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Så fint skrudad är han vår 
ordförande före match i C-
laget. Eller är det efter??

Det är dags att önska varandra god jul. 
Säsongen har varit över ett bra tag och 
prisutdelningen är lyckligt avklarad. 
I styrelsen arbetar vi sedan årsmötet 
med nästa års säsongplanering. Vi rus
tar med nya ledare och nya spelare. Vi 
beställer plats för träningsläger och 
turneringar. Och vi gör upp en budget 
för nästa år.
Och det är i samband med budgetarbetet 
som de stora problemen dyker upp. Det 
gångna året har varit problematiskt för 
DIF:s fotboll. U-fotbollen har visser
ligen klarat sig helskinnade undan - 
både Sportsligt och ekonomiskt, men 
den dåliga ekonomin inom fotbollsek
tionen smittar av sig även på U-fot
bollen.
Tillsammans med fotbollsektionen har vi 
lovat varandra att så snabbt som möj
ligt ha DIF tillbaka i allsvenskan. Ett 
led i marschen tillbaka är att U-fotbol
len tar över ansvaret för U-laget ifrån 
fotbollsektionen. Det innebär ökade ut
gifter och ett utvidgat ansvarsområde. 
Det är vi beredda att ta.
Men ekonomin måste vi göra något åt. 
Inom marknadskommittén arbetar man med 
att öka U-fotbollens inkomster med nära 
100 000 kronor. Det är pengar som vi 
nödvändigt behöver. Men det räcker inte 
fullt ut. Därför har vi inom U-fotbol
lens styrelse beslutat att alla medlem
mar inom U-fotbollen förutom sin med
lemsavgift i DIF (25 kronor för 1982 
för juniorer och pojklagsspelare samt 
flickorna) också ska erlägga en sek
tionsavgift. För 1982 är sektionsavgif
ten 50 kronor.
Som medlem i U-fotbollen inom DIF får 
Du en mängd förmåner vid sidan av att 
Du får spela fotboll i Stockholms trev
ligaste klubb. Du får medlemstidningen 
BLÅRANDEN. Du får möjlighet att till re
ducerat pris delta i föreningens fot
bollskola under sommaren. Du får möjlig
het att beskåda A-lagets hemmamatcher 
på Stadion tillsammans med klubbkamra
ter från en särskild läktare med hjälp 
av Din fribiljett som U-lagsspelare i 
DIF. Och då har bara några av de förmå
ner Du får som DIF-are nämnts. DIF stäl
ler upp för Dig. Nu gäller det för Dig 
att ställa upp för DIF.





HACKE CUPEN
Årets upplaga av Hacke Cupen har 
varit både rolig och jobbig.
För det annars så hårt belastade 
kansliet blev det en hård period 
när spelprogrammet skulle läggas 
och matcherna dra igång. Inför å
ret hade Sthlms FF bestämt att 
gruppspel skulle föregå själva 
cupturneringen. Självklart stäl
lde vi upp på detta, med den ver
kan att varje lag garanterades 
ett gruppspel med minst tre mat
cher. Alla förstår kanske bättre 
detta jättejobb som cupmakaren 
Janne fick lägga ner när det i 
år deltog 936 lag och det samman
lagt spelades 1524 matcher i tur
neringen.
För DIF-lagen blev turneringen 
framgångsrik på många händer. 
66-1 slutsegrade i årets upplaga 
efter att i kvartsfinalen beseg
rat AIK med 3-2, de värsta anta
gonisterna Lidingö i semi med 
1-0 och slutligen Spånga IS i fi
nalen med hela 6-0. Speciellt ro
ligt för grabbarna var det att 
slå Spånga i finalen eftersom man 
fått stryk i samtliga tidigare 
möten under året. För 66-2 blev 
det också framgångar med en plats 
i 1/8-dels finalen där man dock 
föll hedersamt mot elitlaget Eds
berg med 0-1.

67-1 vann liksom 66-1 turneringen. 
Här tvålades i tur och ordning 
Tullinge, BP och Hammarby till in
nan det var dags för final på 
Stadshagens IP. Tyvärr hade Sthlms 
FF givit oss helgen 17-18 okt för 
finalerna väl medvetna om att man 
då själva hade S:t Erikscups fina
lerna på Söder stadion. Detta fick 
då till följd att BP lämnade WO 
till Hacke Cupfinalen då man även 
skulle spela final i S:t Eriks 
Cupen. Visserligen gick den ena 
finalen på lördagen och den andra 
på söndagen men man valde ofint 
nog att ej ställa upp i Hacke 
finalen. Detta var tråkigt för 
DIF-grabbarna som verkligen lad
dat upp för bataljen. Nu fick 
man dominera matchen lite väl en
kelt, man kan faktiskt säga att 
det "bara var ett lag på plan och 
att matchen var avgjord redan ef
ter en minut".

Vackert väder, om än något kallt, 
bidrog till fint spel i final
matcherna . Här bilder från 68- 
finalen mellan IFK Lidingö och 
DIF.

För 68-orna blev det också en 
jubelföreställning i Hacke Cupen. 
Ena dagen klara för S:t Eriks
cupsfinal och andra dagen klara 
för final i Hacke Cupen efter 1-0 
mot AIK i semifinalen, målet 
gjort när endast 1 minut återstod 
av matchen. Lycklig hjälte var 
Ricky Gustavsson. Finalen blev 
en jämn och seg historia där IFK 
Lidingö drog det längsta strået 
och vann med matchens enda mål. 
Till DIF's försvar skall sägas 
att de ,och inte Lidingö, spelat 
S:t Erikscupsfinalen dagen innan.
69-örna med ledarna Lennart "En 
som alltid ställer upp" Johnsson 
och Calle Dahl blev ej heller 
lottlösa. Efter att starkt nog sla
git Rönninge borta i kvartsfinalen 
var det dags för Norsborg som mot
ståndare i semi. Tyvärr var det för 
många Dif-spelare som gick av plan 
mållösa för att det skulle bli 
vinst. I stället förlust med 1-2. 
Vi på redaktionen tycker ändå det 
var starkt att nå semifinalen. 
För övriga lag kan noteras att 71- 
laget från innerstan hedersamt 
nådde en kvartsfinal. Mycket bra 
gjort av grabbarna i den hårda 
konkurrensen. Hela 125 lag deltog 
i denna åldersgrupp.
Totalt sett dominerar BP även å
rets turnering på pojksidan - tre 
segrar blev årets skörd. Lite otur 
hade man dock genom strafförluster 
i P72 mot Västerhaninge och P73 
mot Hanviken.
73-finalen var förresten mycket väl
spelad och hade obarmhärtiga straff
läggare. De små spelarna gav målvak
terna ingen pardon. Bollarna dunka
des upp i nättaket gång efter gång. 
Något för DIF's A-lag att titta på 
efter insatsen i Stockholm Cup-fi
nalen.

Den populäre prisutdelaren vid den ena dagens 
finaler, Anders Grönhagen, räcker över 1:a pri
set till lagets kapten.

Arne Erlandsen vår norske landslagsman var en upp
skattad prisutdelare. Här lämnar han över 1:a priset 
efter en av finalerna. Stolta föräldrar till de båda 
finallagen sträcker på sig i bakgrunden.

På flicksidan blev förortsklubbarna 
Tyresö, Bollstanäs, Gustavsberg, 
Jordbro, Östberga, Älta och Nors
borg slutsegrare.
Som summering av årets turnering kan 
sägas att tävlingen varit succéfylld 
även om plumpar i protokollen funnits. 
Vi tänker närmast på att ett samlat 
semifinalspel ej gick att genomföra 
p.g.a att vissa lag inte kunde hålla 
speltiderna som gjorts upp.
Bättring fordras här av de deltagande 
lagen. Till sist måste vi konstatera 
att det är mycket ledsamt för oss 
att få spela finalerna samma helg 
som S:t Erikscupsfinalerna.



Betald 
annons



Övre raden fr.v. Björn Bjerkhaug lagledare, Yvonne "Labbe" Dahl, Annika Nordberg, 
Petra Schmid, Anna Martinsson, Ulrika "Ullis" von Schreeb, Lotta Nilsson, Eva "Pelle"  
Carlsson, Ann Hammarström, Roger Hammarström bitr.tränare och Anneli Sjöbeck. 
Knästående i mitten Satu Koskinen, Anette "Silen" Nilsson, Irja Österholm.
Nedre raden fr.v.Lennart Ljungqvist tränare med "Mini-Ljunkan", Susanne "Vovven"  
Lundgren, Monica Norrby, Petra Weylandt, Madeleine Persson, Birgitta "Bitte" Alarik 
och Annika "Ankan" Lundgren.
Napoleon hade sitt Waterloo, 
damlaget hade sitt. Efter en 
lång och fantastisk säsong stod 
våra tjejer inför det stora sla
get. Samma poäng, samma målkvot 
som den arga rivalen, SKÅ IK. 
Serien skulle avgöras sista 
spelomgången i Dalarna med mat
cherna Leksand-Skå och Mora-DIF. 
När solen gick ned den 3 okt stod 
det klart att trots ett otroligt 
publikstöd (Blue Saints i chartrad 
buss från Stockholm) hade Skå IK 
dragit det längsta strået och 
blivit div 1-lag medan DIF efter 
förlust mot Mora med 1-3 får stan
na i tvåan ett år till. Mot ett 
Mora som fick ett tidigt lednings
mål efter bara 25 sek och därefter 
lade sig på försvar och satsade på 
kontringar med millimetrarna på 
sin sida. Man skall givetvis all
tid satsa på att vinna men den 
målsättningen Mora hade att alltid 
sparka bollen så långt som möjligt 
över sidlinjen och fördröja spelet 
såg inte så vacker ut. Var det ba
ra två poäng i en betydelselös 
match för Mora som hägrade eller?? 
Inget vet svaret. Det enda vi vet 
är att vi har Mora i serien nästa 
år också och då....

Man får dock inte gråta över spilld 
mjölk eller försöka analysera ihjäl 
sig. Varför det inte gick berodde 
kanske på alla de skador som drab
bade laget eller att något fel 
gjordes i planeringen. Strunt i 
det, vad som hände igår är historia 
och bästa laget vann serien. Tjejer
na har gjort en toppsäsong och nu 
skall vi blicka framåt. Då laget i 
år har innehållit mest juniorer och 
att 99,9% av tjejerna lovat att 
stanna kvar och satsa ännu hårdare 
skall vi se ljust på nästa år. Vi 
kan också glädja oss åt att Anette 
"Silen" Nilsson äntligen är spel
klar (ettårsfall från Älvsjö) och 
att ett flertal duktiga nyförvärv 
dykt upp på träningarna är heller 
ingen nackdel. Tjejerna har också 
lovat att bli första fotbollslag 
i Djurgården som går upp i div 1 
nästa år (damserien slutar tidigare 
än herrserien) hörde ni det grab
bar i A-laget??? Målsättningen är 
att 1982 skall bli Djurgårdens år 
över hela linjen så se upp Mora 
och Örebro m.fl. på både dam och 
herrsidan...än finns "Djurgårs
andan" kvar, nu starkare än 
någonsin. Vi kommer att greja 
det!!!!!!

LL

DIF DAMFOTBOLL





Övre raden fr. Vänster: Peter Mörk, Christer Kågström, "Putte" Eklöf, 
Erik Windmar, Marcus Lattunen, Johan Hansson och Mats Lundberg.
Nedre raden fr. Vänster: Eugenio Correnti, Christer Batchkowski, 
Jimmis Vlachogiannis, Alexander Loosley och Roger Ticoalu. Saknas 
på bilden gör Mica Johansson.

Fred. den 20/11 samlades laget i 
klubblokalen för att i bilar åka 
till Kapellskär för vidare tran
sport med båt till Mariehamn. 
På de flesta av grabbarna märk
tes en stigande förväntan av 
spänning,men hos några lite blek
het i ansiktet. Det blåste ju 
bara 30-35 sek/m ute på det blå 
havet (helt svart). Väl ombord på 
Vikings Diana, så märktes det 
inte mycket av sjögången, som en 
av grabbarna uttryckte och tuff
ade till sig. Vilken lirare! Vi 
som inte ens hade lämnat kajen. 
Det märkte han lite senare, när 
han med ett vitt till grönt ski
ftande ansikte tackade nej till 
både mat och godis! Tänk att slå 
ihop nästan alla nöjen på en gång 
Berg o dalbana, porslinscrossning, 
lustiga huset (vandra på väggarna) 
se folk som svävade i luften i 
sina försök att nå toa. Bara det
ta var värt resan. Nåväl, efter ca 
1 tim försening anlände vi till 
Mariehamn på "stadiga ben". Calle 
och Arwo fixade fram sina bilar 
så att vi snabbt skulle komma 
fram till förläggningen. När allt 
var uppackat och maddraser på pla
ts intog alla sina resp. sovställ
ningar. Kl. var då 0215. USCH! 
Väckning skulle bli 06.00!
Stackars ledare!!!!!!
Matchdag: Efter tvättning och en 
riktig fin "Grötfrukost" var det 
dags för våra två lag att börja 
matcherna. Vi var indelade i var
sin Grupp, med fem lag i varje.
Lag I mötte i första matchen HIK 

från Åland. Inledde lite trevande 
men ökade sen farten. Det var Johan 
Hansson som drog upp anfall på an
fall. Vilket fick de övriga i lag
et att hänga med i ett otroligt 
tempo, resultat 2-0 till oss. Där
efter var det dags för lag II och 
visa att inget väder i världen ku
nde stoppa detta "Go" gäng. IFF spr
ang på pumpen gång på gång. Var det 
inte Matte Lundberg, så kom Krille 
Kågström farande som en ångvält, 
seger 2-1.
Sen var det Lag I tur att möta 
JIK, ett lag som såg ut att bara 
ha käkat "gröt" i hela sitt liv.

Ok., det var bara att spela bollen
i ett snabbare tempo, vilket 
fick motståndarna att likna eltr
uckar utan batterier. Men oj, 
vilka målmissar, dock vinst med 
2-0. Dags för II:an att ta sig an 
Östernäs, 1-1 blev det. Undrar om 
inte grabbarna gick och tänkte på 
nästa match, där BP skulle stå för 
motståndet. IFK Mariehamn blev för 
Lag I nästa lag att möta. Efter ca 
5 min hade väl nästan alla våra li
rare legat och vridit sig i plågor. 
Fruktansvärd match, där allt annat 
än fotboll existerade. Visst gavs 
det igen, men förlust med 1-0 även 
om vi vann sista 10 min på renare 
brottning. Under tiden hade II:an 
laddat för matchen mot BP. In kom 
Jimbo, den annars så snacksalige, 
tyst och sammanbiten. Ett gäng 
ettriga terriers kunde man likna 
dem med. Där kom Roger som efter 
den matchen döptes av några till 
"Vesslan", han till och med kilade 
mellan pinnarna i ribbstolarna, oj 
vilken fart. Eugenio, outtröttlig i 
sitt slit om varje boll. Tre gånger 
på raken var Jimbo igenom, varje 
gång elegant fintade han bort samt
liga BP:s spelare utom målvakten. 
Tyvärr, kom en kontring, där Richard 
från 70:laget först räddade elegant, 
men på returen kunde BP slå in seger 
målet. Men det var inga sura miner 
för det. En mycket fin genomförd 
match av grabbarna. Sen var det slut 
spelat för lördagen.
Söndagen inleddes för lag I:s 

del med en direkt avgörande ma
tch om svi skulle gå vidare eller 
ej. Vi kunde komma etta eller på 
4:de plats. Motståndare var Pyrk
ivä från Finland, ett stabilt lag 
med många bra spelare. Men vad 
hjälpte det, mot våra spelskick
liga lirare. Där Peter Mörks stora 
"kanon" mullrade för fullt. Stack
ars målvakt, som på hockey manér 
sneglade mot sin lagledning för ev 
byte. Här gjorde Alex och Erik en 
fin arbetsinsats. 3-0 till oss och 
seriesegern var klar.
DIF II hade också avgörandet i 

egna händer. Seger mot TuTo från 
det finska fastlandet var ett må
ste för att komma tvåa efter BP.

Efter en spännande 1:a halvlek le
dde vi med 2-1, mål av Eugenio och 
Kristoffer. I den andra kom igång 
ordentligt, två skott i "krysset" 
av "Stoffe" som avgjorde med sina 
3 mål. 4-1 till oss.
Semifinalerna skulle spelas mellan 

DIF I o DIF II och i den andra BP 
mor JIK. Hur skulle vi nu "matcha" 
våra lag, skulle vi ta var sitt el
ler låta grabbarna sköta sig själva. 
Det blev det senare alternativet. 
Efter en försiktig start, där inget 
som helst närkampsspel förekom, 
Skapade Lag II de farligaste chan
serna framför Stefan i målet. Men 
sen kom Peter igång med sitt skytte, 
satte två stänkare i nättaket. Där 
hade inte ens någon A-lagsmålvakt 
hunnit med. Här svarade Mica och 
Mackan för en gedigen insats, med 
ett klokt och lugnt spel. DIF II 
fick alltså spela om 3-4 pris mot 
JIK. Där gjorde grabbarna åter en 
suverän match och vann med 2-1.
Dags för den stora Finalen mellan 

Lag I och BP, inför en stor och för
väntans full publik. Inte blev dom 
besvikna, ett otroligt tempo av bägge 
lagen från start. Inom loppet av 5 
min så tar BP ledningen med 2-0, på 
två onödiga missar av oss. Då visade 
grabbarna vilken kampmoral som finns 
i gänget. Stor press mot BP:s mål, 
skott i ribban och stolparna blev 
facit av 1:a halvlek. I den andra 
delen av matchen fortsatte vi att 
spela en fantastisk fotboll och 
efter 7 min kom så 1-2 målet. 
Vilket blev upptakten till en en
orm urladdning, där vi satsade 
allt på ett kort. Full fart framåt, 
men tiden går ibland alldeles för 
fort. När 1 min återstår så sker 
det som oftast händer, i försök att 
nå en kvittering. Två BP spelan? kom
mer helt fria med Stefan som inte har 
en chans att klara. 3-1 till BP efter 
ett fint propaganda spel för Svensk 
fotboll av bägge lagen. Efter Pris
utdelningen så var det tid för hem
färd, och till skillnad från dit re
san blev det en lugn och stilla hem
transport. Tack alla "Grabbar" som på 
ett föredömligt sätt, på och utan
för planen visade hur man uppträder 
som DIF-Spelare.Heders!!!!!



prisutdelningen
Årets prisutdelning den 14 nov 
gick i år liksom i fjor av sta
peln i Wasa gymnasium. Den blev 
som alltid en jättemanifesta
tion av DIF's ungdomsfotboll. 
C:a 400 ungdomar och 200 för
äldrar hade bänkat sig i aulan 
när prisutdelaren Hasse Holm
qvist gjorde en bejublad entré. 
Mats Olsson från U-styrelsen 
skötte microfonen och Janne 
Lilja höll ordning på priserna. 
Allt eftersom lagen (34st!!!) 
tågade förbi tömdes de dignande 
prisborden som från början inne
höll c:a 600 priser. Alla lag 
belönades för sina insatser, 
där 66:ornas 70-iadenmästerskap 
damernas 2:a plats i Div II, 
U-lagets 4:e plats i allsvens
kan och 65:ornas finalplats i 
Skottland applåderades mest. 
När sedan de individuella pri
serna delades ut visste jublet 
inga gränser. Årets skyttekung 
med 56 mål blev Mikael Härtén 
från 74-laget i innerstan.
Micke som knappt orkade lyfta 
priset har i alla fall "krut i 
dojan" fast han bara är 7 år.

Priset till årets tjej gick 
till Ann Hammarström som under 
året snabbt utvecklats i rätt 
riktning och varit ett föredöme 
både på och utanför plan.
Leif Lövegard utsågs till Årets 
gentleman, dels för sina idrotts
liga insatser, som målvakt i ut
vecklingslaget, och dels för sitt 
sportsliga uppträdande mot såväl 
motståndare och domare som mot 
sina egna lagkamrater och ledare. 
Där har alla hans yngre klubb
kamrater något att ta efter.
Till sist skulle så priset utde
las till "Ungdomsavdelningens 
bästa grabb". Ett förväntansfullt 
sus gick genom lokalen innan nam
net lästes upp, Anders "Ante" 
Westberg, därefter bröt jublet 
loss. Ante började spela fotboll 
som 8-åring 1971 med DIF's 63:or. 
Han har alltså alltid represen
terat Djurgårdens IF. Idag när 
han är inne på 12:e säsongen 
tillhör han DIF's reservlag och 
står närmast en plats i A-laget. 
Vi inom U-avdelningen är oerhört 
stolta och önskar honom all lycka 
i fortsättningen. Han fick också 
mottaga en check på 200:- som 
skänkts av Elvir Westman, en gam
mal stöttare av DIF's fotboll. 
Under dagen hann även alla lag 
med att bli fotograferade.
Det serverades kaffe med dopp 
av 68:lagets föräldrar och alla 
med julklappsproblem kunde lätt 
finna en lösning bland DIF-sou
venirer och annan idröttsmate
riel som försåldes. Åter en 
lyckad Djurgårds dag.

BL

STÖD 
DJURGÅRDENS U-FOTBOLL

Djurgårdens U-fotboll är en av Sveriges bäst ansedda. Det förpliktar. Vi vill hålla den 
positionen. Men det kräver att vi får hjälp av alla vars hjärta klappar lite extra för 
Djurgården.

Djurgårdens U-fotboll har närmare 1 000 aktiva 

och ett 100-tal ledare. Denna omfattande verk

samhet kostar naturligtvis pengar. En del täcks 

av statliga och kommunala bidrag, en del svarar 

Djurgårdens IF för. Men merparten maste U-fot

bollen arbeta fram på egen hand. Det sker bland 

annat genom annonser i just Blåranden.

Vi har inte bara behov av pengar. Minst lika 

viktigt är frivilligt arbeta. Är Du intresserad 

av att hjälpa DIF, men inte har de ekonomiska 

resurserna, så tar vi med tacksamhet emot Ditt 

arbete. Enklast sker det genom att ringa Janne 

Lilja på Hjorthagen, tel 60 81 87, och anmäla 

Ditt intresse.



Djurgårdens IF

Fotbollsektionen

U-fotbollen

1980/81



Så har ytterligare ett år gått till ända. Vi i styrel
sen har all anledning att vara stolta när vi ser 
tillbaka på årets säsong. För DIF:s A-lag var 
1981 ett bistert år, men för oss inom U-fotbollen 
finns många sportsliga framgångar att notera. 
Och verksamheten har hela tiden befunnit sig i 
ekonomisk balans, vilket är en nödvändighet 
när man sysslar med ideell ungdomsverk
samhet.

Några revolutionerande nymodigheter har 
vi inte genomfört under det gångna året. I stäl
let har vi konsoliderat våra ställningar och 
stärkt våra positioner inom det etablerade 
verksamhetsområdet. Det gäller t ex de under 
förra verksamhetsåret startade Hacke Cupen 
och Starlet Cup, som i år möttes av rekord
intresse.

U-fotbollen kommer under nästa år att ytter
ligare finslipa sin målsättning - nämligen att 
skapa ett brett underlag för framtida elitfot
bollspelare i DIF samtidigt som så många ung
domar som möjligt bereds möjlighet spela fot
boll i DIF. U-fotbollen ska vara ett alternativ till 
värvningar. Och det är vår strävan att vara ett 
framgångsrikt alternativ.
STYRELSEN
Under verksamhetsåret 1980/81 har styrelsen 
haft 14 protokollförda sammanträden. Styrel
sen har under året haft följande sammansätt
ning: Johan Björkman, ordförande, Björn 
Lindbergh, ekonomikommitté, Tage Lundmark, 
materialkommitté, Mats Olsson, marknads
kommitté, och Lars Magnus Wester, tävlings
kommitté.

Vidare har Jan Lilja och Peter Carlsson, som 
båda är anställda av DIF, medverkat vid styrel
sens sammanträden.

Det var med viss tacksamhet vi inom U-fot
bollen kunde konstatera att DIF:s A-lag under 
säsongen återgick till de traditionella blårän
derna. Därmed minskade U-fotbollens kostna
der för material, eftersom hela föreningen 
återigen spelar i samma färger.

En fråga som under verksamhetsåret äntli
gen fick sin lösning - åtminstone för de när
maste åren - var frågan om ledaroveraller. 
Efter sju sorger och minst lika många bedrö
velser fann vi till slut en sponsor till ledarna 
och overallerna kunde inköpas. I detta sam
manhang vill vi passa på att rikta ett tack till 
alla de företag och enskilda personer som på 
olika vis, ekonomiskt och i övrigt, stött DIF U-
fotboll under det gångna året. Samtidigt vill vi 
än en gång uppmana våra medlemmar att 
stödja våra annonsörer och sponsorer.

Under verksamhetsåret har materialhante
ringen stramats upp. När säsongen nu lider 
mot sitt slut och det gamla materialet levere
ras in kommer vi att få en uppfattning om i vil
ken utsträckning vårt nya program lyckats. 
Själva tror vi 100-procentligt på det.

Under hösten har vi kunnat ta i bruk några 
rum på nedre botten i klubblokalerna på Hjort
hagen. I dessa inreder vi några materialrum, 
vilket på sikt bör ge en än bättre materialhante
ring. Slutligen vill styrelsen framföra sitt stora 
tack till Sven Jonsson, som under året hållit 
materialhanteringen i strama tyglar. Svenne 
gör ett jättearbete i det tysta och är värd alla 
hedersbetygelser.

Det kommittéarbete som sjösattes för ett par 
år sedan har under verksamhetsåret fungerat 
helt prickfritt. Därmed har styrelsen kunnat 
koncentrera intresset till enstaka princip
frågor, medan rutinärendena dels handhafts 
av kansliet dels på kommitténivå.
KANSLIET
Som en mycket viktig del av organisations
planen för U-fotbollen existerar kansliet på 
Hjorthagen. Utan kansliet skulle arbetet via 
kommittéer inte löpa lika smärtfritt, och de 
ideella krafterna slitas än hårdare.

Kansliet på Hjorthagen har även under 1980/ 
81 styrts med järnhand av Jan Lilja. Styrelsen 
ber att få framföra sitt varma tack för det arbete 
Janne nedlagt på Hjortis under det gångna 
verksamhetsåret.
VERKSAMHETENS BREDD
Vi har under året haft 35 lag i verksamhet, vilka 
under året gjort starter i olika turneringar. Som 
synes en bred verksamhet som givetvis har en 
ordentlig topp.

65-1
Har under den nye tränaren Jan-Eve Jönsson 
och den rutinerade lagledaren Lennart Lemoine 
gjort goda insatser.

I St Erikscupen kom laget på en 4:e plats ef
ter att ha krigat i toppen hela året. Endast nå
gra få poäng skiljde de fyra bästa lagen åt när 
de arton matcherna var färdig-spelade.

Vidare gjorde laget en fin prestation när de 
kvalificerade sig till final i Kluringcupen. Dess
värre blev det stryk mot tvillingklubben från 
Solna med 1-4.

Traditionsenligt åkte A 1 :an även denna sä
song till Flaggturneringen i Malmö. Men inte 
heller detta år hade DIF någon lycka med sig i 
Malmö. Efter att ha slagit det mesta och bästa i 
gruppen blev det en snöplig förlust mot Jön
köping. Där rök finalplatsen. I matchen om 
tredje pris slog 65:orna Lunds BK med 2-1.

Säsongens stora begivenhet var självklart 
resan till Skottland och Aberdeen Cup. Turne
ringen var mycket välarrangerad och en upple
velse för både ledare och spelare. Trots spel 
mot äldre motståndare lyckades laget med 
bravaden att nå finalen i turneringen. Även i 
denna final blev det dock stryk. Vi förlorade 
med 0-2 mot arrangerande Aberdeen.

Träningslägret hölls dels på våren ute på Ell
boda dels under hösten på Bosön.

65- 2
Ensam ledare: Pierre Magnenat

Laget har all heder av sin insats under året- 
trots en dålig insats i upptakten av serien med 
bland annat förlust mot Aurora!!!! Laget lyc
kades i sista matchen kliva upp i serietopp och 
därmed vinna sin serie i St Erikscupen.

Vidare har laget deltagit i Bålstacupen, Spil
tan Cup, Farstacupen och Söderhöjdscupen 
med blandade framgångar.

66- 1
Ledare: Peter Carlsson och Göran Wennerström

Laget hade under våren en svacka, då man 
saknade stabilitet och prestationerna var 
ojämna. Under den senare delen av säsongen 
har laget dock funnit sitt gamla jag och fram
gångarna har åter radats upp.

I St Erikscupen blev laget slutligen 2:a i se
rien. Den motiga starten gjorde att laget aldrig 
kom i fatt segrande IFK LIDINGÖ.

Kluringcupen har under de fyra år som den 
arrangerats alltid haft DJURGÅRDENS 66:or i 
final. Liksom de två senaste åren vann DIF tur
neringen även den här gången. Mot AIK i fina
len vann laget med 3-2. Segermålet inskjutet 
av Lars Cederström.

Karolinercupen i Östersund bjöd detta år in
te på någon framgång. Efter att ha vunnit 
gruppspelet klart förlorade Djurgården semifi
nalen på straffar mot Spånga IS som sedan 
också vann turneringen.

Säsongens stora triumf var när laget vann 
70-iaden i Uddevalla. Laget hade efter kvalspel 
mot Märsta lyckats ta sig till finalspelet. I den 
inledande matchen mot Holmalund fick laget 
oavgjort vilket gjorde att seger krävdes mot 
Sandviken för att nå finalen. I matchen mot 
Sandviken, som var mycket dramatisk, lyc
kades DIF dra det längsta strået med 3-2 efter 
tre mål av Lars Svantesson.

Väl i finalen mot Eskilstuna kunde Djurgår
den för första gången stå som segrare av 70- 
iaden efter matchens enda mål inskjutet på 
straff av Stefan Rehn. Till allas glädje kan där
för konstateras att DIF har Sveriges bästa 15- 
åringar.

Slutligen vann laget vår egen turnering, 
Hacke Cupen, efter att ha krossat Spånga i fina
len med hela 6-0.

Träningslägren hölls på Ellboda och i Sigtu
na.

66-2
Ledare: Ervien "Dansken" Hansen och Sig
vard Widmark

Laget har under året besvärats av en för tunn 
spelartrupp, vilket har medfört att laget tyvärr 
inte kunde ta steget upp i klass 2. Med minsta 
möjliga marginal förlorade laget seriesegern i 
St Erikscupen till IFK Östberga. Vidare preste
rade laget en semifinal i Söderhöjdscupen vil

ket får ses som mycket bra. 66-2:orna har 
också deltagit i Kluringcupen, Hacke Cupen, 
Bålsta Cupen och Kuriren Cup i Eskilstuna.
67-1
Detta lag har under året visat att DIF har ett nytt 
storlag på gång. Laget har bara förlorat 3 mat
cher under året mot jämnåriga motståndare.

Säsongen började på ett mycket bra sätt, när 
67:orna vann Haninge Rör Cup i Västerha
ninge. Bland de besegrade fanns bland annat 
Hammarby. Ett lag som våra 67-or tills dess 
aldrig tidigare hade slagit.
I Kuriren Cup (f d Pingstpokalen) segrade laget 
efter 3-0 i finalen mot Torshälla/Nyby IF. Den 
moraliska finalen spelades mot Södertälje i se
mifinalen där DIF kunde vinna efter straffar. 
Detta betyder att Djurgården tagit pingstpoka
lens vandringspris för evigt.

Från Sörmland och Eskilstuna styrdes fär
den till Östergötland och Norrköping. I Haga 
Kolmården Cup blev det dessvärre nederlag i 
kvartsfinalen mot Åtvidabergs FF.

Till Köpingcupen var 67-orna direktkvalifice
rade, eftersom DIF var titelförsvarare. Grupp
spelet inleddes med den moraliska finalen di
rekt mot IFK Västerås. Djurgårdarna kunde 
mycket övertygande vinna med 2-0 efter mål 
av Kimmo Rolin. Tyvärr visade sig laget sedan 
för slitet efter träningslägret för att orka med i 
finalen. Det blev förlust mot Karlstads BK med 
0-2.

St Erikscupen blev för 67:orna både glädje 
och sorg. I kvartsfinalen mot Hammarby blev 
det seger med 1-0 sedan "Knatten" Ståhlberg 
sköt målet när endast 3 min återstod av mat
chen. Veckan efter blev det tyvärr förlust på 
straffar mot IFK Österåker. Grabbarna var 
grymt besvikna eftersom matchen spelades i 
stort sätt mot ett mål. Men avslutningen gick 
ändå i dur. I vår egen turnering Hacke Cupen, 
vann 67-orna över IF Brommapojkarna.

Träningslägren hölls på Ellboda på våren 
samt Barnens Ö under hösten.

Tränare och allt i allo: Jan Lilja.
67-2
Laget har för året fått en ny tränare i Fredrick 
Loosley samt behållit sin gamle lagledare Gös
ta Sellin.

Under ledningens fina skötsel har laget fått 
framgångar i Bålstacupen där man gick till fi
nal samt i Söderhöjdscupen där grabbarna 
nådde en semifinal.

I St Erikscupen nådde laget en hedersam 
fjärde placering i grupp P 67-111 T. Vidare har 
laget deltagit i Hacke Cupen och Kluringcupen. 
Lag 68 
Ledare: Ulf Ericsson och Stefan Wahlberg.

Under Uffe och Stefans ledning har laget 
fortsatt den positiva utveckling man tidigare 
slagit in på.

I St Erikscupens elitserie placerade laget sig 
som fyra. Detta får betecknas som bra med 
tanke på att laget var nykomlingar i serien. I 
slutspelet radades framgångarna upp. Laget 
vann match efter match. När man slutligen 
spelade semifinal mot IFK Lidingö var det inte 
många som trodde på seger. Men till mångas 
förvåning var det Djurgården som nådde St 
Erikscupsfinalen efter mål, när endast 30 se
kunder återstod av förlängningen, av Anders 
Johansson. Väl i finalen på Söderstadion blev 
det dessvärre stryk mot Tyresö FF med 0-1. 
Trots förlusten måste detta ses som en stor 
framgång för våra 68:or.

Sommarens turnering var förlagd till Malmö 
och GIF NIKE:S turnering. Tyvärr gick det inte 
Djurgårns väg utan laget slutade jumbo efter 
flera Uddamålsförluster.

I Hacke Cupen nådde laget fram till finalen 
där det dessvärre blev en ny 0-1 förlust, denna 
gång mot IFK Lidingö, som fick revansch för 
förlusten i St Erikscup semifinalen. Vidare har 
laget deltagit i Kluringcupen, Stuvstacupen 
och Nyköpingscupen.

Träningslägret hölls på Ellboda i april.
69-1
Har för året fått en nygammal tränare i den ru
tinerade Lennart Johnsson, kvar sen tidigare 
är Carl-Axel Dahl.
För 69-laget har detta år inneburit ett uppsving 



både resultatmässigt och träningsmässigt.
Våren startade på ett förnämligt sätt när la

get vann Intersport cup som spelades på Li
dingö. I finalen besegrades IFK Täby.

I Kluringcupen slog sig grabbarna fram till 
en semifinal där det dock blev stryk mot IFK 
Österåker efter förlängning. Detta får ändå be
tecknas som en stor framgång.

St Erikscupen innebar en fjärdeplacering i 
elitserien. I slutspelet var fru Fortuna inte med 
oss - stryk på straffar mot Hammarby i första 
matchen.

Under sommaren styrdes färden till Norrkö
ping och Haga Kolmården Cup. Efter att ha 
vunnit gruppspelet förlorades 1/8-finalen mot 
de slutgiltiga segrarna Tyresö FF.

Hacke Cupen medförde även för detta Djur
gårdslag framgångar. 69-orna nådde fram till 
semifinalen där det tyvärr blev stryk med 1-2.

Fortsätter laget på den inslagna vägen kom
mer motståndarna att få det mycket svårt näs
ta år.

69-2
Ensam ledare: Bo Wikner

Laget har under året placerat sig på en 4:e 
plats i St Erikscupens grupp P69 111 R vilket får 
ses som bra med beaktande av de förutsätt
ningar som gällde vid seriestart. I Lidingö Höst 
Cup lyckades laget nå en semifinalplats vilket 
blev en fjäder i hatten för ledaren "Puskas" 
Wikner. 69-2:orna har också deltagit i Kluring
cupen, Hacke Cupen och Söderhöjdscupen.

Lag 70-1
Ledare: Göran Degerman och Arne Karlsson

Laget har under året haft ett uppbyggnadsår 
där vi strävat efter mycket träning och spar
sam matchning. Resultaten har låtit vänta på 
sig. I St Erikscupen kom laget på en 3:e plats i 
sin klass 3 grupp. Detta får ses som godkänt 
med tanke på den dåliga start laget hade i vå
ras.

Inte heller sommarens turnering som var 
förlagd till Lomma utanför Malmö bjöd på 
några egentliga framgångar. Men grabbarna 
och lagledningen var överens om att det hela 
hade varit lärorikt.

Vidare medverkade laget i Hacke Cupen och 
Kluringcupen

Laget har under hösten gjort vissa framsteg 
och grabbarna kommer säkert att förkovra sig 
under den kunniga ledningen.

Träningslägret hölls på Ellboda i april.

Lag 70-2
Ledare: Sten-Göran Nilsson

Har under året deltagit i St Erikscupen, Båls- 
ta Cupen, Kluringcupen, Hacke Cupen och Sö
derhöjdscupen. De största framgångarna 
skördade laget under hösten i Söderhöjdscu
pen där laget gick till semifinal. Vilket är myc
ket bra gjort av grabbarna och "Stenis".

71-Lagen
Har i år varit 6 till antalet, vilket var en ökning 
med två lag från förra året.

För innerstadslaget med tränarna Kenneth 
Heimlen och Peter Loso och lagledaren Olle 
Ideström har säsongen varit bra. Pojkarna bör
jade utmärkt med att avancera till semifinal i 
Kluringcupen, där det dessvärre blev förlust 
mot "omöjliga" BP. I Hacke Cupen blev det 
kvartsfinal för grabbarna. Även här stötte man 
på patrull i form av slutsegrarna IF Bromma
pojkarna. St Erikscupen innebar en hedrande 
3:e placering i gruppen under Elit vilket får ses 
som bra. Plumpen i protokollet kom i slutspe
let där laget dessvärre förlorade mot Bollsta
näs 2.

För lag 2 som består av spelare som även 
spelar ishockey i Djurgårdströjor innebar St 
Erikscupen en placering i mittskiktet av serien. 
Vidare har laget deltagit i Hacke Cupen. 
Ledare: Sören Broman och Roger Bothén.

Tenstalaget med ledarna Hans Lundqvist 
och Kjell Stegrud har gjort bra i från sig under 
året. I St Erikscupens grupp 71-8 placerade sig 
laget på en hedrande 2:a plats endast målskill
naden hindrade laget från att vinna serien. He
dersamma insatser även i Kluring- och Hacke 
Cupen.

För Hagsätralaget och Ledaren Alo Holm får 

säsongen ses som ett steg i rätt riktning. I St 
Erikscupens grupp P71-12 slutade laget på en 
5:e plats trots en formidabel inledning. Hacke 
Cupen slutade laget på en mycket hedrande 
4:e placering i grundspelets grupp 71-K. Ty
värr hindrade tävlingsnerverna laget från att 
vinna gruppspelet i Söderhöjdscupen. Laget 
har även deltagit i Spiralen Cup.

Kistalag 1 med den utmärkte ledaren Rolf 
Carlqvist lyckades med att vinna St Erikscu
pens grupp P71-4 utan att förlora en poäng!!! I 
Hacke Cupen gick laget till slutspel. Laget har 
även deltagit i Kluring och Söderhöjdscupen.

Kistalag 2 har under säsongen krigat i St 
Erikscupens grupp P71-7 och dess mittskikt. 
Laget har även deltagit i Hacke, Kluring- och 
Söderhöjdscuperna med viss framgång. Tom
my och Peter Hjorter samt Bernt Gustavsson 
har varit ledare för dessa lag.

72-lagen
Har i år varit fem till antalet. För Skärholmsla
get har framgångarna varit blandade. I St 
Erikscupen placerade sig laget på en 6:e plats i 
grupp A under elitserien. I Söderhöjdscupen 
nådde laget kvartsfinal, vilket får ses som en 
framgång. Den kanske främsta insatsen under 
året gjorde laget när man placerade sig som 
3:a i Rivners Cup som spelades i april på Älta 
IP. Vidare har laget deltagit i Kluring-, Hacke 
och ICA Solcuperna. Ledare har Kjell Härtén 
och Bengt Nilsén varit.

Lag Innerstan med ledaren Hans Wester
gren hade efter en bra vårsäsong toppkänning 
i St Erikscupens grupp P 72-S. Tyvärr förstörde 
en rad Uddamålsförluster under hösten det 
slutliga resultatet. Den förnämsta insatsen var 
ändå när laget vann gruppspelet i Söderhöjds
cupen, vilket var glädjande för grabbarna. La
get har också varit med i Hacke och Kluringcu
perna.

Lag Innerstan 2 med ledarna Sören Broman 
och Roger Bothén lyckades vinna grupp 72-9 i 
St Erikscupen. Ett fint resultat för laget, som till 
större delen består av grabbar som spelar is
hockey i DIF. Laget har även deltagit i Hacke 
Cupen.

Tenstalaget med Kenneth Bohman vid rod
ret har lyckats prestera en hygglig säsong. En 
placering i toppen av St Erikscupens serie P72- 
6 får anses som bra. Vidare har laget heder
samt deltagit i Hacke, Kluring och Söderhöjds
cuperna.

Lag Kista har under Bo Lindqvist och Kent 
Saglinds eminenta ledning gjort hedersamma 
insatser i St Erikscupen, Hacke Cupen, Kluring
cupen och Söderhöjdscupen.

73-lagen
Har under året varit fyra till antalet - två av la
gen har varit stationerade i Kista, de övriga i In
nerstan och i Hagsätra.

De största framgångarna i St Erikscupen 
stod innerstadslaget för som vann sin grupp i 
St Erikscupen. I Hacke Cupen lyckades man ty
värr inte gå till slutspel. Vidare har laget delta
git i Söderhöjds- och Kluringcuperna.
Ledare: Anders Lövqvist och Gösta Jonasson

Kistalag 1 under ledarna Hans Stenman och 
Rolf Björinder lyckades även de med bedriften 
att vinna gruppspelet i St Erikscupen. Därmed 
ställer sig laget i raden av seriesegrare som U-
fotbollen kan glädjas åt. Hacke Cupen medför
de slutspel för laget, där Stuvsta blev för svåra 
i 1/8-finalen. Vidare deltog laget i Söderhöjds- 
och Kluringcuperna.

Kistalag 2 med ledarna Hans Gehlin och Rolf 
Andersson har gjort hedersamma insatser i St 
Erikscupen, Kluringcupen, Hacke Cupen och 
Söderhöjdscupen.

Hagsätralaget med Wolfgang Buchner som 
ensam ansvarig har med framgång deltagit i 
bl a St Erikscupen, Hacke Cupen och Kluring
cupen.

74-lagen
Har under året varit 3 stycken två av dessa har 
verkat i Kista medans det tredje har varit statio
nerat i Innerstan. Som en förberedelse inför 
säsongen 1982 har Innerstadslaget och Kista
lag 1 deltagit i St Erikscupens 73-grupp. Rent 
sensationellt anmärkningsvärt är att inner
stadslaget placerade sig på en 2:a plats i sin 
73-grupp. Endast målskillnad hindrade laget 

från att vinna serien. Resultaten brukar nor
malt vara mycket blandade när man genom
gående möter ett år äldre spelare.

Samtliga tre lag deltog även i Seven Up Cup 
som gick av stapeln under september i Järfäl
la. Innerstadslaget och Kistalag 1 gick här till 
slutspel. Vår egen turnering Nybergs Glas Cup 
hade deltagande av Innerstadslaget och Kista
lag 1. Framgångar blev det för Innerstadslaget 
i form av en finalplats i den hårda konkurren
sen, starkt grabbar!!!

Ledare har varit
Innerstan: Kjell Härtén
Kista 1: Sven-Olov Rönn och Christer Ingerstad 
Kista 2: Börje Hellqvist
A-Flick
Har för året fått en ny tränare i Verner Löven
tahl. Verner har en fyrtioårig verksamhet bak
om sig som tränare!!! Kvar sedan tidigare är 
Per Lundell och Göran Strömberg. Årets upp
laga består till en större del av nya ungaflickor. 
I St Erikscupen var laget mycket nära att gå till 
slutspel. Endast någon futtig poäng gjorde att 
St Erikscupsfinalisten Stuvsta IF kunde snuva 
flickorna på seriesegern. En stor framgång ha
de man i Söderhöjdscupen, där laget vann tur
neringen till stor glädje för alla. Laget har även 
deltagit i bl a Kluring- och Hacke Cupen. Den fi
na trend som laget visat under hösten gör att 
framtiden ser mycket ljus ut för laget.
B-Flick
Har under året tränat tillsammans med A-flick
orna. Laget här till större delen bestått av unga 
flickor födda 1967, 1968 och 1969. Biandturne
ringar märks Hacke Cupen, Farstacupen och 
Söderhöjdscupen. I Söderhöjdscupen hade la
get sin största framgång, när man nådde en 
semifinal.
Ledare har varit Per Lundell och Göran Ström
berg.
E-Flick
Ledare: Gun Granlund (mol alena)

Har i år spelat i en seedad serie i St Erikscu
pen. Detta har inneburit att man mött mycket 
bra flicklag födda 1970. Enär laget till större de
len består av flickor födda 1971, förstår man att 
resultaten inte varit de bästa. Flickorna har 
däremot med viss framgång deltagit i Hacke 
och Kluringcuperna.
DAMVERKSAMHETEN
Årets damsäsong får betecknas som en av de 
främsta i DIF:s historia. Hela säsongen tillhör
de damlaget toppen i div 2 Norra Svealand. 
Men till slut hamnade man på andra plats, två 
poäng efter segraren.

Laget har stabiliserats som topplag i tvåan 
och avancemanget till allsvenskan lär säkert 
inte dröja allt för länge med tanke på den låga 
medelåldern i laget, 19 år. Tränare har varit 
Lennart Ljungqvist med assistans av Roger 
Hammarström. Lagledare i år liksom i fjol har 
Björn Bjerkhaug varit. Tyvärr kunde reservla
get inte fullfölja sin säsong p.g.a. allt för myc
ket skador och andra förvecklingar vilket är be
klagligt. Däremot lyckades juniorerna för and
ra året i rad bli bäst i Stockholm genom att vin
na DM-finalen över Norsborgs FF.

Div. II Norra Svealand
Skå lK 18 12 5 1 54-21 29
Djurgårdens IF 18 13 1 4 53-23 27
IFK Mora 18 13 0 5 49-29 26
Roslagsbro IF 18 9 5 4 30-23 23
Sandvikens IF 18 8 2 8 30-29 18
Rågsveds IF 18 6 2 10 40-42 14
Leksands IF 18 5 2 11 19-31 12
Tierps IF 18 3 5 10 34-55 11
Tillberga IK 18 4 3 11 26-52 11
Viggbyholms IK 18 3 3 12 29-59 9

C-laget
Förbundskapten Jan Karlén hade till året stor
städat i spelartruppen. Både externa och inter
na spelarförvärv blev resultatet. Från A-trup
pen hämtades Birger "Bigge" Jacobsson, 
Tommy Davidsson och Jörgen Lindman. Vida
re utarbetade Karlén den berömda och stilbil
dande "Maginotlinjen". Denna fruktade fyr
backlinje spred stor skräck hos motståndarna. 
Ytterligare en anledning till att resultatet för
bättrades jämfört med den tunga säsongen 
-80 är den höjda träningsdosen. Vi tänker då 



främst på de skickligt genomförda passen utan 
boll.
Prisutdelningen
för 1980 avhölls i Wasa gymnasiums aula lör
dagen den 28 november 1980. Det blev åter
igen en klang och jubelföreställning där alla 
våra ungdomar belönades efter en lång och 
slitsam, händelserik och rolig säsong. Fram
gångarna belönades till allas glädje.

Fotbollskolan
Har under året minskat i antal grupper. Anled
ningen till detta är Idrottsförvaltningens och 
Spånga Vällingbys föreningsråds beslut att 
minska antalet lokaltider. Ändå har denna vår 
viktigaste rekryteringskälla av unga spelare 
fortsatt. Ett stort tack skall riktas till ledarna 
Joakim Sjöström, Tommy Karlsson, Alo Holm, 
Johan Westman och Per Schilström för deras 
uppoffrande arbete.

BARNENS Ö 
genomfördes även detta år i form av två läger. 
Den omorganisation som genomfördes förra 
året vidareutvecklades detta år och utföll posi
tivt. Som tidigare var första veckan öppen för 
allmänheten och där deltog 140 ungdomar. 
Andra veckan slöt 100 av våra egna spelare 
upp.

Innehållet under veckorna var elementär fot
bollsträning blandad med matcher och lekmo
ment. Liksom tidigare var stora mängder mat, 
bad och film andra uppskattade moment. Vårt 
enda problem under vistelsen var de stora 
mängder regn som öste ner under andra vec
kan. Avslutningsdagarna var som vanligt upp
skattade. Föräldrar slöt upp som tidigare och 
stämningen var hög - båda lördagarna. Ett 
särskilt tack skall riktas till Stiftelsen Barnens 
Dag för det fina sätt man ställde gårdarna till 
vårt förfogande. Vi lyfter även på hatten för vå
ra kunniga instruktörer som lojalt ställde upp. 

BLÅRANDEN
DIF:s U-fotbolls egen tidning - Blåranden - har 
under verksamhetsåret fortsatt på den väg 
som valdes redan under fjolåret. I redaktionen 
har under året ingått Johan Björkman, tillika 
ansvarig utgivare, Lennart Jonsson och Jan 
Lilja.

Sammanlagt har fem nummer utkommit un
der verksamhetsåret, vilket är ett mindre än 
budgeterat. Blårandskommittén kommer un
der nästa verksamhetsår att utvidgas med yt
terligare några personer. Åtminstone är det 
kommitténs förhoppning. Den som är intres
serad av att delta behöver bara slå en signal till 
någon av redaktionsmedlemmarna.

Blårandskommittén, dvs redaktionen, vill 
också passa på att rikta ett varmt tack till alla de 
annonsörer som under året funnit Blåranden 
ett intressant reklammedium. Utan ert stöd 
skulle vi inte kunna fortsätta med Blåranden 
och den mycket viktiga interna informations
uppgift som tidningen fyller.

Samtidigt vill redaktionen rikta uppmärk
samheten mot den portoförändring (dvs höj
ning) som genomfördes av postverket under 
verksamhetsåret. Denna förändring slår hårt 
mot DIF och vi tvingas till inskränkningar på 
andra områden för att få råd med de högre 
portosatserna.
MATERIAL
För varje år som går, så blir materialkostnader
na en allt tyngre kostnadspost att bära. Samti
digt som många av spelarna inom U-fotbollen 
anser att tröjor, overaller, strumpor och byxor 
är fria nyttigheter.
Ekonomi
Årets ekonomiska situation har varit svår. Vi 
har självfallet också drabbats av föreningens 
ansträngda ekonomi p.g.a. A-lagets dåliga sä
song. Våra intäkter av programförsäljning och 
parkering i samband med matcherna på Sta
dion har halverats. Det är därför extra glädjan
de att U-fotbollen ändå lyckats hålla sina bud
getramar. En stor del av äran skall tillskrivas 
vår effektiva marknadskommitté, som i år lyc
kats knyta många nya sponsorer till vår verk
samhet. Vi har också fått utökade anslag från 
kommunen tack vare att man ändrat beräk

ningen av bidragen. Här får vi däremot se upp 
till kommande år, eftersom man från politiker
nas sida vill skära ner aktivitetsstöden till idrot
ten. Det är skrämmande att tvingas konstatera 
hur man minskar bidragen till ungdomens fri
tidssysselsättning - inte minst mot bakgrund 
av att ungdomsarbetslösheten ökar kraftigt. 
Vad har man att erbjuda våra barn och ungdo
mar istället? SergelsTorg eller Tunnelbanan??

Allt detta har till följd att vi inom U-fotbollen 
måste arbeta ännu hårdare i framtiden för att 
få det att gå ihop. Vi tackar därför alla som i år 
satt in gåvor på vårt sponsorkonto PG 5 4921-2 
och därmed bidragit till att U-fotbollen inom 
Djurgårdens IF lever vidare och frodas även i 
framtiden.
Julkalendern
En av våra stora inkomstkällor är julkalendern. 
Därför är det väldigt viktigt att alla inom U-fot
bollen inte bara köper den utan också hjälper 
till att sälja den. 1981 års upplaga är på 20 000 
ex och vår förhoppning är naturligtvis att bli av 
med alla så fort som möjligt. Lagen tävlar in
bördes om vilket lag som säljer flest kalendrar, 
och glädjande är att i år när vinden blåst mot 
DIF verkar viljan större att stödja oss genom att 
köpa kalendern. Bättre vinster bidrar också till 
att försäljningen går bra.
MARKNAD
Marknadskommittén har under året bestått av 
Mats Olsson, Tage Lundmark, Lennart Anders
son, Tommy Jernberg och Jan Lilja. Stora in
satser har kommittén lagt ned under året för 
att knyta nya sponsorer främst till Blåranden 
och ungdomens sidor i A-lagets matchpro
gram. De synbara frukterna av arbetet är na
turligtvis de nya overallställ som införskaffats 
till lagen. Vidare är det glädjande att äntligen 
kunna konstatera att sektionens ledare erhållit 
nya ledaroveraller.

En stor del av äran till att sektionen klarat 
årets ekonomiska situation får tillskrivas kom
mittén.
Klubblokalen
I lokalerna på Hjorthagen iordningställes för 
närvarande den nedre våningen, där vi får ett 
materialrum samt ett eget omklädningsrum 
till U-truppen. I övre våningen skall lyset bytas 
ut i stora samlingssalen samt nya gardiner sät
tas upp i kontorslokalen. Även i år har Barbro 
Jansson skött om städningen, vilket alla upp
skattat. Tyvärr har Barbro inte längre tid för 
oss vilket inneburit att Inger Höglund har tagit 
över Barbros sysslor. Vi hälsar Inger välkom
men och hoppas att alla underlättar hennes ar
bete genom att vara rädda om våra egna loka
ler.
Hacke Cupen
Denna jätteturnering arrangerades för andra 
året. Nyheten för årets upplaga var att ett 
gruppspel genomfördes varefter segrande lag 
gick till slutspel. Detta betydde att varje lag fick 
spela minst tre matcher i Hacke Cupen. Till det
ta år hade hela 936 lag från 118 föreningar slu
tit upp. Hela 1524 matcher genomfördes i tur
neringen. Ett problem för oss har varit att fö
reningarna inte hållit spelterminerna tillräck
ligt noga. Detta omöjliggjorde ett samlat slutfi
nalspel. Vidare kunde inte Stockholms FF/ 
Idrottsförvaltningen ge oss en annan tidpunkt 
för finalerna än den 17-18 oktober, samma 
helg som St Erikscup-finalerna!!

Att turneringen till trots lyckats genomföras 
så pass bra får tillskrivas Jan Lilja och Kerstin 
Olsson som tjänstgjorde under de hektiska 
månaderna i våras.
Nybergs Glas Cup
Har för första gången gått av stapeln. Turne
ringen som var öppen för spelare, pojkar föd
da 1974, genomfördes på Hjorthagens IP lörd. 
o söndagen den 24-25 oktober. Till vår stora 
glädje kunde konstateras att arrangerande DIF 
gick till final. Väl uppe i final blev Alby IF för 
svåra som därmed tog hem den första uppla
gan av Nybergs Glas Cup.

Starlet Cup
arrangerades för andra året av U-fotbollen till
sammans med Förlags AB SEMIC. I årets upp
laga deltog 13 lag från 12 distrikt vilket är en ut

ökning med fyra distrikt sedan starten 1980. 
Till årets finalspel hade Vallens IF, Lindsdal, 
Sunnersta och Ludvika kvalificerat sig. Efter 
hårda semifinalmatcher på Kista IP kunde 
Lindsdal från Kalmar och Vallen från Stenung
sund gå ut som finallag på Stockholms Sta
dion, söndagen den 14 juni. Efter en rafflande 
match stod slutligen Vallens IF som slutsegra
re. Det är för oss inom U-fotbollen en ära att få 
arrangera denna för flickfotbollen viktiga tur
nering.
STADSLAGEN
Även detta år kan vi inom U-Fotbollen glädjas 
åt att ha haft representation i samtliga Stads
lag. I Juniorstadslaget har Lasse Lundborg, 
Thomas Hellgren och Necmettin Ayranci figu
rerat. A-pojkarnas äldsta stadslag som vann 
Folksam cup hade Djurgårdsinslag i form av 
Roger Andersson och Joakim Sjöström. De 
yngre A-pojkarna som i år var på elitpojklägret 
hade hela 6 djurgårdsspelare med i truppen. 
Dessa var Lars Cederström, Leif Eriksson, Jo
nas Gestlöf, Thomas Hård af Segerstad, Stefan 
Rehn och Johan Westman. Damstadslaget har 
kallat in Ingrid Lundqvist och Annika Lund
gren. I flickstadslaget kan vi glädjas åt att Ulri
ka von Schreeb blivit uttagen att representera 
Stockholm. Denna förnämliga uppskattning 
av vårt arbete sätter både ledare och spelare 
ett stort värde på.
FRAMTIDEN
1981 blev ett svårt och jobbigt år för DIF. Sam
tidigt som föreningen firade sitt 90-årsjubi- 
leum tvangs fotbollslaget ner i division 2. För 
oss inom U-fotbollen var det naturligtvis med 
stor besvikelse som vi såg förlusterna rada 
upp sig. De mest optimistiska av oss trodde väl 
in i det sista att det skulle reda upp sig. Men det 
gjorde det inte. Och nästa år tvingas vi till Skyt
teholm för att heja fram de våra i Stockholms- 
derbyt. Inget ont om Vasalund, men det är 
Gnaget och Bajen som våra egna järnkaminer 
först och främst ska ha sina derbymatcher 
emot.

Vi inom U-fotbollen får dock inte ta åt oss av 
motgångarna för representationslaget. Tvärt
om gäller det att ta än hårdare tag för att un
derifrån bygga upp ett nytt DIF. Vid Fotbolls
sektionens årsmöte valdes en delvis ny styrel
se, som ska lotsa DIF åter till allsvenskan. I den
na styrelse finns en av våra egna, nämligen 
Lars Magnus Wester. Vi inom U-fotbollen stäl
ler stora förhoppningar till att Lars Magnus ska 
kunna förmedla en del av den framåtanda och 
kämpaglöd, som präglat U-fotbollen under de 
senaste åren, till de äldre grabbarna. Vi kom
mer under alla omständigheter att stötta den 
nya styrelsen inom Fotbollssektionen med alla 
till buds stående medel.

En första åtgärd blir att U-fotbollen återigen 
övertar ansvaret för juniorverksamheten, som 
under en tid funnits hos Fotbollssektionen. 
Men även andra förändringar kan komma att 
inträda för att effektivisera arbetet inom före
ningen totalt.

Samtidigt får vi aldrig släppa den långsiktiga 
målsättningen för U-fotbollen ur sikte. Nämli
gen att dels "producera" elitfotbollspelare för 
A-laget, dels uppfylla en social funktion och ge 
så många pojkar och flickor som möjligt möj
lighet att spela fotboll i sin älskade blårands
dress.

Avslutningsvis vill styrelsen framföra ett 
varmt tack till Janne Lilja för hans förtjänstfulla 
arbete inom kansliet. Visserligen är Janne an
ställd av U-fotbollen, men han har dessutom 
lagt ner ett jättelikt ideellt arbete vid sidan om 
sin anställning. Tack vare Jannes arbete har 
det administrativa och organisatoriska funge
rat perfekt. Och därmed har många potentiella 
irritationskällor varit undanröjda.

Inför kommande år har vi inom styrelsen två 
stora förhoppningar och önskemål. Det ena är 
att vårt A-lag på herrsidan tar steget upp i all
svenskan. Det andra är att våra damer går upp i 
allsvenskan. Damerna - som organisatoriskt 
faller inom U-fotbollen - har utmanat herrar
na. Vem kommer först upp i allsvenskan? U-
fotbollen håller tummarna för båda två och 
hoppas på ett oavgjort resultat redan 1982.

Björn Lindbergh Lars-Magnus Wester
Johan Björkman

Tage Lundmark Mats Olsson



C -LAGET
FÖRBUNDSKAPTEN JAN KARLEN 
HAR ORDET.

C-lagets egentliga historia 
börjar år 1979, då tar "för
bundskapten", alltså under
tecknad över ett lag i upp
lösningstillstånd. Att laget 
var svårt deformerat förstår 
Du säkert kära läsare, om jag 
nämner att en viss Herr M 
Wester tidigare "skött" om 
laget.
Min bakgrund som 1000% DIF'are 
sedan koltåldern hjälpte mig 
till beslutet att satsa allt 
på att rädda åtminstone ett 
av DIF:s seniorlag. 
Jag har alltid trott på att 
man ska vårda arvet ifrån tid
igare generation.
Vi riktiga DIF:are kan aldrig 
bortse ifrån att vårt arv är 
det tunga, kompromisslösa 
"järnkaminspelet", som numera 
återinförts i C-laget.
Alla övriga seniorlag och jun
iorlag i DIF är numera degene
rerade och kunde lika gärna 
spela korgboll.
Nog om detta, tillbaka till 
älsklingsbarnet, C-laget fick 
med det hårda spelet som led
stjärna helt andra möjligheter 
att hävda sin status gentemot 
konkurrenterna.
Säsongen -79 blev succéartad 
inför ett fullsatt Stora Mossens 
IP, (7/10-79), bärgades serie
segern med en veritabel våld
täkt av Järnvägens GIK, DIF C 
vann med 19-0....
En gråtande förbundskapten bars 
av överlyckliga spelare i äre
varv runt den numera historiska 
arenan.
Framgångar liknande de ovan be
skrivna kunde inte redovisas, 
ej heller begäras säsongerna 
80-81, Mycket beroende av att 
tydligen även domarkåren för
klemats har de stora framgång
arna sedemera uteblivit. Dock 
har säsongen -81 visat att Vi 
med en tredjeplats i serien är 
på rätt väg igen.

FÖRBUNDSKAPTEN KARLEN blickar 
mot stjärnorna. Är det månne 
därför att avsaknaden av 
på plan är så stor????

dom

Jag vill ta tillfället i akt 
och hälsa eventuella nya C-lags
spelare i föreningen välkomna. 
Visst har Vi roligt på "samman
drag" och matcher, men om man 
tror att C-laget är "nån jävla 
lekstuga", är man helt fel ute. 
Träningen sköts i huvudsak invid
uellt och varje match visar lätt 
om någon slarvar.
I C-LAGET SLARVAR MAN FÖR ÖVRIGT 
BARA EN GÄNG.
Då historien om C-laget i hög grad 
är historien om de i laget ingående 
spelarna, vill jag avsluta med 
att presentera fem av de MINST 
framträdande under den gågna 
säsongen.

Med sedvanlig tung hälsning
Jan Karlen
Förbundskapten

Mats "motorn" Jansson
Irrande mittfältare
Ålder: Junior Längd: 150-170 cm
Vikt: LÖS I KROPPEN
C-lagets problembarn, hämtad direkt 
till idrotten från Fonzies spel
hall. Har med ambitiös träning 
försökt komma tillrätta med en 
besvärande övervikt. Tappade 
tyvärr de kilon där bollsinnet 
"satt".
Specialite: att fort bli utvisad 
genom att klösa tag i motstånd
arnas tröjor.

Sune Hasselström
Farlig libero

Ålder: 34 år Längd: ovanligt lång 
för sin ålder Vikt: 80 kg
Den ende spelaren som punktmark
eras av båda lagen. Har fått en 
egen boll för att komma tillrätta 
med ett svårt motoriskt fel. 
Specialite: att tillsammans med 
"Ljunkan" ordna baklängesmål.

Magnus Wester
Mittfältare, aktionsradie 1 m2
Ålder: egentligen för gammal
Längd: 181,3 cm Vikt: lös i hullet
Materialförvaltarens kelgris, har 
hitills aldrig lämnat in blöta 
eller smutsiga matchkläder. 
För denna spelare är inga dom
slut självklara, har hörts protes
tera mot DIF mål???
Specialite: att med glada tillrop 
uppmuntra felspelande lagkamrater.

Birger "flickornas dröm" Jakobsson 
Markerande mittback
Ålder: äldre än många tror längd: 
"21 tum" vikt: slankig
Svårt psykiskt nedkörd av dåliga 
tränare under en längre sejour i 
A-laget. Kärleksfullt rehabiliterad 
till en plats på C-lagets reserv
bänk.
Specialite: bra brytningar med coma
liknande uppspel.
Bengt "greven" Edlund 
Snurrande ytter
Ålder: okänd längd: kort i rocken
Vikt: 37,5 KG med skor
Har setts snurra upp back och mål
vakt och sedan snurra ett varv till 
och skjuta åt fel håll.
Specialite: att stå i motståndar
muren vid frisparkar och hindra 
det egna laget från att göra mål.

Här har vi en typisk C-lags situation. "Greven" 
vid bollen...Åt vilket håll är han på väg???? 
Karlen undrar....även Mats Jansson irrar förbi 
till höger på bilden.



SUCCÉ FÖR VÄRA 74:OR I NYBERGS GLAS CUP!

Som en avslutning på säsongen 
för 74:orna beslutade Vi oss 
för att arrangera en turnering 
på "Hjortis".
Eftersom 74-lagen under året 
hade mött ett år äldre spelare 
i St Erikscupen ville Vi bereda 
dem möjlighet att möta jämn
åriga.
I St Erikscupen hade innerstads
laget gjort förvånansvärt bra 
resultat genom att placera sig 
på en andra plats i St Eriks
cupens grupp 73-14.
Det normala för lagen brukar 
vara "blandade" framgångar när 
man möter ett år äldre spelare.
Den 27-28 oktober gick turner
ingen av stapeln. Åtta lag del
tog med representation från DIF 
med två lag. För DIF-Kista bör
jade det bra med 1-1 mot IFK

Stockholm. Tyvärr upphörde fram
gångarna här och två smärtsamma 
förluster mot Lidingö och BP 
var ett faktum.
Innerstadslaget kunde via seger 
mot Hammarby och två oavgjorda 
matcher mot Alby och Enebyberg 
nå semifinalen.
Semifinalen mot IF Brommapojkarna 
blev en rafflande tillställning, 
full tid och förlängning räkte 
inte för att skilja lagen åt. 
De efterföljande straffsparkarna 
blev än mer rafflande, efter tre 
slagna straffar ledde BP med 3-1 
men otroligt nog lyckades DIF 
vända och vinna med 4-3.
Väl uppe i finalen tröt kraft
erna och Alby IF kunde välför
tjänt ta hem vandringspriset 
efter seger med 2-0.

RESULTAT AV NYBERGS GLAS CUP
Enebyberg-Hammarby 2-1
Alby-DIF 1 1-1
Enebyberg-Alby 0-3
Hammarby-DIF 1 1-3
Enebyberg-DIF 1 0-0
Hammarby-Alby 0-1
IFK Stockholm-DIF 2 1-1
IF BP-IFK Lidingö 8-0
IFK Stockholm-BP 0-2
DIF 2-Lidingö 2-8
IFK Lidingö-IFK STHLM 3-0
DIF 2-BP 0-9
SEMIFINALER
Alby-Lidinqö 4-0
IF BP-DIF 1 3-4
MATCH OM 3:E PRIS
IFK Lidingö- IF BP 0-1
FINAL
Alby IF - Djurgårdens IF 2-0

Fr v John Hellström, Jan Kafadar, Jan Lysén, Tobias Jansson, 
Patrik Ericsson, Tomas Söderström.
Jocke Hellström, Lars Franzén, Mats Johansson, Peter Ekblom, 
Matts Johansson, Per Walmerdahl.

Det blev en trög säsongstart 
med Uddamålsförluster i flera 
matcher, delvis beroende på 
att laget blev sent uttaget i 
våras och dåligt samspelta. 
En viss speltrötthet inträdde 
då man stupat på mållinjen så 
många gånger. Sommaruppehållet 
kom som en befrielse för flera 
av spelarna. En del ägnade som
maren åt att delta i Barnens 

Ö lägret och visade markanta 
framsteg då höstsäsongen bör
jade. Segrarna började komma 
och spelglädjen med dem. 
Resultatmässigt kom följdrik
tigt de bästa matcherna i 
Söderhöjds Cupen där det blev 
gruppseger och semifinalspel. 
Efter spelmässigt övertag och 
ledning med 1-0 i halvtid 
lyckades dock Andeboda kvitte

ra för att efter förlängning 
sedan vinna på straffar. Snöp
ligt men ändå en klar framgång 
för vårt hårt prövade gäng. 
Säsongen avslutades på Kärsön 
med freesbegolf, korvgrillning, 
och match mot föräldrarna.
Inför nästa säsong har samtliga 
gett sig den på att börja lika 
bra som man avslutade årets sä
song .

LE





presenterar
"GRABBAR SOM KOMMER"

NAMN: Thomas Lundberg
LAG: 66:orna 
SPELAR: Center
Thomas började sin fotbolls
bana redan 1973 men kom inte 
till DIF förrän 1980.Han spe
lar center men får ofta byta 
med sina ytterkollegor. Sitt 
roligaste fotbollsminne har 
han upplevt i år då 66:orna 
vann 70-iaden i Uddevalla. 
De onödiga förlusterna mot 
Spånga i årets serie hör till 
det mindre trevliga. Han går 
i Vårbergs skola där gymna
stik är det bästa och matte 
det tråkigaste ämnet. Sport 
är även i övrigt huvudintres
set och något i den riktning
en hoppas han få syssla med i 
framtiden. Vidare har Thomas 
Arsenal som favorit i England 
och en lillebror i 69:orna.

NAMN: Mica Johansson
LAG: 69:orna
SPELAR: Allround
Mica har spelat med DIF sedan 
7-årsåldern. Hans favoritlag är 
DIF's C-lag (måste vara det roli
gaste man kan uppleva). Han är 
en matfrisk grabb som slukar 
Oxfilé med bearnessås så det 
står härligan till. I skolan är 
språk och matte favoritämnena. 
Har han problem med sysselsätt
ningen lyssnar han gärna till 
"klassisk” pop eller läser något 
allt från Blåranden till serie
tidningar . Han har med åren också 
lärt sig att tygla sitt humör 
vilket tidigare gjorde att var
ken publik eller ledare gick 
säkra. Mica vill för övrigt att 
allt skall gå just till.

NAMN: Dagge Ericsson
LAG: 67:orna
SPELAR: Center 
1982 börjar Dagge sitt nionde 
år i Djurgården. Han är en rör
lig och agressiv center när 
han inte är gipsad. Har inga 
andra hobbies än fotboll och 
att slå "Farsan" i pingis. Han 
gillar dock att ställa till 
det i köket och låta mamma ta 
hand om disken. Tipsextra tycker 
Dagge är det bästa TV-program 
som finns och då särskilt när 
Aston Villa spelar. Övrig tid 
går åt till plugget. Han tycker 
1981 varit ett bra år för la
get men hoppas att 1982 skall 
bli ännu bättre, nu med den 
nye tränaren Gert Brodén vid

NAMN: Martin Söderström
LAG: 70:orna
Martin som är en av våra duk
tiga 70-grabbar har i år varit 
på sin första turnering ute 
i landet. Laget besökte i slu
tet av juni Lomma i Skåne för 
att där mäta sina krafter med 
övriga lag i Sverige. Tyvärr 
lyckades väl inte våra killar 
nå några större resultat men 
Martin tycker ändå att resan 
var det roligaste hittils i 
hans fotbollsliv. Det tråkigas
te är förlusten mot Hammarby 
i inneturneringen i december. 
Hans intressen utöver fotbol
len är cross, som han kör med 
precision. Fotbollsproffs är 
yrket för framtiden. Idolerna 
heter Kevin Keegan och Lasse 
Stenbäck.

NAMN: Richard Odegrip
LAG: 68:orna 
SPELAR: Markerande innerback
Richard är en brytsäker back 
i 68-laget som även är duktig 
på liberoplatsen. Han började 
spela fotboll redan som 5-år
ing i DIF och är således inne 
på sin åttonde!! säsong. Det 
han tycker har varit roligast 
under dessa år är finalen i 
årets S:t Erikscup. Något trå
kigt minne har han inte. Han 
går i Alströmska skolan inne 
i stan och när han inte spe
lar fotboll blir det pingis 
eller badminton i stället. 
Hasse Holmqvist är Richards 
favoritspelare och går vi 
utomlands heter idolen Platini 
från Frankrike.

NAMN: Peter Ideström
LAG: 71:orna
Peter har spelat med 71-laget 
i 3 år men redan 1975 deltog 
han i DIF's knatteträning.
Hans roligaste minne från i 
år kvartsfinalsegern på straf
far mot IFK Täby i Kluring
cupen och givetvis segern över 
Hammarby's 71:or på Sthlms 
Stadion. Det tråkigaste var att 
A-laget åkte ur allsvenskan. 
Förutom Djurgår'n gillar Peter 
rostbiff, våfflor, popcorn, coca-
cola, kaniner och matte. Han 
tycker om att spela matcher, 
träffa kompisarna, åka till fot
bollskolan på Barnens Ö och 
utvecklas som fotbollspelare. 
Däremot är det trist att träna 
när det regnar och höra föräld
rar som skäller under matcherna. 
Favoritspelare: Anders Grönhagen.





Ett lärorikt år för 67:orna

Lag 67-1 Övre raden fr.V. Ola Lindberg, Pär Millqvist, Thomas Dahl, 
Mikael Sjöblom, Bengt Wikström och Claes Åström. Nedre raden fr. V 
Jakob "sover" Wahlberg, Dagge Ericsson, Roger Nilsson, Stefan Måhl, 
och Kimmo "trötter" Rohlin. Saknas på bilden gör: Johan Zethrin, 
Robban Karlsson, "knatten" Ståhlberg och tränaren Janne "allt i 
allo" Lilja.

För 67:orna har säsongen varit 
något av det bästa som kan pres
teras. Redan tidigt på säsongen 
visade laget framfötterna genom 
att vinna Haninge Rör Cup ute i 
Västerhaninge. Här fick bland 
annat Hammarby se sig besegrat. 
Ett lag som våra 67:or tills 
dess aldrig besegrat.
I stället för att åka till Frank
rike och den traditionella tur
neringen i Louviers, beslöt vi 
oss för att åka till en av DIF:s 
gamla paradturneringar, Pingst
pokalen i Eskilstuna.
Väl i Eskilstuna med 12 spelare 
i bagaget var det dags att försöka 
nå framgångar.
Under lördagens gruppspel radades 
fem förnämliga segrar upp. I sön
dagens slutspel gick det av bara 
farten mot Sundbybergs IK i kvarts
finalen efter mål av Pär Millqvist 
och Kimmo Rohlin. I semifinalen 
mot Södertälje FF blev det värre, 
rots 1-0 efter bara 45 sek av 

Thomas Dahl. När väl krutröken 
lagt sig och den tuffa bataljen 
var över visade anslagstavlan 1-1. 
Dags för straffar!!
Inga misstag, alla fem straffarna 
i mål medan Södertälje missade en. 
Inför finalen mot Torshälla var 
läget att vid seger skulle Djur
gården ta hem vandringspriset för 
evigt. Tidigare hade 61-orna och 
62-orna vunnit turneringen. Matchen 
blev en ren expeditionsaffär med 
seger 3-0 efter bra spel.
Från Södermanland och Eskilstuna 
styrdes färden till Östergötland 
och Norrköping. Trevligt sällskap 
hade vi i form av 69-orna och de 
eminenta ledare Calle och Lennart. 
Efter stor överlägsenhet i grupp
spelet (vinster mot IFK Västerås, 
Falu BS och Sleipner) och seger 
mot Hagahöjdens BK i 1/8-dels 
finalen seglade DIF upp som fa
vorit till slutsegem.
Vad händer då i kvartsfinalen mot 
Åtvidaberg?? Jo, det blir en oför
klarlig och fullständig genom

klappning. Kanske hade de bästa 
krafterna hos vissa spelare gått 
till att "titta till" de del
tagande flicklagen? eller var 
förklaringen den att spelartruppen 
(12st) var för liten??? 
Höstsäsongen startades med ett 
som vanligt bra träningsläger 
på Barnens Ö. Dags för Köping- 
cupen var det sedan.
Laget hade nöjet att vara titel
försvarare eftersom 66:orna vann 
turneringen 1980. Gruppspelet 
började mot favoriterna IFK Väs
terås. Där möttes troligen de 
två bästa lagen. Djurgår'n kunde 
vinna helt rättvist med 2-0 ef
ter två mål av Kimmo Rohlin. 
Efter ett antal victorior stod 
ett ganska slitet lag i final 
mot Karlstads BK. Här blev det 
dock för 3:e gången på säsongen 
förlust 0-2 mot KBK.
I S:t Erikscupens slutspel ra
dades framgångarna upp i tur och 
ordning. Älvsjö AIK 3-l,Norsborg 
9-0 och Hammarby 1-0 fick känna 
sig besegrade innan det var dags 
för semifinal mot IFK Österåker. 
Nog var vi både hoppfulla och en 
smula nervösa när vi samlades 
till matchen en blöt och regnig 
oktobermorgon. Skulle matchen 
spelas på gräs frågade sig spe
larna en aning oroliga? Banan 
såg ut som en vattenpoloarena!! 
Jo, visst spelar vi sa S:t Erik 
själv, Gaston Rönnberg. Ut i 
blötan, tyvärr rullade inte 
bollen i vattnet vilket tyvärr 
inte gynnade de tekniska DIF-
1irarna.
Matchen startade med stor DIF-
dominans och efter 8 minuter 
kunde Kimmo Rohlin nicka in 1-0 
på Pärre Millqvists fina inlägg. 
Sedan fortsatte enmålspelet och 
chanser radades upp gång på 
gång utan att resultera.
I slutet av andra halvlek såg 
DIF ut som ett vinnarlag. Den 
luttrade ledaren trodde att han 
äntligen skulle nå den historiska 

finalen. Men ack så han bedrog sig 
När ca sju minuter återstod tog 
sig Österåker in på vår plan
halva och fick med domarens 
hjälp en frispark!
Inlägg framför mål, bollen ut 
igen, in framför mål igen och 
nick innanför målställningen.
Här tog DIF-dominansen slut och 
efter förlängning var det dags 
för straffar. Inför den femte 
straffen ledde Österåker med 
4-3, när Österåker spelaren 
klev fram och sköt utanför!! 
Planens baste spelare Pär 
Millqvist hade nu chansen att 
kvittera. Pärre som inte missat 
en straff på år och dag gick 
fram, målvakten kastade sig, 
Pärre sköt och målvakten låg 
rätt.. 3-4 i straffläggning 
och vår saga var all i S:t Erik 
cupens slutspel.
Efter två år som tränare kan 
jag nu summera när jag lämnar 
laget som tränare. Glädjande 
kan jag konstatera att:
- många spelare utvecklats in
dividuellt .

- att spelarna fostrats till 
att inte missa träningar utan 
gå in för dessa med rätt in
ställning .

- ätt under året endast förlorat
3 matcher.

- att ha gjort mål i 39 av 43.
- att inte ha släppt in mer än 

ett mål i fler än tre matcher 
under säsongen samt

- att varken ha förlorat eller 
släppt in mål!!!! mot antago
nisterna BP på två år!!! och 
Hammarby på ett år.

Därför kan jag nu se tillbaka på 
två roliga år när jag önskar den 
nye tränaren Gert Brodén lycka 
till. Vidare hoppas jag att alla 
spelare tar chansen och fort
sätter med "rätt inställning" 
till sitt fotbollspelande.
Lycka till i fortsättningen öns
kar "Allt i allo",



Djurgårdens IF
AGA , 
ANDREN & HOLM TRYCKERI AB 
ASG
BEEF-MASTER AB 
BERG & VÄG AB
BERGLIND & BERGSTRÖM 
BIL & METALL AB 
BOLLSPORT AB 
BRANDTJÄNST
BROBERGS BYGGMARKNAD 
BUDSNABBEN 
BYGGNATOR 
BÖRSEN
CARLTON HOTEL 
CARLSENS FÖRLAG 
DAGENS NYHETER 
DELICATO 
DITZINGERS 
DYNAMIC SYSTEM AB 
ESSO
EXCENTRIC AB 
FABER-CASTELL 
FASTIGHETSDOKTORN 
FEUK & WILSON AB 
FLIPPER MARIN AB 
FLORENTINE AB 
FONDKOM.F:AN PERSSON & CO 
FINAX FINANSSERVICE 
FÄRGGREN
HAGBERGS REVISIONSBYRÅ 
HARTMANN TRYCKFÄRGER 
INGERS TOBAK
JANNIKS HÅRVERKSTAD 
KOMET BIL AB 
KOOPERATIVA FÖRBUNDET
KÖPINGS-GUSTAVSSONS SPORT AB 
LIDINGÖ GLAS
AB LILLEBIL 
LINDBORG & LINDSTRÖM 
LOIS
LÅSMAN
MATCHING TEXTIL AB 
NYBERGS GLAS

U-fotbollen
OLOF NYLANDER AB
PIA NÄRKÖP
PRESAM
PRESSBYRÅN
PRESENTSÄLJ AB 
RABATTVARUHUSET 
ROAD RUNNER 
ROFFES SALONG 
ROXY
REVISIONSF:AN HAMMAREUS & FAGERSTRÖM
RP KONTORSMATERIEL
SAM-GLAS AB
AB SCHAKT & SPRÄNGNING
SECURITAS
SELLBERGS
SENAB INREDNING AB
SEMIC FÖRLAGS AB
SERIGRAFEN YNGVE WENNBERG
SKÅNSKA BANKEN
SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
SPAIN TOURS
SPARBANKEN STOCKHOLM
SPORT-JOHAN AB
STADSBUDENS SERVICE
STADSBUDSKONTORET
STADSHAGENS CAFETERIA
STAR TOUR
STOCKHOLMS VELO
SVEAPLANS TOBAK
SVENSKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN
SVENSKA HAKO AB
TEMPO
THERNLUNDS
TIPSTJÄNST
TOBACCO CENTER
TROLLBÄCKENS TRÄ
TRYCKSAKSKONSULT
WAHLSTRÖMS BOKFÖRLAG
BILF:A HENRY WIBERG
WICO
WOODO
WÄNLUND-MARINA
BERTIL ÖBERG KONFEKTIONS AB

VI TACKAR VÅRA
ANNONSÖRER

OCH

INBETALARE PÅ U-FOTBOLLENS 
SPONSORKONTO PG 5 49 21-2.
THOMAS ENGLUND
LOUISE IDESTRÖM
TOMMY JERNBERG
LOTTA OLSSON
HANS SÄRNMAN
SUPPORTER I NORR
TVÅ GLADA TJEJER I DANDERYD
DANIEL FREDIN
HÅKAN HÖGLUND
ERIK GRAVENIUS
PER GRAVENIUS
HELEN JONSSON
LISELOTT SCHMID
HENRIK BROMFÄLT
AXEL WAHLBERG
BIRGITTA WAHLBERG
MONICA LILJA
TUNG CENTER I ETT DIF-LAG
FAM. DAHLGREN
BRITT SELIN
JOHAN NILSSON

JOHAN OLSSON
KARIN SAKKERT
LENNART BÅNG
PER BERNDSSON
NIKLAS SANDSTRÖM
ROLF BJÄLLÅS
JARL ALENIUS
KERSTIN ALENIUS
STEFAN MÅHL
SPARBANKEN PÄ SÖDER
EN SPELARE I ETT DIF-LAG
KALLE MODIN
STEN FORSSTRÖM
CLAES OLOFSSON
LENNART FORSBERG 
MARGARETA LINDBERGH 
LITEN FORWARD I 68:ORNA 
ADINA EHN
M-B SWANHAGEN
C-G SÖDERLIND
SIGTUNA STADSHOTELL
KIM NILSEN
WAHLBERGS TOBAK, VÄLLINGBY
STIG ÅGREN

SPONSORER







lev. Hacke Cupen's T-Shirt


