawelin
23. Mats Rubarth
24. Mathias Persson
25. Fredrik Nordback
26. Svante Dahlqvist
29. Gustaf Andersson

Tränare: Sven Dahlqvist
Ass tränare: Peder Ståhl

Helsingborg 12 8 1 3 20-11 25
Örgryte 12 6 5 1 21-8 23
AIK 12 6 3, 3 19-10 21
Halmstad 12 6 2 4 21-12 20
Kalmar FF 12 6 2 4 17-18 20
Trelleborgs FF 12 5 3 4 23-18 18
V Frölunda 12 5 3 4 15-17 18
Örebro 11 5 1 5 12-15 16
Elfsborg 12 3 3 6 18-21 12
Malmö FF 12 3 3 6 14-20 12
Djurgården 12 3 3 6 15-23 12
IFK Norrköping 12 2 5 5 11-17 11
IFK Göteborg 11 2 5 4 10-16 11
Hammarby 12 1 5 6 11-21 8



DIF vs. ÖSK
Djurgårdens matcher 
i Allsvenskan 1999.

Djurgårdens matcher 
i Allsvenskan 1999.

Djurgårdens IF-Malmö FF 4-1
Halmstad BK-Djugårdens IF 4-1
AIK-Djurgårdens IF 3-1
IF Elfsborg-Djurgårdens IF 2-1
Djurgårdens IF-Hammarby IF 1-0
Djurgårdens IF-Kalmar FF 0-3
Djurgårdens IF-Örgryte IS 0-3
Västra Frölunda-Djurgårdens IF 1-1
Djurgårdens IF-Trelleborgs FF 2-2
Helsingborgs IF-Djurgårdens IF 4-1
IFK Göteborg-Djurgårdens IF 0-0
Djurgårdens IF-IFK Norrköping 3-0

IFK Göteborg-Örebro SK
Örebro SK-Hammarby IF 3-1
Örebro SK-Malmö FF 2-0
Halmstads BK-Örebro SK 5-1
Örebro SK-Trelleborgs FF 1-0
Helsingborgs IF-Örebro SK 2-1
Kalmar FF-Örebro SK 2-0
Örebro SK-IFK Norrköping 2-1
Örebro SK-Örgryte IS 0-1
Västra Frölunda-Örebro SK 2-0
Örebro SK-IF Elfsborg 1-0
AIK-Örebro SK 1-1

Foto: Stefan AnderssonFredrik Dahlström väntar på att målskyttet ska lossna.



Rådmansö SK & Djurgårdens IF Fotboll arrangerar:

FOTBOLLSFEST I
ROSLAGEN

FREDAGEN DEN 23 JULI 
BJÖRKÖVALLEN, RÅDMANSÖ

18.30 Förmatch
Hockeystjärnlag vs. Fotbollensstjänlag 

Se stjärnor som Mats Sundin, Charles Berglund och Espen 
Knutsen m.fl mot bl.a Benno Magnusson och Kjell Bergqvist.

19.30 Huvudmatch 
Djurgårdens IF vs. Åtvidabergs FF 

Se Allsvenska Djurgården i ett klassiskt möte 
med en klassisk motståndare.

Det kommer att bli olika uppträdanden och det finns mat och dryck till 
försäljning. Kom till Roslagen för fotboll i sommarvärmen...



Souvenirer
Nu när sommaren är här är det läge att visa 
vilket lag du håller på. Matchtröja, T-shirts 
och badlakan är de givna souvenirerna för 
sommaren. Besök våra souvenirstånd och 
inhandla våra DIF-prylar.

Bär våra souvenirer stolt och tänk på att 
du är en del av Djurgårdens IF Fotboll.

Babyjogger 280:-
Badlakan 140:-
CD-skiva 149:-
Flagga 200:-
Haklapp 60:-
Halsduk Italiensk modell 99:-
Halsduk klassisk blå-gul-röd 120:-
Halskedja 50.-
Isskrapa för bilen 29:-
Kalsonger 120:-

Keps mörkblå ”Stockholms Stolthet” 100:-
Keps Adidas med ränder 130:-
Keps Adidas Blå 130:-
Keps Ljusblå/mörkblå 120:-

Klisterdekal 25:-
Matchtröja Adidas 450:-
Matchshorts Adidas 250:-
Minikit Adidas 400:-
Munkjacka 750:-
Musmatta 60:-
Penna 20:-
Slips 250:-
Slipsnål 60:-
Strumpor 60:-

T-shirt, blå med stort märke 120:-
T-shirt Stockholms Stolthet 120:-
T-shirt, Jämkaninema, Barnstorlekar 100:-

Tändare 20:-
Vimpel, liten 60:-
Vimpel, stor 250:-

Vito Knezevic
Vito Knezevic spelade sin sista match i Djur
gårdens A-lag 1988. Det blev förlust med 7-3 
i den avgörande SM-finalen mot Malmö FF 
på Malmö Stadion och en silvermedalj.

- Malmö FF hade en väldigt bra lag med Mar
tin Dahlin och Jonas Thern så det var inte så 
mycket att säga om förlusten. Visst var det 
tråkigt att förlora i finalen men det året var 
ändå det roligaste av mina tolv i Djurgården, 
berättar Vito Knezevic.

Han började som libero i djurgårdströja num
mer 14 men alternerade sedan mellan ytter
backen och yttermittfält. När Tommy Söderberg 
kom till klubben placerade han Vito som inner- 
back bredvid Stephan Kullberg. Det blev 
succé och Djurgården som nykomlingar i 
Allsvenskan ut IFK Göteborg i slutspelets 
semifinal 1988.

- Vi hade många bra spelare. Norrmannen 
Kjetil Osvold som spelade bredvid Stefan 
Rehn var en av allsvenskans bästa spelare 
och så hade vi ju Steve Galloway där framme, 
minns Vito Knezevic.

Vito kom som en mycket lovande spelare till 
Djurgården från Norrby 1977 och det var en 
omskriven övergång. För det första handlade 
det, med den tidens mått mätt, om ganska 
mycket pengar och dessutom fanns det en 
överenskommelse mellan Norrby och all
svenska Elfsborg om att Elfsborg hade förtur 
på lovande spelare. Vito valde i stället att flytta 
till Stockholm och blev snabbt ett känt namn 
bland de allsvenska domarna.

- Det är överdrivet och idag har det blivit en 
höna av en fjäder. Visst hade jag domarna på 
mig för jag talade om för dem vad jag tyckte. 
Det var likadant för spelare som Claes 
Cronqvist i Landskrona och Matte Werner i



Håller igång i veteranlaget!
Hammarby. Jag gick in ordentligt i närkampe
rna så gott jag kunde med mina 70 kilo men 
jag spelade inte fult. Det fanns de som spe
lade betydligt fulare, anser Vito.

Förbundskapten Tommy Söderberg blev den 
siste i raden av tränare som kom och gick 
under Vitos tid i föreningen. Det började med 
Bengt Persson som följdes av ”Knivsta” 
Sandberg 1979, Arwe Mokkelbost 1980-81, 
Hasse Backe 1982-84 och Björn Westerberg 
1985-86.

- Hasse Backe var ung och grön när han kom 
till oss men han var omtyckt och gjorde ett 
mycket bra jobb även om vi fick uppleva två 
tunga kvalförluster under hans tid. Att vi för
lorade mot AIK 1982 känns nästan tyngre i 
dag än vad det gjorde just då och när vi för
lorade mot Kalmar FF 1983 (1-3 i den andra 

matchen) fick vi ett mål bortdömt utan någon 
egentlig anledning. Vi slog Kalmar i hemma
matchen med 1-0 men borde ha vunnit med 4-
0, minns Knezevic.

- Vito var alltid först på bollen. Han var spe
cialist på att få motståndarlagets stjärnor att 
komma ur balans, säger Stefan Svensson som 
spelade tillsammans med Knezevic under 
några säsonger i mitten på 80-talet och nu är 
marknadschef på fotbollskansliet.

I dag sköter Vito försvaret i Djurgårdens 
veteranlag som är obesegrat i över ett års tid.

- Det är bra att hålla igång. Det är inte så 
allvarligt men när det väl är match så gör man 
sitt bästa, säger Vito. Och det är väl knappast 
någon som någon gång Vito Knezevic spela 
som tvivlar på det.

Lasse Sandberg, Vito Knezevic och domaren Rolf Eriksson i häftig disskution.



Motståndare Publik
IFK Norrköping 3-0 11.479
IFK Göteborg 0-0 6.081
Helsingborgs IF 1-4 9.835
Trelleborg 2-2 6.158
Frölunda 1-1 1.308
Örgryte IS 0-3 5.749
Kalmar FF 0-3 5.840
Hammarby IF 1-0 23.066
Elfsborg 1-2 4.545
AIK 1-2 28.054
Halmstad BK 1-4 4.076
Malmö FF 4-1 6.945
Örebro SK (h) 5 juli
Malmö FF (b) 11 juli
Halmstad BK (h) 3 aug
Örgryte IS (b) 9 aug
Frölunda (h) 15 aug
Örebro SK (b) 23 aug
AIK (h) 30 aug
Elfsborg (h) 13 sep
Trelleborg (b) 19 sep
Helsingborg IF (h) 25 sep
Hammarby IF (b) 4 okt
Kalmar FF (b) 17 okt
IFK Göteborg (h) 24 okt
IFK Norrköping (b) 30 okt

DAGENS DOMARE:
Sven Holgersson 
Löddeköpinge, f. -57 
Polisinspektör
Allsv. domaruppdrag 6 debut -98
Div I domaruppdrag 35 debut -96
Internat. domaruppdrag 1 debut -98
Internat. ass.domare -
Förbundsdomare debut -92

Mer Statistik hittar du på vår hemsida:

www.dif.se

Bli medlem i 
Djurgårdens IF Fotboll 

Ring 08-545 158 00 
för info.

http://www.dif.se


NÄRMASTE OMGÅNGARNA!
Omgång 14
Söndag 99-07-11

17.00 Halmstads BK-Helsingborgs IF
17.00 Malmö FF-Djurgårdens IF

Söndag 99-07-18
17.00 Örgryte IS-Trelleborgs FF
17.00 AIK-IFK Norrköping

Måndag 99-07-19
19.00 Örebro SK-IFK Göteborg
19.00 Kalmar-FF Hammarby IF
19.00 Västra Frölunda IF-IF Elfsborg

Omgång 15
Lördag 99-07-31

19.00 IF Elfsborg-AIK
Söndag 99-08-01

17.00 IFK Norrköping Kalmar FF
17.00 Trelleborgs FF-Västra Frölunda IF

Måndag 99-08-02
19.00 Hammarby IF-Örebro SK
19.00 Helsingborgs IF-Örgryte IS
19.00 IFK Göteborg-Malmö FF

Tisdag 99-08-03
19.00 Djurgårdens IF-Halmstads BK



Reseklubben
Malmö FF-DIF 
Söndag 11 Juli 
Malmö Stadion

Efter ett par lyckade bortaresor står nu 
Malmö på tur. Söndagen 11 Juli kl. 17.00 
spelas matchen mot MFF på Malmö Sta
dion. Då skall djurgårdare och Järnkami
ner vara på plats för att stödja fram Djur
gården till 3 poäng.

Avresa Klocktornet Sön kl. 03.00
Ankomst Malmö senast kl. 12.00

Vi har bokat en restaurang med dryck och 
mat tillsammans med MFF Support.

Hemkomst måndagen ca. kl. 03.00.

Bussarna har både video, toalett och 
aircondition. Mackor och dryck säljs till för
månliga priser på bussarna. Häng med och 
stöd Djurgår´n nu !

Priset på resan är 330 kr.
Anmälnings avgift 200 kr.

OBS! Sista anmälningsdagen 
är fredagen den 9 Juli kl 15.00.

Uppskrivning sker:
Östra Station: Onsdagar mellan kl. 17-19. 

Klocktornet: Mån-Tors kl. 10-16.
Fre kl. 10-15.

OBS! Lunch stängt kl. 12-13. 
Hemmamatcherna: i souvenirstånden. 

www.dif.se

Reseklubben är till för alla djurgårdare 
som vill följa sitt favoritlag på borta
plan. Alla är välkomna att följa med 
på våra resor som anordnas av Djur
gårdens IF Fotboll tillsammans med 
Järnkaminerna.

Vi lägger upp riktlinjerna för resan 
för att det ska gå snabbt och smidigt 
till och från matcherna. Vi abonerar 
restauranger så att vi kan äta och 
umgås innan matcherna och vill man 
hellre gå iväg för sig själv går det 
också bra.

På bussarna finns det värdar och 
andra som ställer upp för att resan ska 
bli så trevlig som möjligt. Vi serverar 
mat och dryck på bussarna och det 
finns givetvis video så att resorna inte 
ska kännas alltför långa.

Känner du för att se mer fotboll än 
bara hemmamatcherna är du välkom
men att ringa kansliet i Klocktornet så 
svarar vi på dina frågor det går även 
bra att skicka E-post och adressen 
hittar du på hemsidan www.dif.se.

Vill du inte åka med oss så hoppas 
vi att du tar dig till Djurgårdens 
bortamatcher på egen hand och att du 
sluter upp med alla andra djurgårdare 
som är på plats. Glöm inte att du 
representerar Djurgårdens IF Fotboll 
när du är ute i landet. Vi djurgårdare 
är ödmjuka och vi vet vår förenings 
bästa...

http://www.dif.se
http://www.dif.se


DU HAR VÄL INTE MISSAT HYLLNINGS-CD:N 
” BLÅRÄNDERNA GÅR ALDRIG UR”?

Pedda och Gurra - Thåström och LG - Coca Carola - 
Svante Thuresson - Jack Vreesvijk - Järnkaminerna - 

rockar tungt i Sveriges första supporterplatta.

KÖP DEN I DIN LOKALA SKIVBUTIK ELLER VID 
SOUVENIRFÖRSÄLJNINGEN ELLER VIA WWW.DIF.SE

http://WWW.DIF.SE




www.dif.se

http://www.dif.se


Järnkaminerna
1999 kommer suporterföreningen Järn
kaminerna att bli större än någonsin. Redan 
innan fotbollssäongen startade var vi över 
1500 medlemmar. Det bådar gott.

Bland våra medlemmar kan nämnas några 
trogna Bo ”Super-Bo” Andersson, Ulf 
Elfving och fotbollens ordförande Bo Lund- 
quist. Det finns en positiv inställning till 
klacken och det tycker vi är mycket bra. Med 
alla djurgårdares stöd kan vi arbeta i lugn och 
ro för att stämningen kring Djurgårdens 
matcher ska vara på topp. Bli medlem du 
med, sätt in 100 kr på pg. 631 36 48-5.

Under säsongen kommer alla att lära sig 
vad TIFO är för något. Pappersark, konfetti 
och flaggor var något som bara existerade 
på våra sektioner, men den här säsongen ska 
hela Stadion delta.

Familjeläktaren, Lidingölångsidan, O och 
P, Järnkaminernas sektioner och i kur
van kommer att explodera i Djur
gårdens färger varje match. Hur 
kan detta bli möjligt? Jo, om 
alla hjälper till och tar åt sig 
av den information som vår 
TIFO-grupp ger, då vet alla 
vad de ska göra och när.

Problemen tidigare år har 
varit att publiken inte förstår vad 
de ska göra med t.ex ett stort 
pappersark, men efter det lyckade 

fjolåret råder det väl inga tvivel?
Under 1999 kommer vi till

sammans med DIF Fotboll att 

anordna resor till bortamatcherna. Tveka inte, 
häng med du också.

Båda derbyna kommer förmodligen att 
spelas på Råsunda och vi vet av erfarenhet 
att Djurgårdspubliken har svårt att hitta dit. I 
år ska vi och ni bevisa motsatsen. Alla vet 
vilken fotbollsfest det blir på ett fullsatt 
Råsunda och vi i Järnkaminerna ser gärna att 
ni kommer till vår kortsida när det blir 
derbydax.

Väl mött i Stadions borg 
Järnkaminernas styrelse

Senaste nytt om Järnkaminerna 
www.jarnkaminerna.nu









Djurgårdens familjeläktare med 
Jämkaninen i spetsen.
Pris: 50 kr/person Direktinsläpp

Långsida vid Lidingövägen.
Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp

Dessa sektioner är endast till för
gästande supportrar. 
Pris: 80 kr

VALHALLAVÄGEN

Långsida samt kurva vid Lidingö- 
vägen.
Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp

Kurvan vid Valhallavägen/Drottning 
Sophiasväg.
Förköp 100 kr

Klackens sektioner på långsidan.
Medlemskort i JK/DIF Fotboll skall 
uppvisas vid insläppet
Pris: Förköp 110 kr direktinsläpp 100 
kr.

Långsida vid Sophiavägen.
Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp

Handikappsanpassad läktare samt 
frikort inget förköp.
Pris 50 kr.

Biljettåterförsäljare 
Boxoffice
Norrmalmstorg,
Mån-Fre 10.00-18.00,
Lör 10.00-16.00, 
Sön stängt

Svenska Fotbollförbundet
Östra läktaren, Råsunda 
Fotbollstadion, 
Solnavägen 51
Mån 9.00-18.00, Tis-Tors 
9.00- 16.00, Fre 9.00-15.00

TOTO specialisten
Vällingby Centrum 
Vällingbyplan 1, 
Tar ej kredit-/betalkort 
Mån-Fre 9.00-18.30, 
Lör 09.00-15.00, 
Sön 10.00-14.00

Sverigehuset
Hamngatan 27, 
mittemot NK
Mån-Fre 09.00-18.00,
Lör-Sön 10.00-15.00
Täby Tobak
Täby Centrum, OBS! Tar ej 
kredit-/betalkort
Mån-Fre 9.00-19.00,
Lör 09.00-16.00, 
Sön 11.00-16.00

Hemköp
Skärholmen Centrum, 
Mån-Fre 9.00-19.00, 
Lör 9.00-17.00, 
Sön 11.00-17.00

Turistbyrån i Södertälje 
Saltsjögatan 2, Södertälje, 
Mån-Fre 10.00-18.00.
Lör/Sön stängt

Uppsala Nya Tidning, 
Citykontoret
Drottninggatan 3 
Mån-Fre 09.00-18.00, 
Lör 10.00-15.00

Scandinavium
Valhallagatan
Mån, Tis, Tors, 
Fre 10.00-18.00 
Ons 10.00-19.00 
Lör 10.00-14.00





ALLSVENSKAN

APRIL
Sön 11 DIF -Norrköping 15.00
Mån l9 IFK Göteborg-DIF 19.00
Sön 25 Helsingborg IF-DIF 15.00
Maj
Mån 3 DIF-Trelleborg FF 19.00
Mån 10 Frölunda-DIF 19.00
Mån 17 DIF-Örgryte IS 19.00
Mån 24 DIF-Kalmar FF 18.00
Mån 31 DIF-Hammarby IF 19.00
JUNI
Ons 9 Elfsborg-DIF 19.00
Mån 14 AIK-DIF 19.00
Sön 20 Halmstad BK-DIF 17.00
Tis 29 DIF-Malmö FF 19.00
JULI
Mån 5 DIF-Örebro SK 19.00
Sön 11 Malmö FF-DIF 17.00
AUGUSTI
Tis 3 DIF-Halmstad BK 19.00
Mån 9 Örgryte IS-DIF 19.00
Sön 15 DIF-Frölunda 17.00
Mån 23 Örebro SK-DIF 19.00
Mån 30 DIF-AIK 19.00

(Med reservation för ändringar)

SEPTEMBER
Mån 13 DIF-Elfsborg 19.00
Sön 19 Trelleborg FF-DIF 17.00
Lör 25 DIF-Helsingborg IF 15.00
OKTOBER
Mån 4 Hammarby IF-DIF 19.00
Sön 17 Kalmar FF-DIF 15.00
Sön 24 DIF-IFK Göteborg 13.30
Lör 30 IFK Norrköping-DIF 13.30

(Med reservation för ändringar)

DAMALLSVENSKAN

APRIL
Sön 18 DIF-Älvsjö
Lör 24 Malmö-DIF 14.00
MAJ
Sön 2 DIF-Bälinge 15.00
Sön 9 Sunnanå-DIF 15.00
Sön 16 DIF-Tyresö 15.00
Mån 24 Umeå-DIF 15.00
Lör 29 DIF-Landvetter 15.00

Lör 5 Ornäs-DIF 15.00
JULI

Wä-DIF 15.00
DIF-Hammarby 15.00

Ons 28 Öster-DIF 19.00
Lör 31 DIF-Öster 15.00
AUGUSTI
Sön 15 DIF-Umeå

Ons Tyresö-DIF 19.00
Sön 22 DIF-Ornäs 15.00
Lör 28 Landvetter-DIF 14.00
SEPTEMBER
Lör 4 Hammarby-DIF 15.00
Lör 11 DIF-Wä 15.00
Sön 19 DIF-Malmö 14.00

Lör 25 Älvsjö-DIF 14.00
OKTOBER
Sön 3 DIF-Sunnanå 15.00
Sön 10 Bälinge-DIF 13.00

Hemmamatcherna spelas 
på Hjorthagens IP. 

DIF-Umeå spelas på Stadion



(Med reservation för ändringar)

P 16

APRIL
Sön 25 DIF-AIK 14.15
MAJ
Sön 2 Sirius-DIF 13.00
Lör 15 DIF-Visby/Gute 12.30
Mån 24 Österåker-DIF 16.00
Sön 30 DIF-Valsta/Syrian 15.00
JUNI
Sön 6 BP-DIF 11.00
Sön 13 DIF-Inter/Orhoy 16.00
Tis 16 Enköpings SK-DIF 19.00
AUGUSTI

DIF-Enköpings SK 19.00
Ons 11 Inter/Orhoy-DIF 19.00
Fre 13 DIF-BP 19.00
Sön 22 Valsta/Syrian-DIF 13.00
Lör 28 DIF-Österåker 12.00
SEPTEMBER

Visby/Gute-DIF 15.00
Sön 19 DIF-Sirius 13.00
Sön 26 AIK-DIF 11.00

Hemmamatcherna spelas 
på Mälarhöjdens IP.

Första matchen spelas på 
Gubbängens plastgräs.

(Med reservation för ändringar)

JUNIORLAGET

APRIL
Sön 25 GIF Sundsvall-DIF
MAJ
Lör 1 DIF-Spårvägen 13.00
Fre 7 DIF-BP 19.00
Tis 11 Sirius-DIF
Ons 26 DIF-Nacka 19.00

Ons 2 AIK-DIF 19.00
DIF-Brage 14.00

Lör 12 Gefle-DIF
Lör 19 DIF-Hammarby 13.00
JUL!
Tors 1 Hammarby-DIF

AUGUSTI
Sön 14.00
Lör 14 Brage-DIF

Mån 23 DIF-aik

Lör 28 Nacka-DIF 13.00

ER
Sön 5 DIF-Sirius 14.00
Sön 12 BP-DIF 13.00
Fre 17 Spårvägen-DIF 18.00
Lör 25 DIF-GIF Sundsvall 14.00

Hemmamatcherna spelas 
på Hjorthagens JR



DIF - POOLEN 1999











Bakre raden från vänster: Patrik Eriksson-Ohlsson, Magnus Samuelsson, Pierre Gallo, Zoran Stojcevski, Markus Karlsson,  
Magnus Pehrsson, Patricio Cisternas, Michael Dorsin, Joel Riddez.
Mitten raden från vänster: Samuel Wowoah, Fred Persson, Sharbel Touma, Jon Persson, Niclas Rasck, Michael Borgqvist. 
Jones Kusi-Asare, Lucas Nilsson.
Främre raden från vänster: Fredrik Dahlström, Peter Grim, Magnus Lindblad, Michael Andersson, Martin Lossman, 
Gunnar Henriksson, Stefan Alvén
Saknas på bilden: Christian Gröning











FÖRETAGSSTÄD AB

DJURGÅRDEN FOTBOLL  VILL VÄRVA DIG

Det sparas i alla hörn i detta avlånga land och detta drabbar även 
DJURGÅRDEN FOTBOLL.

Marknadsföring för att få in sponsorpengar kräver allt mer raffinerade 
metoder. Vi vill härmed värva dig till

STÄDA FÖR DJURGÅRDEN 1999
Djurgårdens IF i samarbete med Företagsstäd AB.



En hälsning till våra 
fantastiska supportrar

”Blåränderna går aldrig ur” 
sjungs det på vår nya CD. 
Inget kan väl stämma bättre 
än så och tittar jag tillbaka 
på säsongen 1998 finns bara 
fantastiska minnen.

Jag vill här och nu passa 
på att tacka DIF's suveräna 
supportrar för allt stöd, både 
på hemmaplan, men framför 
allt ni som stöttat oss på la
gets bortamatcher. Detta 
hjälpte otvivelaktigt till att vi 
vann vår serie och tog till
baka vår plats i allsvenskan.

Jag vill också tacka våra 
fantastiska supportrar för det 
sättet ni representerat Djur
gården Fotboll. Från alla de 
platser vi besökte och där 
vårt lag spelade har vi bara 
fått erkännandet att det är 
trevligt när vi kommer.

Nu är vi tillbaka i allsvens

kan. Detta var första steget i 
DIFś Fotboll nya femårs
plan som skall leda till att vi 
blir Stockholms bästa lag och 
där vi förhoppningsvis når 
Champions League och 
fotbollseuropa. Säsongen 
1999 siktar vi på att hamna 
bland de sju bästa.

Allt detta är möjligt, men 
inte utan vår kära publik och 
supportrar. Det är ni som 
skall bära fram oss dit.

Under 1999 kommer vi 
från kansliet och Järn
kaminerna arrangera resor 
till våra borta matcher. Vi 
som arbetar inom DIF Fot
boll ber er samtliga att an
sluta er till dem. Detta är vik
tigt. De nya reglerna från 
fotbollsförbundet och poli
sen är rigorösa och kräver allt 
bättre arrangemang och sä

kerhet.
Vilka är då mina hjältar? 

Flera av er som jag har lärt 
känna i publiken kan ta åt er. 
Jag tror ni vet vilka ni är. Ni 
som alltid stöttar vårt lag 
hemma som borta. Men det 
finns några till som jag sär
skilt vill nämna, DIF's 
publikvärdar. Ni är fantas
tiska underbara DIF support
rar.

Tack för allt!

Nu låter vi 1999 bli ett bra 
idrottsår.

Jag kommer att vara där

Lasse Erbom
Styrelsen DIF Fotboll

Besökare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation. Det är förbjudet att till arenan medföra 
alkohol och andra droger liksom pyrotekniska pjäser, vapen och andra farliga föremål. Den som är beru
sad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan 
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, 
äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat 
föremål med sådan text eller symbol.

Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i 
föregående stycke avvisas från arenan.

Det är förbjudet att inom arenan videofilma samt att göra annan upptagning för återgivande av rörliga 
bilder och ljud.



ÖSTRA STATION

Före och efter matchen träffas man på Östra. 
Puben med specialpriser 

för Djurgårdare varje matchdag.

Vällagad husmanskost 
Lunch, middag, á la carte, 

Smörgåsar mm.
Kaffe, öl och vin.

Fullständiga rättigheter.

ÖPPET ALLA DAGAR 
TEL 08-612 00 14

DJURGÅRDSPUB & UTESERVERING
Tunnelbana Tekniska Högskolan, nära till Stadion. Välkommen önskar Berit.






