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Djurgårdens 
fotboll

Djurgårdens fotbolls 
verksamhet
För gemene man är Djurgår
dens fotboll detsamma som 
elitidrott med allt vad det 
innebär. Men vår totala verk
samhet har ett bredare pro
gram än så.
Visst bedriver vi elitidrott 
och visst är vi stolta över vårt 
A-lag när det springer ut på 
Stadions gröna matta. Mål
sättningen med A-laget är 
självfallet rent elitmässigt. Vi 
vill att laget skall vinna - och 
samtidigt spela rolig fotboll. 
Vi vet att Stockholmarna vill 
ha ett topplag att heja på och 
att ungdomarna behöver 
förebilder.
Men vår totala målsättning 
är bredare än så. Vår verk
samhet kan indelas i tre 
skikt: ungdomsverksam
het, juniorverksamhet och 
A-lagsverksamhet.

Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten 
omspänner flickor och poj
kar mellan 7 och 14 år och här 
gäller följande:

1. Alla som vill skall få dra 
på sig en DIF-tröja och repre
sentera oss om ledare till lag 
finns.
2. Vi skall se till att vi har en 
verksamhet som bygger på 
glädje och elastisitet. Det 
betyder inte att det inte skall 
vara ordning och reda.

3. Vi skall se till att våra ung
domar får en god utbildning 
i fotbollens grunder.
4. Vi skall se till att ungdo
marna lär sig att fungera i 
grupp med allt vad det inne
bär.
5. Vi skall se till att vi har en 
verksamhet som bygger på 
drogfrihet och kamratskap.

Juniorverksamheten
Nu kommer vi till andra 
fasen som omfattar åldern 
15-18 år. Då spetsar vi till kra
ven och målen blir mer elit- 
inriktade.

1. Vi skall ha den bästa möj
liga träningen och verksam
heten för att våra ungdomar 
skall bli A-lagsspelare i DIF.
2. Alla kan inte bli senior
spelare i DIF. Vi måste där
för ha en värme och glädje i 
verksamheten som gör att 
spelaren inte känner sig 
ratad om han inte blir upp
flyttad i A-lagstruppen.
Han skall minnas DIF med 
glädje och kunna fortsätta 
med fotbollen i en annan 
förening.
Helst skall han efter den 
aktiva karriären återvända 
till oss i någon ledarfunktion. 
3. Vi skall ta ett ansvar för 
hela människan. Detta bety
der att vi ska följa upp det 
som ligger utanför träning/ 
match.
Vi menar med det att vi har 
ett ansvar att fotbollen inte 

blir ett hinder för skolbetyg 
eller annat arbete.

A-lagsverksamhet
Seniorlaget är ju vårt flagg
skepp och här gäller föl
jande:

1. Vi skall se till att vi tillhör 
toppen i Sverige vilket gene
rerar spel i Europa.
2. Vi skall spela en fotboll 
som är attraktiv att titta på.
3. Vi skall ha en balanserad 
ekonomi.
4. Vi skall se till att spelarna 
parallellt med fotbollskarriä
ren ser till att skaffa sig en 
civil ställning att falla till
baka på när fotbollen är slut. 
5. Våra spelare skall leva 
upp till epitetet ”Stockholms 
Stolthet”.

Det innebär att de skall vara 
ett föredöme för ungdomar i 
uppträdande såväl på plan 
som utanför.
Som ni ser finns det alltså 
olika mål för olika delar av 
vår verksamhet.
Dock sammanfaller en vik
tig sak i alla faser. Nämligen 
den att Djurgårdens fotboll 
aldrig får bli en kall, före
tagsliknande verksamhet. 
Värme, gemenskap och 
glädje skall genomsyra före
ningsarbete.
Vi tror nämligen att elit, 
gemenskap och glädje hör 
samman!

DIF Fotbollsstyrelse



Mikael Martinsson, Djurgårdens IF. En av 1991 års Mr Hat Trick.



Kulan i luften!
Återigen är det dags att 
starta allsvenskan i fotboll. 
Härligt tycker vi fotbolläls
kare, detta fantastiska år då 
EM i fotboll går på hemma
plan. Fjolåret slutade med 
ett härligt offensivt Djur
gårn, som utmanade slut- 
segrarna IFK Göteborg 
ända in på mållinjen.
Sedan serien slutade har dis
kussionen i massmedia och 
idrottssverige mest handlat 
om ekonomi. (Eller bristen 
på ekonomi hos de flesta 
klubbar.) Naturligtvis har 
DIF Fotboll ekonomiska 
svårigheter baserat på våra 
gamla synder. Men låt mig 
slå fast en sak som helt kom
mit bort i den allmänna 
debatten, nämligen att en 
idrottsförenings mål är att 
vara bra i idrott. Tyvärr har 
vissa fått för sig att idrottsfö
reningar är företag där vinst
maximering är det som gäl

Från Slovenien till 
Djurgården!
Förmodligen, och förhoppningsvis, kommer klockan 
att slå åtskilliga gånger på Stockholms Stadion den 
här säsongen.

Djurgården med ny tränare, 
Thomas Lundin, en ny ord
förande, Bosse G T Peterson 
och en intressant spelar
trupp har förutsättningar att 
nå mästerskapsserien i år 
också.

Det är också första gången 
som Djurgården presenterar 
en kroat från Slovenien i 
laget. Det räckte med en 
match (Cesena 1-0 under trä
ningslägret i Italien) för att 
Thomas Lundin skulle säga 
”ja tack” till Ivica Zvitkusic, 
30-årig mittback och senast 

ler. Det är därför inte givet att 
klubbarna skall vara skuld
fria. Det viktiga är att skul
derna inte är så stora att 
det äventyrar de långsiktiga 
förutsättningarna att be
driva idrott.
Vidare är det viktigt att de 
goda åren balanserar de 
dåliga på lång sikt. Dvs att år 
med goda sportsliga fram
gångar ger överskott som 
kan balansera mindre bra år. 
För att kunna sanera ekono
min inom en idrottsförening 
är enligt min mening nöd
vändigt att klubben vilar på 
god sportslig grund. Detta 
innebär att klubben måste 
vara sportsligt framgångsrik, 
ha en bärkraftig idé om hur 
verksamheten skall bedrivas. 
I DIF:s fall skulle en ned- 
flyttning till division 1 med
föra inkomstbortfall på i 
storleksordningen 3 miljo
ner kronor. Att sanera en 
ansträngd ekonomi under 

spelande för Kopar i den ny
startade slovenska ligan.
Ivica Zvitkusic, 180 cm, 76 
kilo, har mestadels spelat för 
den kroatiska klubben 
Dynamo Vinkovice, karriä
ren omfattar även två 
säsonger i Dynamo Zagreb, 
en klubb som ofta deltagit i 
det europeiska cupspelet. 
- Jag ser fram emot att spela 
fotboll i Sverige. Vad jag hört 
spelar Djurgården en offen
siv fotboll. Det passar mig, 
menar Zvitkusic inför debu
ten på Stockholms Stadion. 
För artikelförfattaren som 
har AIK som laget i mitt 
hjärta, finns det vissa fråge
tecken för Djurgården av 
årgång 1992 trots införliv
andet av nämnde Zvitkusic. 
Långtidsskadorna på Patrik 
Hagman (borta hela året) 
och Jonas Granath (åter i 
augusti?) plus Ken Burwalls 
oturliga försäsong med 
hjärtmuskelinflammation 
och skadat knä (åter i maj?), 
är incidenter som självfallet 
påverkar ett lag.
Däremot tror jag att Djurgår

dessa omständigheter är 
snudd på en omöjlighet. 
Därför är det viktigt att gasa 
samtidigt som man bromsar 
verksamheten.
Styrelsen har till denna 
säsong genomfört en rad av 
åtgärder som gör att vi bud
geterar ett avsevärt överskott 
detta verksamhetsår.
För att sportsligt utveckla 
vårat lag har vi arbetat hårt 
de sista åren för att förbättra 
våra träningsmöjligheter.
Som bekant har vi varken 
haft hemmaplan eller någon 
träningsplan sedan förvis
ningen från stadion hösten 
1988. Sedan oktober förra 
året står vår träningsanlägg
ning på KAKNÄS klar att tas 
i bruk. Nu tar vi nästa steg 
nämligen att bygga ett hus 
för omklädnad och samvaro 
för laget. Vi har fått ett mon
teringsfärdigt hus av Söder
tälje hamn vilken vi med ide
ella krafter transporterat till 

den med en nedbantad Per 
Ferm på högerkanten myc
ket väl kommer över Krister 
Nordins övergång till AIK. 
Just från AIK kom för övrigt 
Daniel Martinez för två år 
sedan. Han och Fred Pers
son är två talanger från Djur
gårdens juniorverksamhet 
som troligtvis kommer att 
göra några inhopp i laget 
redan den här säsongen.
Det är närmast ett måste att 
Ivica Zvitkusic blir ett lyft för 
Djurgårdens försvarsspel. 
Framför allt måste han ta för 
sig i huvudspelet. I fjol fanns 
det brister där. Ingen av mål
vakterna Anders Almgren 
eller Kjell Frisk är några ”jät
tar” och minns jag rätt till
kom flera av Djurgårdens 
baklängesmål i fjol vid fasta 
situationer.
Däremot gillar jag Djurgår
dens offensiva fotboll. När 
Jens Fjellström och Ken Bur
wall får ”snurr” på liret går 
det undan. Mittfältet har 
också rätt balans med boll- 
vinnande Thomas Lund
mark (han blir mittback om 
några år!), samt med fortlö
pare som Per Ferm och Leif 
Strandh.
På topp blir det i alla fall 
inledningsvis det ”gamla 
strävsamma” paret Mikael 
Martinsson och Peter Skoog. 
Micke Martinsson är en av 
allsvenskans snabbaste spe
lare med boll. Han skapar 

Kaknäs. En hel del arbete 
återstår innan vi lyckas för
verkliga fas två av detta 
unika projekt.
Vidare är det viktigt att vi 
arbetar vidare enligt de rikt
linjer som slogs fast 1987. 
Dvs satsning på att förädla 
talanger från i huvudsak 
Stockholmsområdet. Det är 
därför med glädje vi kan 
konstatera att hela 7 spelare 
kan flyttas upp från vårt 
framgångsrika juniorlag till 
A-lagstruppen.
För framtidens djurgårdsfot
boll är det oerhört viktigt att 
vi satsar på vår egen ung
domsverksamhet.
Vi kommer nämligen inte 
kunna köpa ”stjärnspelare” 
inom överskådlig framtid. 
Stjärnorna måste vi fostra 
själva.

Jan Lilja 
fd ordförande, numera 
kassör i fotbollstyrelsen.

målchanser också, på hem
maplan brukar det också 
trilla in ett och annat mål 
från Mickes fötter.
Men Micke måste lyckas 
borta också. Av hans 15 all
svenska fullträffar hittills har 
14 gjorts i Stockholm, ett på 
Nya Ullevi. Till råga på allt 
används inte den arenan 
längre.
Förmodligen är det en tillfäl
lighet att det blivit så här. En 
Mikael Martinsson med sta
bilitet i spelet är utan tvekan 
en kandidat för EM-truppen 
liksom Jens Fjellström (en 
skadefri Ken Burwall hade 
också varit det).
Så ser en ”gnagare” (det blev 
Kurre Hamrin som avgjorde 
valet av favoritklubb en gång i 
tiden) på Djurgården. Men 
eftersom denna ”gnagare” 
också är infödd stockhol
mare hoppas jag att Djurgår
den gör sällskap med AIK 
till mästerskapsserien.
Avslutningsvis sänder jag 
även en passning till Blue 
Saints. Älska era favoriter, 
men ”hata” inte motstån
darna. Efter matchen skall 
man oavsett klubbfärg 
kunna klämma en bärs till
sammans.
Passningen till er inkluderar 
självfallet också Black Army. 
Gör säsongen till en fest och 
låt polisen sköta viktigare 
saker än att jaga fotbollssup
portrar.

Av Berndt Rosqvist/AIK-are. 
Foto: Lars Epstein/DN



Vi gör ett besök hemma hos vår nye tränare, Thomas Lundin, i villan ute i Älvsjö. 
Det är några dagar innan han och laget skall fara till träningsläger i Italien.

Vi passar naturligtvis på att klämma honom lite på pulsen och frågar vem han är, 
vad han har för bakgrund och hur han tycker att starten på året har varit.

Från Pripps Blå
Vem är du och vad har du för 
bakgrund?
Jag är 39 år och har mina röt
ter i Örnsköldsvik. Jag kom 
till Stockholm 1974 och hade 
då bakom mej en rad skift
ande arbeten. Jag hade varit 
lärarvikarie, jobbat inom 
byggbranchen, i affär och på 
verkstadssidan.
När jag kom till Stockholm 
utbildade jag mej till fritidsle
dare på Bosön, gick GIH och 
fortsatte sedemera som lärare 
på grundskolan.
Jag har dessutom hunnit med 
att arbeta som fritidspedagog, 
lektor på lärarhögskolan, per
sonalutveckling på ASEA och 
de senaste 5 åren som utbild
ningschef på Pripps.
Som framgår har min civila 
karriär varit skiftande vilket 
beror på att jag alltid gillat sti
mulerande utmaningar och 
att få testa min egen förmåga 
mot nya, spännande mål.
Vad har du för idrottslig 
bakgrund?
Jag har spelat fotboll i Hägg
lunds och Hammarby IF. I 
Bajen var jag med i A-gruppen 
två och ett halvt år. Dessutom 
har jag varit tränare i Ham
marby, Älvsjö, Bro, Västerås 
SK, Mariebergs SK pojklag, 
Nacka FF och nu är jag alltså i 
Djurgårdens IF.
Jag har även arbetat som 
instruktör åt Stockholms Fot
bollförbund, Svenska Fotboll
förbundet och Stockholms 
Idrottsförbund där jag utbil
dade människor både i fotboll 
och styrka-rörlighet.
Hur kom det sig att du valde 
Djurgården?
Faktum är att det är tredje 
gången gillt. Innan jag fick 

den här förfrågan hade jag 
varit i kontakt med DIF två 
gånger tidigare under 80-talet. 
I augusti förra året fick jag ett 
erbjudande från en annan elit
förening som jag tackade nej 
till. Men kanske var det den 
förfrågan som gjorde att jag 
kom på bättre tankar och tac
kade ja när DIF hörde av sig. 
Sedan var steget inte långt 
från Pripps Blå till ”blårän
derna”.
Hur har försäsongen varit? 
Den har varit bra. Jag har haft 
de yttre förutsättningar som 
behövts. Vi har haft tillgång 
till Stadshagen för fotboll och 
Bosön för uthållighet och 
styrka. Bosön är ju ett under
bart ställe att ha tillgång till. 
Och snart har vi ju möjlighet 
att träna på våra egna planer 
ute på Kaknäs. Så det finns 
inte mycket mer att önska! 
Jag gläder mej dessutom åt att 
grabbarna i 24-mannatrup- 
pen har lagt ner ett oerhört fint 
arbete så här långt. Vi har kon
tinuerligt testat spelarna och 
kunnat konstatera att vi rent 
fysiskt gått starkt framåt. Och 
bättre ska det bli!
Hur har träningsmatcherna 
gått?
Det började inte särskilt lys
ande. Vi fick respass av IFK 
Sundsvall i tipshallsvenskan 
med 0-3. Vi lärde oss av miss
tagen och slog Brage med 3-1 i 
en mycket fin match.
Trots en spelmässigt mycket 
bra match förlorade vi sedan 
mot AIK med 2-4 efter en del 
olyckliga ingripanden i för
svarsarbetet. Men så enkla 
mål tänker vi inte bjuda på 
när det drar ihop sig på allvar. 
Hammarby slog vi med 4-2 

och i senaste matchen mot 
IFK Norrköping borta blev 
resultatet 3-3.
Bägge dessa matcher ger för
hoppningar inför framtiden. 
Tyvärr blev Patrik Hagman 
svårt skadad mot Norrköping. 
Knäsenan gick av och Patrik 
blir borta en längre tid.
I varje match har vi hittat 
detaljer som vi kan förbättra 
genom hårt arbete på träning
arna. Det är dessutom skönt 
att se vilka fina förutsätt
ningar vi har att komma till 
avslut och göra mål.

Ni ska på träningsläger i Ita
lien? Berätta...
Vi åker den 17 mars till Castro
caro Terme, en liten mysig 
stad som ligger några tim
mars bilväg sydost om 
Milano. Där tar vi in på ett bra 
hotell, ingen lyx men med god 
standard. Dessutom blir vi, så 
här års, troligen hotellets 
enda gäster. Perfekt!
I närheten finns en fotbolls  an
läggning med två planer. Här 
får vi husera fritt, träna och 
spela vänskapsmatcher mot 
Cezena (Hasse Holmkvists 
gamla klubb) och en kombi
nation från en lägre division. 
Vi kommer att vara i Italien 
åtta dagar, en veckas hårdkör
ning och en vilodag. Den 
dagen skall vi shoppa och se 
matchen mellan Parma-
Sampdoria i Italienska cupen. 
Jag har stora förhoppningar 
på det här lägret.

Hur ser truppen ut?
Den består totalt av 24 spe
lare. Men vi tar endast med 22 
spelare till Italien. Vi har 
byggt in denna konkurrens
situation och den är natur

ligtvis inte rolig för de som 
hamnar utanför.
Jag tycker det är viktigt att det 
hela tiden finns målsätt
ningar att arbeta mot. Man 
måste göra kontinuerliga 
avstämningar och ibland 
också en gallring om man tyc
ker att det finns spelare som 
inte riktigt håller måttet.
I dagsläget är det alltså några 
spelare som har fått veta att 
de ligger på gränsen och 
måste arbeta sig upp en nivå 
om de skall få vara kvar. Det 
är naturligtvis en besk medic
in, men skapar å andra sidan 
en bra konkurens.

Finns det några skador i 
truppen?
Vi har haft några långtids ska
dor, vilket är bekymrande. 
Jonas Granath kommer inte 
ut på planen förrän till som
maren medan Janne Anders
son är i full gång nu.
Dessutom var Anders Alm
gren skadad till och med förra 
veckan och dessvärre blev ju 
Patrik Hagman ordentligt 
skadad mot Norrköping och 
blir borta för en lång tid fra
måt.
Ett tag misstänkte vi att Ken 
Burwall hade åkt på en hjärt
muskelinflammation. Efter 
ett antal tester har det dess
bättre visat sig att Ken inte har 
något fel. Han kör alltså för 
fullt igen, men har missat en 
månads träning. Mikael Mar
tinsson hade drygt två veckors 
uppehåll på grund av en fot
skada.
Sammantaget kan sägas att 
vi kommer till seriepremiären 
utan Jonas Granath och Pat
rik Hagman. I övrigt bör vi 
vara intakta. (Om ingenting



till Blåranden



oförutsett händer de när
maste veckorna. Peppar, pep
par!)

Vilken typ av fotboll kommer 
DIF att spela?
Vi har ett ganska traditionellt 
grundspel. Vi är dock pigga på 
att flytta fram positionerna på 
plan och har som mål att 
skapa målchanser och att 
göra mycket mål.
Det är tilltalande för våra spe
lare att spela en offensiv fot
boll. De har talangen för det 
och den offensiva inställ
ningen som krävs. Det vi filar 
på just nu är att försöka 
skapa en trygghet och stabili
tet i anfallsspelet genom att 
öka marginalerna i försvars
spelet. Vi är alltså inte helt 
klara på den punkten ännu. 
Det som återstår är dockbara 
detaljer och inga stora prob
lem.
Vad tror du om säsongen?
Vi siktar på Mästerskapsse
rien. Det är vårt första mål och 
det tror jag vi klarar. År vi väl 
där tror jag definitivt att vi har 
kapaciteten att vara med i den 
yttersta toppen. Men, samti
digt som jag säger det är jag 

medveten om att margina
lerna är små. Det krävs att vi 
visar upp oss från vår bästa 
sida.
Vad tror du om fotbollen i 
stort i år?
Jag tror att publiksiffrorna 
kommer att stiga. Jag hoppas 
vi får draghjälp av EM-slut
spelet. Vad som inte ser ljust ut 
hittills är landslagets framträ
danden. För landslaget har 
inte övertygat. Det är viktigt 
att landslaget är väl rustat 
inför EM. För då kommer 
intresset för EM att öka. Och i 
och med det ökar även intres
set för allsvenskan.
Vad som också är viktigt är att 
allsvenskan får med många 
spelare i EM-truppen. Det är 
alltså inte bra för allsvenskan 
om EM-laget består av endast 
proffs.
Jag tycker att vi i DIF har ett 
par fina kandidater till laget.
Vilka spelare tror du speci
ellt på i år?
Jag har gott hopp om flera spe
lare. Jag tror t ex att en spelare 
som Glenn Schiller får en 
nytändning och kommer att 
prestera ett bra spel. Jag tror 

att Mikael Nilsson kommer 
att ta klivet fullt ut och bli en 
god allsvensk back med sin 
härliga offensiv. Thomas 
Lundmark och Jens Fjell
ström kommer att fortsätta 
utvecklas på mittfältet. Per 
Ferm kommer att kliva fram 
mer detta år och visa vilken fin 
avslutare han är.
Peter Skoog och Mikael Mar
tinsson visar fin form och kom
mer säkert att oroa försvaren i 
allsvenskan ordentligt i år. De 
jag nämnt är inte purunga 
men har potential att utveck
las mer. Det ser jag som ett 
gott tecken.

Vad har du för intryck av DIF 
som förening?
Det är ingen tvekan om att det 
som sker i Djurgården är 
intressant för många. Vi har 
mångas ögon riktade mot oss 
och det tycker jag är spänn
ande.
Spännande är också att få 
förtroendet att leda fotbollen i 
en så här stor förening. Tyvärr 
finns det en del ekonomiska 
problem. Men jag tror inte att 
det skall behöva påverka det 
sportsliga i så hög grad.

Men självklart är att om vi 
kan få fason på den ekono
miska situationen så kommer 
det att skapa ännu bättre 
förutsättningar för laget.
Mycket positivt i Djurgården 
är att de sportsliga förutsätt
ningarna är så goda. Tack 
vare våra nya träningsplaner 
på Kaknäs och att vi får spela 
våra hemmamatcher på Sta
dion har vi det så bra det går 
att få.

Vi tackar sympatiske Tho
mas för intervjun och önskar 
honom och laget lycka till i 
fortsättningen.



Spelprogram 1992
HERRAR
omgång 1
5 april 15.00 IFK Göteborg-Malmö FF
5 april 15.00 Trelleborgs FF-GAIS
5 april 15.00 Örebro SK-DIF
5 april 15.00 AIK-Västra Frölunda IF
5 april 15.00 Östers IF-IFK Norrköping
omgång 2
11 april 15.00 GAIS-Örebro SK
12 april 15.00 DIF-Trelleborgs FF
12 april 15.00 Västra Frölunda IF-IFK Göteborg
12 april 15.00 Malmö FF-Östers IF
12 april 15.00 IFK Norrköping-AIK
omgång 3
15 april 19.00 Malmö FF-Örebro SK
15 april 19.00 IFK Norrköping-Trelleborgs FF
15 april 19.00 AIK-IFK Göteborg
15 april 19.00 GAIS-Östers IF
16 april 18.00 Västra Frölunda IF-DIF
omgång 4
20 april 15.00 IFK Göteborg-IFK Norrköping
20 april 15.00 Trelleborgs FF-Malmö FF
20 april 15.00 Örebro SK-Västra Frölunda IF
20 april 15.00 DIF-GAIS
20 april 15.00 Östers IF-AIK
omgång 5
26 april 18.00 IFK Göteborg-DIF
26 april 18.00 Trelleborgs FF-Örebro SK
26 april 18.00 IFK Norrköping-GAIS
26 april 18.00 AIK-Malmö FF
26 april 18.00 Östers IF-Västra Frölunda IF
omgång 6
3 maj 18.00 Örebro SK-IFK Göteborg
3 maj 18.00 DIF-Östers IF
3 maj 18.00 Västra Frölunda IF-Trelleborgs FF
3 maj 18.00 Malmö FF-IFK Norrköping
4 maj 19.00 GAIS-AIK
omgång 7
10 maj 18.00 IFK Göteborg-Trelleborgs FF
10 maj 18.00 Malmö FF-GAIS
10 maj 18.00 IFK Norrköping-Västra Frölunda IF
10 maj 18.00 Östers IF-Örebro SK
11 maj 19.00 AIK-DIF
omgång 8
13 maj 19.00 Västra Frölunda IF-Malmö FF
14 maj 19.00 IFK Göteborg-GAIS
14 maj 19.00 Trelleborgs FF-Östers IF
14 maj 19.00 Örebro SK-AIK
14 maj 19.00 DIF-IFK Norrköping
omgång 9
17 maj 18.00 Malmö FF-DIF
17 maj 18.00 IFK Norrköping-Örebro SK
17 maj 18.00 AIK-Trelleborgs FF
17 maj 18.00 Östers IF-IFK Göteborg
17 maj 18.00 GAIS-Västra Frölunda IF

DAMER
omgång 10
21 maj 19.00 DIF-AIK
21 maj 19.00 GAIS-Malmö FF
24 maj 18.00 Trelleborgs FF-IFK Göteborg
24 maj 18.00 Örebro SK-Östers IF
24 maj 18.00 Västra Frölunda IF-IFK Norrköping
omgång 11
31 maj 18.00 IFK Göteborg-Västra Frölunda IF
31 maj 18.00 Trelleborgs FF-DIF
31 maj 18.00 Örebro SK-GAIS
31 maj 18.00 Östers IF-Malmö FF
31 maj 19.00 AIK-IFK Norrköping
omgång 12
28 juni 18.00 GAIS-Trelleborgs FF
29 juni 19.00 DIF-Örebro SK
29 juni 19.00 Västra Frölunda IF-AIK
29 juni 19.00 Malmö FF-IFK Göteborg
29 juni 19.00 IFK Norrköping-Östers IF
omgång 13
2 juli 19.00 Malmö FF-Västra Frölunda IF
2 juli 19.00 IFK Norrköping-DIF
2 juli 19.00 AIK-Örebro SK
2 juli 19.00 Östers IF-Trelleborgs FF
2 juli 19.00 GAIS-IFK Göteborg
omgång 14
5 juli 18.00 IFK Göteborg-Östers IF
5 juli 18.00 Trelleborgs FF-AIK
5 juli 18.00 Örebro SK-IFK Norrköping
5 juli 18.00 DIF-Malmö FF
5 juli 18.00 Västra Frölunda IF-GAIS
omgång 15
8 juli 19.00 Västra Frölunda IF-Örebro SK
8 juli 19.00 Malmö FF-Trelleborgs FF
9 juli 19.00 IFK Norrköping-IFK Göteborg
9 juli 19.00 AIK-Östers IF
9 juli 19.00 GAIS-DIF
omgång 16
12 juli 18.00 IFK Göteborg-AIK
12 juli 18.00 Trelleborgs FF-IFK Norrköping
12 juli 18.00 Örebro SK-Malmö FF
12 juli 18.00 DIF-Västra Frölunda IF
12 juli 18.00 Östers IF-GAIS
omgång 17
16 juli 19.00 IFK Göteborg-Örebro SK
16 juli 19.00 Trelleborgs FF-Västra Frölunda IF
16 juli 19.00 IFK Norrköping-Malmö FF
16 juli 19.00 AIK-GAIS
16 juli 19.00 Östers IF-DIF
omgång 18
19 juli 18.00 Örebro SK-Trelleborgs FF
19 juli 18.00 DIF-IFK Göteborg
19 juli 18.00 Västra Frölunda IF-Östers IF
19 juli 18.00 Malmö FF-AIK
19 juli 18.00 GAIS-IFK Norrköping

17 april 14.00 DIF-Sunnanå 
Hjorthagen
25 april 12.00 Wä-DIF
1 maj 14.00 DIF-Sundsvall 
Hjorthagen
10 maj 15.00 Jitex-DIF
20 maj 19.00 DIF-HIF 
Hjorthagen
23 maj 14.00 Malmö-DIF
28 maj 14.00 DIF-Älvsjö 
Hjorthagen
2 juni 19.00 Gideonsberg-DIF
13 juni 14.00 DIF-GAIS 
Hjorthagen
18 juni 19.00 Lindsdal-DIF
27 juni 14.00 Öxabäck-DIF
25 juli 14.00 DIF-Öxabäck 
Hjorthagen
1 augusti 13.00 DIF-Lindsdal 
Hjorthagen
12 augusti 18.00 GAIS-DIF
15 augusti 14.00 DIF-Gideonsberg 
Hjorthagen
23 augusti 17.00 Älvsjö-DIF
29 augusti 14.00 DIF-Malmö 
Hjorthagen
2 september 18.00 Hammarby-DIF
5 september 14.00 DIF-Jitex 
Hjorthagen
12 september 14.00 Sundsvall-DIF
26 september 13.00 DIF-Wä 
Hjorthagen
3 oktober 13.00 Sunnanå-DIF



Djurgårdens framgångsrika 73-kull. Överst från vänster: Fred Persson, Daniel Nord, Ronnie Claesson, Martin Nilsson. 
Under: Daniel Martinez, Robert Johansson och Kristoffer Kindbom.

aldrig ångrat mitt val, säger 
Robban, som i vår tar studen
ten som gymnasieekonom 
innan han rycker in i lumpen 
på Kungsängen.
- Jag har främst kommit med 
i A-truppen för att se och 
lära. Sedan hoppas jag för
stås på en plats bland de 13 
vid någon match. Men i 
huvudsak ser jag det första 
året som en fortsättning på 
min utbildning från U-laget, 
säger Robert.

Daniel Nord
19 år, forward och mittfältare, 
fostrad i Hanvikens SK, Djur
gårdsspelare sedan 1989: 
- Sommaren 1988 blev jag 
inbjuden att vara med i Djur
gårn’s sommarproffsskola. 
Eftersom jag blev mycket 
imponerad av organisatio
nen runt laget, tränarna och 
ledarna, tvekade jag aldrig 
när klubben återkom på hös
ten inför säsongen 1989,

Text: Dan Svanell 
Foto: Björn Deiber Välkomna i
Nu satsar Djurgården återigen på egna och i klub
ben fostrade spelare! Så skulle man kunna sam
manfatta nyförvärven till årets A-trupp.
En klar majoritet av de nya spelarna är nämligen 
sprungna ur föreningens pojk- och juniorlag eller 
hitkomna via utvecklingstruppen.

De nya från U-truppen är: 
Fred Persson, Daniel Marti
nez, Daniel Nord, Robert 
Johansson, Ronnie Claes
son samt Jesse Kindbom. 
Utöver dessa nyförvärv åter
finns ex-djurgårdaren Jonas 
Claesson, som efter en ett
årig utflykt till Spånga, nu 
återkommit till den blåran
diga dressen.
Det enda nyförvärvet utifrån 
så här långt är Robert Eriks
son, en skjutglad måltjuv 
från IFK Österåker.

Jonas Claesson
25 år, back, med i DIF:s 
A-trupp 1988-90, Spånga 
1991:
- Det känns jättekul att vara 
tillbaka i gänget igen. Förra 
sejouren hade jag oturen att 

vara skadad nästan jämt. 
Därför har året i Spånga givit 
mig en hel del tillbaka, säger 
Jonas, som kom till ”Stock
holms stolthet” inför 
säsongen 1988 från Nykö
pings Bis.
- De flesta av killarna känner 
jag igen, även om det är en ny 
tränare sedan sist. Men allt 
verkar vara OK och jag tror 
på Djurgår’n i år. Vi har t ex 
betydligt bättre förutsätt
ningar för träning nu än tidi
gare. Inte minst genom Kak
näs, slutar den återvändande 
nyköpingssonen Claesson.

Jesse Kindbom
19 år, forward, pojklagsspe
lare i Djurgården sedan 1982: 
- Med undantag från en ett
årig sejour i Bajens juniorlag 

har jag varit Djurgården tro
gen hela mitt fotbollsliv. Till 
U-truppen kom jag redan 
1986. Och den utbildningen 
med tränare som Tommy 
Söderberg, Kjell Sillén och 
nu senast Sören ”Snuffe” 
Åkerby har verkligen lärt 
mig mycket, säger Jesse, 
som egentligen heter Kris
toffer och som vid sidan av 
fotbollen arbetar som kock.
- Jag trivs verkligen bra! Tho
mas är en perfekt tränare och 
det är hårt och stimulerande 
på träningarna. Personligen 
hoppas jag kunna ta en plats i 
A-laget. Det är i varje fall mål
sättningen. Sedan får vi se 
hur långt det räcker, slutar 
mål- och matfixaren Jesse.

Robert Johansson
18 år, forward, kom till U-trup
pen via Norsborg och Tumba: 
- Egentligen var jag AIK-are 
från början! Men jag tvekade 
aldrig när Djurgården hörde 
av sig. DIF är den bästa fot
bollsföreningen i Stor-Stock
holm och har den bästa orga
nisationen. Därför har jag 

säger Danne, som också går 
sista terminen på gymna
siets ekonomiska linje.
- Erbjudandet att i år spela 
med A-truppen ser jag som 
en utmaning. Givetvis hop
pas jag att få spela någon 
match i A-laget. Men fram
för allt handlar det om att få 
vara med och lära.
- Tempot och inställningen 
är ju en helt annan än den jag 
varit van med tidigare. Jag 
tror att det här kommer att 
göra mig till en bättre fot
bollsspelare. Det är ett steg i 
min utveckling, säger 
Danne.

Ronnie Claesson
19 år, back/mittfältare kom 
till DIF som pojklagsspelare i 
mitten på 80-talet från Ham
marby och Salem:
- Hittills har jag aldrig ångrat 
att jag kom till DIF. Jag trivs 
jättebra i föreningen. Vi har 
en mycket skicklig tränare 
och bra förutsättningar. Jag 
tror att det kommer att gå bra 
för laget i år.
Ronnie arbetar som målar- 



lärling och är en spelare, som 
enligt sina tränare, är 
användbar på nästan alla 
platser i laget.
- Målsättningen är givetvis 
att på sikt bli en etablerad 
A-lagsspelare. Men nu först 
handlar det om att se och 
lära.
- Det är en härlig stämning 
på träningarna mellan kil
larna och mellan oss killar 
och tränarna, säger Ronnie, 
som är en av de många egna 
produkterna i 1992 års upp
laga av Djurgårdens all
svenska fotbollstrupp.

Daniel Martinez
19 år, mittfältare som kom till 
DIF 1989 från AIK men fot
bollsuppfostrad i IFK 
Lidingö:
- Jag har alltid hållit på Djur
gården - även då jag spelade i 
AIK. Därför var det ingen 
tvekan då DIF hörde av sig 
hösten 1988, säger Daniel, 

gänget!

Kul att vara tillbaka i gänget, tycker Jonas Claesson. Här tillsammans med 
årets nyförvärv, Robert Eriksson.

som av många betraktas 
som Stefan Rehns arvtagare 
i den blårandiga dressen.
- Det är klart att det känns 
roligt att bli jämförd med en 
sådan stor spelare, säger 
Daniel ödmjukt.
Inför årets debutsäsong i 
A-truppen hoppas han givet
vis på en plats bland de 13 
inför någon eller några mat
cher.
- Men annars ser jag första 
året som en period då jag ska 
lära mig och se hur det funge
rar på toppen. Vi har ett bra 
lag i år och en mycket god 
stämning, en fantastisk trä
nare, så jag tror på en bra 
säsong, säger Daniel, som 
räknar med att föreningen 
återfinns i mästerskapsse
rien frampå sensommaren.

Robert Eriksson
23 år, forward, nyförvärv från 
IFK Österåker:
Säsongens mest omskrivna 

nyförvärv i Djurgårdstrup
pen. Inte minst efter sina 
11!!! mål i en och samma 
match under fjolåret.
- Ja, skrattar Robert, det får 
jag nog alltid leva med. Men 
faktum är att det inte var så 
märkvärdigt.
- Det var i en seriematch mot 
FC Stockholm i div 2 förra 
året som vi vann med 14-1. 
Det var då jag lyckades göra 
11 mål.
Vid sidan om fotbollen är 
Robert anställd i en livsme
delsbutik. Han var tidigare 
butikschef, men tvingades 
dra ned på sitt engagemang 
där, då han skrev på för Djur
gården inför årets säsong.
- Framför allt var det DIF:s 
tekniska och underhållande 
fotboll som lockade mig. 
Dessutom är det trivsamma 
killar i laget, bra tränare och 
en fin organisation runt 
laget.
- Målsättningen inför årets 
säsong är att försöka ta en 
plats bland de ordinarie. Jag 
vet att det kommer att bli 
svårt. Det är en stentuffkon
kurrens i årets trupp, men 
detta är också stimulerande, 
säger Robert, som tycker att 
tempot och intensiteten är 
den största skillnaden mel
lan träningarna i DIF och i 
IFK Österåker där han nu 
senast drillats av en gammal 
djurgårdslirare - Hasse Nils
son.
Sammanlagt gjorde Robert 
39 mål på 28 seriematcher i 
IFK Österåkers matchtröja 
under fjolåret.
Är han måhända den nya 
skyttekungen???

Fred Persson
18 år, mittfältare och back, 
som kom till DIF från Bro IK 
inför säsongen 1990:
- Jag tror på Djurgår’n i år! 
Laget visade i fjol att vi kan 
slå alla lag i toppen av all
svenskan. Målet är givetvis 
mästerskapsserien. Därefter 
kan vad som helst hända, 
säger Fred, som efter två år i 
utvecklingstruppen nu 
anses som mogen för trä
ning och spel i A-laget.
Fred var ett eftertraktat byte 
för olika fotbollsvärvare då 
han spelade i Bro IK, där han 
böljade som pojklagsspelare 
vid 5 års ålder.
- Jag hade anbud även från 
IFK Göteborg. Men sociala 
skäl avgjorde till Djurgår’ns 

fördel. Och det har jag inte 
ångrat.
- Det är en härlig stämning i 
truppen, bra träning och ett 
tufft tempo. För mig person
ligen är målet givetvis att för
söka kriga om en plats i laget. 
Jag vet att det kommer att bli 
både hårt och tufft. Men jag 
ska göra vad jag kan, säger 
Fred, som under det senaste 
året skolats om från offensiv 
mittfältare till en offensiv 
högerback.

Ansvarig för Utvecklings
truppen i år och den gångna 
säsongen är Sören Åkerby. 
Han är inte orolig för sina 
adepters möjligheter i 
A-truppen:
- Det är mycket skickliga och 
utvecklingsbara spelare som 
hittills fått plats i A-truppen. 
Jag tror att de kommer att 
utvecklas och bli ännu bättre 
fotbollsspelare när de fått 
vara med i truppen ett tag, 
säger ”Snuffe”.
Han tror visserligen att det 
kan bli svårt för dem att ta en 
ordinarie plats direkt, men 
utesluter inte att de kommer 
att vara med bland de ordina
rie spelarna under säsongen. 
- Det finns en stor potential 
bland de nya yngre spelarna. 
Daniel Martinez t ex är nog 
en av de mest tekniska och 
flexibla spelare som Djurgår
den hittills fått fram. Helt i 
klass med Stefan Rehn.
- Andra spelare som jag tror 
mycket på är Robban 
Johansson, Jesse Kindbom, 
Fred Persson och Ronnie 
Claesson som alla har en 
mycket stor kapacitet. Även 
Daniel Nord, som är en myc
ket ödmjuk spelare och en 
mycket fin lagidrottare har 
stora chanser att slå sig in i 
laget, säger Sören Åkerby, 
som tror på det nya sättet att 
hitta spelare till Djurgården. 
- Precis som det framgångs
rika hockeylaget gjort hand
lar det om att värva spelarna 
när de är talanger och sedan 
ta hand om dem och låta 
dem utvecklas och utbildas 
efter sina egna förutsätt
ningar.
- Föreningens satsning på 
utvecklingstruppen är ett 
uttryck för detta. Och det 
kommer att få stor betydelse 
för DIF:s framgångar i fram
tiden, slutar den ansvarige 
tränaren för utvecklingsla
get, Sören ”Snuffe” Åkerby.



Anders Almgren
6:e säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
24 år
Målvakt

Kjell Frisk
3:e säsongen
Kom från Åtvidaberg
28 år
Målvakt

Mikael Nilsson
2:a säsongen 
Kom från Tyresö FF 
25 år
Back/Mittfältare

Patrik Hagman 
4:e säsongen
Kom från Spånga IS 
26 år
Mittfältare

Ken Burwall
3:e säsongen
Kom från Kalmar AIK
26 år
Mittfältare

Jens Fjellström 
5:e säsongen 
Kom från Gimonäs CK 
26 år
Mittfältare

Mikael Martinsson 
4:e säsongen
Kom från Vasalunds IF
26 år
Forward

Jonas Claesson 
4:e säsongen (ej 1991) 
Kom från Spånga IS 
25 år 
Back/Mittfältare

Roberth Eriksson 
l:a säsongen
Kom från IFK Österåker
24 år
Forward

Martin Nilsson
2:säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
19 år
Mittback

Roberth Johansson 
l:a säsongen 
Kom från IFK Tumba 
19 år
Forward

Ronnie Claesson 
l:a säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
19 år
Back

Thomas Lundin 
l:a säsongen 
40 år
Tränare

Tommy Forsgren 
3:e säsongen 
36 år
Lagledare/Tränare



Glenn Schiller
7:e säsongen
Kom från IFK Göteborg
32 år
Back

Jan Andersson
4:e säsongen
Kom från IFK Västerås
27 år
Mittback

Jonas Granath 
2:a säsongen 
Kom från Ulvåker 
23 år 
Mittback

Leif Nilsson
9:e säsongen
Kom från Hudiksvalls ABK
29 år
Back

Leif Strandh
2:a säsongen
Kom från Hammarby IF
25 år
Mittfältare

Thomas Lundmark
3:e säsongen
Kom från IFK Eskilstuna
29 år 
Mittfältare

Peter Skoog
6:e säsongen
Kom från Sundbybergs IK
27 år
Forward

Per Ferm
2:a säsongen
Från IF Brommapojkarna
25 år
Mittfältare/Forward

Fred Persson 
l:a säsongen 
Kom från Bro IK 
19 år 
Mittfaltare/Back

Daniel Martinez 
l:a säsongen 
Kom från AIK 
19 år 
Mittfältare

Kristoffer Kindbom 
l:a säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
19 år
Forward

Daniel Nord 
l:a säsongen 
Fostrad i DIF:s U-sektion 
19 år
Mittfältare/Forward

Kjell Eriksson
Lagledare B-laget

Kjell Lundkvist 
Materialförvaltare

Gunnar Henriksson 
Massör

Magnus Forsblad 
Läkare



Från 
flydda 

tider...
Tidtagning med 
väckarklocka
Djurgårdens IF höll sin 
första tävling den 15 mars 
1891, endast tre dagar efter 
att föreningen bildats. Det 
var en skidtävling på Djur
gårdsbrunnsvikens is, där 
sex djurgårdare åkte en eng
elsk mil. Segraren hette Gus
taf Tibell och vann på tiden 9 
min 30 sek. Som tidtagarur 
fungerade en väckarklocka. 
Gustaf Tibell vann också en 
backhoppningstävling några 
dagar senare. Han blev 
DIF:s framgångsrikaste 
skidåkare under de första 
åren och var mycket bra även 
i andra idrotter.
Gustaf Tibell hade visat sin 
kapacitet redan innan Djur
gårdens IF bildades. 1886 
arrangerades den dittills 
största backhoppningstäv
lingen i Stockholm på Kär
leksudden på Djurgården. 
Man tävlade i flera klasser 
och Tibell tog hem segern i 
klassen ynglingar under 14 
år.
I en särskild klass tävlade sol
dater från Norska Gardet. 
De var suveränerna på skid
åkning vid den här tiden. 
”Där märkets smidighet, 
kraft, spänstighet samt en 
utmärkt kroppsföring”, skri
ver Claes Lundin i sin bok 
Nya Stockholm från 1890. 
Norrmännen var mycket 
skickliga skidåkare. Medan 
Sverige saknade tradition 
som skidnation var back
hoppning - eller backlöp

ning som det hette på den 
tiden - nationalsport i 
Norge.

Skidpionjärerna i
Norska Gardet
Det var soldaterna vid Nor
ska Gardet som på allvar 
drog igång intresset för skid
åkning i det dåtida Stock
holm.
Att Norska Gardet var för
lagt till Stockholm berodde 
förstås på unionen mellan 
Sverige och Norge, som kom 
till efter freden i Kiel 1814. 
Egentligen skulle länderna 
vara likställda inom unio
nen. Så blev det nu inte. Sve
riges kung blev regent också 
i Norge, vars ”lokala” styre 
upprätthölls av en ståthål
lare. Detta förhållande var 
grogrunden till ett starkt 
norskt missnöje, som slutli
gen fick unionen upplöst 
1905.
Norska Gardet kom till 
Stockholm 1856 och bestod 
av 100 infanteristen De 
tjänstgjorde som kungens 
livvakt. Gardet ersatte det 
40-tal norska hästjägare som 
dittills skött vakttjänstgö
ringen.
Gardisterna var inkvarte
rade i kasernen vid Storga
tan 23 på Östermalm. De trä
nade bland annat skytte på 
Gärdet. Under vintem åkte 
gardisterna skidor på Djur
gården. Deras framfart i skid
backarna fascinerade stock
holmarna. Under vackra vin

terdagar var det folkvandring 
till Djurgården för att titta på 
norrmännens djärva hopp. 
De flitigaste åskådarna var 
barn och ungdomar från 
Djurgårdsstaden.
1883 bildades Sällskapet för 
befrämjande af skolungdo
mens fria lekar som ville 
etablera skididrotten bland 
stockholmsungdomen. Det 
var Sällskapet som arrange
rade den tidigare nämnda 
stora backhoppningstäv
lingen på Kärleksudden.
Vintem 1884 anställde Säll
skapet de skickligaste skid
åkarna från Norska Gardet 
som instruktörer. Man fick 
på kort tid fram flera skick
liga svenska hoppare. 
Många blivande medlem
mar i Djurgårdens IF fick här 
sin introduktion i den täv
lingsinriktade idrotten, 
bland andra Gustaf Tibell.
I samband med en omorga
nisation av norska armén 
bestämdes det att Norska 
Gardet skulle lämna Stock
holm. Gardisterna reste till
baka till Norge för gott i sep
tember 1888.
Alla norska soldater för
svann dock inte från Stock
holm. Aasmund Oppeböen, 
en av de instruktörer som 
arbetat åt Sällskapet för be
främjande af skolungdomens 
fria lekar stannade och fort
satte att lära ut skidåkning. 
Han blev också medlem i 
Djurgårdens IF 1892.

Styvben Starke 
stjäl kassan 
Djurgårdsungdomarna 
beslöt att själva göra någon
ting åt saken. Vintern 1889- 
90 gjordes det första försö
ket att starta en idrottsföre
ning på Djurgården.
Efter att ha åkt skridskor vid 
Rosenvik slog sig några ung
domar ned på en bänk vid 
bron till Beckholmen för att 
bilda en idrottsförening. 
Kamratgänget bestod av tolv 
infödda djurgårdsbor och 
det bestämdes att inga fler 
skulle få bli medlemmar.
Föreningen blev dock kortli- 

vad. Organisationen var obe
fintlig. Man saknade stadgar 
och möteslokal. En endaper
son utsågs till styrelse. Han 
kallades för Styvben Starke 
och fick förtroendet att för
valta de inbetalda medlem
savgifterna på 25 öre per per
son. Trots sitt styva ben lyc
kades han smita iväg med 
pengarna och söp upp vart
enda öre tillsammans med 
några kamrater.
Även om det här försöket 
misslyckades så fortlevde 
idén att bilda en idrottsföre
ning på Djurgården.

Dagen då DIF bildas
I början av 1891 bestämde sig 
22-årige John Jansson för att 
bilda en idrottsförening på 
Djurgården. Anledningen 
var att en stor idrotts- och 
gymnastikfest skulle arrang
eras i Stockholm. Där skulle 
självklart några djurgårdsbor 
vara med, ansåg Jansson. 
Men då krävdes medlems
skap i en förening och det var 
därför nödvändigt att bilda 
en sådan.
John Janssons idé väckte 
stort intresse. Nu fanns det 
förutsättningar att bilda en 
idrottsförening. Jansson 
sammankallade de intresse
rade till ett möte den 12 mars 
på det lilla kaféet med adres
sen Alberget 4A.
Ett tjugotal ungdomar kom 
till stiftelsemötet. John Jans
son inledde med att redo
göra för föreningens syfte, 
som var att ”utgöra ett före
ningsband” mellan idrotts- 
intresserade män som 
bodde på Djurgården. Perso
ner från andra stadsdelar 
fick inte bli medlemmar, 
med undantag för dem som 
tidigare bott på Djurgården. 
Föreningens namn blev 
Djurgårdens Idrotts Före
ning, med initialerna D.I.F. 
En kommitté tillsattes för att 
snabbt utarbeta stadgar. 
Inträdesavgiften bestämdes 
till 50 öre och månadsavgif
ten till 10 öre.
De flesta av ungdomarna 
hade arbeten som handels- 
biträde, springgosse eller 



maskinskötare. Den lilla fri
tid som gavs fylldes av enga
gemang för den nystartade 
idrottsföreningen. De första 
årens verksamhetsberättel
ser genomsyras av medlem
marnas stolthet över sin före
ning.
Ett problem för idrottsintres
serade arbetare var den fient
liga inställningen bland 
arbetskamraterna, August 
Bjökldahl, som gick med i 
DIF 1892 och då arbetade 
som bokbindarlärling, har 
berättat om reaktionerna på 
arbetsplatsen, ”där vi 
mången gång fick heta sport
fånar och idrottsidioter, ty 
idrotten tillhörde de bäst 
ställda i samhället”.
Inom DIF, liksom inom 
andra idrottsföreningar vid 
den här tiden, fanns ett 
mönster vad gällde den 
sociala strukturen. De aktiva 
utgjordes framförallt av

arbetare, medan personer 
med högre positioner på den 
sociala rangskalan funge
rade som beskyddare av före
ningen. DIF utnämnde 
major Viktor Balck, en pion
jär inom den svenska idrot
ten, till sin förste hedersleda
mot. Finansmannen Gustaf 
Wallenberg blev hedersleda
mot nummer två.

De tidigaste tävlingarna
Den första stora tävlingen 
där DIF representerades var 

den internationella gymnas
tikfesten i maj 1891. Festen 
var Sveriges första interna
tionella tävling i fri idrott. 
Utländska deltagare kom 
från England, Finland, 
Norge och Danmark. Två 
djurgårdare, Gustaf Tibell 
och Harald Magnusson, del
tog i löpning och gång, men 
ingen av dem nådde bra pla
ceringar i den hårda konkur
rensen.
Under sommaren 1891 
ägnade sig medlemmarna åt 
tävlingar i rodd, löpning och 
gång. Carl Öfverstén, en av 
föreningens första medlem
mar, har berättat:
”Vi samlades löpare och 
funktionärer, men sekretera
ren saknades. Denne var en 
mycket viktig person, ty det 
var han som skulle skaffa 
klockan, till på köpet hans 
mors väckarur. Nu var hans 
mamma mycket rädd om 
klockan och den lånade hon 
inte ut. Därför fick han vänta 
tills gumman gick i kyrkan, 
då han passade på att stoppa 
klockan under rocken och 
försvinna till tävlingsplat
sen. Så kunde tävlingen gå 
av stapeln.”
Djurgårdens IF samman
trädde varje månad. Sam
manträdena ägde ibland 
rum på kaféet vid Alberget 
4A, men för det mesta träffa
des man på ett större kafé, på 
gården Nannylund.
Årsskiftet 1891/92 fanns 29 
medlemmar. Men tio av 
dessa uteslöts på grund av 
obetalda medlemsavgifter. 
De 19 kvarvarande medlem
marna arbetade hårt med en 
skandinavisk vinteridrotts
tävling på Djurgården i feb
ruari 1892. Under tävling
arna var norrmännen som 
väntat numret större än 
svenskarna. Men de tre del
tagande djurgårdarna kla
rade sig utmärkt. Bäst var 
Gustaf Tibell som fick åtskil
ligt med publicitet:
”Bland stockholmarna intog 
G. Tibell ovedersägligen 
första rummet och hans 
hopp gjordes med en säker
het, en kraft och en schwung 

som gåfvo norrmännens 
föga efter”, skrev Aftonbla
det entusiastiskt. Stock
holms-Tidningen konstate
rade att Tibell hoppade 
utmärkt och ”stod säkert i 
backen”.

Den sista sommaren?
I början av sommaren 1892 
åkte DIF:s medlemmar på 
båtutflykt i Stockholms skär
gård. En nöjesresa för att 
upprätthålla intresset för 
DIF även när man inte 
kunde åka skidor. Resan upp
skattades mycket och blev 
ett återkommande inslag 
under tio somrar framöver. 
Trots båtresan tappade 
senare under sommaren 
många medlemmar intres
set för föreningen. En efter 
en gick ut ur DIF. Resultatet 
blev katastrofalt. Vid första 
höstsammanträdet återstod 
endast sex medlemmar.
En av de kvarvarande med
lemmarna, Robert Anders
son, träffade en augustikväll 
en bekant, August Björk- 
dahl, på djurgårdsbron, 
Rober Andersson var på väg 
till ett DIF-sammanträde. 
Han berättade för August, 
som var ordförande i konkur
renten Stockholms Östra 
Idrottsklubb, att DIF antagli
gen skulle läggas ned vid 
kvällens möte. August prote
sterade : ”Så får ni helt enkelt 
inte göra”.
Stockholms Östra IK hade 
också problem med med
lemsuppslutningen och 
August Björkdahls hjärta 
klappade lite extra för DIF 
eftersom han tidigare bott på 
Djurgården. Dessutom hade 
ju föreningen varit fram
gångsrik och att upplösa den 
nu skulle vara mycket olyck
ligt.
August föreslog därför att 
Djurgårdens IF skulle ändra 
sina stadgar och tillåta andra 
än djurgårdsbor att bli med
lemmar. Om DIF accepte
rade förslaget skulle han i 
egenskap av ordförande 
lägga ned Stockholms Östra 
IK:s verksamhet, som för 
tillfället gick på sparlåga, och 

istället låta medlemmarna 
gå med i Djurgårdens IF.
Robert Andersson fram
förde förslaget vid sammant
rädet och fick styrelsens god
kännande. Dock med förbe
hållet att hade inte SÖIK:s 
medlemmar gått med i dIF 
senast vid septembersam
manträdet, skulle före
ningen ovillkorligen läggas 
ned.

Bröderna Björkdahl 
byter klubb
August Björkdahl, hans bror 
Johan och tre andra medlem
mar i SÖIK infann sig på 
DIF:s septembersamman
träde. De överlämnade före
ningens tillgångar till DIF 
och ansökte sedan om med
lemsskap. Som naturligtvis 
beviljades.
Nu bestod Djurgårdens IF 
av elva medlemmar, som 
under John Janssons led
ning slet hårt för att åter få 
fart på föreningen. Styrelsen 
rekonstruerades och man 
antog nya stadgar, som den 
här gången trycktes för att 
kunna säljas till medlem
marna. Kraftansträng
ningen gav resultat. En efter 
en av de gamla medlem
marna återinträdde och nya 
tillkom. Vid årsskiftet 1892/ 
93 var medlemsantalet 23, 
och läget åter stabilt.
De nationella skidtävling
arna i Uppsala i februari 1893 
stärkte ytterligare förening
ens ställning. Djurgårdens 
IF:s åtta deltagare placerade 
sig högt i resultatlistorna. 
Två djurgårdare vann varsin 
tävling: backhoppning i 
1-meters stupet och terräng
löpning på 5 kilometer.
Framgångarna innebar att 
Djurgårdens IF började 
nämnas med respekt inte 
bara i Stockholm, utan också 
i det uppvaknande Idrotts- 
sverige.

Texten hämtad ur Djurgårdens 
fantastiska Jubileumsbok... ett 
mästerverk med ca 460 sidor och 
750 unika bilden Kan beställas 
på kanslit.
Telefon: 08-115711.



23 + 9 = 32 ÅR.
32 ÅR I SAMVERKAN - OTROLIGT MEN SANT!

VARFÖR?

Jo, Barnens Ö och Fiskeboda har
— låga priser, passande förläggningar, godkända planer, otrolig natur 

och miljö, många olika möjligheter, helpension eller självhushåll m m.

Å de gör att på Barnens Ö och Fiskeboda
— trivs Djurgårdsandan, möts DIF-kompisar och andra klubbar, 

dras vår- och höstspelet igång, blir fotboll en av många aktiviteter.

KURSGÅRDAR I IDROTTSRÖRELSENS SMAK
BOKAS PÅ TELEFON:
BARNENS Ö, 0176-930 00 FISKEBODA, 0150-921 50

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA



Styrelsen för Djurgårdens IF Fotboll, ledare, 
aktiva, supportrar och sponsorer, vill på detta sätt 
tacka dessa fem, blårandiga eldsjälar, för fina 
insatser i DIF-dressen och för alla högtidsstunder 
som ni bjudit oss på.

Lennart Wass
De två senaste årens chefs
tränare, Lennart Wass, har 
försvunnit från ledarstaben 
sedan föregående hemma
match.

När Lennart kom till Djur
gården från Visby/Gute 
inför säsongen 1990 var han 
ett ganska oskrivet kort som 
tränare i allsvenskan. Men 
den dåvarande fotbollsled
ningen hyste stora förhopp
ningar på Wass. Förhopp
ningar som också uppfyll
des.

Lennart lyckades att 
utveckla den offensiva och 
publikvänliga fotboll som 
spelats under de tre tränarår 
som Tommy Söderberg 
ansvarade för A-truppen.
Tillsammans med sina med
arbetare lotsade han laget 
dels till en cuptitel 1990 dels 
till spel i Mästerskapsserien 

med guldvittring ända in på 
slutvarvet 1991.
Styrelse, ledare, spelare, sup
portrar och sponsorer vill i 
samband med årets första 
hemmamatch passa på till
fallet och tacka Lennart för 
hans fina insats under den 
tvååriga tränarsejouren och 
samtidigt önska honom 
lycka till i hans fortsatta trä
narkarriär, som nu närmast 
för honom till Hammarby 
IF:s pojklag.

Stephan Kullberg
har under sina sex år varit en 
naturlig ledargestalt såväl på 
som utanför planen. Under 
de flesta åren var han dess
utom lagkapten.
Nu spelar Stephan i Brom
mapojkarna och där önskar 
vi honom lycka till och väl
kommen åter!
Stephan Kullberg, kom till 
Djurgården från IFK Göte

borg inför säsongen 1986. 
Han lockades då till Stock
holm och Djurgården till
sammans med klubbkamra
ten Glenn Schiller.
En stor del i den värvningen 
hade dåvarande DIF-träna
ren Björn Westerberg, som 
året innan kommit till Stock
holms Stolthet från just IFK 
Göteborg.

Anders Nilsson
kom till Djurgården från 
Films SK till säsongen 1990. 
”Dojan” gjorde flera fina 
insatser under sina två år i 
DIF-dressen.
Vi önskar Anders lycka till i 
sin nygamla klubb, Films 
SK.

Krister Nordin
har spelat nästan hela sitt fot
bollsliv i Djurgården. Efter 
åren i pojk- och juniorlagen 

plockades han upp i A-laget i 
mitten på 80-talet och skola
des till en duktig lagspelare 
av framför allt Tommy 
Söderberg.
Nu har han valt att återföre
nas med nämnda Söderberg 
i AIK. Krister kommer 
säkert att trivas, där finns ju 
flera fd djurgårdare att luta 
sig emot.
Vi önskar såväl Stephan som 
”Krille” lycka till i sina nya 
klubbar och i ”Krilles” fall 
ser vi fram emot spännande 
derbymatcher på mittfältet.

Torbjörn Waax
Efter många år med tröjtvätt, 
kaffemuggar, läskedrycks- 
flaskor, packade och opac
kade trunkar har Torbjörn 
Waax bestämt sig för att 
lägga av med sitt aktiva 
arbete i föreningen. Men att 
helt lämna Djurgårdens fot
boll gör han ändå inte. 
Tobbe finns med på matcher 
och annat och kommer där
för säkert att synas en hel del 
i fortsättningen.
Men nu han då valt att lämna 
det mångåriga slitet som 
materialförvaltare vill vi alla 
som haft nöjet att samarbeta 
med ”Waaxen” tacka 
honom för den insats han 
gjort under åren i Djurgår
dens IF.



VEM AR DEN MYSTISKE

Vem är han, Mr X?

Vi vill ha ditt svar senast den 27 april. 
Helst på ett vykort, tack. Sänd svaret 
till Pierre Rolén, DIF Fotboll, Box 
26062, 10041 Stockholm. Gnugga 
geniknölarna och häng med!
Ett pangpris utdelas till vinnaren. 
Två biljetter till derbyt DIF-AIK 
den 21 maj.

Vår okände vän var som ett tåg. Körde 
alltså på räls. Hade ett eget vänster
spår.
Främst på planen, men även civilt 
sades det.
Fostrad i Ungdomssektionen och en 
klar profil under 70-talet.
Profil även i USA där han var proffs. 
Alla hade åsikter om hans spel. 
Många tyckte att han inte höll måttet. 
De blev dock svarslösa när summe
ringen av målpassningar gjordes efter 
säsongen.
Som vanligt hade hans vänsterinlägg 
bäddat för majoriteten av DIF:s mål. 
Ofta från Tommy Berggrens skalle. 
Smeknamnet på vår Mr X härleds till 
en aktivitet barn har för sig i skogen 
tillsammans.
När han lämnade DIF hamnade han i 
en klubb som sedemera blev den 
första föreningen som begärde 
ackord i Sverige.
Dessvärre ej den sista.
Tränare blev han på lägre nivå i Stock
holm.
Civilt arbetar han på Socialförvalt
ningen och är Stockholms södra 
sidor trogen.





Adelsohn Ulf 
Adenby Torsten 
Agriblad Tom 
Ahlström Helena 
Ahme Sven 
Almqvist Bo 
Alsin Roger 
Alström Ebbe 
Alten Torbjörn 
Alten Love 
Alten Line 
Althin Per 
Andell Martin 
Andersson Per 
Andersson Annika 
Andersson Gösta 
Andersson Tommy 
Andersson Bernt 
Andersson Stefan 
Andersson Michael 
Andersson Per-Erik 
Andersson Ylva 
Andersson Bengt 
Andersson Denis 
Annerhög Nicholas 
Antonsson Inger 
Appelbom Nils-Erik 
Asplund Tore 
Astervall Lars 
Astervall Bertil 
Asterö Andreas 
Attered Björn 
Axell Per
Axelsson Gunnar 
B.A Exklusiv F.S AB

Bengt Andersson 
Backlund Jörgen 
Backlund Lisa 
Backlund Anders 
Barnekow Rutger 
Begat Thomas 
Bengtsson Janne 
Bengtsson Stig 
Bengtsson Bertil 
Bengtsson Lennart 
Bengtsson Leif 
Berencreutz Gustaf 
Berglund Sören 
Berglund Benny 
Berman Sven-Ove 
Bergman Stig 
Bergquist Gösta 
Bergstedt Micke 
Bergsten Torsten 
Berlin Hans 
Berntzon Kjell 
Bertran Tore
Bexell Sven 
Bilie Magnus

Bjuner Lars
Bjurhamn Weine 
Bjärkedal Mikael 
Björklund Lars-Gunnar 
Björkman Johan 
Björkman Jan 
Blanking Lars-Clarin 
Blanking Rolle Åhman 
Blennegård Eje 
Blomgren Len 
Blomgren Mikael 
Blomquist Claes 
Blomqvist Claes 
Blomqvist Arne 
Blomqvist Tommie 
Bluchert Sam
Bo Lönner AB Håkan Sparvman 
Boden Axel 
Bomemar Thomas 
Boström Mattias 
Bouveng Per 
Bouvman John 
Brandt Thomas 
Brandt Berndt 
Bringler Rolf 
Bromfalt Henrik 
Bromfält Lars
Bromsjö Birger 
Broström Hans 
Brottman Johan 
Brunting Ronnie 
Bröderna Waax Dental 

Thomas/Hans Waax
Buren Jan
Burrau Per-Erik 
Bylin Lars 
Bylund Peter 
Byström Jan 
Bäckman Tom 
Bäckström Johnny 
bäckström Ulf 
Cammerfelt Calle 
Carlson Kjell 
Carlsson Peter 
Carlsson Lennart 
Carlsson Tommy 
Carlsson Joakim 
Carrier Jörgen 
Castegren Eric 
Celsing Fredrik 
Chotvi Bagdad c/o Östergök 
Chruzander Anders 
Claesson Lennart 
Dagab Frukt & Grönt

Hans Lundgren 
Dagerman Andre 
Dahlberg John 
Dahlbäck Claes 
Dahlgren Torbjörn

Dahlgren Carin 
Dahlin Örjan 
Dahlström Bo 
Daligk Thomas 
Delicato Einar Belven 
Djulstedt Tomas 
Djulstedt Linda 
Djulstedt Fredrik 
Djurgårdsmiddan Retur 
Drevlid Lars 
Dune Anna 
Duner-Ström Anna 
Duste Göran 
Duzull Michael 
Dyremark Anders 
Edberg Richard 
Edenborg Lars 
Edengård Ingvar 
Edlund Palle 
Edvardsson Bertil 
Effert Sven-Ylve 
Ek Jan-Olof 
Ekdahl Kjell 
Ekesiöö Harry 
Eklund Lars Bengt 
Ekström Daniel 
Elenius Stig 
Elfving Kasper 
Elgtorp Ivar 
Elmblad Tony 
Elmblad Linn 
Engdahl Peter 
Engdahl Peter 
Engstrand Tommy 
Ericson Lennart 
Ericson Mikael 
Erikcsson Bo 
Erikson Majken 
Erikson P O 
Eriksson Arne 
Eriksson Kjell 
Eriksson Gunnar 
Eriksson Stefan 
Eriksson Jompa 
Eriksson Lars 
Eriksson Allan 
Erixon Åke 
Erson Björn 
Eskilsson Anna
Espmark Anders c/o Östlin 
Esselöv Hans 
Evertsson Stig 
Fagerhäll Jonas 
Falck Thomas 
Falk Charles
Fam. Wikholm 
Fasth Lennart 
Flygar Kalle 
Flygare Per 
FM Mattsson Åke Ohlsson 
Folke Tommy 
Forsberg Ola
Fotbolls Vänner Djurgården 
Fransson Peter 
Fransson Rolf 
Franzen Rune 
Franzen Bo
Fredin Johan 
Fredriksson Kjell 
Fredriksson Mia 
Friberg Harry 
Frisk Kjell 
Fritzdorf Peter 
Fritzell Göran 
Fångström Ulf 
Gardell Michael 
Gardtman Tomas 
Geier Stefan 
Gidner Boson 
Grahn Jonas 
Granberg Lars 
Granlöf Erik 
Grenestad Lennart 
Grive Bengt 
Grönlund Stig 
Gudmundsson Ronnie 
Gullö Bo-Göran 
Gulten Gösta 
Gummesson Ulf 
Gustafsson Arne 
Gustafsson Gunnar 
Gustafsson Lennart 
Gustafsson Hans 
Gustafsson Rolf 
Gustavsson Allan

Gustavsson Per 
Gustavsson Tobias 
Guthner Thomas 
Guthner Klas 
Gärdin Mats 
Göransson Urban 
Götabanken - Kungsg. Jan Kulle 
Hagberg Carl-Ragnar 
Haglund Pelle 
Haglöf Martin 
Hagman Andreas 
Hagström Ulf 
Hagström Gunnar 
Hallgren Leif 
Hallströms VVS AB

Anders Hallström 
Hammar Peter 
Hammargren Kurt 
Hammarqvist Thord 
Hanell Ulf 
Hansson Björn 
Hasselmark Georg 
Hedberg Lars 
Hedberg Per 
Hedin Nisse 
Hedman Kjell 
Hedström Mats 
Heed Leif 
Heetveld Thomas 
Helander Fabian 
Hellgren Arne 
Hellstedt Jens 
Hellström Olle 
Hellström Björn 
Hennlid Sten 
Henriksson Clas 
Hjalmarsson Ulf 
Hjort Urban 
Hjort Pär-Olov 
Holberg Fredrik 
Holm Christer 
Holm Uva 
Holm Claes 
Holm Agneta 
Holm Alo 
Holmar Karl 
Holmberg Bo S. 
Holmin Jan 
Holmquist Per 
Holmqvist Bo 
Holmström Henry 
Holmström Mats 
Holmström Göran 
Hultin Owe 
Hultman Börje 
Huzevka Pavel 
Hägglund Peter 
Hägglund Bengt 
Hägglund Martin 
Höglander Stig 
Höglund Pierre 
Högstadius Kaj 
Högström Bengt 
Höijer Johan 
Hörnkvist Folke 
Ica Vallentuna Kjell Andersson 
Icebro Mikael
Idrotts & Trädgårdsanläggningar AB 
Ifwer Thomas 
Insulander Ola 
Irebro Mikael 
Irme Jan 
Iveland Göte 
Jacobsson Lars-Åke 
Jacobsson Patric 
Janielson Wille
Jansjöö Mats 
Janson Bengt-Olov 
Jansson Mats 
Jansson Björn 
Jegerfors Magnus 
Jeppsson Jan 
Jerpseth Thomas 
Johanneson Silvor 
Johansson George 
Johansson Christer 
Johansson Camilla 
Johansson Gösta 
Johansson Jan 
Johansson Leif 
Johansson Lars 
Johansson Roland 
Johansson Olof 
Johansson Eddy 
Johansson Bengt



Johansson Sture
Johansson Elisabeth 
Johansson Ingvar 
Johansson Leif 
Johansson Stefan 
Jonsson Börje 
Jonsson Kjell 
Jonsson Mattias 
Jonsson Michael 
Juhlin Bengt 
Jönsson Tomas 
Kallenberg Per-Arne 
Kallmert Bertil 
Karlsson Gunilla 
Karlsson Bertil 
Karlsson Rune 
Karlström Håkan 
Karmala Eoro 
Keijer Jack 
Key Enzyme Studio L-M Wester 
Khan Ingvar
Kienast Charles 
Kilberg Gunnar 
Kjellholm Per 
Klasson Robin 
Klingbjer Örjan 
Kotschack Ingeborg 
Kotschack Mikaela 
Kotschack Per 
Kotschack Linda 
Kraft Tommy 
Kristoffersson Åke 
Kruger Klas 
Körnemark Magnus 
Lagerin Lalle& Alexander 
Lagerquist Thomas 
Landström Hans 
Lanner Kjell 
Lanner Daniel 
Lannermo Pernilla 
Lantz Håkan
Larson Mats 
Larson Michael 
Larson Daniel 
Larsson Peter 
Larsson Christer 
Larsson Arne 
Larsson Bengt-Erik 
Larsson Mats 
Larsson Mikael 
Leenaard Ken 
Lennartsson Mats 
Lennermo Jeanette 
Leonardsson Nils 
Levin Bruno c/o Östergög 
Levin Gruno 
Lewander Erik 
Leichtenstein Max 
Lilja Jan 
Lilja Ylva 
Lilja Karin 
Lilja Anders 
Lilja Fanny & Carl 
Biljestrand Bo 
Lindahl Stefan 
Lindberg Olle 
Lindberg Allan 
Lindberg Ove 
Lindberg Lars 
Lindbergh Björn 
Lindell Jan
Lindell Bo
Lindell Marie 
Lindell Petra 
Linder Mimmi 
Lindh Leif 
Lindh Inga & Bernt 
Lindh Lindy 
Lindqvist Göran 
Lindqvist Dan 
Lindros Magnus 
Lindselius A 
Lindstrand Jesper 
Lindström Kent 
Lindström Sune 
Linnerdal Bo 
Ljungdahl Lennart 
Ljungdahl Carl 
Ljungdahl Johan 
Ljunggren Mikael 
Ljungh Joachim 
Ljungh Lars 
Loberg Håkan 
Lundberg Gunnar 
Lundberg Lennart

Lundgren Jan 
Lundin Stefan 
Lundin Nicklas 
Lundin Peter 
Lundkvist Kjell 
Lundkvist Siv 
Lundmark Sten 
Lundmark Tage 
Lundqvist Dick 
Lundqvist Mona 
Lundqvist Gunnar 
Lundqvist Lizzie 
Lundqvist Patrik 
Lundstedt Christer 
Lundström Per 
Luxenburg, Fam. 
Löfgren Joakim 
Löfholm Håkan 
Löfven Robert 
Lönnhed Niklas 
Magnusson Erik 
Magnussons Hiss Rolf Magnusson 
Malmsten Fredrik 
Malmsten Carl-Johan 
Malmström Stig 
Malmsäter Lennart 
Martinsson Peter 
Mathson Hans
Medrail Swedelin AB Sven Lyrenäs 
Meijer-Eriksson Solveig 
Millberg Åke 
Molin Pelle
Månsson Stig 
Mårtenson Arne 
Mårtenssons Parti AB

Tommy Ögren
Mälardalens Restaurang 

Leif Bruerberger
Naesenius Christer 
Nestrell Gerhard 
Nilsmo Max 
Nilsson Bosse
Nilsson Bengt 
Nilsson Gert 
Nilsson Rune 
Nilsson Klas 
Nilsson Anders 
Nilsson Bertil 
Nilsson Arne 
Nilsson Arne 
Nilsson Sture 
Nord P-A 
Nordgren Herman 
Nordin Andreas 
Noren Tore 
Norlin Tord 
Norman Olle 
Norrmann Oscar 
Odegran Christer 
Olausson Magnus 
Olausson Sven Arne 
Olofsson Bengt-Göran 
Oscarsson Jan 
Ottemalm Ola 
Ottemalm Göran 
Owen Pär 
Palmlöw Tommy 
Pehrson Tommi 
Permert M 
Pernberg Lennart 
Persson Hans 
Persson Peder 
Persson Henrik 
Persson Rontan 
Petersson David 
Pettersson Kent 
Pettersson Tord 
Pettersson Peder 
Pettersson Lennart 
Piehl Claes 
Pocher Martin 
Pontan Folke 
Pormerth Arne 
Pousette Lars 
Pousette Lars 
PPS
Praktikertjänst AB Lars Strindberg 
Pricks Bagerier Eckerdt Metzner 
Quick David
R. Jonsson Naprapati Roger Jonsson 
Randelin Susanne
Recombi Maskiner AB Yvonne Grip 
Refab Kent Ekholm 
Reuterwall Lennart 
Rickan Bengt

Roman Gunilla 
Roos Göran 
Rosander Jan 
Rosander Åsa 
Rosenberg Kurt 
Rosenlind Björn 
Rosenqvist Christer 
Rubin Arne 
Rudels Jonas 
Rudin Ulf 
Ryberg Arne 
Rylander Lars 
Rylander Johan Rylander Fredrik 
Sahlin Peter 
Salwin Stefan 
Samuelsson Björn 
Sandahl Mats
Sandberg Birger & Gunborg 
Sandberg Nicklas 
Sandelius Jan 
Scandinavia R Bureau

Björn Zachrisson 
Schmidt Rolf 
Schmidt Mille 
Schnabel Herbert 
Schwartz Åke 
Schönbeck Jörgen 
Schött Robert 
Selander Sten 
Selberg Niclas 
Sellin Gösta 
Sellin Peter 
Shell Hans von Uthman 
Shell Aspudden 
Signer Peder 
Siljeström Anders 
Sinclair Robert 
Sirlund Anders 
Sjöberg Marianne 
Sjöberg Markiser&P Kjell Sjöberg 
Sjöblom Anna 
Sjöblom Leif 
Sjöblom Michael 
Sjöblom Owe 
Sjöfalk Jan 
Sjögren Lennart H.
Sjögren Edward 
Sjölund Tord 
Sjöstrand Lennart 
Sjöström Christer 
Skarborn Peter 
Skoglund Oskar 
Skyling Arne 
Sobeus Bo 
Sorman Henrik 
Spjuth Jan 
Spånbo Christer 
Stenqvist Thomas 
Stens ICA Sten Karlsson 
Sthlms Driftservice 
Stockholms Velo Kurt Karlsson 
Stockman Fredrik 
Strandquist Tommy 
Strenger Karl Johan 
Strömberg Alf 
Strömberg Carl-Erik 
Stålfors Björn 
Sundberg Torsten 
Sundin Tommy 
Sundvall Lars-Åke 
Svanberg Dick
Svea Ekonomi Lennart Ågren 
Sved Sven 
Svensson Stig 
Svensson Owe 
Swedberg Karin 
Swedberg Hans 
Swensoon Kenneth 
Söderberg Åke 
Söderberg Lars 
Söderdtam Kjell 
Söderholm Johan 
söderlund Karl-Erik 
Söderlund Björn 
Söderquist Jonas 
Thelning Viveka 
Thoren Sven 
Thorsson Håkan O.
Thyberg Per 
Thörn Ingbert 
Tidman Lars & Jan 
Tilder Viktor 
Tilder Oskar 
Tjällgren Lennart 
Tolun Leif

Toren Anders
Toren Lennart
Tornberg Karl-Johan
Torstensson Bengt
Tronet Per
Trossö Stig
Truedsson Urban
Trygg Hansa/SPP Mats Aronsson 
Tungelsta Tryckeri Leif Eriksson 
Tunwall Magnus
Tyden Johan
Tömkvist Bertil
U Mattson TV HIFI C.

Uffe Mattsson
Ulmgren Leif 
Ulmgren Berit 
Valhall THS 
Veigurs Peter 
VIDI Bygg AB 
von der Esch Fredrik 
von Krusenstierna Madeleine 
von roth Ann-Catherine 
von Schmalensee Hans 
von Uthman Elisabet 
von Uthmann Josefine 
Waax Torbjörn 
Wahlberg Johan 
Wallen Rune 
Wallenholm Mikael 
Wallenor Rune 
Wallsten Ingemar 
Waltari Henrik 
Waltren Ulrika 
Wasström Ossian 
Wasström Stephan 
Weimer Peter 
Weinerhall Per-Olov 
Wenker Göran 
Wennberg Magnus 
Wernering Michael 
Wernering David 
Westberg Per 
Westberg Jan 
Westerberg Kent 
Westerberg Björn 
Westerberg Claes 
Westlund Anders 
Westman Anders
Whale Adrian
Wiberg Mikael 
Widell Monica 
Widström Rolf 
Wiekman Mats 
Wiklund Elmer 
Wikström Sune 
Wiktorsson Roger 
Wilkenson Algot 
Williss Åke 
Wirdahl Arne 
Wiren Richard 
Wistedt Mats 
Wrigley’s Scandin. AB 

Tord Ericsson
Wåström Hans-Ove
X-Skylt Janne Lundgren 
Zetterkvist Christer 
Zetterlund Anders 
Zetterwall Tommy 
Åhlström Ingvar 
Åhs Peter 
Åkerberg Kjell 
Åsbrink Olof-Sven 
Åsbrink Mikael 
Ölander Lars
Örberg Åke 
Örberg Jan 
Österberg Pelle 
Östergren Fredrik 
Östergök Dragan 
Österlund Gösta



Nu har vi en 
träningsplan...

Nu våras det för DIF! Ute på Kaknäs står nämli
gen vår nya träningsplan och bara väntar på att vi 
ska ta den i besittning. Någon gång i maj sker det 
historiska ögonblicket då vi, Djurgårdens Fotboll, 
för första gången sedan starten för 101 år sedan, 
kan springa ut på en plan som vi äger själva. För 
oss som väntat och längtat låter det nästan ofatt
bart, men faktum kvarstår... DIF Fotboll har 
arrenderat marken och nu är planen vår egendom!

Men vi hade aldrig lyckats 
utan hjälp från alla er som 
köpt kvadratmetrar av oss. 
Totalt gav insamligen hela 
270.000 kronor!
Planen kostade 3 miljoner 
att färdigställa och vår kost

... och nu ska vi 
bygga ett klubbhus!
Som alla nog vet är den eko
nomiska situationen i dag
ens svenska idrott inte särs
kilt lysande. Och hur ska vi 
då kunna bygga ett hus? En 
del pengar har vi redan för 
detta projekt. Vi fick ju 
50.000:- av Tipstjänst och 

nad blir att betala räntan för 
denna summa. Och hör och 
häpna, räntan för 1,5 miljo
ner på ett år och 1,5 miljoner 
på två månader blir ca 
270.000 kronor.
Snacka om tillfälligheter!

50.000:- av Stockholms Fri
tid i hundraårs-present. Men 
för den summan bygger 
man inte så värst mycket nu 
för tiden.
Ändå har vi hunnit en bra bit 
på väg! Mycket tack vare vårt 
allt-i-allo, fd materialförval

taren Torbjörn Waax. Han 
besökte nämligen en god 
vän som arbetar i Södertälje 
hamn och där på hamnområ
det stod ett hus som skulle 
passa oss perfekt. Och det 
huset fick vi helt utan kost

Det här ska vi fixa, säger byggledare Torbjörn Waax och får hjälp av 
Kjell Lundkvist.

nad! Tack Torbjörn för hjäl
pen och tack Södertälje 
Hamn, Kjell Pettersson och 
Owe Andersson!
För enbart transportkostna
den var vi alltså ägare till ett 
klubbhus. Det forslades till 
Kaknäs med elva långtra
dare och nu gäller det för oss 
att bygga upp ett hus som fal
ler både oss och Stadsbygg
nadsnämnden i smaken. 
Djurgården är ju ett känsligt 
område och vårt klubbhus 
måste därför falla väl in i 
miljön.
Mycket arbete kvarstår med 
finsnickerier, målning och 
allt annat som behövs. Dess
utom tillkommer tunga pos
ter som el-, vatten-, och 
avloppsanslutning. Men vi 
ska klara även det.
Kanske kan du hjälpa till 
igen? Vi skulle sätta värde på 
ditt bidrag i form av pengar, 
material eller arbetskraft. 
För visst vore det ett härligt 
styrkebesked om Djurgård
ens fotboll, tack vare sina 
medlemmar, kunde skapa 
en egen träningsplan med 
klubbhus på ideell basis. Vi 
har hunnit halvvägs och 
snart har vi en hemvist för 
Djurgården ute på Djurgår
den!
Ett unikt projekt som vi 
SKA klara av! Tillsammans.

Vi hörs igen.

Mats Jansson



Visa ditt 
blårandiga 
hjärta

Bli medlem!

Sänd in kupongen till: 
Djurgårdens IF Fotboll 
Box 26062
10041 Stockholm 
eller betala direkt på 
postgiro 54921-2

Kom med i Stockholms Stolthet! Förutom att du blir 
ett värdefullt stöd för Stockholms bästa lag får du 
följande förmåner som medlem:
Rabatterat inträde vid medlems-spärren på 
Sofiavägen.
Var egen tidning ”Blåranden” direkt hem i brevlådan. 
4 gånger om året!

Jag vill bli medlem 
i DIF-Fotboll.
Mitt medlemskap kostar tom fyllda 17 år: 100:- 
och from 18 år: 200:-.

Namn:___________________________________

Adress:___________________________________

Postnummer:_____________________________

Postadress:_______________________________

Personnummer: /
Skriv tydligt, texta gärna. Tack!





En av idrotterna i den stora 
djurgårdsfamiljen är box
ningsföreningen.
Boxningen är liksom fotbol
len en utpräglad inner
stadsklubb och håller nu för 
tiden till på Kronobergsga
tan på Kungsholmen.
Vi tog bussen från Stadion 
till lokalen för att titta lite 
närmare på verksamheten 
och känna killarna på pulsen. 

landslaget och Zoltan 
Sarossy som är Svensk Mäs
tare och troligtvis kommer 
han att representera Sverige i 
OS.
På ungdomssidan kom Mag
nus Magnusson tvåa i 
juniorSM.
Läget alltså gott för dagen. 
Förutom eliten berättar 
Sören att boxningen är en 
totalt ideell sport. Ingen av 
tränarna eller utövarna har 
någon form av ersättning. 
Betalningen får man istället i 
form av den stora gemen
skap som finns i klubben.
Kanske är det så att när alla 
har det lika ökar samman
hållningen.
Det enda problem som finns 
idag är träningslokalen. Inte 
att den är för liten eller icke 
ändamålsenlig.
Problemet är istället att den 

är för dyr. Arbetet pågår för 
fullt med att hitta ett nytt trä
ningsställe.
Ett nog så stort problem 
berättar Sören som vädjar 
till läsarna att höra av sig till 
DIF. s kansli om de har 
något tips.
En förutsättning är att den 
ligger inne i stan. Profilen 
som innerstadsklubb släp
per man inte.
En annan positiv sida av box
ningen är det stora inslaget 
av invandrare.
Här träffas svenskar och 
invandrare och lär känna 
varandra på ett naturligt sätt. 
Ett nog så viktigt inslag dessa 
dagar.
Drömmen för framtiden är 

ytterligare en OS-medalj. 
Många tror att Zoltan 
Sarossy kan göra drömmen 
till verklighet.
En sådan framgång skulle 
troligtvis medföra att spon
sorintäkterna skulle öka och 
stabilisera ekonomin.
Men först på önskelistan är 
dock en bra träningslokal 
inne i stan till ett rimligt pris. 
En träningslokal som kan bli 
roten för verksamheten 
många år framåt.
Vi lämnar Sören och grab
barna i lokalen.
Vi känner att Sören har rätt, 
boxningssporten är på fram
march och Djurgår’n kom
mer att vara i täten.
Det kan Ni vara säkra på.

Boxning!
När vi kommer in i lokalen 
finner vi att den är smockfull 
av killar som hoppar rep, 
skuggboxas eller sparrar 
mot varandra. Doften av 
hårt arbete genomsyrar loka
len och mitt bland de hårt 
tränande killama hittar vi 
kassören Sören Berglund 
sittande på en testcykel med 
svetten lackande i pannan. 
Vi ber Sören sitta av ett tag 
och berätta lite om hur box
ningen har det idag.
Efter att ha torkat av sig 
berättar Sören att box
ningen har ett ordentligt 
uppsving för närvarande.
Det är faktiskt så att man 
idag har intagningsstopp. 
Man klarar helt enkelt inte 
av att ta emot fler killar.
Kanske är det lågkonjunktu
ren som gör att folk söker sig 
till den traditionella arbe
tarsporten.
Dessutom är Djurgårdens 
boxning högt aktat efter de 
senaste årens stora fram
gångar.
Vem minns inte Lasse Myhr
bergs OS-brons. Lasse är 
idag tränare för elitboxarna i 
DIF med stora framgångar. 
Framträdande killar är Jocke 
Gustafsson som är med i

Jocke Gustafsson 
slår ett slag 
för Djurgården!
Foto: Claudio Bresciani



Vi rustar 
för 

framtiden!

Under denna rubrik berättade vi i fiolårets Blåran
den om hur vi vill bedriva verksamheten inom 
Djurgårdens Ungdomsfotboll. Vi följer nu upp 
detta genom att här ge en beskrivning av hur långt 
vi kommit på vår väg där huvudmålet är att få fram 
så välutbildade fotbollsspelare som möjligt den 
dagen dessa spelarna lämnar ungdomsfotbollen.

Sportslig verksamhet
Flaggskeppet i vår verksam
het är P.16-laget som spelar i 
Pripps Cup, pojkallsvens
kan. Till detta året har det 
hänt mycket i truppen på 
såväl ledar- som spelarsidan. 
Sålunda har vi en ny ledar
trojka bestående av Nisse 
Björk, tränare, Claes Anders
son, ass. tränare samt Staf
fan Borg, lagledare. Nisse trä
nade förra säsongen AIK:s 
damer i div 1, men tog alltså 
sitt förnuft till fånga när han 
fick en förfrågan från oss. 
Claes ha inga direkta tränar- 
meriter, men han är en ung 
kille som vi tror mycket på. 
Staffan kommer närmast 
från IFK Lidingös fram
gångsrika P.76-lag. Dessa tre 
har under de fem månader 
de verkat, skapat en harmoni 

i laget och detta kombinerat 
med gedigen och målinrik
tad fotbollsträning, har gjort 
att laget utvecklats på ett 
otroligt positivt sätt.
En del spelare har också till
kommit till truppen till 
dagens datum, närmare 
bestämt sju stycken. Av 
dessa kommer fem spelare 
från Lidingö och två från 
Norsborg.
Den resultatmässiga mål
sättningen för året är att bli 
minst tvåa i serien så att man 
kvalificerar sig för slutspelet 
i Pripps Cup. Självklart skall 
man inte dra för höga växlar 
på de resultat man gjort hit
tills under säsongen, men 
många har blivit mycket 
imponerade av vad man sett. 
Bl a slog man stadslaget för 
76/77 med 4-1 samt den pojk- 

allsvenska kollegan Enskede 
med 7-1.
Just nu är det några killar 
ytterligare från andra klub
bar som tränar med laget, 
och dessa killar behövs 
säkert då några ur truppen 
under året troligen blir aktu
ella för spel i P.18-laget.
Den 12/4 (dvs idag om ni 
läser detta på den allsvenska 
hemmapremiären) är laget 
på väg till Skåne för trä- 
nings/matchläger för de 
sista förberedelserna inför 
seriepremiären mot Kenty 
på Kista IP den 20/4 kl. 12.00. 
Kom gärna dit innan A-lags
matchen mot GAIS och 
stötta DIF:s framtid!
Även våra övriga 11-manna- 
lag går en viktig säsong till 
mötes, och speciellt gäller 
detta våra 77:or som i år har 
som målsättning att kvalifi
cera sig till pojkallsvenskan 
1993. Det gör man genom att 
bli sämst sexa i årets S:t 
Erikscupsspel i elitserien, 
något som absolut verkar 
vara en rimlig målsättning. 
Ni som läste förra årets ”Blå
ränder” kommer ihåg att vi 

inom DIF:s ungdomsfotboll 
ej tittar så mycket på resulta
ten våra olika lag presenterar, 
utan vi anser att den fotbolls
mässiga utbildningen är det 
klart viktigaste. Vi tror dock 
att om vi har våra lag i en 
serie med kvalificerat mot
stånd, utvecklar detta också 
bra fotbollsspelare. Det är 
alltså därför vi helst ser att 
vårt äldsta lag spelar i pojk
allsvenskan och de övriga 
11-mannalagen spelar i S:t 
Erikscupens elitserier.
För 7-mannalagen gäller att 
de tankar som tog form 
under förra året då vi 
bestämde att vi ska jobba i 
stora träningsgrupper med 
två lag i varje grupp, börjar 
tillämpas alltmer.
De två yngsta åldersgrup
perna, 83 och 84, har därför 
organiserats just på detta vis, 
och uppdelningen i lag har 
gjorts efter vem man är kom
pis med och var man bor. 
Successivt under resans 
gång mot 11-mannafotboll, 
sker en övergång där indel
ningen i lag görs efter hur 
pass duktig fotbollsspelare



man är. Att vi gör så beror 
dels på att vi tror att spelarna 
utvecklas bättre om de lirar 
med spelare som är på unge
fär samma nivå som en själv, 
dels på att kvalificering till 
S:t Erikscupens elitserier 
börjar det året man fyller tio 
år. Vi tror också att de prob
lem som normalt uppstår då 
man börjar dela in spelarna i 
lag efter kunnande, i många 
fall kan undvikas genom 
detta förfaringssätt, i och 
med att den indelning som 
sker görs inom en grupp. 
Självklart gäller detta endast 
de områden där vi har en 
verksamhet med flera lag i 
varje åldersgrupp. Den ”rik
tiga toppningen”, dvs när alla 
de bästa spelarna i en 
åldersgrupp spelar tillsam
mans, sker först vid över
gången till 11-mannaspel.
Sedan några år tillbaka be
driver DIF U-fotboll också 
en flickverksamhet som 
numera fungerar på ett till
fredsställande sätt.
Till detta året har vi fått in ett 
nytt lag i vår organisation, 
nämligen F.76, som spelar i 
S:t Erikscupens elitserie. Att 
man kan göra detta utan att 
vi tidigare har haft något lag i 
åldersgruppen, beror på att 
hela laget kom till DIF:s 
organisation från Hakberget 
IF, som förra året tog steget 
upp i elitserien.
Tränare och ledare för laget 
är Sten Appeltoft, som alltså 
återkommer till DIF efter en 
sejour i Segeltorp och Hak
berget. I och med detta lag 
hoppas vi att rekryteringen 
till vårt allsvenska damlag 
också kan ske internt inom 
de närmaste åren.
Sten är också nybliven trä
nare och ledare för F.79, som 
nu tar steget över till 11-man- 
nafotbollen.

De övriga två lagen är F.81 
och ett F.83-lag som är under 
uppbyggnad.

Utbildning och 
temakvällar
Under året kommer vi att ta 
fram en ledar/utbildnings- 
pärm, som är tänkt att ligga 
som grund i en internutbild
ning som alla nya ledare 
inom Djurgårdens IF ska 
genomgå. Förhoppningsvis 
är vi klara med detta arbete 
till hösten, så att vi kan hålla 
den första utbildningen på 
detta material under perio
den nov-jan. Redan nu har 
vi dock startat en satsning på 
temakvällar där vi bjuder 
in våra ungdomsledare/trä- 
nare samt någon intressant 
föreläsare. Hittills har Tho
mas Lundin varit hos oss 
och gett sin syn på fotbolls
träning på såväl senior- som 
ungdomsnivå och Göran 
Aral har presenterat sitt ny
framtagna utbildningsmate
rial när det gäller spelför
ståelse. Tanken är också att 
vi innan våren är slut har 
hunnit med att prata idrotts- 
skador.

Sponsorer och ekonomi
Den initierade djurgårdaren 
vet säkert att ekonomin i 
föreningen inte är den bästa, 
vilket också gäller ungdoms- 
fotbollen. Dock har detta 
året börjat på ett alldeles 
utmärkt sätt för oss då Sohl
bergs Chark gått in och 
sponsrat ungdomsfotbollen 
med nya matchställ till samt
liga lag. För oss som jobbar 
med materialhanteringen, 
och för alla andra inom 
U-fotbollen, betyder det oer
hört mycket att äntligen ha 
ordning och reda bland 
matchställen och vi vet nu 
att samtliga lag är representa

tiva när de spelar i olika tur
neringar.
Även i övrigt ser det förvå
nansvärt bra ut på sponsor
sidan, med tanke på svårig
heterna många föreningar 
har just med detta.
Självklart räcker det inte 
med sponsorer för att få verk
samheten att gå ihop. De 
olika arrangemang vi ordnar 
under året (Fiskeboda Cup, 
Fotbollsskolan, Innecupen/ 
Pricks Cup) ger ett ekono
miskt överskott som är myc
ket välbehövligt.
Dessutom har vi kvar vårt 
traditionella julkalenderlot

Djurgårdens C-lag
- en essä

Varför dog dinosaurierna 
ut? Ingen vet säkert men har 
man kört med samma gene
tiska kod i hundra miljoner 
år är det ju tänkbart att något 
till slut pajar ur.
Vart tog egentligen Djurgår
dens järnkaminer vägen? 
Gick de samma öde till 
mötes som Tyrannosaurus 
Rex med polare? Svaret är 
NEJ. Att kaminerna för
svann berodde enbart på en 
företeelse som skulle kunna 
sammanfattas under rubri
ken ”DUMHET”. När en 
stor stark Djurgårdsspelare 
närmade sig ättestupan 
släpptes en liten kille in och 
till slut fanns bara kvarts- 
och halvfigurer kvar. Varför 
gjorde man nu på detta 
viset?
Antagligen saknades 
INSIKT, VISIONER,
STRATEGIER och KON
TINUITET.

teri, samt att vi under våren 
kommer att dra igång ett 
reselotteri.
Vi hoppas att allt detta så 
småningom ska leda fram 
till att vi på nytt får uppleva 
den dag då någon lagkapten 
för vårt P.16-lag åter får höja 
segertrofén i Pripps Cup. 
Det är nämligen när vi vin
ner turneringar i dessa åldrar 
som kvittot kommer på om 
vi bedriver en bra ungdoms
verksamhet eller inte.

Lasse Stark
Ungdomskonsulent

INSIKT om att stora bra spe
lare alltid slår små bra spe
lare.
VISIONER om att etablera 
Djurgården i Europatoppen, 
bara ”stora” spelare pallar för 
det.
STRATEGIER som att prio
ritera värvning av spelare 
med de rätta måtten.
KONTINUITET som inne
bär att stora ledare lär upp 
nya ledare och järnkaminer 
fostrar nya ”pjäser”.
Hav förtröstan alla DIF-vän
ner med minnen från forn
stora dagar, i Djurgårdens 
C-lag finns fortfarande hård
heten, tyngden och behagen 
som tjusade alla av kvinna 
född för några årtionden 
sedan. På tal om kontinuitet 
konstaterade jag häromda
gen att jag går in på min fjor
tonde !!! säsong som Teknisk 
Direktör för C-laget. Hur 
kommer det sig egentligen



att denna koloss från en 
svunnen tid fortfarande kan 
existera? Vi visar helt enkelt 
genom framgång på fram
gång att gammal är och för
blir TYNGST.
Kommer Du ihåg Tommy 
Berggren? DIF’s gamle skyt
tekung en given kaminspe
lare som är bättre än någon
sin och numera väger runt 
130 kg. Lars-Gunnar Björk
lund ses ofta i TV och även i 
detta begränsade media 
framgår det med önskvärd 
tydlighet att detta är en kille 
som står pall. Vi har även 
med några hårda innerbac
kar från den tiden det begav 
sig, vem minns inte mannen 
med comauppspel och hän
synslösa tacklingar, Birger 
Jacobsson. Eller hans kol
lega med järnkonditionen, 
Roger Casslind. För att även 
A-laget ska få inspiration är 
Tommy Forsgren medtagen 
som lärling från och med 
förra säsongen.
Från styrelsen tillstöter med 
ojämna intervaller herrarna 
Åhman, Uthman, Aronsson, 
Kotschack, Althén och 
Andersson. Många inbillar 
sig att sådana spelare är mer 
eller mindre självgående, 
ingalunda, endast med järn
hand är det möjligt att styra 
dessa många olika viljor. Dr 
Mogg i Napoli tyckte att det 
var svårt att hantera Mara
dona, ha ha ha, Maradona är 
ju för fan rena ”dagisfarb
rorn” jämfört med Bosse 
Andersson och Roland 
Åhman i C-laget.
Fjorton år har alltså gått 
sedan jag tog över C-laget 
som då befann sig i en svacka 
sedan flera år, men vänd
ningen kom redan efter 
några väl avvägda träningar. 
Sedan har det i princip bara 
gått framåt. Tänkte delge 
Dig käre läsare några av de 
absoluta höjdpunkterna 
från de gångna åren med 
DJURGÅRDENS i särklass 
tyngsta lag.
Scenario 1, stekhet Söndag i 
juni på Östermalms IP, kloc
kan är 12.00 och solen står i 
zenit, matchen ska precis

blåsas igång då Magnus 
Wester vänder sig till doma
ren - Du kan vi inte göra som 
i bandy då det är svinkallt 
köra tre gånger tjugo istället? 
Domaren - Du det här är 
inget jävla skämt. Gula kor
tet fram och Wester har fått 
varning innan matchen ens 
har börjat.
Senario 2, Bosse Andersson 
har som vanligt uteblivit från 
match, vi talas vid i telefon 
dagen efter och Bosse är fly 
förbannad. - Matchen var ju 
flyttad och det talade Du om 
för alla andra men inte mig!? 
Matchen hade inte blivit flyt
tad och det tog en bra stund 
innan det visade sig att 
Bosse gick efter fjolårets 
spelschema. Tablå!
Följande godbit är saxad ur 
en dagstidning år 1979. - 
Säsongen 79 blev succéartad 
för Djurgårdens C-lag, inför 
ett till sista plats utsålt Stora 
Mossen IP bärgades seriese
gern med en veritabel våld
täkt av Järnvägens GIK. Inte 
ett öga var torrt efter, hör och 
häpna, 19-0 till DIFc. Den 
Tekniske Direktören Jan 
Karlén bars av överlyckliga 
spelare i ärevar runt den 
numera historiska arenan.
En annan gång släppte vi in

Djurgårdens
ungdomspool
Följande företag stöttar Djurgårdens IF Ungdomsfot
boll ekonomiskt eller på annat sätt under 1992.

Stiftelsen Barnens Dag 
Leif Falk AB
Sohlbergs Chark
Televerket Mega Com AB
Kerna Resor
Uffe Mattsson
Pricks Bageri
Eurotak
ICA Vallentuna

en journalist i omklädnings
rummet timmarna före årets 
viktigaste match. Journalis
ten fick ett minne för livet 
och uttryckte sig som följer: 
Stämningen var kusligt lad
dad, egentligen obeskrivbar. 
Den enda liknelse jag kan ge 
var att det kändes som att 
komma direkt in i en härd
smälta. De historiska axploc
ken avslutas med en spelar- 
presentation från 1982. I Blå
randen det året delgavs 
läsarna sanningen om 
myten ”PUSKAS”.
Bo ”Puskas” Wikner, vänster
back och ingenting annat. 
Ålder, osäker (fanns ingen 
folkbokföring på den tiden). 
Längd, lika lång som bred. 
Vikt. TUNG!!!
Den till sinnet kanske råaste 
spelaren. Går hellre rakt 
igenom en motståndare än 
vid sidan om. Lämnar sällan 
en match utan att blodvite 
uppstått. Puskas framfart på 
rikets arenor vid sekelskiftet 
var den egentliga anled
ningen till att benskyddet 
uppfanns. Denne man anser 
att spelet fotboll skulle få 
ytterligare en dimension om 
bollen togs bort. Har som 
specialité vilda genombrott 
på vänsterkanten, närmast
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att likna vid forntida förfa
ders bärsärkagång.

C-lagsstatistik från 
1979-1991

antal säsonger 13
antal matcher 164
antal vinster 85
antal oavgjorda 16
antal förlorade 63
antal -l-mål 583
antal -mål 475
antal seriesegrar 2
antal andraplaceringar 4

Du kan väl knappast bärga 
Dig nu käre läsare innan jag 
avslöjar 1992 års spelschema. 
Dessvärre dröjer det ytterli
gare någon månad innan 
Stockholms Fotbollförbund 
släpper på sekretessen. För 
första gången i historien är vi 
anmälda till en veteranserie 
vad nu det kan få för följder. 
Väl mött 1992!
”En Djurgårdströja drar 
man inte på sig, den för
kroppsligar man”

Med sedvanlig tung häls
ning från DIFc Tekniske 
Direktör

Jan Karlén





DJURGARDEN VANN 
FÖRSTA STOCKHOLMS SERIEN 

I DAMFOTBOLL
Djurgården var en av de tidigaste klubbarna i 
Stockholm att satsa på damfotboll. 1968 böljade 
man spela matcher och året senare stod Djur
gården som överlägsen segare i den första stock
holmska damserie.
Damfotboll i serieform star
tade annars i Västergötland. 
1967 anordnades den första 
serien. Öxabäcks IF stod för 
arrangemanget och vann det 
hela i överlägsen stil. Laget 
förlorade inte en enda 
match.
1968 var det dags för Djurgår
dens damer att ställa sitt 
första fotbollslag på planen. 
Laget tillkom i hög grad på 
dåvarande ordföranden i 
damsektionen, Aina Ekvalls 
initiativ. Eftersom ingen 
serie ännu hade startats 
gällde det vänskapsmatcher. 
Fotbollslaget bestod framfö
rallt av spelare från Djurgår
dens duktiga handbollslag, 
några av dem höll lands
lagsklass i handboll. Många 
hade också förekommit i 
djurgårdens bandylag.

Största utmaningen
Den största utmaningen 
under 1968 var en match mot 
landets suveräner i damfot
boll, Öxabäck. Matchen var 
betydelsefull även på annat 
sätt. Djurgården-Öxabäck 
var förmatch till landskam
pen Sverige-Danmark på 
Råsunda. Detta innebar en 
stor publik på läktarna och 
åtskilliga tidningsskriverier. 
Därmed uppmärksamma
des damfotbollen ordentligt 
- och reaktionerna var i all
mänhet positiva. Matchen 
brukar räknas som damfot

bollens genombrott i Sve
rige.
Hur slutade då matchen? 
Sett ur Djurgårdens synvin
kel blev det ganska lyckat. 
Man kan med rätta använda 
uttrycket ”ett-fall framåt”. 
Djurgårdens orutinerade lag 
förlorade första halvleken 
med 0-2, men satte press på 
Öxabäcks mål i andra halv
lek och lyckades reducera till Mats Wickman

- Saken är klar, slutspelet nästa! Rosemarie Andersson, Maarit Mäntylä och de andra flickorna jublar efter segern 
över Hammarby 1990. Foto: Annica Karlsson.

1-2. Öxabäck höll dock 
undan och vann rättvist. Fast 
som någon i Djurgården 
uttryckte det: ”Inte var dom 
så märkvärdiga, vi har ju bara 
spelat fotboll en gång tidi
gare”.
Första serien
Våren 1969 tillkom första 
serien i Stockholm. Denna 
enkelserie arrangerades av 
Stockholms fotbollsför
bund. Åtta lag ställde upp 
och bland dem befann sig 
alltså Djurgården, som 
skulle komma att vinna i 
överlägsen stil. Djurgården 
tappade inte ett enda poäng 
under seriens gång och fick 
36-2 i målskillnad. Två av de 
tongivande spelarna i laget 
var centern Sirpa Wäyrynen 
- främsta målskytten - och 

målvakten Anneli Hellberg. 
Av lagen som ställde upp var 
bara Djurgården riktigt känt 
i fotbollssammanhang, möj
ligtvis med undantag av IK 
Göta. För övrigt deltog lag 
som IK Tellus och Gröndals 
IK.
Djurgården spelade även en 
del vänskapsmatcher denna 
första säsong. Man fick en 
returmatch mot Öxabäck 
och registrerade även den 
här gången en uddamålsför
lust, 2-3. Öxabäck slog in 
segermålet på straff.
I de andra matcherna gick 
det bättre; Ulricehamns IF 
besegrades med 4-0 och på 
Gotland slog man hemmala
get Visby AIK med 5-0.



Vem får packa trunken?
Tack för ditt bidrag till DIF:s reselotteri!
















