




DJURGÅRDENS JUNIORER 2993 !

Jag undrar hur rubriken kommer att vara det året. Tänk 1000 år framåt! Undrar om vi spelar 
fotboll då ? Eller har någon annan lagidrott tagit över ?
Bollarna är nog av ett nytt syntetmatrial, likaså dräkterna. Torra eller vattensjuka gräsplaner 
finns ej för äntligen har en ny plastmatta tagits fram, inomhus förstås.
4-4-2 eller 3-4-3 eller något annat siffersystem? Vad sägs om 4,4-4,4-2,2 för nu har spelet blivit 
3-dimensionelt, fanken vet hur det går till. Bortamatch på någon månkoloni, men där blir 
det tyvärr grus.

I år tänker vi i alla fall bedriva sedvanlig verksamhet och med tanke på ekonomin blir tack & lov 
längsta bortamatch i Umeå.
Sedvanlig juniorverksamhet brukar för Djurgårdens del betyda att vi i slutändan lyckas plocka upp 
någon eller några spelare till seniorlaget. Målsättningen är densamma 1993.

Årets upplaga har en lägre snittålder än vad de senaste årens juniortrupper haft. Huvuddelen av 
spelarna är födda 1976 samt några få 1975, men även 3 pojklagspelare återfinns och de är födda 1977. 
Ledartrojkan är intakt sedan föregående år.

Vi startade i november och totalt har vi haft 27 spelare men antalet är reducerat till 21 stycken. Dessa 
kommer att spela i juniorlagets matcher samt som tidigare år fylla på det titelförsvarande allsvenska 
reservlaget. I dagsläget räknar vi med att 5-7 spelare från oss kommer att spela där varje match. En tuff 
och utvecklande uppgift.

Träningsintensiteten har varit hög med i snitt 5 tränings/match-tillfällen per vecka vilket ställer stora krav 
på killarna att förutom fotbollen sköta skolan. Något vi anser vara oerhört viktigt.
Som vanligt har vi snurrat omkring på flera olika planer och hallar. Fler än någonsin pga Stadshagen 
plastgräs varit obrukbart hela vintern. Ersättningplanen på Mälarhöjdens IP gick ej att vinterunderhålla 
pga brist på maskiner. Detta har trots besvären löst sig.
Det som förvånasvärt ej gick att lösa var problemet att ställa fram mål på Gärdet, trots att vi fått oss plan 
tilldelat och att mål fanns inlåsta på Kampementsbadet 150 meter därifrån.

Under året kommer våra seniorer och juniorer att flytta ut till den nya träningsplanen på Kaknäs. I maj 
månad räknar vi med att det nya klubbhust därute ska vara färdigställt.
Ett lyft för Djurgårdens fotboll!

Ni ska känna Er hjärtligt välkomna att beskåda morgondagens lirare redan nu. Det gör ni enklast vid våra 
hemmamatcher på Hjorthagens IP.

Christer Sandström
Juniorernas Programblad 1993

Adress
DIF Fotboll 

Klocktornet Stadion
114 33 Stockholm

i redaktionen
Ansvarig utgivare

Kjell Andersson
Redaktion

Christer Sandström
Mats Jansson

Lennart Johnsson
Teknisk produktion

Trycksakskonsult
Agne Bokbinderi





DIF FOTBOLL 1993
DIF fotboll står inför en stor utmaning detta år. Pga av degraderingen till div. 1 har laget förän

drats ganska markant. Inte mindre än 16 man inklusive ledare har försvunnit sedan förra året. 
Trots det tycker vi att laget är mycket bra . Det beror på att ersättarna Kenneth Bergkvist, Chic 
Chanley , Nebojsa Novakovic och Kristian Kaufmann mycket väl bör kunna fylla luckorna efter 
Mikael Martinsson, Jens Fjällström och kompani.
Förra årets uppflyttade juniorer har mognat till och Daniel Martinez , Fred Persson och Kristof

fer "Jesse" Kindbom kommer att tillföra laget mycket efter läroåret 1992. Daniel Nord, Roberth 
Johansson och Ronnie Claesson vilka flyttades upp förra året är utlånade till Spånga , 
Vasalund och Tumba.
Just det med att låta spelare spela i andra föreningar för att sedan komma tillbaka till DIF tror 
undertecknad är framtidens melodi. Att spela i ett A-lag är trots allt mer stimulerande än B-
lagsspel. Risken är att man tappar i utveckling om man spelar i vårt reservlag för länge. Thomas 
Johansson och Kenneth Bergkvist är exempel på sådana som utvecklats i miljöombyte. Bägge 
spelade hos oss tidigare för att efter ett par år i Spårvägen respektive Spånga komma tillbaka 
som bättre spelare i år.
Glappet mellan junior och senior måste täckas in på något sätt om vi skall kunna låta våra ta

langer mogna i lugn och ro. Att komma upp i seniortruppen är tufft och många tröttnar snabbt 
om de ej får chansen i A-laget. Till året är Monir Bazgra, Daniel Hesser och Johan Andersson 
uppflyttade. Första året kommer att bli tufft för dem, men vi hoppas att de biter ihop och lyckas 
med det sista snäppet i sin utveckling som fotbollspelare. Med dessa har vi 7 spelare av 18 i A-
lagstruppen som är fostrade i Djurgårdens ungdomsled. Detta är ett mycket gott betyg till vår 
verksamhet.
Till stor hjälp till detta fina resultat har naturligtvis det generösa bidraget från Tipstjänst och 
svenska fotbollförbundets projekt "Tipselit" varit. Detta medför att vi kan ha så kvalificerade 
tränare som Sören Åkeby och Christer Sandström i våra led. För att bli ännu bättre rustade inför 
framtiden pågår en utvärdering av vår ungdomssektion. Denna har medfört att vi ökat antalet 
fotbollsskolar, intensifierat rekryteringen av talanger samt sett över vår tränarutbildning. Detta 
skall borga för att framtidens Djurgården i största möjliga mån skall bestå av spelare som varit 
Djurgårdare sen barnsben.

Djurgårdens IF, fotboll

På bilden ser vi årets tillskott från ungdomssektionen. Det är från vänster Monir Bazgra, 
Daniel Hesser och Johan Andersson. Monir är en ovanligt teknisk och spelbegåvad mitt
fältare. Daniel och Johan är försvarsspelare. Johan en pålitlig innerback med ett oerhört 
skott. Daniel är en kampspelare som även kan figurera på mittfältet. Kan dessa klara av 
klivet från junior till seniorfotboll blir det spelare vi får se många år i vårt lag.





Alla vill inte 
längre leva 
som gnaga re



Stöd DIF Fotboll
Ring DIF:s klubblinje så får du veta senaste 
nytt! Spelar- och tränarintervjuer. Var med 
och tävla - vinn biljetter. Ring 0712-33373 för 
aktuell information från DIF - Stockholms 
stolthet!

Samtalet kostar bara 4:55/minut.



Djurgårdens idéer kring junior fotbollen
Som Ni säkert förstår finns det en tanke och en målsättning från före
ningen sida med juniorfotbollen.
Föreningens tanke med ungdomsverksamhet har alltid varit att den som 
vill dra på sig en DIF-tröja och lira skall få göra det, oavsett färdighet. 
Den målsättningen bryter vi när spelarna närmas sig 15-årsåldern.
Då börjar vi profilera oss mer som den elitförening vi är. Man bör alltså 
vara ganska driven i fotboll och ha ett stort intresse för att kunna spela 
fotboll hos oss från och med det år man fyller 15.
Träningen stegras och når sin kulmen i 17-18 årsåldern. Alltså den års- 
grupp som Ni kanske stor och tittar på nu.
Här bedrivs träning 4-6 ggr i veckan samt spelas ett 50-tal matcher om 
året. Ett digert program som kräver uppoffringar från spelarna.
Målet för spelarna är naturligtvis att på längre sikt ta en plats i vårt

A- lag och på kort sikt göra bra insatser i allsvenska reservlagsseri
en och juniorallsvenskan. DIF-fotboll har dock en klart uttalad målsätt
ning med verksamheten i denna åldersgrupp. Den är följande:

1. Få fram egna produkter till A-laget.
Att fostra egna spelare till representationslaget är både roligare och billi
gare än att värva spelare utifrån.
Vi kallar oss Stockholms stolthet. Det tycker vi inte vi kan göra om inte 
flertalet spelare är från staden.
Här tycker vi att vi lyckats ganska bra. Vi har alltid varit väl represente
rade av egna produkter i A-laget. Toppspelare som gått hela vägen från 
knatte- till A-lag är t.ex Hasse Holmkvist och Stefan Rehn. Från fjolårets 
juniolag har 7 spelare flyttats upp i A-truppen.

2. Se till att spelarnas intresse för fotboll består.
Flertalet av truppens spelare når aldrig A-lagstruppen. Det är vår skyl
dighet att skapa en verksamhet som inte uteslutande går ut på konkur
rens. När spelaren inte längre räcker till i DIF skall han minnas DIF med 
glädje och söka sig en ny förening utan bitterhet.
Vi ser alltid till att spelare som skall lämna blir kontaktade av förening
ar vi anser seriösa.
Från div I och nedåt kryllar det i dag av spelare som tidigare varit hos 
oss. Här har vi ett mycket gott facit. Vi har i princip eliminerat drop-out-
effekten från våra juniorer.

3. Se till att skola/arbete fungerar.
Ytterst få kan på sikt försörja sig på fotbollen. Därför är det viktigt att in
te träningen/matcher gör att skol/arbete missköts. Vi försöker följa upp 
varje spelare så gott det går.
Det faktum att elitidrottsmän har bättre betyg i skolan än de som inte 
idrottar gäller även här. Dock kommer nuvarande lågkonjunktur medföra 
stor ungdomsarbetslöshet. Vi planerar olika åtgärder för att våra spelare 
inte skall "gå och dra" efter avslutad skolgång.

4. Verksamheten skall vara kul.
Det får aldrig bli blodigt allvar. Glimten i ögat måste finnas mellan leda
re och spelare. Skall man umgås flertalet av veckans dagar måste trivseln 
finnas. Vi lägger stor vikt vid dessa egenskaper när vi rekryterar tränare. 
Vi anser det vara en myt att inte familjär stämning och elitsatsning går 
ihop.
Summa summarum kan alltså sägas att DIF fotboll kommer att fortsätta 
lägga stora resurser på juniorverksamheten. Satsningen från ledare och 
spelare är viktig. Den får dock inte gå ut över skola och trivsel.
Elit - samvaro - civil verksamhet är alltså klart förenlig enligt vår upp
fattning.

Djurgårdens IF Fotboll



80- POOLEN







Vi presenterar
Djurgårdens Juniortrupp säsongen -93

Fredrik "Dolph "Amanius

Född-76 kom i höstas från 
Värmbol. Läser gärna 
Stephen King på sin resa 
till Australien när han 
inte lyssnar på Metallica. 
Eller drömmer om sitt mål 
mot Värmbol när han äter 
Oxfilé med pommes frites 
och Beanies . Vill gärna 
spela fotboll i Italien.

Carlos " Chino " Banda Claudio Banda

Chino var sommarproffs 
sommaren - 92 och blev 
därefter Djurgårdare. 
Kommer från Österåker. 
Född -77. Drömmer om 
att bli proffs i Europa 
när han sitter och läser 
Charles Dickens. Äter 
helst mammas piroger 
och funderar på resor 
till Sydamerika.

Äldre bror till Chino 
Född -76.Kom våren 
92 till Djurgården. 
Minns med glädje sitt 
första mål som 7-åring 
Gillar all musik och 
drömmer om att bli 
proffs i Italien där 
han kan få sin favorit
mat lasagne varje dag.

Andreas " Dea" Widell

Andreas är ny för i år från 
Spånga han är född - 77. 
Drömmer om ett liv som 
proffs i Italien, efter vinst i 
Oslo med skolstadslaget. Han 
äter helst Entrecote med 
pommes när han landat i 
Australien, på resan dit 
lyssnar han på Pearl Jam.

Nils "Nisse" Carlsson

Hela förra säsongen är något 
som Nisse minns ur sin långa 
fotbollskarriär. Hans stora mål 
är att gå ut ur gymnasiet med 
ett bra betyg. När han har tid 
läser han Börje Salmings 
memoarer och lyssnar på 
Boys II Men.Född-75. Reser 
gärna till Mallorca för att 
äta sin favoritpizza .

Mustafa "Musse" Demirtas

Musse gillar all sorts musik 
har ingen speciell favorit. 
Vill gärna bli proffs i
Italien där han kan få sin 
favoritmat Lasagne så ofta 
han vill. Läser med stor 
förtjusning Jan Guillou 
på Kanarieöarnas playor 
eller minns Dana Cup med 
med stor glädje. Född-76



Vi presenterar
Djurgårdens Juniortrupp säsongen -93

Stefan Eriksson

Stefan är vår vänsterfotade 
spelare som aldrig ger upp. 
Han är född -75 och drömmer 
om att få spela i Ekerös lands
lag VM -98. Annars läser han 
Tom Clancy och äter gärna 
helstekt fläskfile .Tänker på 
vinsten i Mariedal Cup när 
han springer i Liljansskogen.

Marcos Gimenez

Marcos är född - 77 och 
hoppas på en A-tröja 
i en snar framtid. Om inte 
så vill Marcos ut och resa 
till månen, eftersom det är 
en lång resa så hoppas han 
på en stor kebab. Sen läser han 
Stephen Kings böcker.
Lyssnar på Twisted Sisters 
och Bonnie Tyler och minns 
Dana Cup -90.

Andreas" Ante" Grahn

Ante är en av två målvakter. 
Född -76 kommer från 
Norsborg, minns med för
tjusning då han satte en fri
spark i krysset från halva 
plan. Lyssnar på Metallica 
och drömmer om en resa 
i Västindien där han hoppas 
att dom serverar pasta. Om 
inte så läser Ante gärna 
Dean R Koont

Johan Hult

Johan kom från Lidingö i 
fjol. I sin fotbollskarriär minns 
han tredje vinsten i St Eriks
cupen bäst. Drömmen är att 
segla jorden runt och lyssna 
på Mozart eller Beatles.
Född -76 är han en lojal och 
ambitiös spelare. Äter gås
lever späckad oxfilé när det 
är fest.

Martin Krej^ci

Martin är ny för i år från 
Enskede. Född -76. Drömmer 
om att bli rik genom fotboll. 
Läser Stephen King när han 
läser någonting. Det roligaste 
fotbollsminnet är en kvarts
final mot Bangla FC i Gothia. 
Drömresan är till Hawai och 
få surfa. Gillar Guns and Roses 
Pizza och Kebab är favoritmat.

Magnus Larsson

Hungrig 76:a med stor vilje
styrka på väg tillbaka efter 
korsbandsoperation. Äter 
allt som går att äta. Lyssnar 
på U2 och drömmer om en 
privat visning av Cindy C 
våning tillsammans med 
Emma S .Läser annars en 
bok av Douglas Adams.



Vi presenterar
Djurgårdens Juniortrupp säsongen -93

Tony Löfholm Jimmy Mu^nozMatthias Lindbäck

Matthias är en av våra två 
målvakter. Han vill gärna 
komma med i A-laget. Läser 
gärna Frederick Forsyth på 
sin drömresa som går till 
Australien , när han inte läser 
kopplar han av med Metallica 
eller Genisis i hörlurarna.
Framme på plats får det gärna 
vänta en grillad Flintastek. 
Matthias är född -75.

Tony är född -76 . Kom till 
Djurgården via vår sommar
proffsverksamhet. Är nu med 
i landslaget sen -92. Drömmer 
om resor till Florida och 
Västindien lyssnar då på 
Naughty by Nature. Har 
svart som favoritfärg. Efter 
en hård match äter Tony 
helst en stor Pizza.

Jimmy kom våren -92 från 
Norsborg till oss Blåränder. 
Är född -76. Minns sitt 
Volleymål i pojkallsvenskan 
med stor glädje. Hoppas på 
en proffskarriär i framtiden. 
Läser Stephen King och hör 
på allt utom hårdrock. Äter 
helst Lasagne, och åker 
gärna till Indiska halvöarna.

Ali Rehman Simon SayilikIsaias "Anito" Saavedra

Ali är ny för i år, kommer 
från Väsby. Läser helst 
Enid Blyton och drömmer 
om en proffskarriär. Minns 
Buster Cup seger med glädje. 
Drömresan går till Pakistan, 
där han lyssnar på Nadia och 
Zokeb Hassan när han äter 
en fin köttbit med mycket 
sallad och lite bearnes.
Född -75.

Anito är inne på tionde året i 
Djurgården. Vill bli egen 
företagare och bilda familj, 
när han blivit proffs i dröm
landet Chile. På resan dit 
läser Anito helst Virginia 
Andrew och lyssnar på 
Boys II Men. På plats äter 
helst av allt Chorizos.
Född -76.

Vänsterfotade Simon är en 
stor beundrare av Ernest 
Hemingway. På kontinenten 
vill han bli proffs. Drömresan 
går till Australien. Äter helst, 
efter hårda träningar och 
matcher, grillad kyckling 
med pommes. Född -75. 
Favoritmusik är för Simon 
Boys II Men.



Vi presenterar
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Darco Stankovic Andreas ÖhmanOlof " Elo " Söderberg

Darco är född -75. Minns 
mest sin första match i DIF-
tröjan som roligaste fotbolls- 
minne. Drömresan går till 
Serbien .Under resan lyssnar 
han på Tina Tumer, och 
drömmer om biobesök med 
sin flickvän. Efter bion är 
det en pizza eller en kebab 
som gäller. Vill bli proffs 
i Röda Stjärnan (Belgrad)

Elo är inne på sin nionde 
säsong i DIF. Roligaste 
fotbollsminnet är en vinst 
över Enskede i St Eriks Cup
semifinal. Blå är favoritfärgen. 
En tvåveckors skidresa till 
Val Torrence är något som 
Elo drömmer om . När det 
gäller musik så ska det vara 
Nirvana eller Las Vegas trio. 
Lasagne är den mat det skall 
vara. Född -76.

Andreas drömresa går till 
USA och fotbolls-VM. Då 
kan han sitta och minnas en 
final mot BP i St Erik.
Född-76.Planerar för en fram
tid som proffs i Aston Villa 
eller Roma. Somnar in till 
tonerna av Metallica. I matväg 
så vill Andreas att det skall 
vara Fläskfile med pommes 
frites.

TRÄNARTEAMET

CHRISTER SANDSTRÖM OCH SÖREN ÅKEBY



VI ÄR MED I

JUNIOR POOLEN



Alla äkta Djurgårdare 
går med i Blue Saints, 
Sveriges bästa klack!

Är Du trött på sittplatsens tristess, 
och tycker att man ska gå på fotboll 
för att sjunga och ha kul? Då ska 

Du bli medlem i Blue Saints!

Sätt in 50:- på vårt postgiro 63136 48-5 och 
skicka in ett passfoto + kupongen nedan till: 

Blue Saints 
Box 39007 

100 54 STOCKHOLM
Tel: 08/783 79 77

__  Ja, jag vill bli medlem i Blue Saints!

Namn...................................................................................................
Adress.................. ...............................................................................
Postadress..........................................................................................
Telefonnr...........................................................................................
Personnr.............................................................................................



TRÄNINGSLÄGRET I LYNGBY.

Ett mycket bra träningsläger gick av stapeln under påskveckan. Lyngby's enormt fina träningsanläggning 
besöktes.
Under 6 dagar hade vi möjlighet att en till två gånger om dagen träna samt matcha på bra gräsplaner. 
Huvudsakligen sysslade vi med teknikträning, något som är en röd tråd i vår träningsverksamhet.

Förutom träningarna spelade vi två matcher mot Danmarks för tillfället bästa och tredje bästa U19-lag. 
Trots handikappen att vara några år yngre gjorde vi bra ifrån oss men lärorika förluster inkasserades 
vid båda tillfällena.

Ett stort tack till våra sponsorer som gjorde det möjligt för oss att genomföra träningslägret I
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Djurgårdens IF P18 Djurgårdens IF P16
SeriematcherSeriematcher

Lö 24/4 14.00 GIF Sundsvall - DIF Sö 2/5 14.00 DIF- Eskilstuna Kristineberg
To 29/4 19.00 DIF - Brynäs IF Hjorthagen
Sö 9/5 13.00 BP - DIF Må 31/5 14.00 DIF- Kenty Kristineberg
Sö 16/5 14.00 DIF - Hammarby Hjorthagen
Lö 22/5 14.00 IK Brage- DIF Tunet Ti 15/6 19.00 DIF-Norrköping Hjorthagen
Sö 6/6 14.30 DIF-IFK Sundsvall Hjorthagen
Sö 13/6 15.00 Umeå FC - DIF Lö 7/8 14.00 DIF-Mantorp Kristineberg
Lö 19/6 14.00 DIF-AIK Hjorthagen
Sö 27/6 15.00 Falu BS - DIF Lö 14/8 14.00 DIF-Linköping Sätra
Sö 1/8 15.00 DIF-Falu BS Hjorthagen
Lö 7/8 14.00 AIK-DIF Lö 28/8 14.00 DIF-Nyköping Kristineberg
Sö 15/8 14.00 DIF-Umeå FC Hjorthagen
Sö 22/8 14.00 IFK Sundsvall - DIF Sö 5/9 14.00 DIF-Harg Kristineberg
Sö 29/8 14.00 DIF - IK Brage Hjorthagen
Sö 5/9 15.00 HIF-DIF Lö 1l/9 14.00 D1F-IK City Kristineberg
Sö 12/9 14.00 DIF-BP Hjorthagen
Sö 19/9 15.00 Brynäs IF - DIF Lö 25/9 13.00 DIF-Haninge Kristineberg
Sö 26/9 14.00 DIF - GIF Sundsvall Hjorthagen

Djurgårdens IF Div. 1 Norra

Seriematcher

Djurgårdens IF R1 Norra
Seriematcher

Må 26/4 19.00 DIF - Sirius Kristineberg
Sö 2/5 Gefle - DIF
Må 10/5 19.00 DIF - Umeå FC Kristineberg
Sö 16/5 Spånga - DIF
Sö 23/5 18.00 DIF - Ope Kristineberg
On 26/5 19.00 HIF - DIF Söderstadion
Ti 1/6 19.00 Vasalund - DIF Skytteholm
Sö 6/6 18.00 DIF - IFK Sundsvall Kristineberg
On 9/6 19.00 Spåret - DIF Kärrtorp
Sö 13/6 18.00 DIF - Gif Sundsvall Kristineberg
On 16/6 Assyriska - DIF
Må 21/6 19.00 DIF - BP Kristineberg
Sö 18/7 Luleå - DIF
Sö 1/8 18.00 DIF - Luleå STADION
Må 9/8 19.00 DIF - Assyriska Stadion
To 12/8 19.00 BP - DIF Grimsta
To 19/8 19.00 DIF - Spåret Stadion
Sö 22/8 Gif Sundsvall -DIF
Sö 29/8 OPE - DIF
Ti 7/9 19.00 DIF-HIF Stadion
Ti 14/9 IFK Sundsvall - DIF
Ti 21/9 19.00 DIF - Vasalund Stadion
Må 27/9 Sirius - DIF
Må 4/10 19.00 DIF - Gefle Stadion
Sö 10/10 Umeå- DIF
Sö 17/10 15.00 DIF - Spånga Stadion

Må 19/4 19.00 Forward-DIF
Ti 27/4 19.00 Degerfors -DIF
Må 3/5 19.00 DIF-IK Brage Hjorthagen
Ti 11/5 !9.00 Spånga - DIF
Må 17/5 19.00 AIK - DIF
Ti 25/5 19.00 Örebro-DIF
To 3/6 19.00 DIF-GEfle Hjorthagen
Må 7/6 19.00 Norrköping -DIF
Må 14/6 19.00 DIF - BP Hjorthagen
On 23/6 19.00 Spåret -DIF
Må 2/8 19.00 DIF - Forward Hjorthagen
Ti 10/8 19.00 DIF-Degerfors Hjorthagen
Må 16/8 19.00 Brage - DIF
Ti 24/8 19.00 DIF - Spånga Hjorthagen
Ti 31/8 19.00 DIF - AIK Hjorthagen
Må 6/9 19.00 DIF-Örebro Hjorthagen
Må 13/9 19.00 Gefle - DIF
To 16/9 19.00 HIF-DIF
Må 26/7 19.00 DIF-Norrköping Hjorthagen
LÖ 25/9 13.00 BP-DIF

Ti 5/10 19.00 DIF -Spåret Hjorthagen
Ti 12/10 19.00 DIF - HIF Hjorthagen

Citatet
"Vissa människor tror att fotboll är 
en fråga om liv och död. Jag gillar 
inte den inställningen. Jag försäkrar 
att det är mycket allvarligare än så."

Bill Shankley





DIF U-FOTBOLL LEDARLISTA

LAG NAMN TELE HEM LAG NAMN TELE HEM
P:77 ASP SVEN-OLOV 891548 R82 2&3 FRITZDORF PETER 328884
P:77 LUKIC ZORAN 7422387 P.82 2&3 NILSMO PER 6651067
P:78 CYAN CHRISTER 7749160 P:83 1 FIALA JIRI 168901
P:78 KARLSSON BO 7744336 P:83 1 WIIK LENNART 156945
P:79 1 GROMER JOHAN 971292 P:83 2 VILLIOS PADELIS 7401195
P:79 1 STARK LASSE 636 99 08 P:83 3 HOOSIDAR MAHMOD 7398984
P:79 2 MALKE ALBERT 53183421 P:83 3 LJUNG BENGT 341552
P:79 2 LUNDQUIST DICK 6054454 P84 1&2 ELTON JOHAN 345652
P:80 1 HÖGLUND BJÖRN 7401142 P84 1&2 JOHNSSON HANS 158730
P:80 1 JOHNSSON LENNART 889699 P84 1&2 RONNERSTAM MATS 6641269
P:80 2 BOSTRÖM YNGVE 6610755 P84 1&2 SVENSSON JAN 6641631
P:80 2 LUNDQVIST MARIANNE 6614782 P:84 3 KVARNEHAG STIG 7107644
P:81.1 MALMQUIST HANS 866781 P:84 3 GUSTAVSSON LARS 992793
P:81 1 FALK CHARLES 333911 P:84.3 AHLSTRÖM BÖRJE 7406357
P:81 1 LARSSON MIKAEL 7650324 P:84 4 AHLZÉN PÄR 6123292
P:81 2 WIJK JOHNNY 6646053 P:84 4 TILLBERG HANS 6619741
P:81 3 JARNHÄLL LARS 6126805 P:85 1 ANDERSSON PER 7407912
P:81 3 VALLSTRAND CHRISTER 328982 P:85 1 TOQUAN NAEL 993529
P:82 1 ERIKSSON ANDERS 914234 P85 2&3 WIKLUND CARL 6410087
P:82 2&3 NILSSON LASSE 6627987 P85 2&3

P.85 4
ANDERSSON JOHAN
JACOBSSON MIKAEL 6126789

P 18 laget. Sören Åkeby
Christer Sandström 
Thomas Heetveld 
Kjell Andersson

600 43 86
560 326 26
560 343 78
645 17 43

U-Kansli Hjorthagen 664 03 31 DIF A - FOTBOLL STADION 11 57 11




