
BARNENS Ö



Djurgårdens ungdomsfotboll tackar alla 
spelare, ledare och publik för ett 

fint engagemang under...



BAGARNS "BULLE"tin
Årets fotbollsverksamhet finns 
på annan plats i tidningen. 
Fullträffen som alla tror är så 
viktig har uteblivit i år, men 
bredaen har funnits och en 
genomgående bra säsong har 
vi haft.
TÄNK EFTER!! Komma bland 
dom 8 bästa både på P 18 och 
P 16 i Sverige plus alla lag till 
slutspel i Sanktan med 2 lag till 
kvarten? är inte "KATTSKIT".

ÖNSKELISTA TILL TOMTEN 
Föräldrar, Spelare och Ledare. 
Visa ödmjukhet oavsett vilken 
nivå eller i vilket sammanhang 
ni än uppträder i Djurgårds
färgerna.
När det gäller skolarbetet anser 
jag att detta är viktigt. Jag är 
själv förälder till f.d fotboll
spelande ungdomar, och jag 
vet vilka krav som ställs, både 
från skola och fotbollen. Jag är 
dock säker på att med bra 
disciplin, planering och stött
ning från föräldrarna så får 
även fotbollen sin plats.
Kom ihåg - Bra skolresultat ger 
ofta bra fotbollspelare.

Var inte så negativa till Bingo
lotto. Detta är en viktig inkomst
källa för alla föreningar i 
Sverige. Jag kan lova att utan 
Bingolotto så skulle vi få klara 
problem.

Jag vill passa på att tacka alla 
ungdomar, Ledare och Föräld
rar för året som gått.

Ove "BAGARN" 
Andersson 
Ordf. DIF U - Fotboll



DIF U - fotboll
Box 39007 

100 54 Stockholm 
Kansli: Hjorthagens IP

Djurgårdens Ungdomskansli
Kansliet------------------- 08-664 03 31
Roger Bothén______  08-664 37 27

Tävlingkommittén i DIF:s U-fotboll
11-manna fotbollen
Jiri Fiala____________ 08-16 89 01
Mats Jansson_______ 08-644 39 08

7-manna fotbollen
Lasse Nilsson------------08-662 79 87
Martin Boman______08-25 41 56

Ansvarig utgivare: Ove Andersson

L.86-1 Per -Åke Skoog 08- 590 928 45
L.86-1 Mats Nielsen 08- 590 703 50
L.86-2 Hasse Nordgren 08- 660 60 26
L.86-3 Olle Terneborg 08- 643 22 68
L.86-4 Martin Forstner 08- 667 66 06
L.86-4 Nils Högström 08- 667 72 14
L.87-1+6 Lasse Nilsson 08- 662 79 87
L.87-1+6 Christer Paulsen 08- 411 28 63
L.87-2 Peter Bergman 08- 710 10 85
L.87-2 Lasse Jansson 08- 97 23 30
L87-3+4 Kiell Johansson 08- 88 34 03
L87-3+4 Ulf Andersson 08 779 32 98
L.88-1 Ola Nilsmo 08- 664 63 99
L.88-1 Erik Perjons 08- 10 23 07
L.88-10 Martin Boman 08- 25 41 56
L.88-10 Torgny Malmborg 08-740 10 94
L.88-2 Gustaf Klingspor 08- 663 81 97
L.88-2 Frederic Bouvier 08- 655 12 20
L88-3 Anders Hedqvist 08- 667 12 45
L.88-4 Ola Wretling 08- 30 98 05
L.88-4 Mats Thorén 08- 648 83 14
L.88-5+6 Åke Blommé 08- 708 98 92
L.88-5+6 Sören Ostlund 08- 19 08 78
L.88-7 Bernt Duvsjö 08-710 62 25
L.88-7 Robert Thelander 08- 19 89 49
L.88-8 Claes-Göran Åberq 08- 626 80 40
L.88-8 Gunnar Martinez 08-510 14 664
L.89-1 Björn Johansson 08- 767 67 95
L89-3 Sven Waldenström 08- 664 63 42
L.89-3 Fredrik Hagberg 08- 650 03 99
L.89-4 Leif Käck 08- 667 44 52
L.89-4 Jordi Almeida 08- 16 64 52
L.89-5 Björn Bäck 08- 97 50 16
L.89-5 Lasse Surtell 08- 749 55 11
L.89-7 Marie Ahonen 08- 646 74 45
L.89-8 Maria Moberg 08- 740 37 20
L.89-9 Jonas Åhlund 08- 771 61 97
L.89-9 Jörgen Sonesson 08- 93 52 17
Målvaktstränare P-J Tjernberg 08- 28 84 13
Målvaktstränare Jonas Carlén 08- 659 95 60



S:T ERIKSCUPEN 1997 
RESULTAT

82:1 Spelade och kom på fjärde plats i serien. I slutspelet förlorade 
man åttondelsfinalen mot BP 2.

82:2 Spelade i serien under Elit och kom på en andraplats I slutspelet 
förlorade man i åttondels finalen mot Rågsved.

83:1 Spelade i en av de två högsta divisionerna och kom på andra
plats. I slutspelet förlorade man i semifinalen mot Vasalund.

83:2 Spelade i grupp 3D och kom sexa.
84 Speladei en av de fyra högsta divisionerna och kom tvåa i se

rien. I slutspelet förlorade man i semifinal mot Hammarby.
85:1 Vann sin grupp 85-47 obesegrade.
85:2 Sexa i grupp 85-4Å

85:3 Femma i grupp 85-4-0.
86:1 Vann grupp 86-4B obesegrade och kom åtta i grupp 85-4Ä 
86:2 Trea i grupp 86-4P.
86:3 Fyra i grupp 86-4C
86:4 Sjua i grupp 86-4D.
87:1 Femma i grupp 87-4D.
87:2 Vann grupp 87-4X obesegrade.
87:3 Tvåa i grupp 87-4V.
87:4 Tia i grupp 87-4X.
87:6 Fyra i grupp 86-4-P.
88:1 Femma i grupp 88-4N.
88:2 Fyra i grupp 88-4N.
88:3 Åtta i grupp 88-4M.

88:4 Femma i grupp 88-4D.
88:5 Vann sin grupp 88-4V obesegrade.
88:6 Tvåa i grupp 88-4V obesegrade.
88:7 Vann grupp 88-4Y.
88:8 Vann grupp 88-4M obesegrade. 
88:10 Vann grupp 87-4Y obesegrade.





Fotbollssäsongen 
1997 är till ända

Efter det att våra lag tillbringat hundratals 
tränings- och matchtimmar på fotbollsplaner 
är det dags för en välbehövlig vila och en 
summering av säsongen.

Utomhussäsongen avslutades för Djurgårdens 
ungdomslag söndagen den 12 oktober. Alla 
resterande lag åkte då ut ur sina slutspel.

Juniorerna gick till slutspel efter ett bra spel i 
grundserien. En övertygande vinst mot Nacka 
i första slutspelsmatchen. I kvartsfinalen blev 
dock storfavoriterna IFK Göteborg oss 
övermäktiga. Förlusten där blev 7 - 0.

P 16 vann övertygande sin grundserie. Även 
de vann sin 16 - delsmatch mot Västerås med 
siffrorna 6 - 0. Däremot blev det förlust i 
kvartsfinalen i Sundsvall mot deras 16 
åringar. Matchen avgjordes på straffar efter 
förlängning.

P 14 spelade i Sanktans slutspel semifinal mot 
Vasalund. Det var en repris av förra årets 
final. En jämn match där Vasalund till slut 
kunde vinna med 1 - 0. Efter S:t Erikscupen 
spelade P 14 slutspel Nike cup. Där möttes de 
åtta bästa lagen i Stockholm. Efter vinster 
över Inter Orhoy och Vasalund mötte Djurgår
den Brommapojkarna i finalen. Förlust 4 - 1.

P 13 I S:t Erikscupen mötte Djurgårdens 84:or 
Hammarby IF i semifinalen. Det blev inte 
mycket till spel för Djurgårdens trettonåringar. 
Hammarby vann med 6 - 1.

P 15 (båda lagen) förlorade sina 
åttondelsmatcher i S:t Erikscupen. Det första 
DIF -laget förlorade överraskande mot BP.s 
lag 2 och det andra DIF -laget förlorade mot 
storfavoriterna Rågsved. I sistnämnda match 
var det våra egna killar som stod för mål
görandet. Två självmål gjorde emellertid att 
Rågsved gick vidare. P 15 klarade att 
kvalificera sig till pojkallsvenskan med god 
marginal.

Vi skall dock inte hänga med huvudet. Vi kan 
glädja oss åt att samtliga 11-mannalag har 
deltagit i sina respektive slutspel tack vare 
fina placeringar i grundserierna. Vi kommer 
dock inte att kunna behålla Silverbollen eller 
Kulan i luften som vi vann förra året.

Bättre lycka nästa år.

Även alla våra sjumannalag har framgångs
rikt deltagit i årets S:t Erikscup. Då det inte 
finns något slutspel för dessa är det lite svårt 
att göra en jämförelse med 11-mannaslut
spelet. Många sjumannalag har tagit segrar i 
sina respektive grupper och även en del 
andra och tredje platser. Speciellt duktiga har 
de yngsta lagen varit där många har spelat 
mot äldre motståndare. De har gjort detta 
med stora framgångar.

Under säsongens lopp har Djurgården tagit 
hem en hel del fina prispokaler från olika 
cuper runt om i landet. Vi har som förening 
även varit framgångsrika i utlandet där några 
av våra lag har deltagit.

Detta visar att ungdomssektionen har många 
fina spelare bland våra medlemmar som är 
redo att föra Djurqårdens fotbollstradition 
vidare mot nya mål.

Avslutningsvis 
vill jag på 
styrelsens och 
tävlinqskommitténs 
vägnar tacka alla 
tränare och ledare för 
det otroliga arbete som 
ni lägger ner på våra 
ungdomar i Djurgårdens IF.

Jiri Fiala
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Tack...

I Eritrea lever man i efterkrigstid. Många 
eritreaner har tvingats lämna sina hem. Det 
bor c:a 8000 eriteaner i Sverige. Många 
av dem bor i Stockholm. En av dem är 
Tekeste Abraha som arbetar på Gustav 
Vasaskolan. För ett år sedan åkte han, två 
lärare och jag till Eritrea och besökte hans 
by Daero Palo utanför huvudstaden 
Asmara. Skolan där har blivit vår vänskola. 
Inför denna resa tiggde vi grejer som vi 
trodde att de eritreanska barnen ville ha. 
Från Djurgården fick vi fotbollskläder och 
bollar. På en plats kunde vi klä upp två lag 
i DIF tröjor. Skolpersonalen fick fina WCT 
jackor med DIF symbolen på. Den röda 
varianten av fotbollströja gjorde extra stor 
succé, den liknar tröjorna som något av 
mästarlagen bär. Fotboll verkar vara en av 
de mest populära sporterna även i Eritrea. 
Efter att ha sett en match i era tröjor fick vi 
också se tjejlagen. Flickorna spelade i 
långa kjolar, slöjor och barfota i sanden. 
Detta är en syn vi aldrig kommer att 
glömma. Eritrea kommer snart att bli ett 
fint turistland. Landet är mycket vackert. 
Asmara ligger på 2000m nivån och är 

starkt italieninspirerad. Man har stora am
bitioner, vill gärna jobba och man försö
ker undvika korruption. Mycket vegetation 
har eldats upp därför är beslutat att varje 
innevånare ska plantera 700 träd. En järn
väg håller på att bli klar mellan huvudsta
den och Masawa, kuststaden. I Masawa 
fanns fortfarande fotogenljus. Det verkar 
finnas fler kameler än bilar men detta kom
mer snart att ändras. Nere på kusten vid 
Röda havet finns otroliga möjligheter till 
dykning, snorkel på oförstörda korallrev. 
Skolan var byggd med SIDA medel. Man 
verkar ha väldigt lite resurser bl a sakna
des vatten och toaletter existerar inte. Vår 
främsta uppgift nu på Gustav Vasaskolan 
då det gäller samarbetet med skolan i 
Eritrea är att försöka få fram pengar så att 
vi kan bekosta en vattenledning. Vi har fått 
ihop c:a 20 000:- och behöver det dubbla. 
Alla bidrag är välkomna. Men främst nu 
vill jag på skolans vägnar framföra ett hjärt
ligt tack för allt vi fick med oss från er. Tack 
Djurgården från Gustav Vasaskolan.

Margot Axelsson, 
skolpsykolog.



NIKE cup 97
Djurqårdens Nike-lag kom till 
München, sågs på Karlfeldts sport
anläggning, där Europas 24 bästa 
lag från 22 länder i årsgruppen från 
1 juli 1982 och senare deltog, och 
besegrade tyska mästarna 
Sandhausen med 3 - 1. Prestige 
kampen mot norska mästarna slu
tade i tennistermer 6 - 0. Dundee 
namnkunnigt skotskt lag, liksom de 
belgiska mästarna klarade endast 
oavgjort mot våra gossar. Dessa 
framgångar förde fram laget till en 
hedersam artonde plats. Direkt ef
ter turneringen var grabbarna lite 
besvikna. Men med distans så lär 
de nog vara nöjda med det läro
rika äventyret under en hel pingst
helg i den sydtyska metropolen. Det 
började egentligen med att laget tog 
hem Nike-slutspelet i Stockholm i 
höstas. Sverige-slutspelet i Växjö 
under våren klarades hem med 
glans.

Fredag morgon den 16 maj anträd
des avresan till Munchen. Gossarna 
smakfullt klädda i svart och beigt 
kunde tas för ett kyrkokörgäng i sin 
prydlighet. Supporterskaran bestod 
av åtta föräldrar med kanslisten 
Martin Broman i spetsen. Grab
barna togs emot av sin speciella vär
dinna Barbara på flygplatsen och 
sedan var det inkvartering för samt
liga lag på Sheraton Hotell. Föräld

rarna var med pojkarna vid 
lottnings-festen i hotellets stora kon
ferenssal på fredagskvällen. Lagen 
delades upp i sex grupper på fyra 
lag i varje grupp. Djurgården ham
nade i grupp F med Dundee som 
premiärmotståndare. Respekten 
bland de våra var stor för att den 
brittiska kraften skulle komma 
"smällande" i höjdduellerna. Det 
var nog skälet till att en hörna gick 
direkt in i mål och 1 - 0 till Dundeé. 
När nervositeten släppte så domi
nerade gossarna
matchen och fick via kanonmål av 
Mahmout 1 - 1 med mersmak.
Nästa kamp mot Sevilla blev under
hållande. Det spanska laget med

träning sex dagar i veckan hade en 
rörelse och teknik som fick fem bol
lar att dansa i Djurgårdsmålet. He
der dock åt kämpartagen. Det mål 
Micke Wallin gjorde visade siq se
dan bli ett av två som slutsegraren 
Sevilla släppte in på sex matcher i



hela turneringen. Första dagens 
avslutningsmatch mot ungerska 
mästarna avgjordes av tillfällighe
ter. Det blev 0 - 2 i baken. En tredje 
plats i gruppen medförde spel om 
platserna 17-24 där Djurgården 
forsade fram med 6 - 0 mot 
norska Hauger och 3-1 mot 
Sandhausen. Trots tio man höll la
get 2 - 1 mot belgiska mästarna till 
sista minuten. Att den avgörande straff-sparkningen gick til? belgisk 

fördel var marginellt. Mitt person
liga All star Team: Bästa målvakt: 
Stefan i Djurgårdsmålet vars rädd
ning i krysset mot spanska Sevilla 
var turneringens svettigaste, Bästa 
försvarare: Djurgårdens Roy som 
agerade med liberokänsla, Bästa 
mittfältare: nummer 8 i Sporting Lis

sabon med en återhållen snabbhet. 
Bästa forward: sjuan i Sevilla, en 
fart och dribblingssyndare som 
passerade försvararnas hastighets 
hinder i lekfulla finter.
Märkligt nog ställdes han över i 
semifinalen. Sevilla vann ändå allt. 
Till sist Bästa utåtriktade hejaklack: 
Sevillas macarena-sjunqande dans
gäng. Bästa analysgäng: Föräld
rarna från Djurgården som njöt av 
försvarens panerade snitzel
markering, anfallens delikatess
passningar samt målvakter som 
sträckte sig i hela sin wienerbröd 
slängd efter bollarna.

Hans Olander





DJURGÅRDENS
"FOTBOLLSAKADEMI"

I år var det premiär för vår fotbollsakadern i, 
vilken vi tror och hoppas skall bli ryggraden i 
fotbollens rekrytering i framtiden.

Under en sommarvecka på Kaknäs tränade 
vårat eget 12:års lag tillsammans med 13 st 
inbjudna spelare från andra föreningar. Ansva
rig för lägret var Mikael Larsson och som trä
nare verkade Anders Grönhagen, Roger Lun
din, Zoran Lukic och en del av våra A - lags 
spelare. 

föräldrar och moderklubb. Vi bjuder nämligen 
inte in någon spelare utan moderklubbens 
samtycke.

1998 fortsätter vi med denna grupp, som då 
kompletteras med fler spelare. Samtidigt drar 
vi igång med de som fyller 12 år 1998. Vi har 
då alltså 2 grupper igång. 1999 blir sista året 
för ursprungsgruppen. De är då 15 år och bör 
då definitivt ta steget över om de vill bli elit
spelare i fotboll. Samtidigt startar 1999 års 12

Vitsen med att bjuda in spelare från andra för
eningar är inte att vi skall värva dem direkt, 
utan att de skall lära känna oss och vår fören
ing. Vi lär dessutom lära känna dem som spe
lare och individer. När det eventuellt blir aktu
ellt för dem att elitsatsa så hoppas vi att de triv
des så bra hos oss att det blir naturligt för dem 
att välja Djurgårdens IF.

Som sagt var detta första gången och vi valde 
att börja med 12-åringar. Förutom denna vecka 
ute på vår träningsanlägqning har vi under 
hösten haft 2 st endagssamlingar. Det hela har 
varit mycket uppskattat av såväl spelare, 

-åringar. Med detta är "akademin" fullt utbyggd 
och vi har 3 årgångar verksamma.

Vi är inom DIF fotboll övertygade om att detta 
sätt att arbeta tillsammans med den mindre för
eningen är det bästa sättet att rekrytera talanger 
på i framtiden. Såväl spelare som förening får 
på ett ärligt och öppet sätt se vår verksamhet. 
De vet då vad vi står för och vilka ledare de 
kommer att få. Samtidigt kan vi under dessa år 
göra en bedömning på spelarens karaktär och 
utvecklingspotential. Oddsen för en lyckad re
kryterinq blir alltså på detta sätt större för såväl 
föreningen som spelaren.



Vi gav vårt stöd till 
Barnens Ö 1997



P82
P83

Undertecknad hade det stora nöjet att tillbringa 
sommaren med P 82 och P 83 under några 
sommarveckor. Det började som förra året med 
en resa till Östersund. Båda lagen fick förstärk 
ning av några killar från deras lag 1.

Resan började tidigt på morgonen med buss från 
Hjorthagen till Östersund med Rolle bakom rat
ten. Det regnade som vanligt under resan men som 
genom ett under slutade regnet några kilometer 
utanför Östersund. Regnet höll sig borta i stort sett 
hela veckan med några få undantag. Djurgårdens 
ungdomar togs emot av Storsjöcupens trevliga 
funktionärer. Båda lagen inkvarterades i en ung
domsgård. Alla spelare hittade en plats att sova 
på och morgondagens taktik började livligt att 
diskuteras bland dessa unga spelare.

Årets upplaqa av Storsjöcupen utgjordes till stor del av norska lag och lag från Ryssland, Estland, 

Lettland samt Sverige. Det visade sig också att 
Brommapojkarna hade förlagt sin sommar
verksamhet till Östersund. Två 82 -lag och ett 83 - 
lag deltog i turneringen.

I turneringens grundspel gjorde Djurgårdens båda 
lag bra ifrån sig och avancerade till slutspel. P 
82- laget mötte i slutspelets kvartsfinal ett ryskt lag 
som blev dem övermäktigt. Det ryska laget skulle 
vid ett senare tillfälle vinna även P81 / 82 finalen. 
P 83 laget ångade på genom slutspelets alla 
matcher tills det var dags för finalen. Där blev deras 
motståndare Brommapojkarna. Eftersom övriga BP 
-lag blev utslagna i ett tidigare skede riktades 
Stockholmarnas blickar på 83 finalen. Final
matchen började lite trevande, men efter en liten 
stund visade dock våra killar vart den stora 
segerbucklan skulle hamna. Djurgården vann med 
4 - 0 efter ett underbart spel av samtliga Djurgård
are. Efter prisutdelningen var det dags att skynda 
sig hemåt till Stockholm. Rolle kämpade tappert 
bakom ratten och vi kunde så småningom över
lämna ungarna till deras föräldrar. Några dagars 
vila och sedan var det dags igen. Gothia cup nästa.

Innan Gothia cup blev det några dagars träning 
på Kaknäs. Därefter var det åter dags att åka på 
"turné". Nu var det första lagens tur att ge sig ut 
på turné. Med stora förhoppningar åkte vi till 
Göteborg för att delta i världens största turnering, 
Gothia cup.

Djurgårdens ungdomar bodde i Angered, några 
kilometer utanför Göteborg. Matlagningen ombe
sörjdes av några föräldrar till grabbarnas stora 
förtjusning. Både 82 och 83- lagen hade interna
tionellt motstånd i sina grupper.

I första matchen i P83-
gruppen åkte Djurgården 
på storstryk av BK Häcken 
men reste sig i de andra 
matcherna och kunde ta sig till 
slutspelet. Även P82- laget hade 
efter ett bra spel tagit sig til 
slutspelet. I deras grupp blev emellertid det brasi
lianska laget en stor besvikelse. Det enda det bra
silianska laget kunde visa var ett fult och stundtals 
brutalt spel. Vi hade 
förväntat oss mer av deras spelare. För övrigt 
kunde vi njuta av en fin sommar nere på 
västkusten där båda lagen kunde ta sig till 
slutspel. P83 -laget vann första matchen i 
slutspelet men blev utslagna av ett franskt lag i 
åttondels finalen efter straffar.

P 82 laget mötte ett jugoslaviskt lag vid namn Mos
tar Velez i åttondelsfinal. Även denna match fick 
en dramatisk avslutning. Båda lagen turades om 
att ha ledningen under matchens gång. Under ett 
tag såg Djurgården ut att vinna men till slut, efter 
stor dramatik, förlorade vi på straffar.

Nu var båda lagen ute ur turneringen och vi kunde 
ägna oss åt en liten semester. Hela fredagen till
bringade vi inne i centrala Göteborg. Vi besökte 
Liseberg med dess åkattraktioner och Gothia dis
kotek. Det var toppen enligt grabbarna.

På lördag morgon packade vi våra väskor och 
hemresan kunde ta sin början. Det riktiga som
marlovet hade börjat. I början av augusti var det 
åter dags att samlas inför aen andra delen av 
säsongen.

P82 killar deltog i Fire cup. Efter ett bra spel gick 
laget till final där de förlorade mot Bromma
pojkarna.

P83 - laget deltog i O'boy cupen. Efter några 
dagars pendlande mellan Stockholm och Uppsala 
blev det nu dags för finalspel mot Uppsala - Näs 
IK. Båda lagen hade svårt att avgöra matchen 
under spelets gång. Till slut avgjordes matchen efter 
straffar. Djurgården vann med 9-8.

I O'boy cupen deltog även Djurgårdens 88 - or 
under Martin Bomans ledning. Dessa små 
Djurgårdare krossade allt motstånd och avgick 
även de med vinst.
Med facit i handen kan man tala om en lyckad 
fotbollsommar både för min och för Djurgårdens 
del.

Jiri Fiala - P83

Sommaren med...





P88 
-10bDjurgårdens

Att summera en sådan här 
säsong är inte helt lätt, det har 
varit så många glädjeämnen 
att det är svårt att säga vilka 
upplevelser som varit de 
största. Det som givit mig som 
tränare den största glädjen är 
att detta lag inte bygger på att 
någon eller några speciella 
spelare tar tag i spelet, utan att 
vilken spelare som helst kan 
kliva in och ge det här lilla 
extra som gör att laget lyckas i 
matchen. Det är det som är 
grunden till denna fina säsong, 
denna härliga kapacitet hos 
varje enskild spelare.

Säsongen startade med att vi 
spelade Alby cupen. Det man 
kan nämna om den var att vi 
vann finalen mot Grödinge
med 15-0!!! Under våren spelade och vann 
vi också Spinkis & Blixten cup i finalen mot 
Hammarbyfalltid lika trevligt) och Saffet cup i 
Västerås. I Saffet blev det sju matcher på en 
och samma dag! När sommaren kom så 
hade vi några riktiga höjdpunkter det började 
med att vi vann finalen i McDonalds cup 
(Kluringcupen) mot Örby. En turnering som 
startade redan i Oktober 96. Den stora 
händelsen var dock i semifinalen som hade 
spelats några veckor tidigare, då vi spelade 
slutspelet i Spinkis & Blixten på samma dag 
som semifinalen i McDonalds och på grund 
av förseningar i Spinkis, så tvingades vi 
avsluta semifinalen i Spinkis med för få 
spelare på plan, för vi var tvungna att skicka 
iväg tillräckligt många spelare för att kunna 
starta semifinalen i McDonalds och det var tur 
att de åkte dit i förväg, för vi var tvungna att 
börja matchen innan alla hade hunnit komma 
dit, sen fick vi skynda oss tillbaka till Spinkis 
för att spela finalen. När sommarlovet 
började så for vi iväg till Aros cupen i 
Västerås. Det var första gången som laget 
skulle sova borta tillsammans och allt fung
erade jättebra det märktes att killarna hade 
roligt och att lagkänslan stärktes. Det var 
också roligt att vi var fyra 88 lag från DIF 

som bodde i samma korridor. Resultatmässigt 
blev det stor DIF triumf, vi vann turneringen i 
finalen mot DIF/Västertorp och att DIF/Kista 
kom på tredje plats. Det var första gången i 
Aros Cupens historia som tre lag från samma 
förening tog de tre första platserna. När 
sommarlovet nästan var slut så åkte vi iväg till 
Uppsala och spelade O'boy cup. Det blev två 
dagar av härlig fotbollsuppvisning som 
avslutades med att vi vann finalen mot Sirius 
med hela 9 - 0. Årets sista 88 turnering var 
Örby cupen, vi slutade på en delad tredje
plats efter att ha förlorat mot DIF/Västertorp i 
semifinalen. Under hösten så spelade vi våra 
två första utomhusturnerinqar mot ett år äldre 
spelare. I Solna cupen tog Killarna en mycket 
fin tredjeplats mot bra motstånd efter att ha 
förlorat i semifinalen med 3 - 2 för att sedan 
vinna matchen om tredjepris. I gruppspelet så 
spelade vi 2 - 2 mot slutsegrarna Vasalund. I 
Kamrat cupen i Nyköping Kom man på 
femteplats efter att ha gått igenom turner
ingen obesegrade. Lagets största prestation 
under året gjordes i S:t Eriks cupen där man 
vann sin grupp i en serie mot ett år äldre 
spelare, efter att ha vunnit 12 av 13 matcher 
spelat 1 oavgjord med en målskillnad på 
81 - 18.

Martin Boman
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Djurgårdens P 16 - 
lag som under de tre 

senaste säsongerna tränats av "pro
filen" Zoran Lukic har inom laget 
haft en hög och klart uttalad mål
sättning där målet för säsongen 
1997 var SM-Guld. Drömmen om 
guldet sprack efter en dramatisk 
kvartsfinal med både förlängning 
och straffar mot GIF Sundsvall. När 
sedan AIK som vi slagit två gånger 
i serien slutligen blev Svenska mäs
tare kändes det som ännu mer salt 
i såren.

När det nu är dags att sammanfatta 
resultatet av de tre årens arbete 
gäller det att inte bara stirra sig 

lind på missen i Sundsvall utan 
också ta fram de positiva sidorna.

Laget har under året vunnit två stora 
segrar, dels serien i Pojkallsvenskans 
Stockholms grupp och dels den 
stora elitturneringen för Nordiska 
lag i Lyngby. Danmark. Förutom 
dessa segrar har laget också fått in 
två spelare i Landslaget, dels 
Mikael Dorsin i det äldre 
Pojklandslaget, dels Rickard 
Henriksson i den yngre upplagan. 
Förutom landslagsmännen så har ett 
flertal spelare deltagit i Stadslaget. 

Det är naturligtvis kul att vinna 
turneringar men frågan är om det 
inte är viktigare att vi kan utveckla 
våra ungdomar på ett så bra sätt 
som möjligt för att på sikt få en na 
turlig påfyllning till vårt representa
tionslag. Vi skall heller inte glömma 

att våra ungdoms
spelare skall kunna min
nas åren i Djurqårdens 
ungdomslag med glädje 
och känna att de fått 
lära sig saker som de 
kan ha nytta av i fram
tiden både på och utan
för fotbollsplanen.

Sven - Olov Asp

DIF:s lagkapten Robert Erdeniz tar emot 
förstapriset i turneringen i Lyngby, 
Danmark.

...UTVECKLAR 
LANDSLAGSSPELARE



Roger Lundin och vår 
målvaktstränare
Göran Steen varit 
med och lett kvällarna.

För att få 
våra duktiga 
ledare att utvecklas ytterligare ser vi 
gärna att de vidarutbildar sig. Detta 
sker såväl i extern som intern regi.

Internt har vi valt att arbeta
i 3 olika grupper. Den 
första gruppen är 11-manna
ledarna som under året har träffats 7 
ggr. 11-mannalag är man mellan det 
man är 12 år tills dess man blir senior 
och alltså skall gå upp i vår A -trupp. 
Tanken med denna mindre grupp nar 
förutom utbildningsdelen varit att le
darna skall träffa varandra och förutom 
delge varandra erfarenheter även lära 
känna varandra bättre. Vi får då en 
bättre anda i föreningen och ledare 
som arbetar för hela föreningens bästa 
och inte bara för sitt lag. Därför har 
utbildningsträffarna varit upplagda så 
att någon föreläsare först talat om ett 
ämne och därefter har vi arbetat i 
gruppform. Upplägget är som ni ser i 
studiecirkelform och vi har haft stor 
hjälp av Sisu(ldrottens studiecirkel
förbund) med tips om genomförande. 
Ämnen som genomförts är policyfrågor 
i föreningen, Teknikträning, Konditions
träning, Målvaktsträning, Matchanalys, 
Ledarskap och en kväll om vilka sociala 
strukturer som utmärker den som blir 
elitspelare. Bland gästföreläsarna 
märks Kenneth Willén, Svenska fotboll
förbundet, Arne Falkbäck, ledarguru 
och Dan Sundblad från Sirius. Dess
utom har vår sportchef Anders 
Grönhagen samt vår A -lagstränare

För våra sjumannaledare och 
ledare i fotbollskolan har vi kört dels 
en utbildningsdag på Hjorthagen, en 
målvaktsträningsdag på Kaknäs och en 
kväll med en föreläsning om vilka so
ciala aspekter som styr den blivande 
fotbollspelaren. Denna kväll leddes av 
Sirius tränare Dan Sundblad. På 
utbildningsdagen på Hjorthagen tala
des om ungdomars fysiska och psy
kiska utveckling. Dessutom behandla
des ledarskap och på eftermiddagen 
var det praktik med tips på teknik
övningar och lekar. Under november - 
december kommer vi att ha en dag där 
vi skall titta på vad man kan träna på i 
gymnastiksalarna under vinterhalvåret.

Förutom denna internutbildning upp
muntrar vi ledarna att gå så mycket 
kurser som möjligt externt. Bra utbil
dade ledare är nämligen en förutsätt 
ning för en bra verksamhet.

LEDARUTBILDNING INOM 
UNGDOMSSEKTIONEN



BARNENS Ö 97
DET BLIR BARA BÄTTRE:

Sommaren snart slut, plugget 
börjar, tillbaks till jobbet! Men 
vaa gör det när man har en 
vecka på Barnens Ö att se fram i 
mot. Denna 30-åriga tradition 
som för varje DIFare är lika själv
klar som att spela fotboll i DIF. I 
år var vi 85:or näst äldst och det 
innebär att man äntligen får bo 
med Lennart på Sandhem. Det är 
nämligen så att man jobbar 
sig närmare "Strand" för 
varje år man är ute.

- Äntligen slipper vi 
torrdass sa någon.

- Skönt!! slipper man hålla 
sig en vecka.

Nere på "Strand" huserar Len
nart och det innebär lite extra 
överaskningar, men framför allt 
är det Lennart som sköter om bas
tun. Tyvärr så hade vi lite pro
blem i gruppen dom första da
garna men det ordnade sig på 
ett bra sätt, och vi kunde träna 
på som vanligt. Det var helt su
veräna förhållanden för fotboll i 
år, soligt, varma bad och ett 
gäng glada fotbolls killar.

Vi diskuterade länge och väl men 
kom inte fram till någon lösning 

så det är lika bra att vi frågar 
rakt ut!! Lennart är det du som 
är ENOK? Vi kommer att ta reda 
på det nästa år var så säker. Mat 
gänget överträffade sig själva 
som vanligt, tack för den goda 
maten (men vi saknade dig 
(Gunilla).

Synd alla ni som ville bära bort 
min bil, men i år 

köpte jag en 
större och 

tyngre med 
avsikt. 

Nästa år för 
väntar jag mig att 

det blir revansch. Kanske kom 
mer jag med en lastbil då.

Tillsist!! Tack alla ni ledare och 
killar som gör Barnens Ö lägret 
till den suveräna upplevelse det 
verkligen är.

Vi syns nästa år
Hälsningar Pär Andersson P:85



Som ledare för den 
yngsta gruppen, var 
mitt mål att få dessa 
små Ronaldos, att ha 
kul, värna om varandra 
och lära sig fotbollens 
grunder. Vi blev en 
superdupergrupp.

Jag blev utlurad, fasthållen och 
vattendränkt av mina oskyldiga 
små killar. Till nästa läger är jag 
torr och klar för nya träningspass 
och bus.

Hoppas jag får se er allihop då.

P.S. Det är konstigt vad en boll 
kan få hemlängtan att försvinna 
snabbt.

"ADAM"

Djurgårdens
A -lagsspelare Johan 
Andersson i full fart.

Johan Andersson skriver 
autografer på Barnens Ö.







Bingo!
Stöd DIF:s U - fotboll. Köp dina 

Bingolotter på något av dessa ställen.

Östermalm
Frans Svensson Tobak Stureplan

Cajsas Tobak Ingemarsgatan 2 
Christers Tobak Banérgatan

Vinnarcirkeln Birger Jarlsgatan 60 
Cigaretten Tobak Nybrogatan 43

Vasastan/Norrmalm
Muraren Odengatan 29 

S:t Eriksplans Spelservice S:t Eriksplan

Kungsholmen
AW:s Tobak Flemminggatan/S:t Eriksg.

Pipersbageriet Pipersgatan20
Kungsbroplans Tobak Kungsbroplan

Tobaksaffären Flemminggatan 60


