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Mittfältaren har tagit över 
Nu blir det ordning och reda
Bollen och pengarna ska rulla åt samma håll.
Kula och kulor sida vid sida.
Så kan Djurgården bli stabilt. På och utanför pla
nen. En stark backlinje räcker inte för framgång i 
modem fotboll.
Framgång är också att kunna betala sina räkningar.
Med den framgången föds drömmen: 
Djurgården ska dominera svensk fotboll.

Ungefär så tänker och plane
rar Bo GT Peterson, Djurgår
dens IF nya fotbollsordför
ande.
Vi säger det med en gång, så 
är det sagt: Bo GT Peterson 
är ingen ur-djurgårdare.
Han lärde känna DIF bara 
för några år sedan; när turbu
lensen var som värst kring 
ekonomin och en av Sveri
ges finaste klubbar var hotad. 
Några kompisar i DIF:s led
ning anlitade honom. Han 
var redan en ledarprofil efter 
många år i Vasalund. Så, lite 
av konsult var han ett tag åt 
DIF. Och som ofta med bra 
konsulter, de sugs upp, Bo 
GT Peterson blev ordför
ande för fotbollen.
Konstigare än så är inte hans 
karriär i DIF.

Ingen målspottare
Här är Bo GT Petersons liv: 
Född: 1948. Bostad: Solna.
Familj: hustru och dotter.
Yrke: egen företagare i sport- 
och rehabiliteringsbransc
hen.
Intressen vid sidan om fot
bollen: samhällsfrågor och 
politik.
Tidigare klubb: Vasalund, 
som spelare och ledare.

Plats i laget: på mittfältet i ett 
drygt årtionde. (Men han var 
ingen målspottare, det förlå
ter alla djurgårdare.) 
Match han minns: debuten i 
Vasalund på Hagalunds IP 
1963. Då var Bo GT bara 15 år. 
Snacka om pojkdröm och 
Rekordmagasinet. Matchen 
stod mot Vällingby AIK.

Inget fattighus längre
Nu har Bo GT tagit klivet 
upp i eliten.
Och han avkrävs en målsätt
ning:
- Djurgården ska inte behöva 
vara ett fattighus längre. Vi 
måste få ordning på ekono
min om vi ska fortsätta vara 
en elitklubb.
Det är Bo GT Petersons filo
sofi: ekonomin och idrotten 
lever i ett oupplösligt förhåll
ande i en idrottsförening. 
Det går inte, i alla fall är det 
mycket svårt, att åstad
komma toppresultat om inte 
ekonomin är god.
Eller så här: förr var ett lags 
svagaste punkt den sämsta 
spelaren, i dag är den sva
gaste punkten högen av obe
talda räkningar.
Men grunden för en bättre 
djurgårdsekonomi är lagd. 
Den förra styrelsen sane
rade ekonomin och Bo GT 
vågar vara optimistisk om 
framtiden.
Men fler åtgärder krävs. Vi är 
inte på fötter än.
DIF är ett av Sveriges bästa 
fotbollslag. På plan.
Det är svårt att förstå den råa 
ekonomiska verkligheten 
för storklubben. Vardagen 
mellan matcherna innehål
ler fordringsägare som 
ringer dagarna i ända och 
kräver betalning, andra som 
knappt vågar utföra tjänster, 
rädda för att inte få pengar. 

Som researrangörer som 
knappt vågar ställa upp och 
ordna träningsläger.
- Djurgården ska kunna 
betala sina räkningar. Eko
nomin ska vara så stabil att vi 
får lugn och ro i föreningen 
och kan koncentrera oss på 
fotbollen. Vi ska kunna åka 
på träningsläger med gott 
samvete och till och med 
unna oss en del.

DIF inget undantag
Under början av 90-talet har 
den dåliga ekonomin domi
nerat idrottsdebatten.
Vi lär få vänja oss vid den 
debatten.
Djurgården är inget undan
tag eller dåligt exempel. Sna
rare har det blivit regel med 
idrottsklubbars förlorade 
ekonomier.
Ekonomiskt är Djurgården 
en medelförening, i mitten 
av den ekonomiska allsvens
kan, med en omsättning på 
elva miljoner kronor.
Det är en hyfsad kostym, 
inte alls omöjlig att sy om. 
Bo GT skulle haft svårare att 
sova om han varit ordför
ande i ”stora” Malmö FF, 
med 24 miljoner i omsätt
ning men bara hälften av 
intäkterna.
Räkna med att Djurgårdens 
organisation blir ”snålare” i 
framtiden. Det är helt i linje 
med synen på alla organisa
tioner, inte bara inom idrot
ten, i det tuffa 90-talet. Nu 
skärs svulsterna bort från det 
glada 80-talet.

Svenska mästare
Så gäller det fotbollen. 
Målet?
- Att bli svenska mästare, 
självklart. Att bli bäst i lan
det.
Säger Bo GT Peterson och 
det är mer än en förhopp
ning.
- Vi var nära målet förra året, 
trots den taskiga situation vi 
hade i klubben. Det ska inte 
vara någon omöjlighet att 
förbättra sig.
Det är som med ekonomin. 
Bo GT eftersträvar fast mark 
att stå på. Det ska vara stabilt 
också på planen. Ordning 
och reda.
- Vi ska inte behöva lita på 
turen för att hänga kvar i all
svenskan. Eller åka ur för att 
vi råkar ha otur. Vårt spel ska 
vara så stabilt att det ger en 
bra placering i tabellen.

Det betyder topplacering.
Och det innebär att vår nya 
ordförande inte kan tänka 
sig att offra spelet för att 
rädda ekonomin. Det är inte 
realistiskt att sälja ut alla spe
lare och på så sätt hamna på 
ekonomiskt plus.
- Våra medlemmar kräver 
bra idrottsresultat och fram
gångar. Det är vad en elitid
rottsföreningen är till för. 
Det ger oss en väg att gå: 
hand i hand ska vår klubbs 
ekonomi och spel utvecklas 
och förbättras.

Sverige behöver DIF
Man kan möjligtvis tillägga 
att Sverige behöver Djurgår
den.
Den som vill ta lite mindre 
ord i sin mun kan nöja sig 
med att Djurgården är nöd
vändigt för Stockholm.
Stockholm, Västkusten och 
Skåne är tre ungefär lika 
stora befolkningsområden. 
Regionerna är jämna när det 
gäller bra fotbollslag. Stock
holm har elitlagen Djurgår
den, AIK, Hammarby och - 
okey då - Vasalund. Västkus
ten och Göteborgsområdet 
har IFK, Gais, Frölunda, 
Örgryte och Häcken; Skåne 
har sitt MFF, Trelleborg och 
starka publikdragande lag 
som Helsingborg och Lands
krona.
Men resultatmässigt ligger 
Stockholm långt efter göte
borg och Skåne. I alla fall sett 
till 70- och 80-talen.
- Det vore roligt, och bra för 
fotbollen i huvudstaden, om 
ett stockholmslag kan ta 
greppet i allsvenskan och 
dominera några år, som 
MFF och IFK Göteborg 
gjort, säger Bo GT Peterson. 
Vi håller med.

Christer Isaksson

Styrelsen i Djurgården IF:s 
fotbollsförening består av: 
Bo GT Peterson, 
ordförande, 
Bo Andersson, 
vice ordförande, 
Jan Lilja, kassör, 
Dan Svanell, sekr, 
och Per Kotschack.
Suppleanter är Ove Anders
son och Ronald Åhman.



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



Hänt
sen 

sist...
Verksamheten

Så här ett par omgångar in i 
serien och timmarna innan 
derbyt mot AIK skulle vi 
vilja behandla ett par aktu
ella ämnen.
Låt oss börja med den allt
mer aktuella huligandebat
ten.
Självklart ser vi mycket all
varligt på den senaste tidens 
händelser i samband med 
våra bortamatcher.
Detta beteende av folk som 
utger sig för att vara anhäng
are till oss och den oftast hys
teriska massmediabilden av 
detta skadar klart vår sport 
och vår förening.
Vi tror dock det är viktigt att 
vi står med bägge fötterna på 
jorden och passar oss för 
uttalanden och handlingar 
gjorda i affekt.
Uttalanden som att stänga 
ute fansen, spela utan publik, 
osv anser vi vara icke kon
struktiva.
Vår uppfattning är att det en 
gång för alla bör tas ett sam
lat grepp mellan Rikspolisen, 
Svenska Fotbollförbundet, 
AIK:s och DIF:s styrelser 
för att lösa detta långsiktigt 
- en gång för alla.
Vi vet ju att det inte är några 
problem, vid våra vanliga 
hemmamatcher här på 
Stadion.
Skulle våra fans gå in på pla
nen, så kommer vi att stänga 
denna läktarsektion omedel

bart. Det vet fansen, varför 
detta inte kommer att hända. 
Det kan vara intressant för 
Er läsare att veta att DIF fot
boll tillsammans med DIF 
hockey arbetar hårt med att 
förbättra fansens uppträ
dande både på lång och kort 
sikt.
Det gör vi genom att delta i 
projektet ”Bättre läktarkul
tur” där även AIK, Ham
marby och Stockholm Fritid 
deltar.
Totalt arbetar tre personer 
heltid med Blue Saint, Black 
army och Bajen Fans.
Finansieringen sker via sam
arbetspartners som förbund, 
kommun och sponsorer.
Arbetets mål är att på sikt 
ändra inställningen i klac
karna genom att skapa ett 
positivt grupptryck.
På kort sikt gäller dock att eli
minera möjligheterna till 
bråk. Detta görs genom ett 
nära samarbete med arran
görer och polis.
Projektet har pågått ett år 
och arbetet fortsätter oav
brutet.
Vi ser alltså allvarligt på detta 
problem och arbetar betyd
ligt hårdare med det än vad 
gemene man kanske tror.

Om vi hoppar från läktaren 
till planen så har ni sett att 

det skett smärre föränd
ringar i truppen.
Ivica Cvitkuvic från Kroa
tien har tillkommit och Leif 
Strandh från Hammarby har 
flyttat hem till söder igen.
Detta med att ändra i trup
pen under pågående säsong 
är ovanligt i Sverige.
Vi tycker dock att man skall 
kunna vara flexibel även 
under spelsäsongen. Jämför 
med England.
I Strandhs fall handlar det 
om att han inte fann sig till
rätta hos oss. Då Hammarby 
var intresserade av hans 
tjänster fann vi det bäst för 
alla parter att han återvände. 
I Ivicas fall var det så att vi 
märkte att vi behövde en 
innerback för att få balans i 
laget.
Vi kommer att fortsätta vara 
flexibla och ta det inte som 
en omöjlighet att det dyker 
upp nya ansikten under 
säsongen.
Vem vet.

Arbetet med att bygga klubb
hus på Kaknäs fortsätter.
Träningen där har startat och 
killarna trivs verkligen med 
underlaget och miljön.
Förhoppningsvis blir bygglo
vet klart i början på juni. Det 
är förklarligt nog många 
instanser som skall tycka till 
om storlek och utseende när 
man skall bygga på Djurgår
dens mark.
Gensvaret från Er medlem
mar och närstående företag 
har varit enormt.
I dagsläget har ca 110.000 kr 
influtit till vår ”Grundbultin
samling”,
Dessutom har ett antal före
tag erbjudit sina varor och 
tjänster. Ett flertal privatper
soner kommer dessutom att 
ställa upp som hantverkare. 
Med en bra koordinering 
och fortsatta satsningar kan 
det många trodde var en 
utopi bli verklighet innan 
sommaren är över. När allt är 
klart skall vi inviga den då 
helt färdiga anläggningen 
med ett gardenparty för alla 
som hjälpt till att förverkliga 

detta mål. Förutom att det 
blir ett enormt lyft för fot
bollsverksamheten blir det 
ytterligare ett bevis för att 
idealitet och klubbkänsla 
lever kvar.

Det är härligt att se att så 
många av de unga killarna 
knackar på porten till 
A-laget.
Spelare som Fred Persson, 
Daniel Martinez har ju 
redan visat upp sig för hem
mapubliken. Ett par andra 
knackar också på porten.
Skönt känns det därför att 
vår satsning på att utbilda 
egna spelare verkligen visar 
sig bära frukt.
Vi kommer att vidareut
veckla denna satsning i fram
tiden då vi nu, för detta ända
mål, fått ekonomisk hjälp av 
Tipstjänst.
Som ni säkert läst går detta 
bolag in med stora pengar 
för Svensk elitfotboll för att 
utbilda unga spelare.
Ett härligt initiativ tycker vi 
som är mer än tacksamma 
för denna hjälp med att vida
reutveckla våra idéer kring 
spelarutveckling.

För att på sikt stärka ekono
min och få en balanserad 
verksamhet arbetas hårt från 
styrelsen med att hitta alter
nativa intäkter.
Publik och sponsoring räc
ker inte idag för att hålla 
laget i det yttersta elitskiktet 
där vi vill vara.
Vi ser dock ljust på framti
den. Förhoppningsvis blir 
1992 vändpunkten.
Om Ni kära publik inte svi
ker kapitalt, kommer verk
samhetsåret att ge överskott. 
Det var många år sedan 
detta skedde.

Med dessa rader vill vi hälsa 
vår publik välkomna till den 
andra halvan av grundserien. 
Målet är en plats i Mäster
skapsserien.
Och dit ska vi!

Djurgårdens IF Fotboll



- Vi gör det vi gillar! Vi trivs tillsammans med spelare 
och ledare. Om inte detta var så roligt skulle vi aldrig fortsätta. 
All fritid ägnas åt Djurgårdens fotboll. Siv och Kjell Lundkvist 

- eller Sivan och Lunkan, som de vanligtvis kallas - är ett 
team som om de försvann snabbt skulle skapa kaos för A-laget 

och dess tränarteam, Thomas Lundin och Tommy Forsgren. Foto: Claudio Bresciani

De är unika!
Kjell, som tidigare varit lagle
dare för juniorer och reserv
lag, är numera materialför
valtare. Siv fortsätter som 
förr: dvs som ansvarig för 
kaffe, bullar, den gemytliga 
samvaron före och efter trä
ningar och matcher samt i 
samband med de många och 
långa resorna.
- De är unika! Siv och Kjell är 
en mycket viktig del i vår triv

selfaktor, säger tränaren Tho
mas Lundin.
- De bidrar till att skapa en 
god och avspänd atmosfär i 
omklädningsrummet när all
varet tränger på. Jag har ald
rig mött något liknande. 
Både Siv och Kjell upplevs 
av spelarna som goda och 
roliga kamrater.
- Deras närvaro och deras 
insatser är oerhört viktiga 

för mig som tränare. Jag vet 
också att de betyder mycket 
för killama att ha Siv och 
Kjell i närheten, säger Tho
mas Lundin.

Kom med 1977
Det var via sonen Kent, som 
makarna Lundkvist kom 
med i Djurgården 1977. Kjell, 
som varit djurgårdare så 
länge han minns, hade länge 

haft ögonen på en av Kents 
lagkamrater i Sundbybergs 
IKs pojklag, vid namn Stefan 
Rehn.
- Jag kände Stefan sedan han 
var mycket liten. Redan på 
ett tidigt stadium tipsade jag 
DIF-ledarna om Rehn, 
berättar Kjell som då hade 
hand om Sundbybergs 
ishockeylag.
Tillsammans med hustrun 
Siv var han en mycket aktiv 
förälder som hjälpte till där 
det behövdes kring sonens 
pojklag. Till följd av kontak
terna med DIF-ledningen 
blev han så småningom 
aktiv i juniorlaget där han 
blev lagledare.
Efter några år där kom han 
med i A-truppen med rollen 
som lagledare för reservla
get. En uppgift som han läm
nade först efter fjolårets 
säsong.



Söderberg fann Siv
Kjell hade under åren i 
juniorlaget samarbetat med 
tränare som Benny Persson 
och Johan Werner.
- Flytten upp till A-truppen 
kom då Benny blev assister
ande tränare åt Tommy 
Söderberg inför säsongen 
1988 och dessutom ansvarig 
för B-laget, berättar Kjell. 
Även hustrun Siv följde 
honom upp från juniortrup
pen till seniorerna.
- Tommy Söderberg hade 
sett hur trevligt vi hade det i 
juniorlaget med kaffe före 
matcherna och i samband 
med träningarna. Han ville 
ha det lika mysigt i senior
truppen och bad mig följa 
med Kjelle till A-truppen. 
Sedan dess har det bara rul
lat på, säger Sivan som säkert 
bakat 10.000-tals bullar åt 
olika fotbollsspelare genom 
åren.
- Vi har väl haft kontakt med 
250-300 spelare, så en och 
annan kopp kaffe och bulle 
har det blivit, säger Siv och 
Kjell gemensamt.
Kaffet och bullarna är Kjells 
och Sivs personliga bidrag 
till trivseln för killama. Det 
är ingen som bett dem eller 
givit dem i uppdrag att göra 
detta. Kaffekokningen och 
bullbaket är Kjells och Sivs 
högst privata gåva till kil
lama och ett av de största 
bidragen till den goda och 
kamratliga trivseln i truppen.

Ställer upp
Bland spelare och ledare är 
Kjells och Sivs insatser myc
ket uppskattade.
- Ja utan deras tydliga tecken 
på att de gillar det här, skulle 
vi aldrig hålla på. Djurgår
den har ju blivit som en extra 
familj för mig och Kjelle, 
säger Siv, som vid sidan om 
fotbollen är kommunal dag
mamma sedan 21 år med 
ansvar för sex minderåriga 
bam i Sundbyberg.
- Utan mina fantastiska 
arbetskamrater skulle detta 
inte gå. De ställer alltid upp 
och tar hand om ”mina” 
barn när jag måste gå tidi
gare för att hinna med till en 
bortamatch eller till en trä
ning, säger Siv.
Hon fortsätter:
- Släkten har väl ibland tyckt 
att vi är lite tokiga. Men i 
samband med att jag fyllde 

år kom hela spelartruppen 
och uppvaktade när mina 
släktingar var där. De trodde 
inte sina ögon. Min brorsa sa 
”hela Djurgårdens spelar
trupp grattade syrran när 
hon fyllde”. Sådan värmde 
och sporrar en att fortsätta. 
- Livet med Djurgården är 
lustfyllt på något sätt. Kjell 
och jag har roligt hela tiden. 
Det är väl därför som vi fort
sätter, säger hon.

Tvättar och stryker
Inför årets säsong fick Kjelle 
förfrågan från styrelsen om 
han vill ta över materialan
svaret eftersom Torbjörn 
Waax skulle lämna sitt upp
drag.
- Jag har ju tidigare hjälpt till 
med materialet, så jag 
bestämde mig för att hoppa 
på det här, tillsammans med 
Sivan, förstås!
Paret Lundkvist ansvarar nu 
för ett drygt tjog svettiga trö
jor, strumpor och byxor efter 
varje träningspass. Eftersom 
Djurgården fortfarande har 
sitt förråd på Råsunda fot
bollsstadion i Solna blir det 
många resor i bilen mellan 
stadion och Råsunda inför 
och efter ett träningspass.
- På fredagarna, då vi också 
har tvättbyte, är jag inte klar 
förrän efter midnatt. Sedan 
är det bara upp igen på lör
dagsmorgonen för att fort
sätta med strykning och 
packning inför söndagens 
match, säger Kjelle.
Tillsammans är Kjelle och 
Sivan ett ovärderligt par för 
Djurgårdens IF och dess fot
bollslag. Det lyser fortfar
ande i omklädningsrummet 
flera timmar efter det att 
Lundin slutat blåsa i sin pipa 
och spelarna för länge sedan 
packat ned sina fotbollsskor, 
till följd av att paret Lund
kvist ännu inte är färdiga.
Trots detta har de inga planer 
på att lägga av.
- Nej, aldrig i livet! Så länge 
vi trivs och killarna trivs, hål
ler vi på. Vi älskar det här 
livet, säger Sivan och Lun
kan med ett gemensamt 
skratt innan de drar iväg från 
Stadion till Råsunda och 
Djurgårdens tvättstuga, sent 
en fredagskväll när ljuset 
från Östermalms TV-appara
ter fyller upp den skym
mande vårkvällen...

Dan Svanell

Claes G Bengtsson:

rent 
statistiskt 

sett
Fyra gånger har Djurgården 
vunnit allsvenskan och det är 
fyra speciella guldmakare 
bakom bedrifterna.
Våren 1955 kunde Djurgår’n 
säkra guldet i näst sista matchen 
- GAIS hemma på Råsunda. 
Ordinarie centern John 
”Jompa” Eriksson var borta på 
grund av benbrott och reserven 
Hans ”Tjalle” Mild gick också på 
kryckor. Men reserven för reser
ven Bosse Finnhammar var 
ingen dålig ersättare. DIF 
spöade GAIS med 2-0 och 
Bosse gjorde båda målen. 
Första allsvenska segern var ett 
faktum.

1959 kom andra segern. Nu spela
des en direkt avgörande match 
mot Göteborg på Råsunda. Oav
gjort och DIF skulle vinna SM. 
Redan i matchens inledning fick 
blåränderna en straff och på den 
målade Birger ”Birre” Eklund - 
han med den eleganta benan. I 
andra halvlek kvitterade Kamra
ternas (man sa inte Blåvitt då) 
Bengt ”Fölet” Berndtsson. Men 
1-1 stod sig och DIF vann SM. En 
extra blomma till målvakten 
Arne Arvidsson som räddade ett 
friläge från ”Bebben ”Johansson i 
slutsekunderna.

1964 kom SM nummer 3. Och 
nu var Bernt ”Sump-Hugo” 
Andersson guldmakare. IFK 
Göteborg var återigen motstån
dare på Råsunda. Men den 
egentliga motståndaren var 
Malmö FF. MFF ledde serien 
två poäng och fem mål före 
Djurgår’n. Skåningarna avslu
tade mot Norrköping borta och 
föll, 0-3. När matchen i Norrkö
ping var slut stod det 3-1 på 
Råsunda. DIF behövde ett mål 
till. Leffe Eriksson var på väg 
igenom, men fälldes av Nils 
”Tidan” Johanson. Gränsfall om 
det var innanför. Men Leffe föll 
snyggt. Evert Mårtensson från 
Landskrona dömde straff. Och 
”Sump-Hugo” satte straffen ele
gant. 4-1 och SM-guld nummer 
3.
Smeknamnet hade Bernt Hugo 
för att han kom från Sundby
berg.
- Jag är uppväxt på Lorry, skrat
tar han. Men han kunde faktiskt 
missa en och annan målchans 
också. Fast inte den här höstdan 
1964.

1966 vann DIF SM senast. 
Spöade Norrköping i en direkt 
avgörande match på Råsunda 
med 3-0. Här inledde Sven Lind
man med att skruva in en frispark 
strax före paus. Sen spädde 
Kajan Wieståhl och Peder Pers
son på med varsitt mål. Gösta 
”Knivsta” Sandberg spelade sin 
300:e och sista allsvenska match. 
”Knivsta” var för övrigt ensam om 
att vara med i Djurgårn's samt
liga allsvenska guldlag.
Tre allsvenska skyttekungar 
genom åren har kommit från 
Djurgården - Hasse Jeppsson 
1951 (17 mål), Leif Skiöld 1962 
(21 mål) och Tommy Berggren 
1978 (19 mål). Men Djurgåm’s 
meste allsvenske målgörare 
genom tiderna är Gösta ”Kniv
sta” Sandberg med 70 mål. 
”Jompa” Eriksson är tvåa på 69.

22-2 på två matcher är det bara 
Djurgården som orkat med. De 
fantastiska målorgierna inträf
fade i de avlutande höstmatc
herna 1961. Först blev det vinst 
med 11-1 mot IFK Eskilstuna på 
Stadion och sen samma siffror i 
avslutningen borta mot Sunne. 
DIF vann tack vare den här fan
tastiska spurten div II Svealand 
på bättre målskillnader än IFK 
Stockholm. Sen gick det av bara 
farten i kvalet.

Djurgårdens meste allsvenske 
spelare genom åren är Sven 
Lindman med 312 matcher 
(1965-80). Tvåa är ”Knivsta” 
Sandberg med 300. Patrik 
Luxenburg är historisk på sitt 
sätt. Han kom in som ersättare 
mot Brage hösten 1990. Men 
hann aldrig röra bollen innan 
matchen tog slut. Det är Patriks 
hittills enda allsvenska match. 
Han lirar numera i Spånga.

Sven Tumba (fd Johansson) och 
”Knivsta” Sandberg är två histo
riska blåränder. De har båda 
varit landslagsmän i tre sporter. 
Tumba i ishockey, fotboll och golf 
Knivsta i bandy, fotboll och ishoc
key. Det lär aldrig bli fler i dessa 
specialiseringarnas tidevarv.

En gång har DIF vunnit 
Svenska Cupen (numera Skan
dia Cupen) i fotboll. 1990 på 
Råsunda blev det seger mot 
Häcken med 3-0 i klubbens 
fjärde final.





Spelprogram 1992
HERRAR DAMER
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

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





Ursäkta 
Landskrona, 
men vi valde 

Italien!
Till Thomas Lundins övriga 
tränarkvalitéer kan numera 
läggas god räkneförmåga. 
En svensk fotbollstränare 
ska ju numera inte bara 
kunna räkna till 4-4-2 eller 
3-5-2 utan också till annat. Så 
bra är Thomas Lundin på 
alla nödvändiga räknesätt att 
han insåg att en veckas trä
ningsläger i Italien skulle 
kosta lika mycket som om 
man stannat i Sverige och 
tränat i Landskrona som det 
var tänkt.
Bekymrade Djurgårdare och 
pessimister som grubblar 
över ekonomiska minuspos
ter kan alltså andas ut. De 
behöver inte oroa sig och 
tänka ”lyxlir” när de hör talas 
om utlands resor.
De fotbollsmässiga vins
terna, för att inte tala om triv
sel - och sammanhållnings
koefficienterna i att resa just 
till Italien är avgjort högre än 
om man stannat hemma. 
(Ursäkta Landskrona!) 
Den Lundinska räkneförmå
gan betydde alltså att båda 
Djurgårdens A-lag i tur och 
ordning kunde byta ilsken 
svensk marsvår med plöts
liga utbrott av snö och regn 
mot en veckas sol, gräs och 
körsbärsbom - den senare 
lika skär som den största av 
Italiens dagliga sporttid
ningar.
Man kastade långkalsip
perna och for till Castrocaro 
Terme ett par mil väster om 
Forlí i regionen Emilia-
Romagna. Terme betyder 
bad, och denna lilla kurort 

har mycket riktigt hälso
samma bad med romerska 
traditioner som främsta 
turisttillgång.
Men när Thomas Lundin 
drog in i stan med sina pojkar 
vilade baden ännu i stillsam 
vinterslummer, liksom flera 
av de moderna hotellen. 
Djurgårn fick disponera sitt 
praktiskt taget ostörda, på 
bekvämt gångavstånd till 
planen.
Där tränades laget med alla 
nykomlingarna under över
inseende av sina båda trä
nare. Efter segern i tränings
matchen mot Cesena (1-0) 
tillkom en eller annan italie
nare som intresserad åskå
dare. De noterade tränings- 
moment och imponerades 
av svenskarnas disciplin, 

Före avspark i matchen mot Cesena. 1-0 till DIF!

satsning och den av Leif Nils
son anförda sången ”We are 
the champs” när hans lag 
vunnit träningspassets täta 
avslutande tvåmål. (Något 
undrade de dock över vad 
samme Nilssons plötsliga 
utbrott på spanska kunde 
betyda).
Under träningarna arbetade 
man för att förbättra allt 
utom de rent fysiska värdena 
- där Djurgårn ligger bäst till i 
hela Allsvenskan.
Det betyder, som Thomas 
Lundin sa ur en italiensk 
hotellfåtölj till Blårandens 
utsända, att göra försvaret 
stabilare och öka målskör
den vid de många målchan
serna - det vill säga förbättra 
lagets spel långt fram och 
långt bak. På mittplan är det 

nu som tidigare inga spel
mässiga problem.
Men ingen resa till ”fotbol
lens Mecka” utan att också ta 
del av andras spel. Tränings
lägret sammanföll lyckligt 
med semifinalen i italienska 
cupen, då Tomas Brolins 
Parma mötte Sampdoria i 
Parma. Att sitta mitt bland 
djurgårdspojkarna bevisade 
matchens utsökta pedago
giska värde: alla iakttog och 
närgranskade sin egen mot
svarighet på planen. Dess
utom kunde de njuta av det 
otroliga skådespelet på läk
tarplats innan matchen, 
mäktigare show finns inte. 
Saken blev inte sämre av att
Tomas Brolin gjorde målet. 
Ken Burwall som satt 
hemma på hotellet med gip
sat ben - ett offer för ita
lienska planer, gröna men 
hårda (innan Thomas Lun
din beordrade vattning) tog 
hem matchpotten på sitt 
tips: 1-0 till Parma. Så fick 
han en smula tröst i vertikal
läget!
En av träningsresans vikti
gaste uppgifter var också 
inspark för de sju nya i och 
kring A-laget. Men det är en 
mycket intem och hemlig 
tillställning, som Blåranden 
inte fick veta något om. 
Annars talföra herrar ska
kade endast leende på huvu
det när Blåranden försökte 
idka undersökande journa
listik.



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

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

Jonas Granath 
2:a säsongen 
Kom från Ulvåker 
23 år

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

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

Mittback

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

Mittback

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 
Mittfältare/Back

Daniel Martinez 
l:a säsongen 
Kom från AIK 
19år 
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



Uppgifterna om vilka som 
spelade i Djurgårdens lag 
åren kring sekelskiftet är inte 
särskilt utförliga. Fyra namn 
tillhör dock den skara legen
dariska urdjurgårdare som 
tjänade sin förening både 
som aktiva och ledare.
Lill-Einar Olsson tog tre av 
sina 16 SM tillsammans med 
fotbollslaget. Åren var 1912, 
1915 och 1917. Lill-Einar kom 
med i laget redan 1905. 
Där spelade han högerinner, 
fruktad som dribbler och 
skytt. Lill-Einar blev flera 
gånger uttagen att spela i 
fotbollslandslaget men av
böjde alltid. Han lär haft 
svårt att få tillräckligt med 
ledighet från sitt arbete på 
posten.

Axel Schörling

Axel Schörling var en skicklig 
och teknisk allroundspelare. 
Han kunde spela på alla plat
ser i laget och har gått till 
eftervärlden som uppfin
nare av den s k”schörlingen”. 
Begreppet innebär en bak
spark över huvudet, som är 
föregångare till bicykletas. I 
djurgården hade Axel Schör
ling en mångfald ledarupp
drag. Han satt i överstyrelsen 
ett tiotal år. Ännu längre var 
han ordförande i brottnings- 

sektionen. Senare hade han 
samma post i Sällskapet 
Gamla Djurgårdare.
Johan af Klercker vaktade i 
sin ungdom Djurgårdens 
mål och när denne jätte kas
tade sig efter ett skott var det 
- som någon senare skrev - 
som om ett av Stadiontor
nen rasat omkull.
Sedan blev Klercker mång
årig sekreterare i Djurgården 
och redaktör för föreningens 
medlemsblad samt sport
chef på Svenska Dagbladet. 
Jag skulle kunna berätta hur 

Från 
flydda 

tider...
många roliga historier som 
helst omhonom, ty Klehan, 
som han kallades, var en 
skämtare av Guds nåde. 
Ändå led han av skellettele
fantiasis, som gav honom ett 
väldigt huvud och händer 
stora som kappsäckar. Något 
av ett Frankenstein-utse
ende, ägnat att skrämma 
små barn på flykten. Men 
han var världens snällaste 
och hjälpsammaste männi
ska därtill utrustad med ett 
fenomenalt minne. Vilket 
gjorde, att vi hans yngre kol
legor alltid kunde ringa upp 
honom och fråga om något 
namn eller resultat.
Fastän Bertil Nocke Nor
denskjöld är yngre än de tre 
nämnda måste man räkna 
honom till denna exklusiva 
krets av legendarer. Under 
fjorton år (1928-1942) ledde 
han som ordförande före

ningens öden. Nocke var 
innan dess en av hörnste
narna i Djurgårdens första 
storlag i fotboll. Han spelade 
som back eller halvback i 
samtliga djurgårdslag, vilka 
var uppe i 11 finaler och vann 
4 i gamla utslags-SM. Under 
denna tid spelade han 8 
landskamper, bl a i OS-laget 
1920.
Under sin militära karriär till 
majors grad sysslade han 
mycket med militär idrott 
och var 1918 Sveriges bäste 
bajonettfäktare.

Innan kavalkaden fortsätter 
med Djurgårdens alla fot
bollsstorheter under den 
första framgångsrika tiden, 
måste jag berätta historien 
om hur djurgårdsfotbollen 
fick sitt första egna hem.
Kronprinsen var första 
man på Tranan
Inför de stundande olym
piska spelen i Stockholm 
1912 var de ansvariga 
tvungna att ordna med till
räckligt många arenor för fot
bollsturneringen. Därför 
kom Råsundas och Trane
bergs idrottsplatser att byg
gas, båda fick ordentligt till
tagna åskådarläktare.
Fotbollförbundets diktato
riske ordförande Anton 
Johansson erbjöd Djurgår
den att tillsammans med 
AIK och förbundet samgå 
om råsundabygget, men väl 

vetande att den mäktige 
Anton gillade AIK mycket 
mer än Djurgården tackade 
man nej, och nappade istäl
let på ett anbud från Stock
holms stad att få disponera 
ett område vid Tranebergs
brons västra landfäste, där 
idrottsplatsen skulle byggas. 
Den 8 augusti 1910 beslöt 
Djurgårdens styrelse att 
skriva kontrakt med stan på 
25 år. Hela anläggningspro
jektet med fotbollsplan, 
löparbanor och läktare gick 
på 40 000 kr, vilket idag låter 
fantastiskt billigt, men inne
bar mycket pengar på den 
tiden. Stadsfullmäktige gav 
ett anslag på 12000 & och 
15000 kr lånade Djurgår
dens överstyrelse i bank. Det 
var ändå ett finansiellt våg
spel. Som alltid i krislägen 
slöt emellertid medlem
marna upp som en man och 
tecknade bidrag.
I oktober 1911 kunde Tranan 
- som idrottsplatsen gemen
ligen kallades - invigas av 
kronprins Gustaf Adolf efter 
ett högstämt fosterländskt 
tal av ”den svenske idrottens 
fader” Viktor Balck. De 1659 
åskådarna, som transporte
rats med ångslupar från 
Söder Mälarstrand eller pro
menerat den långa vägen 
runt Ulvsundasjön, kunde 
sedan glädjas åt att Djurgår
den slog arvfienden AIK 
med 3-1.
Det blev enklare att ta sig till 
Tranan när flottbron kom till 
något år efter invigningen. 
På den traskade jag många 
gånger för att se Djurgården 
spela. Ibland, när publiken 
var stor, sjönk bron ner av 
tyngden så att vattnet 
trängde in och man fick 
sedan stå och se matchen i 
genomblöta strumpor och 
skor.
Tranebergs idrottsplats blev 
väl aldrig någon lysande 
affär men den fyllde sitt 
ändamål och sorgen blev 
stor när staden 1935 sade upp 
hyreskontraktet.



Första blårandiga 
fotbollsmästarna
Djurgårdens stjärnspelare 
anno dazumal återfinner 
man i de fyra lag som under 
tiden 1912-20 vann SM. Två 
spelare var med samtliga 
fyra gånger, nämligen den 
tidigare nämnde Nocke Nor
denskjöld och Ragge Wicks
ell. Båda var försvarsspelare. 
Wicksell var ofta anlitad i 
landslaget. Han spelade 33 
landskamper och deltog i OS 
både 1912 och 1920.
Andra stöttepelare i laget 
1912, som på Råsunda final
slog Örgryte med 3-1 var för
stås Lill-Einar Olsson, iförd 
sin bekanta keps, och för
svarsklippan, Götrik Putte 
Frykman, väldig och käm
pastark. Putte debuterade 
redan som skolpojke i Djur
gårdens A-lag och var lika 
bra i bandy som i fotboll. I 
båda dessa bollspel vann 
han två SM i Djurgården.
1915 vann Djurgården på 
nytt över Örgryte, nu med 
4-1. Den tiotusenhövdade 
publiken fick nya gunst
lingar i den säkre målvakten 
Kalle Runn, högeryttern 

Gotte Johansson som trip
pade fram så nätt och därför 
fick smeknamnet Fröken, 
och vänstervingen, den lille 
finurlige innern Sten Knata 
Söderberg samt slutligen 
centringssäkre yttem Kalle 
Karlstrand.
1917 vann Djurgården fin
alen över AIK med 3-1. Nya 
bekantskaper var målvakten 
Fritte Rudén och rivjärnet, 
vänsterbacken Einar Hacko 
Hemming.
Men det allt överskuggande 
namnet var Kalle Köping 
Gustafsson som hade kom
mit till Djurgården från 
Köping året innan. Han blev 
under tio års tid en ovärder
lig tillgång med sin stora 
räckvidd, förträffliga teknik 
och sin utomordentliga mål
farlighet i huvudspelet. 
Köping spelade 32 lands
kamper och har ett olym
piskt rekord för fotbollspe
lare som han är ensam om i 
Sverige, och troligen också i 
världen, nämligen som delta
gare i fyra OS i följd 1908, 
1912, 1920 och 1924, sista 
gången dock bara som 
reserv.

SM-finaler som
Djurgården medverkat i 
1896-1925

1912 SM-guld nr 1 
Djurgården-Örgryte 3-1 
(1-1)
17.11 i Stockholm (Råsunda 
idrottsplats)
Mästarlagets uppställning:
Gösta Dahlberg, Gösta 
Backlund, Götrik Frykman, 
Gösta Karlsson, Ragnar 
Wicksell, Nils Öhman, Vic
tor Jansson, Einar Olsson, 
Bertil Nordenskjöld, Valde
mar Johannison, Jean Söder
berg.

1915 SM-guld nr 2 
Djurgården-Örgryte 4-1 
(2-1)
17.10 i Stockholm (Stadion)
Mästarlagets uppställning:
Karl Runn, Melcher Johans
son (Säwensten), Ragnar 
Wicksell, Bertil Norden
skjöld, Götrik Frykman, Vic
tor Jansson, Gottfrid Johans
son, Einar Olsson, Karl 
Schlaaf, Sten Söderberg, 
Karl Karlstrand.

1917 SM-guld nr 3 
Djurgården-AIK 3-1 (1-1) 
11.11 i Stockholm (Stadion)

Mästarlagets uppställning:
Frithiof Rudén, Melcher 
Johansson (Säwensten), 
Einar Hemming, Bertil Nor
denskjöld, Ragnar Wicksell, 
Karl Gustafsson, Gottfrid 
Johansson, Einar Olsson, 
David Englund, Sten Söder
berg, Henry Fredberg.

1920 SM-guld nr 4 
Djurgården-Sleipner 1-0 
(0-0)
24.10 i Stockholm (Stadion)

Mästarlagets uppställning:
Frithiof Rudén, Bertil Nor
denskjöld, Einar Hemming, 
Albert Öijermark, Ragnar 
Wicksell, Karl Gustafsson, 
Gottfrid Johansson, Sten 
Söderberg, Harry Sundberg, 
Carl Fagerberg, Karl Karl
strand.

Texten hämtad ur Djurgårdens 
fantastiska Jubileumsbok... ett 
mästerverk med ca 460 sidor och 
750 unika bilder. Nu för bara 
295:-! Kan beställas på kanslit. 
Telefon: 08-115711.

Djurgårdens Svenska mästare 1915. Stående: Gotte Johansson, Lill-Einar Olsson, Kalle Schlaaf, Jean Söderberg 
(reserv), Sten Knata Söderberg, Kalle Karlstrand. Sittande: Bertil Nocke Nordenskjöld, Melcher Johansson 
(Säwensten), Götrik Putte Frykman, Ragge Wiksell, Vicke Jansson och längst fram: Kalle Runn.

Adress 
DIF Fotboll 
Box 26062 

10041 Stockholm 
Ansvarig utgivare 

Jan Lilja
Redaktionsansvarig 

Pierre Rolén 
Redaktion 

Claudio Bresciani 
Mats Jansson 

Teknisk produktion 
Sättning: Face Fotosätteri 
Tryckning: Guidentryck

MISSA INTE 
NÄSTA NUMMER 

AV 
BLÅRANDEN!



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



Thomas
är Thomas 

förlängda arm!
Vi som sitter på läktaren har 
kanske den uppfattningen 
att lagkaptenen är den där 
killen med ett band runt 
tröjärmen. Han som skakar 
hand med domaren och 
singlar slant före matchen. 
Riktigt så enkelt är det inte. 
Lagkaptenen i ett fotbollslag 
har många andra, betydligt 
viktigare, uppgifter.
För att få reda på vad ledare 
och spelare förväntar sig av 
sin kapten, både på och utan
för planen, ordnade vi en 
liten träff med vår tränare 
Thomas Lundin och vår kap
ten Thomas Lundmark.
- Lagkaptenens roll är myc
ket viktig, säger Thomas 
Lundin. Han ska kunna 
agera som tränare ute på pla
nen. Han har alltså befogen
het att, om så krävs, ta egna 
beslut om ändringar i spelet 
under pågående match. Han 
är med andra ord min för
längda arm. Förutsättningen 
är att vi båda talar samma 
språk. Att vi fört en ingående 
dialog om hur spelet skall 
spelas.
Dessutom ska kaptenen 
självfallet vara ett föredöme 
ute på planen. Det är han 
som ska vara pådrivaren, 
kunna peppa upp sin ”besätt
ning”, både i med- men 
kanske framför allt i mot
gång. Kaptenen ska som 
bekant vara den siste som 
lämnar skutan.
Att han alltid ska uppträda 

korrekt mot både domare 
och motspelare är en själv
klarhet.
Lagkaptenens roll är som 
sagt ytterst viktig. Skulle 
Lundmark av någon anled
ning inte kunna ställa upp så 
är Jens Fjellström hans 
stand-in. Och skulle också 
han vara borta hoppar Leffe 
Nilsson in i kaptens-rollen. 
Det är alltså med dessa tre 
spelare som vi i lagled
ningen,  jag och Tommy Fors
gren, håller en speciell dia
log.
- Jag ser det som ett heders

Foto: claudio Bresciani

uppdrag, erkänner Thomas 
Lundmark. I bland ett 
ganska tufft hedersuppdrag. 
Mitt jobb är ju att alltid för
söka visa vägen. I medgång 
är det inga större problem. 
Men när det krisar till sej ska 
jag ju vara den siste som 
viker mej. Här har jag stor 
nytta av de nära samarbetet 
med tränarna, som gör att 
jag kan vara med och 
påverka spelet.
Förutom träning och match 
medför kaptensrollen en del 
andra uppgifter. Jag ska 
bland annat representera 
föreningen vid olika tillfal
len. Häromdagen fick jag till 
exempel göra ett uttalande 

för hela spelartruppens räk
ning. Det gällde fansens upp
trädande nere i Göteborg. 
Roligare kan man ha! Det är 
därför viktigt att jag hela 
tiden håller mej ajour med 
föreningens policy, slutar 
Thomas.

Lojalitet med föreningen 
och laget är alltså grundpe
lare för att axla manteln 
som kapten. Det gör Tho
mas på ett utmärkt sätt, tyc
ker vi. Att han dessutom är 
en bländande spelare som 
kanske mer än någon 
annan personifierar järn
kamins-myten understry
ker bara vår åsikt.

- Full fart framåt. Gira 
styrbord. Fram med tor
peden och klart för en 
bredsida. Skjut!
-Aj, aj, kapten!



VEM ÄR DEN MYSTISKE

MR X
Vår vän härstammar från en ort som på 
andra sidan Atlanten skulle kallas 
”Snake Lake City”.
Kom fram under fel tid säger många, då 
han trots eminent mittfältsspel ej spe
lade så många landskamper.
Representerat blågult har han dock 
gjort i VM-sammanhang.
En kamin med teknik kan man kalla 
denna man, som idag tar i med hård
handskarna på sina patienter i Värm
land.
Wienervals är ej hans specialité trots en 
ettårig kurs i den dansens hemland.
Visade vägen till ett SM-guld genom 
god precision.
Efter karriären blev det tränarskap med 
många år i varje klubb. Allsvenskan 
blev det nästan för Värmlands hopp 
med Mr X på bänken.
Målet att näta 50 gånger i allsvenskan 
uppnåddes icke trots hundratals matc
her. Men det var nära!
Strax innan Mr X gick in på sitt 5:e 
årtionde avbröts denna jakt.
Men med facit på hand är nog Mr X mer 
än nöjd med sin aktiva karriär i blåställ. 
Och vi som sett honom är mer än 
tacksamma för hans tjänster.
Vem är Mr X?
Vi vill ha ditt svar senast den 30 juli 
1992.Helstpåettvykort.Sändsvarettill  
Pierre Rolén, DIF Fotboll, Box 26062, 
10041 STOCKHOLM. 1:a pris: Jubi
leumsboken. 2:a pris: 2 biljetter till 
mästerskapsserien.
Häng med!

PRISTAGARE från Blåranden 1-92.
KRYPTO l:a pris: Rikard Öberg, Järfälla. 2:a pris: 
Lotta Åhlfeldt, Stockholm. 3-5 pris: Petter Engström, 
Bergshamra. Eivor Kindbom, Johanneshov. Filip 
Håkanson, Hässelby. MR X Rätt svar: Kjell Samuels
son. Pristagare: Lars Sandlin, Stockholm.





Med 
blanka vapen!

Följ med till Sveriges 
bästa fäktklubb

av Tom Agnblad

Det är här i Djurgården fäkt
ningslokal vid Ropstens 
T-banestation i Hjorthagen 
som så många svenska mäs
tare, världsmästare och 
olympiska guldmedaljörer 
fostrats. Här är det full aktivi
tet mellan kl 7 på morgonen 
till kl 9 på kvällen, ca 100 kil
lar och tjejer trimmas hårt 
och intensivt av 6 instruktö
rer. Det är trångt om utrym
met. Det hoppas, stretchas 
och övas i alla vrår. Väggarna

Ulf Sandegren, OS-kandidat 
Foto: Claudio Bresciani 

är kantade av gamla fäkt
ningsaffischer. Man riktigt 
känner idrottshistoriens 
vingslag och i centrum av 
alla aktiviteter och klenoder 
härskar den legendariske 
ledaren och tränaren Bela 
Rerrich. Här har han drillat 
knattar, motionärer och elit
folk av båda könen sedan 25 
år tillbaka. Till Sverige och 
Djurgårdens IF kom han 
redan 1956 efter ett avhopp 
från den ungerske OS-trup
pen i Melbourne 1956. Då i 
början av sin fantastiska 
insats för svensk fäktning 
höll Bela och Djurgårdsfäk
tarna till i Stockholms Sta
dion. Det var trångt om 
utrymmet där också. 
Omklädningsrum fick fäk
tarna dela med hockeyspe
larna Tumba, Rolle, Lasse 
Björn och Knivsta mfl. 
Förutsättningarna är bättre i 
Hjorthagslokalen, även om 
det är trångt. Om det kan tyc
kas trångt i träningslokalen, 
så är det mycket trångt i 
omklädningsrummet. Det 
går nästan inte att mötas i 
gången mellan skåpraderna, 
men man trivs i sin tränings- 
lokal. Hänsyn och effektivi
tet är honnörsord. Det gäller 
att ha ordning och reda på 
sina prylar. Det som ligger 
kvar och skräpar kastas oben
hörligen i sopkorgen. Det 
råder en trevlig atmosfär 
aktörerna emellan. Man 
kommer i tid till sitt tränings
pass. Den som har förhinder 
ringer i god tid och meddelar 
detta. För att få verksamhe
ten att fungera måste det fin-



nas regler, betonar Bela. 
Man måste underkasta sig 
disciplin för att så många 
skall kunna trivas och få ut så 
mycket som möjligt av tiden 
och utrymmet.
Bela är värd ett eget kapitel. 
Till hösten blir han 75 år. Han 
är en legend. Still going 
strong. Före avhoppet till 
Väst var han med om att 
bygga upp den ungerska fäkt
ningen till den världsposi
tion man då hade. I Ungern 
tillhörde Bela universitets
klubben i Budapest.

En eldsjäl
Bela är en eldsjäl. Han näs
tan bor i träningslokalen. 
Fäktningen är hans liv. Inte 
nog med att han lever för 
Djurgårdens IF och dess läk
tare, han fungerar också som 
hjälptränare när landslaget 
turnerar och tävlar eller är på 
träningsläger. Vi ”fångade” 
Bela när han mellanlandade 
i träningslokalen just hem
kommen från landslagets 
påskläger i Skövde. Morgo
nen därpå bär det av med 
landslaget och dess världs- 

cupstävlingar i Tyskland. En 
annan av Djurgårdens eldsjä
lar dyker upp i lokalen - 
Göran Flodström med 3 SM, 
3 VM och 1 OS guld bland 
meriterna. På dagarna är 
Göran generalsekreterare i 
Fäktningsförbundet och på 
kvällarna hjälper han 
instruktörerna med trä
ningen.
Fäktningen lever under myc
ket knappa ekonomiska 
förutsättningar. Man finan
sierar sin verksamhet helt 
via egna avgifter. Eftersom 
fäktningen inte är någon 
TV-sport har man svårt att få 
sponsoravtal. För Sveriges 
del gäller det att man måste 
upp i den absoluta världstop
pen för att attrahera sponso
rer. Vi ligger idag på 5:e plats 
efter de ledande nationerna 
OSS, Frankrike, Italien och 
Tyskland. Med internation
ella framgångar kommer 
uppmärksamheten i TV och 
därmed ökar möjligheterna 
till bra sponsoravtal med 
uppmärksamhet i TV och 
tidningar, vilket ger fler 
sponsoravtal. På så sätt kom

mer den positiva spiralen 
igång.

Ungdomsverksamhet
Föreningen har en mycket 
bred ungdomsverksamhet. 
Här tränar knattar upp till 11 
år, ungdomsgruppen mellan 
11-16 år, vuxengruppen och 
elitgruppen av båda könen. 
På tal om eliten. Här tränar 
våra 4 OS-kandidater Ulf 
Sandegren, Peter Vanky, 
Otto Drakenberg och 
Andreas Kärtes. Dessa våra 
DIF-fäktare slåss med 4 
andra fäktare om de 4 
OS-platserna.
Djurgårdens IF har fostrat 
VM och OS-stjärnor på löp
ande band. Våra OS-kandi
dater tränar oerhört hårt. Ca 
20-25 timmar i veckan arbe
tar man intensivt i tränings
lokalen. Därutöver kör man 
på egen hand löp- och smi
dighetsträning.

Vad krävs för att bli en 
fäktare av världsklass?
Förutom en stenhård discip
lin bör man vara en riktig 
idrottstyp. Helst storvuxen 

för räckviddens skull. Stress
tåligheten är viktig, då fäkt
ning är en sk nervös idrott. 
Den analytiska förmågan är 
också viktig. God teknik, 
smidighet och snabbhet är 
andra viktiga egenskaper. 
Göran tippar att 2-3 av våra 
fäktare kommer med till OS. 
I årets lag SM är det bara 
guld som gäller för såväl her
rar som damer.
Förra året gick det bra för 
våra fäktare - SM guld för 
juniordamerna och silver för 
damseniorerna. För herrar
nas del blev det silver för 
seniorerna och en 5:e plats 
för juniorerna.
Något problem med rekryte
ringen av ungdomar har 
man inte. Fäktningen är en 
äventyrlig idrott och har all
tid attraherat ungdomar. 
Tänk bara på Zorro, Robin 
Hood, De Tre Musketörerna 
etc. Sporten har en märklig 
dragningskraft.
Du som är intresserad av att 
börja fäkta är mycket välkom
men att ringa Bela, Mark 
Basigara eller Göran Flod
ström på telefon 08-66414 64.



Djurgårn’s 
juniorer 1992.

Nationellt och även interna
tionellt brukar man 
benämna herijuniorer de 
spelare som är upp till 19 år. 
Så är nu ej fallet i Djurgår’n. 
Vi liksom ett flertal andra 
klubbar bedriver juniorverk
samhet med grabbar som är 
17-18 år. Årets kull är alltså 
födda 1974-75.
Förra årets äldsta, födda 73’, 
var en god årgång som gav 
ett gott tillskott till senio
rerna. Se bara på de succear
tade inhopp som Fred Pers
son och Daniel Martinez 
gjorde senast hemma mot 
Gais, och flera står på tur. 
Det är dock ej slut med dem. 
Av årets juniorer står med 
stor säkerhet några på våra 
allsvenska arenor inom 
något eller några år.

Förberedelserna
Hjortis, eller Hjorthagens 
idrottsplats som den egentli
gen heter, är basen för vår 
juniorverksamhet. Där be
driver vi träning och hemma
matcher under säsong. En 
vanlig träningsvecka inne
håller runt 5 tillfällen med 
olika typer av fotbollsverk
samhet.
Vi tar en typisk försäsongs- 
vecka:
söndag - träningsmatch, 
enbart mot seniorlag i divi
sionerna 2-4. Vi spelar alltså 
mot kvalificerat/tufft mot
stånd.
måndag - vilodag.
tisdag - styrketräning och 
bad. Vi tror på att den 
modema fotbollspelaren 
måste besitta styrka och 
spänst i allt högre grad. 
Naturligtvis är styrketrä
ningen fotbollsrelaterad 
(badstrandsmuskler und
viks!)
onsdag - träning på plan, 
mycket teknikträning.
torsdag - rent fyspass, det av 
spelarna älskade spåret vid 
Lill-Jans skogen avnjutes 
och följs av 45 minuter 
spänst- och koordinations- 

träning i form av work-out. 
fredag - träning på plan, 
mycket teknikträning.
lördag - vilodag.
När vi väl kommer till 
säsongsstart byter vi ut 
styrke och spänstpassen mot 
träning på plan, som mycket 
väl kan innehålla styrke och 
spänstmoment.

Tomas Bernström, en av våra lov
ande juniorer, på träningsläger i 
Frankrike.

Målsättningen
Målsättningen med junior
verksamheten är;
1. Utvecklingen av spelarna 
2. Resultaten i serier och 
cuper.
Självklart blir resultaten 
goda om vi lyckas med 
utvecklingen. Den ekono
miskt sinnade läsaren kan 
med fantasins hjälp räkna ut 
vad vi tjänar på varje till 
seniortruppen uppflyttad 
egen produkt.
Lägg där till vad vi tjänar i 
Djurgårdsanda när spelaren 
redan spelat för oss i flera år 
dessförinnan.
Tänk er moroten för våra 
unga spelare, när de märker 
att deras förening tror och 
satsar på dem hela vägen. 
Kan det bli bättre!?

Tävlingen
Under vintem blir det en hel 
del inomhusturneringar och 
där har vi tagit hem guld och 
silver i Europas största inom
husturnering för juniorer, 
Mariedals cup. Dit for Djur- 
går’n med två inomhuslag 
och de mötte alltså varandra 
i finalen med 4000 på läk
tarn.
Tarkett cup mot idel senior
lag - vinst.
Haninge open detsamma. I 
en del andra turneringar 
gick vi på pumpen och blev 
utslagna.
Vi deltar i juniorallsvenskan, 
även kallad Pripps Cup. 
Denna är uppdelad i 8 grup
per varav tätlagen går till 
SM-slutspel i cupform.
Något som vi anser vara vik
tigt för utvecklingen av våra 
juniorer är internationell 
erfarenhet i tränings och täv
lingsform. Därför kommer 
juniorerna under 92’ att 
delta i tre sådana evene
mang. Ett tränings och 
matchläger i Frankrike un
der april, en stor juniortur
nering i Holland under 
pingsten samt en annan myc
ket stor turnering i Österrike 
under juli. Här får vi möta 
tekniska, tuffare lag i ett 
högre tempo och under 
andra former än här hemma. 
Till detta får spelaren skjuta 
till egna pengar.

Reservlaget
Många av juniorerna spelar 
regelbundet i allsvenska 
reservlaget som fungerar likt 
ett lim mellan senior och 
juniorverksamhet. Positiva 
bieffekter av detta blir att 
några av våra äldsta pojk
lagsspelare (p76) i sin tur 
kommer att temporärt flytta 
upp till oss juniorer.

Skolan
Men plugget då??? Jo, de fle
sta studerar. Naturligtvis 
prioriterar vi detta före fot
bollen och för att dessa två 
ting ska fungera ställs stora 
krav på planering, framför 
allt av spelaren själv. Det ska 
även sägas att vi släpper trä
ningar emellanåt då spe
larna verkar slitna eller kan 
ha mycket att göra i plugget. 
Som alla förstår har dessa 
17-18 åringar höga mål upp
satta för sin fotbollskarriär.

Därför är det oerhört viktigt 
med trivseln, garvet, buset. 
Som ledare får man finna sig 
i att finna kalsingarna ihop
tejpade efter en hård träning, 
eller skjortan undangömd i 
någons trunk (någon som 
naturligtvis stuckit iväg).
Vart kommer nu alla dessa 
talanger från? De allra flesta 
i dagens juniortrupp är fost
rade i Djurgår’n sedan ett 
flertal säsonger. Upptag
ningsområdet är hela Stor
stockholm. Rena värvningar 
förekommer väldigt sällan. 
För att ändå ha ett ansikte 
och kontaktyta utåt, gente
mot yngre duktiga spelare 
från andra föreningar, anord
nas varje år en sommar
proffsvecka. Där träffas spe
lare, i samklang med deras 
moderklubbar, från Stock
holm för en veckas samvaro 
och träning i Djurgåm’s regi, 
ofta på Bosön. Förhopp
ningsvis blir då spelaren 
begeistrad i vår förening och 
kan tänka sig att själv söka 
sig till Djurgår’n, den dag 
han vill ta ett steg uppåt.
För att ta hand om våra egna 
yngre talanger planeras i år 
en elitsammandragning 
med speciella träningstillfäl
len för dessa. Träningarna 
kommer till viss del att skö
tas av våra A-tränare, Tho
mas Lundin och Tommy 
Forsgren.

Problemen
Vi försöker alltid vara posi
tiva men om ärligheten ska 
fram så finns det även svårig
heter. Stor tacksamhet riktar 
sig till sponsorer och frivil
liga krafter som hjälper oss 
ekonomiskt i dagens svång
remstider.
Möjligheterna till försä
songsträning i StorStock
holm är bedrövliga. Säg den 
isiga sjumannaplan eller 
hundsketna gräsplätt vi ej 
försökt träna på.

Du Djurgårdare 
- Välkommen!
Till Hjortis för att beskåda de 
framtida Lirarna. Förutom 
matchen brukar vi erbjuda 
en god publikstämning och 
fika med dopp.
Nästa hemmadrabbning är 
mot Umeålaget Mariehem 
den 23 maj klockan 1300.

för Juniorlaget 92’ 
Christer Sandström



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.
Vår 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!
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Vi rustar 
för 

framtiden!

Fiskeboda Cup - 
en tradition med 

mersmak
Foto: Kjell Andersson

Vid Hjälmarens undersköna strand och natur lig
ger Fiskeboda kursgård, en plats dit djurgårdsle
dare och spelare vallfärdat under flera år för att 
spela fotboll, umgås, uppleva en stark gemenskap 
eller helt enkelt bara ha roligt.
1992 är det åttonde året som Djurgårdens u-fot
boll tillsammans med Stiftelsen Barnens Dag 
anordnar Fiskeboda Cup.

Ansvarig från Stiftelsen Bar
nens Dag är Hans From.
- Att se så många glada fot
bollsspelare här under ett 
par hektiska veckohelger, är 
oerhört trevligt och trivsamt. 
Den gemenskap som spe
larna upplever tillsammans 
med varandra eller med 
ledare och föräldrar är rör
ande att se. För oss på Stiftel

sen Barnens Dag betyder 
den här turneringen väldigt 
mycket, inte bara ett avbrott i 
vardagen, utan också en 
chans att få träffa ungdomar 
från storstaden.
- För alla lag runtomkring i 
Södermanland, som deltar i 
turneringen, betyder det 
mycket att få spela fotboll 
mot bra stockholmslag. För



även om stockholmslagen 
vinner för det mesta, så kom
mer Sörmlandslagen till
baka år efter år.
Vad säger då Mats Ronners
tam, som deltagit i årets upp
laga av Fiskeboda Cup med 
sitt pojkar 82-lag från DIF?
Du ställer upp med ditt Klu
ringcuplag i pojkar 81-tur
neringen. År inte 82-grab
barna lite för små för att 
spela med 81-grabbarna? 
- Nej inte de här grabbarna. 
Visserligen är de ett år yngre, 
men det kan vara nyttigt att 
mäta fotbollskunnandet och 
då är det bra att spela med ett 
år äldre grabbar, som ju är 
fysiskt lite starkare. Man ska 
komma ihåg att de har gått 
obesegrade genom fjolårets 
serie och det är nyttigt att lära 
sig att ta en förlust.
Ni spelade mot DIF 81 lag 1 
och förlorade. Hur tog 
grabbarna det?
- Förra året ägde vi bollen 
80% av matcherna, nu 
klädde vi i oss motstånda
rens roll och fick spela 
ganska försvarsinriktat.
Samtidigt var tempot så myc
ket högre och det lärde vi oss 
en hel del av. Mot bakgrund 
av detta, så tog grabbarna 
den förlusten mycket bra. 
Sen var det ju roligt att möta 
ett annat djurgårdslag, även 
om de var ett år äldre. Vi 
bodde också tillsammans 
under turneringen och 
umgicks ganska intensivt 
och detta skapar gemenskap. 
Vi känner ju alla till den 
berömda djurgårdsandan! 
Dina intryck av Fiskeboda. 
- Det är en underbart vacker 
plats, trevliga lokaler, god 
mat och sist men inte minst 
mycket fina fotbollsplaner. 
Dessutom bemöter persona
len oss gäster på ett fantas

tiskt sätt. Och att få träffa 
andra lirare och ledare är inte 
minst viktigt för oss från stor
staden.

Hur gick det då i de båda 
helgernas matcher?
- Jo, i 80-tumeringen tog 
IFK Lidingö hem segern 
och i 81-tumeringen tog Häs
selby hem bucklan efter fin
alseger mot IFK Lidingö. 
Djurgårdens 81-lag mötte 
just Lidingö i en mycket 
spännande semifinal, där 
Lidingö ledde men DIF

Ungdomsprofilen 
Richard Henriksson 
- pojkar 82.
Mats Ronnerstam, tränare 
för Kluringcuplaget, pojkar 
82, tycker att Richard är spel
intelligent och mycket 
mogen i hela sitt uppträd
ande. Richard spelar mitt
back i laget och agerar med 
den pondus en hake skall ha. 
Richard är desutom målfar
lig genom sitt fina skott, men 
hans stora fördel är som spel
fördelare; han spelar gärna 
fram sina kompisar med 
”geniala” passningar. Dess
utom är Richard en mycket 
fin kille, uppträder alltid 
positivt och är ett gott före
döme för andra i laget och 
klubben.
Vad säger då Richard själv 
om att spela fotboll i Djur
gården?
- Djurgården är en jättefin 
klubb där det är fin samman
hållning och dessutom finns 
det många bra tränare. Jag 

utjämnade. Men i sudden 
death kunde Lidingö avgöra 
- lite tursamt kanske.

Nå, Lasse Stark, ungdom
skonsulent i DIF U-fotboll 
och Torbjörn Althén, ansva
rig för u-sektionen. Blir det 
flera cuper i Fiskeboda.
- Från DIF u-fotbolls hori
sont är Fiskeboda ett 
utmärkt fotbollsalternativ. 
Fiskeboda är ett bra tillfälle 
att, efter vintems olika aktivi
teter, samla våra spelare till 
en riktig träningsturnering 

inför stundande fotbollssä
song, säger Lasse Stark.
- För mig var det första 
gången som jag deltog i tur
neringen, säger Torbjörn 
Althén. Det var fantastiskt 
roligt, inte bara att se alla 
duktiga fotbollsspelare, utan 
också att få lära känna så 
många engagerade ledare 
samt personalen från Fiske
boda. Och jag vill passa på att 
tacka Hans From för den 
ypperliga insatsen att ro tur
neringarna i hamn. Tack 
Hans, vi syns nästa år.

Torbjörn Ahltén

Richard - en 
liten lirare 
med framtidsvyer!

Foto: Mats 
Ronnerstam



har alltid varit djurgårdare, 
så när jag skulle börja spela 
fotboll så var ju DIF det enda 
alternativet.
Från början spelade jag två 
veckor i Bredängs BK, men 
jag ville helst spela i Djurgår
den från början.
År din pappa och mamma 
intresserade av fotboll?
- Ja min pappa är mycket 
intresserad och det var väl 
han som fick mig att gå till 
Djurgården. Han är en riktig 
djurgårdare. Min mamma är 
väl inte lika road av fotboll, 
men hon ställer alltid upp 
om jag behöver skjuts till 
matcher och träning.
Vad gör du när du inte spe
lar fotboll, Richard?
- Jag spelar handboll också, 
men jag försöker också att 
tänka på skolan en hel del. 
Eftersom min tid går åt till 
fotboll och handboll, så för
söker jag att sköta skolan på 
ett bra sätt.

Stiftelsen Barnens Dag
VIVO, Kista
Sohlbergs Chark
Televerket Mega Com AB 
Kema Resor
Uffe Mattsson
Pricks Bageri
Eurotak
ICA Vallentuna
Samuelssons Inredningar 
Graviti Thermo Frost

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

Var med 
och stötta 
du också!

Banan Kompaniet
Svenska Shell AB
Bagarboden
Bake Off
Tungelsta Tryckeri
Pipers Bageriet
Sjöbergs Markiser & Persienner
Ekesiöö
Ellboda Buss
Statoil
Svenska Shop System AB

Har du några andra intres
sen?
- Jag älskar att titta på alla 
slags idrotter, speciellt fot
boll och ishockey. De två 
senaste åren har jag sett alla 
finalmatcherna som Djur
gården spelat i hockey. Men i 
år hade jag otur, så jag mis
sade finalen mot Malmö.
För övrigt så gillar jag att 
hålla på en hel del med data, 
spela dataspel t ex, men jag 
tycker också mycket om att 
spela schack. I skolan spelar 
jag ofta schack med kompi
sar på rasterna. Sedan har jag 
ett schackspel i min dator, så 
jag kan sitta ensam med min 
dator och spela.
Vilka är dina favoritäm
nen i skolan?
- Jag tycker att idrott är det 
roligaste men slöjd är också 
roligt.
Du var ju med och spelade i 
Fiskeboda Cup. Vad tyckte 
du om den turneringen?
- Det var roligt att få åka dit 
med laget. Eftersom det var 
Kluringcup-laget, så var det 
lite extra roligt. Jag har tidi

gare varit på Barnens ö med 
mitt ”riktiga” lag.
I Fiskeboda, så mötte ni ju 
Djurgårdens 81-lag, vad 
tyckte du om den matchen. 
- 81-laget spelade mycket bra, 
de har ett jättefint pass
ningsspel och håller bollen 
fint inom laget; de skapar väl
digt många chanser. Alla 
matcher jag såg som de spe
lade, så var det de som ska
pade chanserna. I matchen 
mot 81-oma, så måste man 
säga att de var de som domi
nerade, men vår målvakt 
kanske hade lite otur på bak
längesmålen.
Vilken är din eller dina 
favoritspelare i DIF:s 
A-lag?
- Jag tycker att den nye jugo
slaviske mittbacken är bra 
och kul att se, sen tycker jag 
mycket om Micke Martins
son.
Hur går det för A-laget den 
här säsongen?
- Jag tror att det går minst lika 
bra som förra säsongen, 
kanske bättre tom. Och får 
de bara igång spelet i början 

av säsongen, så kan det bli en 
rolig säsong. För jag tycker 
att i matchen mot GAIS, så 
spelade de mycket bra.

Har du någon favoritspe
lare i något utländskt lag? 
- Jag gillar Baresi i Milan, han 
är alltid kul att se men det 
finns förstås många fler duk
tiga spelare i den italienska 
ligan.

Hur ser du på dina fram
tidsutsikter som fotbollss
pelare?
- Jag tänker spela fotboll så 
länge jag tycker det är roligt. 
Målet är förstås att i framti
den få spela i Djurgårdens 
A-lag och skulle det dimpa 
ner ett proffsanbud, så tackar 
jag givetvis inte nej till det.

Richard är en liten fotbolls
spelare med vyer och fram
tidstro - och för sådana bru
kar det gå bra, var så säker. 
Vi tackar Richard för prat
stunden och önskar honom 
lycka till i det fortsatta fot
bollsspelandet.





Foto: Claudio Bresciani

Det spelar ingen roll att du går bakom 
ryggen på mej, säger Mikael Martinsson.

Gammal man gör så gott 
han kan! Och tyvärr räckte 
det...

Så nära men ändå så långt borta tycks Glenn Schiller 
tänka.

Peter Skoog bryter fram i seger
matchen mot Öster.

Trots ojusta tag har Jens Fjellström läget under 
kontroll.
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Vem får packa trunken?
Tack för ditt bidrag till DIF:s reselotteri!
















